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EN PORTADA

MOLLET. Un centenar de parades de productors ar·
tesans, tant d’alimentació com d’altres productes 
fets a mà, es trobaran un any més al nucli antic de 
Mollet en la que enguany serà la 35a edició de la 
Fira d’Artesans, una de les mostres d’artesania més 
reconegudes d’arreu de Catalunya i referent per a 
moltes altres fires d’aquestes característiques. La 
cita serà des d’avui i fins diumenge a l’entorn dels 
carrers Portugal, Sol, Doctor Robert i Can Pacià, a 
més de la plaça Artesania.

La mostra, organitzada per l’Associació de Veïns 
de la Fira i l’Ajuntament de Mollet, manté un any més 
el criteri de seleccionar només autèntics productors 
artesans amb l’objectiu de preservar la qualitat de 
la fira. “Si en tots aquests anys hem aconseguit 
un nivell tan bo és perquè només admetem ar-
tesans amb certificació”, explica Martí Turégano, 
president de l’Associació de Veïns de la Fira, qui as·
segura que entre els expositors n’hi ha que prove·
nen d’Andalusia o el País Basc. “Hem tingut moltes 
sol·licituds que no hem pogut atendre, artesans 
que han quedat fora perquè la demanda és molt 
gran i l’espai és limitat”, afirma. “Si mai hem de 
créixer, estaria bé recuperar una mostra que ja 
havíem fet anys enrere amb els restauradors de 
la ciutat, que tinguessin el seu espai", indica. 

Entre els productes que es podran trobar a la fira 
hi haurà ceràmica, porcellana, papereria, estores, 
seda, fusta, joies, espelmes, tèxtil, joguines, mobles, 
encens, ungüents o vidre. També hi haurà una àm·
plia selecció de productes gastronòmics, com olis, 
mels, fruits secs, torrons, pa, dolços, vins, embotits, 
anxoves o formatges. 

A més, un dels atractius de la fira és la mostra 
d’oficis en què els artesans ensenyen com treballen 
i, alhora, permeten la participació del públic a tra·
vés de demostracions artesanes i tallers familiars, 
ja siguin de pa, fang, ceràmica o torns de fusta.

La 35a Fira d'Artesans de Mollet també comptarà 
amb un programa cultural i festiu on no hi faltarà 
la tradició, com la sardinada d’aquest divendres, on 
se serviran més de 110 kg de sardines. També hi 
haurà castellers –Esperxats de l’Estany i Castellers 
de Viladecans i Mollet–, capgrossos, balls, cercavi·
les, sardanes –amb Punt Cat Cobla– o havaneres 
–amb Peix Fregit–, i aquest any també amb un es·
pectacle d’espurnes i foc. “Com nosaltres, el Ball 
de Diables també celebra aquest any el seu 35è 
aniversari, i volem celebrar-ho junts amb un 
espectacle de foc, probablement a l’entorn de 
Gaietà Ventalló”, explicava dilluns el responsable 
de la mostra. “També hi participaran els esplais 

x.l.

i el Centro Cultural Aragonés, que farà una ron-
dalla per tota la fira i animarà l’ambient”.

D’altra banda, una de les singularitats de la Fira 
d’Artesans és la gran implicació dels veïns en l’orga·
nització, sobretot pel que fa a la decoració dels car·
rers, que han dut a terme aquests dies. “Aquest any 
hem optat per estendre 800 paraigües de colors 
amb el logotip de la fira”, diu Turégano, qui valora 
l’esforç dels veïns en l’organització.

Finalment, els responsables de la mostra s’han 
proposat donar més visibilitat al concurs de la fira, 
de manera que conviden els visitants a publicar una 
fotografia de la mostra a qualsevol plataforma soci·
al amb l’etiqueta #35FiraArtesansMollet. i x.lloreda

Enguany la fira arriba a 
la 35a edició. Tot plegat 

va començar el 1982, 
quan un grup de veïns 
de la ciutat va formar 

un col·lectiu anomenat 
Tertúlia que es reunia

setmanalment per 
promoure tota mena 
d'activitats culturals.
D’aquestes trobades 

en va néixer la Revista 
Artesanal i, un any més 

tard, el 1983, la fira, 
que va comptar amb el 
suport i la implicació 

dels veïns dels carrers
del centre, així com de 

l'Ajuntament, que va 
implicar-s'hi per mirar 

de potenciar-la i ajudar 
a preservar i fomentar 

els productes artesans.

35
anys

Un centenar de parades a
la Fira d'Artesans de Mollet

Entre els menestrals que hi participaran, tots amb 
certificació, n'hi ha d'Andalusia o el País Basc

La mostra compta amb la col·laboració d'entitats
com Castellers, Centro Aragonés o Ball de Diables

DECORACIÓ  Enguany s'ha optat per estendre fins a 800 paraigües de colors amb el logotip de la fira
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SOCIETAT
Cau un punt de caça furtiva a Gallecs
Els Agents Rurals del Vallès Oriental i la Policia 
Municipal de Mollet han localitzat i desactivat a Gallecs 
un punt de caça furtiva d'ocells. En l'operació s'ha
desmantellat divers material de caça però de moment 
no s'ha localitzat el responsable de la instal·lació.

Uns 50 paretans viatgen a Chilluévar
Uns 50 veïns de Parets –alcalde, regidors i membres 
de la comissió de festes i del grup de playback La 
Il·lusió no té edat, entre d'altres– van viatjar la setmana 
passada a Chilluévar com a intercanvi cultural entre 
Parets i el municipi agermanat de la província de Jaén.

El Parlament
reconeix la 
necessitat de 
desviar la B-500
SANT FOST. La Comissió de Terri·
tori del Parlament va debatre de 
nou dimecres una proposta de re·
solució presentada pel grup parla·
mentari del PSC sobre la carretera 
B-500 al seu pas per Sant Fost. El 
diputat socialista Jordi Terrades 
va exposar la problemàtica de la 
carretera i com els veïns de Sant 
Fost “continuen patint el risc 
d’accidents i suportant els pro-
blemes de soroll, contaminació i 
incomoditats per l’elevat volum 
de mobilitat”. Terrades va recor·
dar que cada mes circulen per la 
carretera una mitjana de 360.000 
vehicles, “uns 10.500 cada dia”, 
i va assegurar que els dos últims 
anys s'han comptabilitzat 120 ac·
cidents, 63 dels quals amb ferits. 

MOBILITAT  L'ALCALDESSA TROBA "INCOMPRENSIBLE" QUE ES RECONEGUI LA NECESSITAT INAJORNABLE PERÒ QUE NO S'ASSUMEIXI LA DEFINICIÓ D'UN NOU TRAÇAT

El diputat també afirmava que 
el semàfor amb càmera de davant 
del pavelló i les escoles “és ignorat 
per uns 1.000 vehicles cada mes, 
cosa que mostra el problema de 
seguretat de la via”. Davant d’ai·
xò, l’Ajuntament ha sol·licitat a 
la Direcció General de Carreteres 
un desviament provisional que 
alliberi el tram que afecta el nucli 
urbà, des de Can Romagosa fins a 
l’accés al Besòs. “La variant, tot i 
no abordar una solució a tot el 
traçat de la B-500 entre Mollet 
i Badalona, permet una actua-
ció amb un cost més assumible 
i solucionaria els actuals proble-
mes al terme municipal de Sant 
Fost”, defensava el diputat.

D’una banda, tots els grups van 

a JxCat i ERC, que “és incompren-
sible que, reconeixent aquesta 
necessitat, es neguin a assumir 
la definició d’un nou traçat”.   

Tal com va passar el 2016, Jx·
Cat i ERC van presentar diverses 
esmenes a la proposta, com im·
plementar mesures per pacificar 

el trànsit, renovar la senyalització 
vertical o limitar la  velocitat a 40 
km/h. També instaven l’Ajunta·
ment a desplaçar els senyals in·
formatius de passos de vianants, a 
podar l’arbrat per fer més visibles 
els senyals i a la possible instal·
lació d’un semàfor a la zona del 
carrer Severo Ochoa. Les esmenes 
van ser rebutjades pel ponent de 

reconèixer per unanimitat la "ne-
cessitat inajornable" de desviar 
el trànsit de l’actual B-500 fora del 
centre urbà de Sant Fost entre els 
punts quilomètrics 9,8 i 12,8, tot i 
que no va haver·hi acord en la pos·
sible solució. 

Tal com ja s’havia plantejat a la 
mateixa comissió fa dos anys, la 
proposta del PSC instava el govern 
a formular en un termini no supe·
rior a sis mesos un projecte que 
defineixi el traçat de desviament 
provisional d’aquest tram de la 
B-500 i sotmetre’l a la considera·
ció de l’Ajuntament, un punt que va 
obtenir un empat en la votació de la 
comissió –PSC, Cs, els comuns i PP 
a favor; ERC i JxCat en contra–, de 
manera que ara la proposta s’eleva·
rà a la Mesa del Parlament, on pre·
visiblement quedarà rebutjada.

L’alcaldessa, Montserrat San·
martí, ha indicat que “ja era hora” 
que tothom reconegués la neces·
sitat de desviar el trànsit, però 
alhora ha expressat, en referència 

la proposta en entendre que no re·
solen el risc derivat de l’alt volum 
de trànsit i perquè, en bona part, 
“aquestes mesures ja han estat 
executades”, deia Jordi Terrades. 

Sobre la variant, "no creiem que 
la solució que es prengui hagi 
de ser provisional, perquè això 
sempre acaba resultant erroni”, 
deia el diputat Eduard Pujol (Jx·
Cat), mentre que Santi Rodríguez 
(PP) apuntava que “ja fa 12 anys 
que debatem sobre aquesta car-
retera, cal una solució per des-
encallar el projecte, encara que 
sigui parcial”. De fet, d’intents per 
desencallar la situació també n’hi 
va haver un al Parlament l’any pas·
sat, quan la comissió d’Economia 
i Hisenda va aprovar una esmena 
del PSC al projecte de pressupos·
tos de la Generalitat per al 2017 
que instava el govern a preveure 
una partida econòmica per iniciar, 
aquell mateix any, un estudi sobre 
el desviament de la B-500 al seu 
pas per Sant Fost.  

Rebuig a cedir la titularitat
D'altra banda, la comissió de di·
mecres va rebutjar la part de la 
proposta socialista que demanava 
preveure la incorporació de l’exe·
cució de les obres al pressupost de 
l’any 2019 i iniciar el traspàs de 
la titularitat de la B-500 a l’Ajun·
tament en el tram comprès entre 
els quilòmetres 10 i 13. Sobre el 
pressupost, Cs es va abstenir per·
què “entenem que la capacitat 
econòmica de la Generalitat és 
limitada i potser hi ha altres 
prioritats”, deia la diputada de Cs 
Marina Bravo. i x.lloreda

CONCENTRATS  Molts veïns han demanat reiteradament el desviament

arxiu

JxCat i ERC eviten que el
Govern hagi de presentar 
una proposta de
desviament al municipi
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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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SEGURETAT  L'ARMA DEIXA ANAR UNA DESCÀRREGA DURANT UN MÀXIM DE CINC SEGONS

Els Mossos de Mollet
ja tenen pistoles elèctriques
MOLLET. Els agents dels Mossos 
d’Esquadra de la comissaria de 
Mollet i la resta de la comarca te·
nen a la seva disposició des de la 
setmana passada les controverti·
des pistoles elèctriques –un dispo·
sitiu conductor d’energia en forma 
de pistola de la marca Taser–.

A partir d’ara, el responsable de 
torn la podrà utilitzar en cas que 
vulguin reduir persones violentes 
que posin en risc la seva integritat 
física, la de terceres persones o la 
dels mateixos agents, tot deixant 
anar una descàrrega elèctrica.

Una càmera a l'uniforme
Els dispositius van acompanyats 
d’un aparell de gravació d'imat·
ges que se situa a l'uniforme del 
mosso que duu la pistola –que es 
distingeix ràpidament pel seu co·
lor groc–. Aquesta càmera grava 
de manera continuada i pot re·
cuperar els dos minuts previs al 

moment de ser activada –una ac·
ció que ha de fer el policia que es 
disposa a utilitzar la Taser–.

L'ús d'aquesta arma elèctrica ha 
estat polèmic, ja que pot ser letal 
per a persones que pateixen del 
cor. De fet, Amnistia Internacional 

alertava que als Estats Units més 
de 700 persones han mort des de 
2011 arran de les descàrregues.

El sistema de seguretat de la Ta·
ser en bloqueja l'ús per tal que no 
es pugui disparar durant més de 
cinc segons seguits. 

arxiu

TASER  Una càmera enregistrarà cada cop que es faci servir

PARETS. Adif –organisme del Mi·
nisteri de Foment– va publicar 
dijous passat al BOE l'anunci dels 
projectes constructius de remo·
delació de les vies i l'electrificació 
a les estacions de Parets, Grano·
llers·Canovelles, les Franqueses i 
la Garriga, de la línia R3. Aquesta 
actuació s'emmarca en el projecte 
de desdoblament de via d'aques·
ta línia en el tram entre Parets i 
la Garriga i s'executarà de forma 
prèvia a les obres de duplicació 
de via. L’anunci al BOE inclou la 
relació dels béns i drets afectats 
per aquest projecte constructiu, i 
les expropiacions en aquests mu·

nicipis suposen més de 18.000 m2 
–dels quals, 10.434 són al terme 
municipal de Granollers; 1.481, a 
Canovelles; 595, a les Franqueses, 
i 5.783, a la Garriga–. A més, tam·
bé s'anuncien ocupacions tem·
porals de 1.251 m2 i reserves de 
pas de 424. Els afectats tenen un 
termini de 15 dies hàbils per pre·
sentar al·legacions. En el cas de 
Parets, no es preveu cap actuació 
d'expropiació. Aquestes millores 
a les estacions, prèvies al desdo·
blament parcial de la R3, es faran 
juntament amb la supressió de 
passos a nivell als termes munici·
pals de Granollers i la Garriga. 

MOBILITAT  FOMENT HA PUBLICAT EL PROJECTE AL BOE

Els agents només la podran fer servir per reduir persones violentes

Aprovada la renovació de
les vies a l'estació de Parets

arxiu

RODALIES  L'actuació serà prèvia al desdoblament parcial de la línia R3

MONTORNÈS. Els ajuntaments de Montornès 
i Granollers estan farts dels danys produ·
ïts pels clients de la discoteca Borar Bora. 
D'una banda, s'ha requerit a la Direcció 
General d'Administració de Seguretat del 
Departament d’Interior que actuï contra 
els clients que causin perjudicis amb expe·
dients sancionadors. També que la Gene·
ralitat ordeni als titulars de l'establiment a 
adoptar mesures per evitar riscos i danys a 
persones i béns i, en cas de no fer-ho, s'or·
deni el tancament de l'establiment. També 
s'ha sol·licitat que augmenti el nombre de 
vigilants per garantir el normal funciona·
ment de l'establiment per evitar que es con·
tinuïn produint situacions de risc i enfron·
taments. Tot plegat s'afegeix a les denúncies 
d'agressions sexuals efectuades, la darrera 
a l'agost. L'alcalde José A. Montero va recor·
dar al darrer ple que "hi ha una interven-
ció conjunta dels dos ajuntaments" sobre 
la situació de la discoteca i que tot plegat 
és "molt greu". "Fins ara teníem notícia 
d'algunes agressions sexuals a l'exterior 
que formen part d'expedients policials 
i judicials", va explicar. La darrera denún·
cia apunta "a l'interior de l'establiment i 
l'acusació és que podrien estar-hi impli-
cats els mateixos treballadors". i

Montornès insta la 
Generalitat a actuar
pels danys dels 
clients del Bora Bora

MOLLET DEL VALLÈS. L'Ajuntament ha tret a 
concurs les obres per instal·lar un nou as·
censor a la Biblioteca de Can Mulà. L'actu·
ació consistirà a desmuntar l'actual ascen·
sor i construir·ne un de nou de tres pisos 
i un espai per a vuit places, amb el corres·
ponent subministrament i legalització del 
servei. L'ascensor de l'equipament fa gaire·
bé un any que està espatllat, i s'estima que 
la nova instal·lació estarà enllestida abans 
d'acabar l'any. De fet, la licitació marca uns 
tres mesos per realitzar tota l'actuació de 
substitució. El termini d'execució es divi·
deix en vuit setmanes de fabricació i sis 
setmanes més d'instal·lació de l'ascensor.

Pel que fa al pressupost de la interven·
ció, els diners provenen d'un ajut de la Di·
putació de Barcelona de 298.855 euros per 
millorar diversos equipaments municipals 
de la ciutat durant els propers dos anys. 
D'aquests partida, 38.739,15 euros es des·
tinaran a aquesta actuació. El 2019 s'inver·
tiran 50.000 euros més, del mateix ajut de 
la Diputació, per renovar els tancaments i 
les finestres de la biblioteca.

Les empreses interessades a participar 
en la licitació de l'obra tenen temps fins 
dilluns 17 de setembre, a les 12 h, per pre·
sentar l'oferta. i

Mollet treu a concurs 
la instal·lació d'un 
nou ascensor a la 
Biblioteca Can Mulà
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POLLO ENTERO

2,19€/Kg
Llevándose 2 pollos

ESTOFADO TERNERA

6,95€/Kg
Comprando 1 Kg

LOMO CAÑA

5,95€/Kg
Comprando 1 kg

TRASEROS DE POLLO

2,49€/Kg
Comprando 1 kg

PECHUGAS POLLO

5,99€/Kg
Comprando 1 kg

PICADA TERNERA

6,49€/Kg
Comprando 1 kg

BISTEC TERNERA

8,99€/Kg
Comprando 1 kg

BUTIFARRA PAYÉS

5,99€/Kg
Comprando 1 kg

* PRECIOS VÁLIDOS HASTA EL 30/09/2018
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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 

MONTORNÈS. L'històric establiment 
de restauració Lucerón ha tancat 
les seves portes després de 44 anys. 
L'establiment, que el 2016 va rebre 
el reconeixement de la prestigiosa 
Guia Michelin, estava regentat ac·
tualment per les filles dels funda·
dors, M. Ángeles i Yolanda Lucerón, 
que han decidit tancar el negoci per 
"problemes de salut i personals".

Les germanes Lucerón, a través 
del seu perfil de Facebook, s'han 
acomiadat dels clients amb una 
nota en què asseguren que "des 
dels inicis l'obstinació i l'esforç 
per la superació i el treball ben 
realitzat han estat la nostra 
autèntica vocació". Sobre el re·
coneixement de la guia Michelin, 
les germanes consideren que "ha 
permès contribuir, amb un pe-
tit o potser no tan petit gra de 
sorra, a situar a Montornès del 
Vallès en el mapa de l'excel·lèn-
cia gastronòmica, una cosa que 

arxiu

CIUTADANIA  LES GERMANES LUCERÓN DEIXEN EL NEGOCI PER QÜESTIONS DE SALUT I PERSONALS

El restaurant Lucerón 
tanca després de 44 anys    

SEGONA GENERACIÓ  Les germanes Lucerón estaven al capdavant del negoci

L'establiment es va fer popular per la recepta d'aletes de pollastre

ens omple d'orgull".
El Lucerón és tot un emblema 

al municipi. Nascut de la mà d'An·
toni Lucerón i Ángeles Manglano 
a mitjans dels setanta, l'aleshores 
Bar Lucerón es va començar a fer 
famós gràcies a les aletes de po·
llastre a la vinagreta, una recepta 

familiar que es va convertir en tot 
un referent de la casa.

Als anys 90, el local situat al car·
rer Palau d'Ametlla es va reformar 
i va passar a mans de la segona ge·
neració familiar, que el 2008 van 
reconvertir el bar en restaurant 
orientat a la cuina de mercat.  

PARETS. Sumem Parets ha fet públi·
ques les seves propostes per rebre 
la Medalla de la Vila, un reconeixe·
ment que fa l'Ajuntament a perso·
nes i entitats que es distingeixen 
per la seva tasca en favor del muni·
cipi. Sumem proposa Angelita Ruiz 
González, de l’associació Parets 
contra el Càncer, com a candida·
ta personal, i Triple Bàsquet com 
a entitat. "Creiem que la tasca 
voluntària que realitzen ha de 
ser reconeguda pel gran esforç 
que dia a dia comporta tirar 
endavant col·lectius tan actius i 
compromesos com aquests dos", 
apunten des de Sumem. 

Les Medalles de la Vila s'ator·
guen amb caràcter biennal des 
de l’any 2008 i representen la 
consideració dels premiats com 
a paretans il·lustres. La novetat 
per a l'edició d'enguany és que les 
medalles es podan atorgar a per·
sones a títol pòstum. 

Sumem Parets 
proposa Angelita 
Ruiz per rebre la
Medalla de la Vila

BAIX VALLÈS. Creu Roja Mollet Baix 
Vallès ha programat per dissabte 
29 de setembre la formació Pri-
mers auxilis per a nens i nadons.
Amb aquesta formació, l’alumnat 
aprendrà conceptes bàsics per 
identificar i actuar davant d’una 
situació d’emergència i/o accident 
en nadons i nens tals com ennue·
gaments, febres i convulsions, cops 
i traumatismes, ferides, cremades i 
altres accidents.

Creu Roja ensenya 
primers auxilis 
en nens i nadons 

SALUT

PARETS. Ara Parets ha proposat 
que l’Ajuntament ampliï a partir de 
2019 el servei que ofereix el centre 
de dia de la Residència Municipal 
Pedra Serrada també durant els 
caps de setmana. El partit també 
considera prioritària l’ampliació 

del nombre de places de residència 
i centre de dia que s’ofereixen.

Actualment el centre, inaugurat 
el 2012, només ofereix el servei de 
centre de dia els feiners, de dilluns 
a divendres. Segons ERC, "part 
dels usuaris d’aquest equipa-

EQUIPAMENTS  EL GRUP CONSIDERA PRIORITARI QUE S'OFEREIXI EL SERVEI ELS CAPS DE SETMANA

Ara Parets reclama que 
s'ampliï el servei de centre 
de dia a la Pedra Serrada

ment estarien interessats en 
l’ampliació del servei". A més, el 
partit considera que una de les pri·
oritats del govern del PSC seria re·
visar el conveni amb la Generalitat 
perquè, a curt termini, s'ampliïn 
del nombre de places de residèn·
cia i centre de dia que s’ofereixen. 
"L'exalcalde socialista Sergi 
Mingote va prometre el maig de 
2015 l'ampliació del nombre de 
places, però tres anys i mig des-
prés no s'ha fet efectiva malgrat 
l'elevada llista d'espera", apun·
ten fonts del partit.  
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MONTORNÈS. L'Ajuntament apro·
vava en el ple de dijous la lici·
tació del servei de neteja viària, 
recollida de residus i inspecció 
municipal. Així, treu a concurs el 
servei, que ostenta l'empresa CLD 
des de fa sis anys i que es troba 
en una pròrroga del contracte. La 
nova licitació té un pressupost de 
4.250.700,90 euros i tindrà una 
durada de tres anys prorrogables 
fins a un total de cinc.

Entre les novetats del contracte, 
l'alcalde José A. Montero va des·
tacar "el canvi de contenidors 
–que s'estan licitant a part– i la 
necessitat d'un impuls respecte 
a la millora de la recollida se-
lectiva i de la millora de gestió 
general de residus". S'afegiran 
20 illes de contenidors completes 
i s'analitzarà l'ADN de les caques 
de gos per detectar qui no les ha 
recollit i imposar-los sancions.

Pel que fa als llocs de feina, des·
taca que els nous contenidors de 
recollida lateral requereixen la 
tasca de dos treballadors menys  
–fins ara en són tres–, ja que un 
sol conductor pot fer la recollida 
sol. A més, les recollides es faran 
sempre de dia per evitar les mo·
lèsties als veïns a les nits i per es·
talviar el plus de nocturnitat. Als 
dos treballadors no se'ls acomia·
darà, sinó que portaran a terme 
altres tasques de neteja viària.

La proposta es va aprovar amb 
els vots favorables d'ICV-EUiA-E 
i ERC, les abstencions de C's, PP i 
PDeCat i el vot en contra del PSC. 
La portaveu socialista Eva Díaz va 
recordar que l'empresa actual no 
ha donat un "bon servei" i que 
"s'han comès faltes molt greus: 
és evident que la neteja no es 

VIA PÚBLICA  EL CONTRACTE SERÀ DE MÉS DE 4 MILIONS I TINDRÀ UNA DURADA DE 3 ANYS

Es treu a concurs el servei
de neteja viària de Montornès

fa segons el contracte que es va 
signar amb aquesta empresa i 
això no s'ha solucionat i no ha 
tingut cap repercussió". Així que 
va assegurar que en el contracte 
posat sobre la taula en el ple tro·
baven "una repetició dels errors 
que hem comès tots".

El portaveu del PDeCat Josep 
Maria Lecina va puntualitzar que 
el més important és "el segui-
ment: aquesta és la pota que 
sempre ens ha fallat; quan go-
vernàvem fa anys, en això tam-
bé fallava". Així que va demanar 
"mecanismes de control" pel 
compliment de les tasques signa·
des a l'adjudicació: "de res ens 
val que gastem milionades en 
millorar el servei si després 
no fem un seguiment perquè 
aquest servei es compleix".

Des del PP, Miguel Ángel Alvara·
do, que coincidia amb Lecina amb 
la necessitat de controlar el com·
pliment de les tasques incloses 
al contracte, va criticar la posició 
de CLD davant les baixes laborals 

patides: "no pot ser que es per-
meti que quan la gent es posa 
malalta, es quedin sense perso-
nal". El regidor de Territori, Juan 
José Fernández, sí que va assegu·
rar que "se'ls ha multat perquè 
quan han tingut baixes no les 
han substituït".

Per la seva banda, Francisco 
Pérez, de C's, va justificar l'absten·
ció, ja que considera que la neteja 
va més enllà d'allò descrit al con·
tracte: "voldríem que es lligués 
la neteja al manteniment, per-
què els carrers tinguin un bon 
aspecte". I puntualitzava en el cas 
de les herbes que creixen en al·
guns carrers, "que donen un as-
pecte de cert abandonament". 
"Pròpiament no és neteja, però 
donen un mal aspecte", afegia.

Esquerra va ser l'únic grup que, 
juntament amb el govern, va votar 
a favor de la licitació. Joffre Giner 
va assegurar que "es facilitarà el 
reciclatge a molt veïnat que per 
la mandra de desplaçar-se un 
carrer no recicla". i s.carrillo

arxiu

CANVIS Se substituiran els contenidors per uns de càrrega lateral

MONTORNÈS. El ple de Montornès 
va aprovar dijous el programa 
d'inspecció i conservació d'habi·
tatges buits i ocupats, amb què, 
principalment, es pretén com·
batre les actuacions d'aquelles 
entitats financeres que disposen 
de pisos buits durant més de dos 
anys i evitar que hi hagi "gent 
sense cases i cases sense gent", 
com deia el regidor Jordi Delgado. 
Es tracta d'un "conjunt d'eines 
i metodologies emmarcades 
sota un paraigua de competèn-
cies municipals".

Delgado també va apuntar que 
l'ordre de prioritats en les ins·
peccions l'encapçalaran els pisos 
buits de grans tenidors i el se·
guiran els pisos en què s'estiguin 
duent a terme usos fraudulents. 
Pel que fa als pisos buits, el dar·
rer cens oficial de la Generalitat 
–d'abans de l'estiu– comptabilit·
za fins a 106 habitatges buits a 
Montornès, que han estat deso·
cupats durant més de dos anys. 
Així que es farà un "seguiment 
d'aquest parc d'habitatges que 
està immòbil, perquè les en-
titats financeres no només no 
retornen aquests habitatges a 
la població, sinó que els estan 
venent a fons d'inversió perquè 
segueixi l'especulació. Per tant, 
s'està deixant de banda la fun-
ció social de l'habitatge".

Quant a l'altra línia de treball, al 
municipi s'ha detectat que en di·
versos habitatges es fan activitats 
il·legals: cultiu de drogues o cri·
ança d'animals, principalment de 
gossos. Aquesta tasca pot servir 
"per aportar eines addicionals a 
la policia local o als jutges", com 
afirmava Delgado, per tal d'engegar 
les investigacions corresponents.

El PSC hi va votar a favor, ja que 
entenen que "en matèria d'ha-
bitatge s'estan intentant fer 
molts esforços" i que aquesta 
"és una de les prioritats per a 
la ciutadania". ERC també va do·
nar·hi suport, ja que la considera 
"una estratègia idònia, perquè 
usa les competències pròpies 
per lluitar contra reptes molt 
importants per al municipi".

El PP i C's s'hi van abstenir. Els 
primers asseguraven que "es po-
dria haver ajudat a la gent quan 
estàvem a la crisi més gran, fa 
3 o 4 anys, amb aquest tipus 
d'actuacions". Per a Cs "aquesta 
intenció de posar veda a certs 
accessos a l'habitatge no estan 
ben acotats, i hi ha un cert ba-
tibull, ja que per al control de 
certes activitats teniu altres 
eines. Són els municipis els en-
carregats de donar llicència i 
de regular les activitats que es 
fan a cada edifici".

No combat les ocupacions
El que no es busca amb el progra·
ma és lluitar contra les ocupaci·
ons il·legals d'habitatges. Delgado 
assegurava que "només pot ser 
útil per a aquestes ocupacions 
si es presenten problemes de 
conservació o de salubritat dels 
habitatges", les dues competèn·
cies municipals que aplicaran. "És 
difícil distingir una ocupació 
per una necessitat sobrevingu-
da –desnonaments o necessitat 
social– de la resta", afirmava el 
regidor. Per aquest motiu, també 
explicava que des de l'Ajunta·
ment treballaran amb la Genera·
litat amb l'objectiu de "prevenir 
les ocupacions per necessitat 
sobrevingudes".  s.carrillo

HABITATGE TAMBÉ ES VOLEN EVITAR ELS USOS FRAUDULENTS

S'aprova un pla per lluitar 
contra els pisos buits
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Especialistes en accidents de trànsit
Dret hipotecari i cessions de crèdit 
Divorcis - Desnonaments 
Llei 2ª oportunitat - Pensions d’invalidesa

Av. Burgos, 29 1ª planta 
Mollet  del Vallès

Tel. 93 570 73 09 
www.bufetespanol.com

BUFET ESPAÑOL MOREDA
ADVOCATS

è

MOLLET. El PSC de Mollet ha inscrit 
aquest estiu al Registre de Partits 
Polítics del Ministeri de l'Interior 
el partit Junts per Mollet, una for·
mació presidida per Josep Maria 
Garzón, segon tinent d’alcalde i 
ex·primer secretari del PSC a la 
ciutat, amb seu social al seu domi·
cili particular. La denominació del 
nou partit, publicat al registre el 2 
d’agost, entra en conflicte amb el 
nom que darrerament feia servir 
el PDeCAT de Mollet, una mar·
ca que havia començat a utilitzar 
com a rèplica local de la genèrica 

nom d’una associació vinculada 
al nostre partit i activa a Mollet 
des del 1992”, diu Garzón. “No 
ens sembla raonable que algú 
utilitzi el nom d’una entitat que 
funciona, perquè es prestaria a 
confusió”. “És com si jo em pre-
sento a les eleccions amb el nom 
de Futbol Club Barcelona”, diu 
com a exemple. D’aquesta mane·
ra, el PSC considera que, un cop 
registrat aquest nom al Ministeri 
de l'Interior com a partit polític, el 
PDeCAT no podrà utilitzar el nom 
en cas que volgués utilitzar-lo en 

Junts per Catalunya amb què Car·
les Puigdemont va concórrer a les 
últimes eleccions al Parlament.

El nom, de fet, també coincideix 
amb una associació social i cultural 
vinculada als socialistes i dedicada 
al "foment i defensa dels drets 
cívics, socials i de la persona", 
segons consta en el Registre d'En·
titats de la Generalitat des de no·
vembre de 1995. Per això el PSC ha 
optat ara per inscriure la denomi·
nació Junts per Mollet com a partit 
polític. “Volíem evitar que algú 
altre fes servir políticament el 

arxiu

POLÍTICA  EL PDeCAT HO VEU COM UNA ACCIÓ DE MALA FE I ASSEGURA QUE INTERPOSARÀ UN RECURS PER PODER UTILITZAR EL NOM A LES MUNICIPALS

Brega entre PSC i PDeCAT 
pel nom de Junts per Mollet 

JOSEP MARIA GARZÓN (PSC)

les municipals de l’any que ve.
El PDeCAT de Mollet, per la seva 

banda, s’ha mostrat molest per 
“la mala idea” amb què ha actuat 
el PSC. “Ha estat una acció feta 
amb mala fe, una mala intenció 
que trenca la cordialitat que 
hi havia fins ara entre les dues 
forces”, assegura Jordi Talarn, 
regidor del PDeCAT al consisto·
ri molletà. “Ara ja no ens fiem 
d’aquestes persones”. Talarn 
manté que un partit i una associ·
ació fan activitats diferents i que, 
per tant, “les dues marques po-
dien conviure perfectament”.

Marca registrada
No obstant això, Talarn explica que 
la seva formació ja va registrar fa 
mesos la marca Junts per Mollet 
a l’Oficina Espanyola de Patents i 
Marques com una més de les can·
didatures vinculades a Junts per 
Catalunya, que darrerament havia 
començat a utilitzar el nom Junts 
per... en diferents municipis. “A 
principis de gener vam fer la 
sol·licitud, i a finals de maig ja 

va quedar registrada”, diu Ta·
larn, qui assegura que durant tots 
aquests mesos no hi va haver cap 
al·legació. Talarn indica que la de·
nominació d’un partit sí que pot 
coincidir amb el d’una entitat, però 
no amb el d’una marca comercial. 
“Han tirat pel dret sense asse-
gurar-se que Junts per Mollet no 
estigués registrat prèviament 
com a marca comercial”, explica, 
i afegeix que “el PSC ha fet un mo-
viment amb poc cervell, perquè 
la mateixa llei de partits diu que 
no es pot registrar cap partit 
que tingui el nom d’una marca 
ja registrada”, insisteix. 

En aquest sentit diu estar “tran-
quil” i convençut que el cas es 
resoldrà a favor de l’antiga Con·
vergència. “Ara els nostres ser-
veis jurídics estan valorant si 
fem un recurs de cassació, una 
queixa a l’Oficina Espanyola de 
Patents i Marques o totes dues 
coses”, diu el regidor, qui con·
fia resoldre el conflicte del nom 
abans de les eleccions municipals 
de l’any que ve.  x.lloreda

MONTMELÓ. Canviem Montmeló, 
plataforma integrada per les sec·
cions locals d'ICV, EUiA i Podem, 
celebrarà aquest divendres (19 h), 
al local de la formació –carrer Mer·
cè Rodoreda, 64– una assemblea 
oberta per elegir el cap de llista de 
la plataforma a les eleccions muni·
cipals de l'any que ve. L'assemblea 
està oberta a tots els veïns.

Assemblea per triar 
el cap de llista de
Canviem Montmeló

MOLLET. El cercle local de Podem a 
Mollet ha convocat una assemblea 
oberta a tota la ciutadania per 
començar a encarar les eleccions 
municipals de 2019, on es crearà 
el grup de treball per als comicis  
i es posarà en marxa el projecte 
municipalista. La trobada serà di·
marts a les 19 h al local de la ram·
bla Pompeu Fabra, 32.

Podem celebra 
dimarts una nova 
assemblea oberta

arxiu

JORDI TALARN (PDeCAT)

El PSC registra el nom amb què el PDeCAT podria concórrer a les locals
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EL VELL NOU. UN NOM AMB HISTÒRIA
Segons relaten els més vells de Mollet, les parets que avui 
dia acullen els nostres dos salons menjador, hi havia unes 
cavallerisses on acudien els viatgers quan necessitaven can-
viar les ferradures del cavall per poder proseguir el camí, i 
demanaven que els fessin “un bell nou”. D’aquesta expressió 
va néixer el nom ‘El vell nou’, que es va convertir també en el 
nostre principal estímul: mantenir l’esperit de la cuina medi-
terrània tradicional, però alhora renovar-la, perquè qui vingui 
gaudeixi d’una experiència gastronòmica plenament satisfac-
tòria i amb la sensació d’haver descobert alguna cosa nova.  

IMATGE RENOVADA, NOU CONCEPTE
A El Vell Nou iniciem una nova etapa i, per això, hem dotat l’es-
pai d’una imatge renovada, més moderna, però fidel a l’essèn-
cia tradicional. Un nou logotip on predominen el color blau, en 
referència al Mediterrani, i el verd, identificador de la nostra vo-
luntat d’elaborar una cuina saludable.

L’eslògan “Sabores mediterráneos” vol remarcar l’aposta gas-
tronòmica que mantenim, centrada en la dieta mediterrània i 
que ha incorporat cada cop més la voluntat de proritzar els 
productes de proximitat. En aquest sentit, us volem introduir a 
un nou concepte culinari, que anomenem “Cuina confortable”.

CUINA CONFORTABLE
Volem introduir aquest concepte de menú mediterrani, elaborat 
amb productes, entre d’altres, de l’espai agrícola de gestió sos-
tenible de Gallecs. Proposem una varietat de plats saludables 
que no resultin pesats per a l’organisme, saborosos i fàcils de 
pair, perquè ens permetin seguir amb la nostra rutina diària de 
la forma més còmoda possible. L’oferta culinària comprèn un 
menú diari amb opció a menú executiu per qui vulgui donar-se 
un caprici. I un complert servei de carta per als caps de set-
mana.  

UNA CUINA REMODELADA
Ens agrada pensar que la nostra tasca contribueix 
a preservar la cultura gastronòmica local. És un 
dels motius pels què apostem pels productors de 
Gallecs, especialment pels llegums, varietats au-
tòctones recuperades. Volem que la nostra cuina es 
centri en preparacions amb temps de cocció llargs 
i reposos adients. El tipus de cuina que solíem 
preparar abans que el món esdevingués una lluita 
contrarellotge i accelerés tots els nostres hàbits.

El tipus de cuina que proposem seria difícilment 
sostenible si la tecnologia no estigués aquí per aju-
dar-nos, i aquesta és la principal raó per la qual 
hem dut a terme una reforma a fons de la zona 
de cuina, per donar entrada a noves tècniques i 
eines que ens permetin mantenir la tradició i alhora 
ser innovadors. 

LA CUINA A BAIXA 
TEMPERATURA
L’slow cook és una tècnica basada en la combinació més òp-
tima del temps de cocció i la temperatura. En la cuina a baixa 
temperatura, les coccions normalment es realitzen entre 50 i 
100 graus i el temps depèn del tipus de producte i la textura que 
es vulgui obtenir, una peça gran de carn pot estar-shi fins a 48 
hores. Els avantatges que obtenim són:
* Coccions exactes: ja que es controla perfectament la tempera-
tura en cuinar i el temps de producció.
* Sense oxidació: quan s’utilitza la tècnica de cuinar en bosses 
de buit, sense que hi intervingui l’aire, els productes no s’enfos-
queixen, com ara les carxofes, i preservem el seu sabor.
* Textures inèdites: el producte reté els seus líquids a l’interior 
aconseguint una melositat extraordinària; si tastes un pit de po-
llastre cuinat al buit a 65º C durant mitja hora difícilment tor-
naràs a conformar-te amb preparar-te’l només a planxa.
* Respecta el sabor i fa els aliments més saludables: la tempe-
ratura és agressiva vers el producte. Les verdures conserven 
molt millor les propietats originals i nutricionals si apliquem tem-
peratures baixes.

“El Vell Nou” ara disposa d’un equip totalment actualitzat 
i preparat per a l’aplicació intensiva d’aquestes tècniques:
* Forn de vapor. Pot cuinar amb un control de temperatura es-
table a més/menys 0,2 graus durant hores i amb una humitat 
(vapor) del 100%, ja sigui amb bossa de buit o sense.

* Abatidor de temperatura: Refrigera o congela el producte 
de manera ultraràpida, baixem de 65 a 3 graus en 90 minuts 
o congelem a -18 en 240. Això evita la contaminació, ja que 
neutralitza el desenvolupament de bacteris, i els productes so-
freixen menys deteriorament que amb el refredament lent que 
proporcionen els mètodes habituals. 
* Forn Kamado de ceràmica: És un forn d’origen japonès únic 
que funciona amb carbó vegetal. A l’ésser de ceràmica i tenir 
capacitat de tancament estanc, podem treballar a temperatures 
inferiors a 100 graus en coccions de moltes hores.
També es pot cuinar a casa a baixa temperatura. Us engres-
quem a que ho proveu i, en qualsevol cas, en el nostre restau-
rant trobareu una àmplia oferta de plats llestos per degustar. 
Unes mongetes del carai amb orella de porc cuinades 12 hores 
en un forn de carbó, no us venen de gust...?  

El Vell Nou, tradició i innovació per a 
una cuina mediterrània i de proximitat
L’emblemàtic restaurant s’ha renovat per dotar-se de la tecnologia  
més puntera per cuinar amb coccions lentes i a baixa temperatura
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MOLLET. Un any més, el monument de Rafael Casanova va 
ser el centre neuràlgic de la celebració de la Diada. L'acte 
institucional, organitzat per l'Ajuntament i que va comptar 
amb la participació d'unes 80 entitats, va estar marcat pel 
record i la denúncia per part dels partits i col·lectius in·
dependentistes de l'existència de presos polítics i exiliats.

Abans de començar l'acte unitari, Ara Mollet ERC MES 
feia la seva ofrena al monument. Encapçalats per una pan·
carta de Llibertat presos polítics i acompanyats d'una este·
lada gegant i d'un grup de tabalers, més d'un centenar de 
persones s'apropava en cercavila des de la plaça Catalunya 
fins al monument on, els cinc regidors d'Ara Mollet ERC 
MES i part de la comitiva mostraven les fotografies dels po·
lítics independentistes presos i exiliats, una ofrena emotiva 
que va ser acompanyada amb aplaudiments per gran part 

del públic assistent i amb crits per la llibertat dels presos.

Acte unitari amb absències
Tot seguit, va començar un acte institucional sense novetats 
respecte a edicions anteriors. L’Associació Pau Casals i el cor 
Estoc de Veus començaven a interpretar peces musicals des·
prés que els membres del consistori presents a l'acte pren·
guessin posicions al costat del monument. Tot i mantenir 
l'etiqueta d'acte unitari, un cop més va haver-hi absències 
significatives, ja que tres dels sis grups municipals amb re·
presentació al ple municipal no van assistir-hi: Cs, PDeCAT 
i PP. En aquest sentit, l'alcalde Josep Monràs considerava 
que "hauran de ser aquests tres partits els que expli-
quin per què no hi participen. Aquí s'apleguen unes 80 
entitats que fan un esforç de convivència i unitat, que 

no significa renunciar a les sees idees", deia l'alcalde.
Així. doncs, amb els regidors del PSC, Canviem Mollet 

i Ara Mollet ERC MES com a representants del consisto·
ri, l'alcalde feia la tradicional hissada de la senyera amb 
l'ajuda, enguany, de dos joves jugadors del CB Mollet, Joan 
Denuc i Arnau Jiménez, com a representants del club que 
celebra el 75è aniversari. Castellers de Mollet també va 
participar-hi amb l'aixecament d'un pilar de quatre.

Tot seguit es va iniciar l'ofrena floral i l'acte va acabar 
amb l'Himne de Mollet i el cant d'Els Segadors.

D'altra banda, la vigília de l'Onze de Setembre es va fer 
una marxa de torxes que va sortir de la plaça Prat de la Riba, 
i que va estar organitzada per ANC, Òmnium, Súmate, el 
CDR, el Casal Popular El Tabaran, CUP, ERC, MES, Junts per 
Catalunya i Poble Lliure.  laura ortiz / fotos: víctor león

Diada esquitxada de groc i amb absències

CONSISTORI INCOMPLET  Van ser-hi presents PSC, Canviem Mollet i Ara Mollet ERC MES

REPUBLICANS  L'ofrena d'ERC MES va recordar els presos polítics AMUNT  L'alcalde va hissar la senyera amb dos joves del CB Mollet VIGÍLIA  Nit de torxes amb els independentistes

RETRATS  Part del públic va mostrar fotos dels polítics empresonats o a l'exili



dv, 14 setembre 2018 13

LA LLAGOSTA. La plaça Antoni Baqué 
va acollir dimarts les activitats de la 
Diada Nacional de Catalunya amb 
la hissada de la bandera als pals de 
l’edifici de l’Ajuntament i tot seguit 
va celebrar·se el 30è Homenatge a 
Catalunya a l’escenari de la plaça. 
Els actes de la Diada van coincidir 
amb l'última jornada de la festa ma·
jor al poble. L’encarregat enguany 
d’hissar la bandera va ser el presi·
dent de la Colla Gegantera de la 
Llagosta, Pablo Martín. La hissada 
de la senyera va fer·se amb l’him·

LA LLAGOSTA. L’Associació de Vo·
luntaris de Protecció Civil de la 
Llagosta va presentar dissabte 
els nous uniformes de l’entitat, 
una vestimenta renovada que ara 
permetrà distingir més clarament 
els membres del cos de Protecció 
Civil amb els de la brigada munici·
pal. El nou uniforme, estrenat du·
rant els dies de festa major, canvia 
el disseny respecte a l’anterior; 
ara té un color taronja més fosc 
a la part superior de la samarreta 
i una franja al mig amb quadrats 
també taronges.

La presentació dels equipa·
ments va tenir lloc dissabte a l’edi·
fici administratiu de l’Ajuntament 
amb la presència de membres de 
Protecció Civil; el sergent cap de 
la Policia Local, Santiago Villalba; 
el regidor de Seguretat Ciutadana 
i Protecció Civil, Mariano García, i 
l’alcalde, Óscar Sierra.

Durant l’acte, l’Ajuntament tam·
bé va reconèixer el president de 
l’Associació de Voluntaris, Manuel 

TRADICIÓ  GRAN AFLUÈNCIA DE PÚBLIC A LA PLAÇA ANTONI BAQUÉ

LA LLAGOSTA. El curs escolar 2018-
2019 va començar dimecres amb 
total normalitat a la Llagosta amb 
uns 2.300 alumnes matriculats als 
centres educatius del poble [en 
l'edició 849 del Diari Som informà·
vem per error que n'eren 6.000]. 
L’Escola Sagrada Família compta 
amb 385 alumnes; el Joan Ma·
ragall, amb 425; les Planes, amb 
367; i la Gilpe amb 219. En ESO, 

la Balmes té 129 estudiants i l’INS 
Marina 482. A més, aquest centre 
té 72 alumnes matriculats a bat·
xillerat i un centenar a cicles for·
matius de grau mitjà i superior. En 
educació infantil, l’EBM Cucutras 
té 107 alumnes i la guarderia Niu 
Blau, 22. El Centre de Formació de 
Persones Adultes encara està en 
fase de matriculació i començarà 
el curs d’aquí a uns dies. 

Arrenca el curs escolar 
2018-2019 a la Llagosta

Els veïns, agraïts amb
la tasca de la Policia Local
LA LLAGOSTA. La festa major va 
acabar dimarts amb l'escalf dels 
llagostencs cap als policies locals. 
Desenes de veïns els van dedicar 
aplaudiments i els van agrair la 
tasca realitzada les darreres set·
manes, tan convulses al municipi. 
Un dels agents, en nom de tot el 
cos policial, va agrair el gest i va 
dir que "és la primera vegada 
que el poble reconeix la nos-

tra feina. Teniu una gran poli-
cia i sempre hi hem estat; però 
quan hem de fer una denúncia, 
no és perquè vulguem, sinó per 
mantenir l'ordre". I va afegir: 
"heu demostrat en tots aquests 
anys que el poble de la Llagos-
ta és diferent de la resta. Quan 
hi ha un problema de veritat, 
estem tots units". I amb crits 
reivindicant aquest mateix con·

SEGURETAT  EL PRESIDENT DE L'ASSOCIACIÓ DE VOLUNTARIS PORTA 30 ANYS AL COS

30a edició de l'Homenatge a Catalunya
La Diada a la LlagostaProtecció Civil reconeix la 

dedicació de Manuel Muñoz
ajuntament la llagosta

HOMENATGE  Muñoz, amb la placa dels seus 30 ansy de servei al cos

Muñoz, amb el lliurament d’una 
placa commemorativa pels seus 
30 anys de treball, dedicació i en·
trega al cos de voluntaris. 

L’alcalde recordava el treball 
altruista de Muñoz durant tants 
anys, mentre que l’homenatjat 
agraïa la distinció i es mostrava il-
lusionat. A més, els companys de 
Protecció Civil van lliurar·li una 

insígnia al mèrit de Protecció Civil 
per portar 30 anys al cos. L’Asso·
ciació de Voluntaris de Protecció 
Civil de la Llagosta fa taques de 
serveis preventius i emergències, 
tant a la població com fora del mu·
nicipi. Forma part de la Coordina·
dora Vallesana de Protecció Civil i 
actualment compta amb deu efec·
tius.  

cepte –"el pueblo unido, jamás 
será vencido"–, els ciutadans van 
marxar a gaudir d'un dels darrers 
actes de la festa, l'espectacle fi de 
festa amb El Monaguillo, Miguel 
Ángel Marín i Elisabet Carnicé.

Nova plaça de policia local
L’Ajuntament ha obert una con·
vocatòria per concurs d'oposició 
lliure d’una plaça d’agent de Poli·
cia Local. Les instàncies es poden 
presentar fins al 2 d’octubre a 
l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania 
en horari de dilluns a divendres 
de 8.30 a 14 h i dimarts i dijous 
també de 16 a 20 h. i

ne d’Els Segadors i un gran nombre 
de veïns de la Llagosta van assistir 
a l'acte institucional de l'Onze de 
Setembre. En acabar la hissada de 
la senyera va celebrar·se el 30è Ho·
menatge a Catalunya a l’escenari 
de la plaça Antoni Baqué. L’home·
natge va comptar amb l’actuació de 
la Colla Gegantera de la Llagosta, 
l’Esbart Dansaire Sant Marçal de 
Cerdanyola, la Casa de Andalucía 
de la Llagosta, el Centro Aragonés 
de Mollet y Comarca i el Grup Ball 
de Gitanes de la Llagosta. 

olga gutiérrez

DANSES  La cultura popular va ser protagonista el matí de l'Onze de Setembre
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Dissabte 15 de setembre

A les 13.30h: Resum informatiu de la setmana

Diumenge 16 de setembre

A les 22h: La Jornada de diumenge

Dilluns 17 de setembre

A les 20.30 h: La Jornada amb Albert Maspons

Dimarts 18 de setembre

A les 20 h: Parlem-ne, amb Susanna Aguilera

Dimecres 19 de setembre

A les 20.30h: Especial Festa Major de 

Montornès 2018

I a més VV Notícies cada dia a les 20 h, 22 h, 

00 h, 02 h, 04 h, 06.30 h, 9 h, 13.30 h i 15 h.

www.vallesvisio.cat

programació

MARTORELLES
06/09	 Artur	Vallbona	Palau	 92	anys
MOLLET
04/09 Manuel Piñero Vaca 86 anys
07/09	 María	Martín	Rayo	 89	anys
08/09	 Paquita	Coll	Grífols	 101	anys
10/09	 Juan	Vives	Baeza	 80	anys
MONTMELÓ
08/09	 Dolores	Jiménez	Frías	 71	anys
10/09	 Paquita	Martínez	Cotes	 78	anys

             Dades facilitades per la Funerària 
Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols

Defuncions

12/08		Naila	Salouki	Maadani	(Sta.	Perpètua)
17/08		Martín	Taniça	Martínez	(Sta.	Perpètua)
17/08		Dylan	Daniel	Villalba	Ojeda	(Mollet)
27/08		Antonio	Santos	Diatta	(Mollet)
05/09  Angela Calva Garcete (Mollet)
06/09  Inaaya Younas (Mollet)

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

consentiment dels pares per ser publicats)

Naixements

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

MONTMELÓ. En el ple d'aquest di·
jous estava previst que el primer 
secretari de la JSC del Vallès Orien·
tal, Imanol Martín, prengués pos·
sessió com a nou regidor de Mont·
meló, substituint la vacant que 
deixava la marxa de l'exalcalde 
Antoni Guil el passat mes de juliol. 

Martín forma part del PSC 
montmeloní des del febrer del 
2011 i el 2015 va entrar per pri·
mer cop en una llista electoral. 

El nou repte l'afronta amb un en·
creuament de sentiments: "és un 
orgull poder defensar els meus 
ideals des de la posició de re-
gidor, però alhora sento molta 
responsabilitat i fins i tot ner-
vis per poder estar a l'altura".

Martín es farà càrrec de les re·
gidories de Medi Ambient –que 
portava Pere Rodríguez– i Jo·
ventut –de la qual s'encarregava 
Ariadna Ojeda–. Pel que fa a Medi 

arxiu

ÉS EL PRIMER SECRETARI DE LA JSC I SUBSTITUEIX LA VACANT DESPRÉS DE LA MARXA DE L'EXALCALDE ANTONI GUIL

IMANOL MARTÍN

El socialista Imanol Martín, 
nou regidor de Montmeló

Ambient, treballarà per "aportar 
una visió jove respecte a les 
energies renovables, establir 
nous models econòmics respec-
tuosos amb el medi ambient, 
intentar incentivar l'ús de mi-
tjans de transport no contami-
nants dins del nostre municipi 
i potenciar les àrees verdes que 
tenim a Montmeló". Quant a Jo·
ventut, "crec que puc aportar tot 
allò que he après formant part 
de les diferents associacions ju-
venils del municipi. He passat 
més de la meitat dels dissabtes 
de la meva vida a l'Esplaia't", as·
segura.  s.carrillo

@pepfort

Ponts reivindicatius al Vallès Oriental
Centenars de persones han participat en els darrers dos diumenges en 
l'acció Ponts per la Llibertat, convocada per l'ANC del Vallès Oriental, 
i que ha consistit en la penjada de pancartes als ponts que travessen 
les principals carreteres a la comarca amb l'objectiu de promoure la
participació en la Diada i reclamar la llibertat dels presos polítics. En
concret, l'acció es va dur a terme entre el 2 i el 9 de setembre en més 
d'una desena de ponts de l’AP-7, a la C-17 al seu pas per Parets i al pont 
de la C-33 al seu pas per Sant Fost. L'acció va ser convocada per l'ANC 
del Vallès Oriental i ha comptat amb la participació d'unes 350 persones. 
Els organitzadors calculen que l'abast immediat de l'acció, que es duia a 
terme durant dues hores, va ser de 24.000 vehicles, unes 50.000 persones.

POLÍTICA HI SERAN ELISENDA PALUZIE, MARCEL MAURI, MONTSE SÁNCHEZ I ALGUNS FAMILIARS DELS PRESOS I DELS EXILIATS

Sopar groc al 
Jardinet amb la 
presidenta de l'ANC
MOLLET. Organitzacions indepen·
dentistes convoquen aquest di·
vendres (20 h) un sopar groc soli·
dari al Jardinet del Casal. En l'acte 
hi participaran Elisenda Paluzie 
(presidenta de l'ANC), Marcel 
Mauri (vicepresident d'Òmnium), 
Montse Sánchez (presidenta de 
Súmate) i familiars dels polítics 
presos i exiliats. A més, també hi 
serà el Jordi Pessarrodona, pallas·
so de professió i regidor de cul·
tura de Sant Joan de Vilatorrada 
(Bages), que va ser imputat per 
posar·se amb un nas de pallasso 
al costat d'uns guàrdies civils que 
vigilaven les portes del Departa·
ment d'Economia mentre es feia 
l'escorcoll el 20 de setembre del 
2017. Tampoc faltaran càrrecs 

polítics dels partits independen·
tistes de Mollet.

En total, més de 200 persones, 
que ja han comprat el tiquet per 
20 €. Com explica Adolf Sanro·
mà, portaveu de l'ANC molletana, 
"s'han superat les previsions". 
Els beneficis de la recaptació 
aniran íntegrament destinats a 
l'Associació Catalana pels Drets 
Civils (ACDC), el fons d'ajuda a les 
famílies dels polítics empresonats 
i dels exiliats, que va ser presentat 
al Casal de la mà d'Isabel Turull 
germana de Jordi Turull, i de Sergi 
Corbera, parella de Toni Comín. 

L'acte està organitzat per l'ANC, 
Òmnium, Súmate, ACDC, Ara Mo·
llet ERC, Junts per Mollet, CUP Mo·
llet, CDR Mollet i el Casal. 



dv, 14 setembre 2018 15



dv, 14 setembre 201816

ENTREVISTA

Pere 
Rodríguez

Alcalde de Montmeló

–Després de 18 anys com a regi-
dor, ara és l'alcalde. En què can-
via la feina?
–En la dedicació i en què ser al·
calde significa estar al capdavant 
de tot. Cada regidor té responsa·
bilitat sobre les seves àrees, i les 
impulsa i les segueix, però a conti·
nuació estàs tu. Has de tenir al cap 
tot el que s'està fent i mirar de do·
tar de coherència i de sentit tota 
l'acció del govern.
–Què s’emporta dels alcaldes 
amb qui ha treballat?
–Tots dos han tingut coses molt 
bones, així com el Román Ruiz 
que, tot i que no he treballat amb 
ell com a alcalde, sí que l'he tingut 
en el partit i com a referent. Poder 
parlar amb ell i que t'expliqui com 
va anar tota la constitució del Cir·
cuit et dóna un coneixement i un 
bagatge que molt sovint ni tan sols 
els teus interlocutors tenen.
–I com ha estat el relleu amb 
Antoni Guil?
–Ha tingut tots els avantatges que 
té quan es produeix d'una manera 
normal i natural. Amb l'Antoni he 
treballat colze a colze els seus vuit 
anys d'alcalde. Però, a més, la seva 
col·laboració no finalitza amb el 
ple en què prenc investidura, sinó 
que puc comptar amb ell; així m'ho 
ha fet saber d'aquesta manera. És 
molt tranquil·litzador, en assumir 
el càrrec d'alcalde, saber que puc 
parlar d'un projecte amb la per·
sona que l'ha portat fins a aquell 
punt per continuar l'impuls.
–Per què sovint en els plens hi 
ha tanta tensió amb ICV-EUiA?
–Davant la possibilitat d'esdeve·
nir la força alternativa de govern, 
és evident que Iniciativa ha adop·
tat una estratègia més d'oposició 
frontal i confrontació. A més, a ve·
gades els partits són les persones, 
i els lideratges que hi ha hagut per 
una part i per l'altra no han facili·
tat el diàleg. A les últimes elecci·
ons, les més dures que he viscut, el 
nivell de confrontació va ser molt 
elevat i costa molt després d'unes 
eleccions com les del 2015 fer 
com si no hagués passat res.
–S'acabarà la crispació amb el 
canvi d'alcalde?
–Jo crec que tot és reconduïble i 
em consta que la voluntat per les 
dues parts és iniciar una nova eta·
pa. Jo aquest diàleg el penso iniciar 
i el penso continuar. Però també ho 
vaig dir en el plenari d'investidura: 

en funció de com vegi que evoluci·
ona la relació, farem més o menys.
–Vau entendre la marxa de l'Al-
bert Montserrat del govern?
Va ser una estratègia de partit 
(ERC), però crec que compartim, 
pel que fa al projecte de poble, 
moltes més coses de les que ens 
separen. Cada partit té el seu pro·
pi projecte, però no tenim diver·
gències especialment rellevants. 
Com tampoc crec que les tinguem 
amb ICV-EUiA. Som tres forces 
d'esquerra amb llarga tradició a 
Montmeló i tenim molt en comú.
–Fa molts anys que el PSC en-
capçala el consistori montmelo-
ní. Pot ser que els veïns tinguin 
ganes d'un canvi polític?
–És cert que el partit dels socia·
listes ha governat a Montmeló des 
de l'any 1981 i també és veritat 
que hem estat capaços en cada 
moment d'aglutinar sota les nos·
tres sigles la voluntat majoritària 
del municipi. El canvi no pot ser 
de les persones i les cadires, en tot 
cas hauria de ser de projecte i de 
paradigma de gestió del municipi. 
I aquest, fins ara, no s'ha presentat 
de manera majoritària o com per 
aconseguir la confiança majorità·
ria dels montmelonins.

–Creu que ICV-EUiA, principal 
partit de l'oposició, podria pre-
sentar aquest canvi de projecte?
–Porten tres eleccions parlant de 
canvi, però presentant el mateix 
candidat. Si el canvi és senzilla·
ment que el candidat que presen·
ten per tercera vegada sigui qui 
ocupi l'Alcaldia, doncs minso canvi.
–Quin projecte presentaran per 
continuar rebent el suport dels 
ciutadans?
–Des del partit ja s'hi està treba·
llant i no anirà gaire lluny del que 
sempre hem defensat: ens inspira 
la igualtat d'oportunitats i, per 
tant, oferir més i millors serveis 
públics per als ciutadans de Mont·
meló. És d'hora per dir els eixos 
principals del programa, però 
sens dubte aniran en la millora de 
la qualitat de vida dels ciutadans.
–Parlem del Circuit. Al maig vau 

renunciar a la tercera amplia-
ció de capital. En què afecta al 
municipi?
–Una societat limitada ha de fer 
ampliacions de capital si té pèr·
dues, i nosaltres ja vam dir que no 
posaríem diners de l'Ajuntament 
per a aquestes ampliacions. Per 
tant, això es tradueix en la pèrdua 
de participacions, però mai no 
perdrem menys d'un 5% passi el 
que passi. Més que res perquè te·
nim un terç del municipi hipotecat 
amb l'ocupació del Circuit. Amb 
molt d'orgull, però amb un terç del 
municipi hipotecat. Ni el desenvo·
lupament ni l'ocupació futura d'un 
equipament de país no pot ser res·
ponsabilitat de l'Ajuntament.
–Però continueu pensant que és 
econòmicament sostenible?
–El Circuit és sostenible en la me·
sura que sigui capaç de desenvo·
lupar les activitats que garantei·
xin el seu futur. Fa dues setmanes 
teníem 2.150 enginyers mecànics 
a Montmeló amb el Formula Stu·
dent. Aquesta gent són el futur del 
sector automobilístic europeu. No 
tindria sentit tenir una seu univer·
sitària d'enginyeria relacionada 
amb el món del motor?
–Pel que fa a mobilitat, es pre-
veu una modificació de l'R3 per 
permetre la futura construcció 
d'una estació ben a prop del Cir-
cuit. Per què és important?
–El fet que allà pugui haver·hi una 
estació no és tant per l'R3, com 
per les possibilitats d'interconne·
xió. Aquella estació, un cop feta 
la línia orbital, permetria anar 
des de Montmeló a Puigcerdà, a 
Mataró, a Vilanova i la Geltrú o a 
Martorell. Aquest és el valor afegit 
que té l'estació i per això té sentit 
aquesta modificació del traçat. En 
un futur, aquell punt serà estratè·
gic i per això ho perseguim de fa 
molt de temps.
–Però la línia orbital encara 
queda lluny.
–Se n'ha parlat tantes vegades! 
Forma part de la necessitat d'in·
versió d'infraestructures del país, 
perquè és molt evident que la sego·
na corona metropolitana necessita 
interconnexió, i no tot ha de passar 
per Barcelona. Quan es farà? Ni 
idea. Mentrestant, es van fent pas·
sos, perquè aquesta modificació 
del traçat va en aquest sentit, i això 
vol dir que de mica en mica anem 
posant peces.  sergio carrillo

“ICV-EUiA ha optat 
per una estratègia de 

confrontació, però 
tot és reconduïble”

s.c.

Perfil

Nascut a Palma de Mallorca el 1976, va arribar al municipi de petit. Des del 1999 
ha estat regidor socialista i el passat juliol va assumir el càrrec d'alcalde. 

És llicenciat en Ciències Polítiques i de l'Administració a la UAB i 
va fer un màster en Gestió Administrativa –el seu treball de final de 

màster es va publicar, "així que és fàcil de trobar"–.

"Ens inspira la igualtat 
d'oportunitats i, per tant,

 oferir més i millors serveis 
per als montmelonins"
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Psicoanalogia · Medicina Natural · Flors 
de Bach · Tests · Tècniques d’estudi...

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

contacte@psicopnaturmolins.cat

Guia

MÈDICA i
ESTÈTICA
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ECONOMIA
Jornada de transformació socialNous batuts de xocolata per al públic adult
L’AIBV organitza dimecres (9.30 h) a la seva seu 
una jornada sobre els beneficis directes que té 
per a les empreses comptar amb organitzacions 
que promouen la integració social. El ponent 
serà Carlos Sopeña, gerent del Viver de Bell-lloc.

Nocilla, empresa del grup Idilia Foods, membre del Consell Industrial
de Parets, ha tret al mercat dues noves propostes per al públic adult, 
dos batuts de xocolata i presentats en un got on the go. Són Nocilla 
para beber –un batut que combina crema de cacau i avellanes 
amb llet– i Pascual Intense, l'únic batut del mercat amb xocolata belga.

MONTORNÈS. El Consell d'Empreses 
de Montornès, presentat al gener, ja 
compta amb un reglament de fun·
cionament després que s'aprovés 
dijous al ple municipal amb l'única 
abstenció del PSC. El regidor Jordi 
Delgado va explicar que aquesta 
taula de treball permanent amb les 
empreses del municipi treballarà 
principalment sobre tres eixos: 
"el mercat laboral, la formació 
i l'ocupació; el territori, la sos-
tenibilitat i la seva evolució; i la 
promoció de l'economia local". El 
reglament aprovat estableix el fun·
cionament i la normativa del con·
sell, que es reuneix dues vegades a 
l'any. També estableix una comissió 
de treball per cada eix estratègic, 
sense perjudici de poder obrir·ne 
d'altres en el futur. Entre les inter·
vencions dels grups municipals, 
Josep M. Lecina, del PDeCAT, va de·
sitjar "que el consell serveixi per 
conèixer les necessitats dels em-
presaris i comerços i donar-los 
solucions", i va esmentar la segu·
retat com una de les preocupacions 
principals. Ángeles Menchén, de 
Cs, proposava la creació d'un viver 
d'empreses per a emprenedors, i 
les tres regidores del PSC van abs·
tenir-se. "El consell hauria d'ha-
ver nascut amb una comissió que 
lluités contra la bretxa salarial i 
facilités l'accés al mercat laboral 
a les persones amb capacitats di-
ferents", deia Marta Bailón.  s.c.

Nou reglament 
per al consell 
d'empreses
de Montornès

MARTORELLES / SANTA MARIA. “En-
tre novembre i desembre ja tin-
drem els primers vins al mercat, 
els de les vinyes més joves”. Així 
ho preveu l’enòleg Enric Gil, del 
Celler de Can Roda, de Santa Ma·
ria de Martorelles, que des de fi·
nals d'agost i fins a començaments 
d'octubre es troba en plena vere·
ma. “Després de dos anys molt 
fluixos, en què hi havia hagut 
molta sequera i poca produc-
ció, aquest any recuperem els 
nivells normals, i la previsió és 
collir un 25% més de raïm que 
la temporada passada”, diu Gil. 

Aquest any ha plogut més, hi ha 
hagut més humitat i en general ha 
fet menys calor, cosa que ha alentit 
la producció i ha fet que la verema 
hagi tornat al calendari habitual, al 
setembre –l'any passat es va avan·
çar fins a quatre setmanes–. A més, 
explica Gil, “afortunadament la 
planta s’ha recuperat de la forta 
sequera dels anys anteriors”, de 

arxiu

PANSA BLANCA  És la varietat més habitual a la DO Alella

AGRICULTURA  ELS VITICULTORS BAIXVALLESANS VINCULATS A LA DO ALELLA ES MOSTREN SATISFETS DE LA CAMPANYA ACTUAL

manera que l’anyada serà bona i el 
raïm de bona qualitat, malgrat la 
incidència del míldiu, un fong que 
ataca les fulles, la tija i els fruits 
sobretot quan hi ha molta humi·
tat. “Tot i que ha plogut molt, si 
es fa un bon tractament amb fi-
tosanitaris no hi ha d’haver cap 
problema”, assegura Joan Plans, 
fins fa poc temps responsable del 
Celler Serralada de Marina. Plans 

explica que “perquè el resultat si-
gui bo és important mantenir les 
vinyes al dia i tractar-les perquè 
no tinguin malalties”, i assegura 
que “qui aquest any hagi fet un 
tractament adequat als ceps no 
haurà tingut cap problema per 
obtenir una bona producció”. 

A més dels fongs i les malalties 
vinculades als ceps, els viticultors 
també es mostren preocupats per 

La collita de raïm es recupera 
i creix un 25% al Baix Vallès

l’elevada presència de senglars 
que s’alimenten de raïm. “Aquest 
any no s’ha permès caçar a la 
nostra zona, i això s'ha notat en 
la presència dels senglars a les 
vinyes”, diu Plans. 

Serralada de Marina i Can Roda 
són dos dels cellers baixvallesans 
que formen part de la DO Alella, 
juntament amb Raventós d'Alella, 
de Mas Parxet, amb celler a Santa 
Maria. L'orientació més obaga de 
les vinyes baixvallesanes produeix 
uns vins més àcids, lleugerament 
diferents als de la zona del Mares·
me de la mateixa DO. A més, els 
terrenys són de sauló, un sòl sor·
renc molt permeable, amb un bon 
drenatge i un índex molt alt de 
retenció de la radiació solar, cosa 
que afavoreix la maduració ade·
quada del raïm.

L'última collita de Plans
Joan Plans, responsable del celler 
Serralada de Marina des de fa dues 
dècades, ha decidit cedir el testi·
moni i vendre el celler de Martore·
lles, que compta amb una extensió 
de vinyes d’1,5 hectàrees distribu·
ïdes entre Sant Fost, Martorelles 
i Santa Maria de Martorelles. En 
aquesta campanya, una de les mi·
llors dels últims anys, obtindrà uns 
9.000 kg de raïm pansa blanca. 

Per la seva banda, el Celler de Can 
Roda verema 7 hectàrees de vinyes 
pròpies i 8 d’altres petits propieta·
ris de l’entorn, i en total preveu ob·
tenir uns 65.000 kg de raïm. La ma·
joria és de la varietat pansa blanca, 
la més habitual al territori de la DO 
d’Alella, tot i que també cullen va·
rietats de garnatxa negra, merlot i 
cabernet, entre d’altres.  x.l.

Les vinyes esquiven la incidència del míldiu, un fong que afecta els ceps
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OPINIÓ
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La qüestió del desviament de la B-500 –que uneix Badalona amb Mollet– al  
seu pas per Sant Fost és un tema recurrent. Aquesta setmana la Comissió  
de Territori del Parlament de Catalunya tornava a debatre una proposta de  
resolució del PSC –que no és ni la primera ni la segona vegada que presenta. 
Del debat a la cambra catalana se n'extreu una conclusió: tots els grups  
parlamentaris coincideixen en reconèixer que el problema existeix, però no  
hi ha cap consens per donar-hi una solució i, així, qui dia passa any empeny. 
Amb una mitjana de 360.000 vehicles al mes, la via que travessa el nucli urbà  
de Sant Fost –de la qual la Generalitat n'és el titular– necessita actuacions 
eficaces i un estudi per determinar la viabilitat d'un pas alternatiu. Cal plantejar 
tots els pros i contres i potser aleshores es tindran les eines perquè les  
administracions –o potser els mateixos veïns– puguin decidir.

B-500, QUI DIA PASSA... 
Editorial

n Josep M. Vizcarra es comprà la 
primera càmera fotogràfica l’any 
1958, una retina-35. A casa, sem·
pre teníem la revista emblemà·

tica d’aquells moments, Arte Fotográfico. 
Com a autodidacta, es 
formava llegint llibres de 
fotografia i de tot allò que 
li arribava a les mans.

En aquesta primera 
etapa és on crec que en 
Josep Maria s’enamorà 
de la fotografia. Captar 
i posseir aquell tros de 
bellesa del que tenim a 
davant i màgicament ens 
atreu. És l’exercici intens 
per aprendre a mirar, la 
llum, la profunditat, la 
perspectiva i la intensi·
tat dels blancs i negres. 
En aquella època, que no 
existia la fotografia en 
color, i per cada densitat de negatiu o ca·
racterística d’imatge es feia servir un paper 
o l’altre, sempre triant el que reproduís la 
millor gamma de blancs i negres, amb la 
riquesa de les tonalitats dels grisos, pro·
funds, diferents, segons la textura del paper.

Ell és el mestre silenciós que ensenya 

El naixement d'una professió
amb allò que ha fet i que transmet a través 
de les sensacions més profundes dels que 
saben mirar.

El poder de la llum en un lloc, lleig i in·
significant, pot arribar als resplendors 
més sublims i màgics, és quan a través de 
la llum sabem veure millor i enlairem l'in·
transcendent a la bellesa més pura.

La llum és la nostra força, la capacitat de 
la nostra sensibilitat per saber valorar·la, 

és l'eina imprescindible, 
sense ella la imatge no 
existeix.

Les lliçons d'il·lumi·
nació hi són en cada 
mostra de les seves fo·
tografies, on juga amb 
ella amb tota la llibertat, 
comoditat i instint. Per 
això el fotògraf és com 
un guia que ens ensenya 
a mirar, valorar, i és a 
través de la selecció que 
ha fet amb el seu enqua·
drament, que ens mos·
tra on és la meravella, 
la màgia del que passa 
desapercebut per a les 

mirades ràpides, les que no es paren en 
la lentitud del propi respirar, les mirades 
absents.

Vizcarra, de la manera més subtil, sense 
paraules, ensenyes a mirar a tots, a com·
prendre el que no s’explica. Les coses que 
només tenen sentit si se senten.

E

JUDITH  
VIZCARRA

Mollet del Vallès

n ritual m’ha acompanyat gran 
part de la meva vida: encetar 
l’agenda un cop a l’any. A finals 
d’agost o els primers dies de se·

tembre n’he comprat una, gairebé sempre 
del mateix model, de mida DIN A5, resistent, 
amb folre d’un sol color, fosc. A la primera 
pàgina hi he posat el nom, només el nom, i 
un telèfon. No n’he perdut cap, les guardo 
totes. Són agendes escolars, de setembre a 
agost, ja que el meu ritme vital l’ha marcat 
el cicle de la feina: els horaris, les classes, 
les reunions i l’activitat de fora l’escola, als 
capvespres i els caps de setmana. 

En segon terme he marcat, en un quadre 
resum i a la doble pàgina de cada setma·
na, aquells compromisos d’horari fix i les 
fites anuals obligades: dilluns, dimecres i 
divendres, això; dimarts i dijous, allò; cada 
primer dilluns, això altre, i cada dos dissab·
tes, allò de més enllà; vacances de Nadal i 
setmana santa, Carnaval, Sant Jordi i els 

U
L'AGENDA 

Mestre
JAUME NORÓA peu pla

aniversaris difícils de recordar. Mentre va 
caldre dibuixava un quadre resum de les 
activitats extraescolars dels fills. A mesu·
ra que avançaven els mesos les anotacions 
augmentaven, unes a les amples línies dels 
dies lectius, altres a l’espai reservat pels 
caps de setmana. En traspassar un petit 
quadern amb adreces i telèfons de l’agenda 
d’un any a l’altre, les pàgines de la caduca·
da eren plenes de referències a coses que 
mai més tornarien a passar.

En plegar de la feina vaig simultanie·
jar, durant dos anys, una petita agenda de 
butxaca amb les anotacions al mòbil, ara 
estalvio la de paper. Comença un nou curs, 
ja hi tinc marcades les Jornades del CEM, 
que fan una mirada a 150 anys de l’escola 
molletana, conferències, assajos, concerts 
i sopars de retrobament. I cada dimecres, 
la rotllana per denunciar l’empresonament 
dels Jordis, la presidenta Forcadell, la Do·
lors Bassa i la resta de consellers. Anotar 
quan he d’escriure la columna per Som Mo·
llet m’ha inspirat aquest article.

Bústia
Assaltadors de camins 

Avui dia no calen assaltants en els camins 
amb grans estratègies per a la possible em·
boscada, ni amb trabucs per espantar l'as·
saltat, ni xiscles a l'hora de atracar-lo. Amb 
una simple càmera en un semàfor, els ajun·
taments de la zona han trobat una manera 
fàcil, còmoda i neta de treure ingressos dels 
incauts conductors que gosen traspassar la 
llum vermella (o ambar) sense aturar-se. 
Una càmera no té ànima, i no sap si el con·
ductor ha preferit continuar el seu camí de 
dècimes de segon, tot i sabent que hi ha una 
càmera o posar en perill els ocupants del 
turisme amb una brusca frenada o al vehi·
cle que ve darrere. L'excusa de la seguretat 
serveix per explicar l'ànsia recaptatòria dels 
consistoris que ni tan sols són capaços de pu·
blicar el que guanyen amb aquests mètodes i 
en què s'inverteix. Dic jo que si l'excusa és la 

seguretat, el recaptat s'hauria d'invertir en 
seguretat viària, en agents vigilant aquests 
mateixos punts on posem les càmeres. Però 
és clar, això no interessa. Un agent dirigint 
el trànsit és un professional i té criteri per 
saber si la denúncia és justificada o no ho és. 
Una càmera només té el criteri tècnic robo·
titzat d'una màquina, però a un polític ja li va 
bé aquest criteri, ja que recapta més i gasta 
menys. 

Ens la juguem amb màquines dirigides per 
màquines. El botí se l'emporten els ajunta·
ments. En aquest botí ja són els 100 € que 
acabo d'ingressar a l'Ajuntament de Sant 
Fost. Que els vagin de gust. No crec que tin·
guin moltes oportunitats d'asaltar-me més. 

nicolás delgado

CIBERACTIVITAT Segueix-nos a @DiariSomMollet 

Des de la presó de Lledoners 
m'he emocionat i he plorat amb  
les	imatges	de	la	#Diada2018.	 
Quin	país	tenim.	Ens	en	sortirem!	
Junts	farem	el	cim!

Jordi Turull @jorditurull Juanma de Vargas @juanmadevargas

[…]	molts	llocs	de	Catalunya.	Tot	ple	de	
llaços	de	plàstic	grocs;	molts	aniran	a	
parar	als	rius	o	al	mar.	No	han	respectat	
ni arbres, parcs infantils o escoles de 
primària.	Això	no	és	“llibertat	d’expressió”

FE D'ERRATES. En l'edició 848, es publicava que l'organitzador 
del Festival Artístic Internacional L'Arlequí era Escena Mollet, 
sense	mencionar	el	Casal	Cultural,	que	també	l'organitza.
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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.

CASA ADOSADA EN 
MOLLET CENTRO. 
2 plantas + garaje. 
4 hab. (1 de ellas 
suitte), 3 baños, 
terraza, buhardilla. 
Acabados de cali-
dad. CEE: E. Precio: 
491.000 euros. Tel. 
93 579 33 33.

PISO EN MOLLET. 
EST. DEL NORD. 
Piso ref. Sin asc. 3 
hab., baño, salón, 2 
balc., cocina ref. con 
lavadero. Parquet, 
vent. alum., calefac., 
aire acond. CEE: E. 
Precio: 125.000 eur. 
Ref. JV13642. Tel. 93 

568 35 45.

ÁTICO EN MOLLET. 
EST. NORD. Ref. 
JV13645. Ascensor. 
2 hab., baño, amplio 
salón con salida a 
terraza de 20 m2. 
Carp. aluminio. CEE: 
E. PVP: 145.000 eu-
ros. 93 579 33 33.

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

BUSCO PISITO ECO-
NÓMICO EN MO-
LLET O ALREDEDO-
RES. Por 250-300 
€/mes. Tel. 606 232 
980. Kelly.

SEÑORA EDUCA-
DA CON IDIOMAS 
se relacionaria con 

señor serio no de-
pendiente. TECNO-
LOGIA. Sin cargas 
familiares. Para una 
amistad estable. 
Mollet o Parets. Tel. 
678 350 973.

OPEL ZAFIRA 2.0 
TDI ELEGANCE. 
110 CV. Año 2000. 
237.827 km. Precio: 
2.200 euros. Tel. 630 
06 59 90.

MINI ONE 1.6D. 90 
CV, any 2013, 95.669 
km. Preu: 11.500 eu-
ros. T. 630 06 59 90.

CITROËN C3 1.4 

HDI. 70 CV, Furio. 
Año 2006. 121.277 
km. Precio: 3.400 
euros. Tel. 93 593 
26 44.

SE VENDE FIAT 500 
LOUNGE 1.2, 70 CV, 
any 2014. 56.432 km. 
Preu: 8.100 euros. 
Tel. 93 593 26 44.

FIAT 500 1.3, 70 CV, 

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

BRASILEÑA. NO-
VEDAD EN MO-
LLET. Hola cariño, 
soy Camila, estoy 
por primera vez en 
tu ciudad, soy una 
brasileña cachonda 
y besucona. Me en-

canta la fiesta. Llá-
mame: 688 27 96 58.

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

MASAJISTA NUEVA 

EN PARETS. Parti-
cular. Madurita de 
40 años, cariñosa, 
completita. Masa-
je relajante.Final, 
francés y sexo. 24 
horas. T. 671 272 611.

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

LLOGO PLAÇA 
DE PARQUING

Rambla Balmes, 31 de Mollet.
Obra Nova.

935.930.403

OFERTÓN. DÚPLEX, 2 CHICAS POR 50 € 
Media hora. Copa gratis. Somos 2 primas 

calientes que nos encanta el sexo y la fiesta. 
Cachondas y implicadas. Todos los 

servicios. Chupar a 2 bocas, besos con 
lengua, carícias, posturas, masaje a 4 

manos, griego. Somos expertas en lluvia 
dorada y garganta profunda. Discretas. 

Copa gratis. Tel. 632 84 52 53. 

LA MEJOR OFERTA ECONÓMICA. 
EN MI CASA. Sólo chupar con 

garganta profunda: 15 €. Morenaza 
caliente, fogosa y juguetona que te hará 

sentir el mejor placer. Ven a verme. 
Mulatita de pelo largo, 120 de pecho 

natural y buen culo; de infarto. Todos los 
servicios. 15 €, 20 €, 50 € i 80 €. 

Servicio completo. 632 83 18 14.

OFERTA EXPRÉS. VICIO ECONÓMICO. 
20 €. LUNA, caribeña y fogosa. La más 

fiestera de tu zona. Viciosa con ganas de 
sexo. Todos los servicios. Experta en 
garganta profunda y lluvia dorada. 

Besos, posturas, caricias, francés natural 
mojadito. Tetas naturales. Griego, 
masaje, juguetes y más. Particular. 

Piso discreto. Tel. 688 44 99 22.

PISO CHICAS LATINAS 
EN MOLLET

Hola  somos 4 amiguitas latinas. Piso 
particular. Estamos de lunes a sábado 
de 10.30 a 20 h. Hacemos todo tipo de 
servicios. Te invitamos a copa gratis. 

Llamame: 688 23 56 40 / 612 40 33 39

LLOGUER

Compta amb tots els serveis i llicències. 
S’inclou tot el material de perruqueria, 
per entrar a treballar.

40 m2 de local + 40 m2 de soterrani 
amb entrada independent.

Persones interessades contacteu 
al telèfon 625 500 299 (Rafa)

PER JUBILACIÓ ES VEN

LOCAL COMERCIAL 
HABILITAT COM A 
PERRUQUERIA AL CENTRE 
DE MARTORELLES

*****

AMISTAT
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LA LLAGOSTA. La final de la Copa 
Catalunya de futbol sala disputada 
diumenge al Palau Blaugrana en·
tre La Concòrdia –de Segona Na·
cional– i la Penya Esplugues –de 
Primera Nacional– va començar 
amb un clar domini de l'equip del 
Baix Llobregat. Claudia Oviedo, la 
portera llagostenca, va haver de 
treure dos clars un contra un du·
rant els tres primers minuts per 
evitar el primer gol de les campio·
nes del 2017 i el 2016. La Concòr·
dia, que arribava per primer cop 
a aquesta cita, va notar els nervis 
de l'estrena i li va costar passar de 
la meitat de la pista en els primers 
instants de partit.

No va ser fins al minut 8 quan va 
gaudir de la primera aproximació 
perillosa, mitjançant un xut d'Iris 
Gutiérrez, la capitana. A partir 
d'aquí, el panorama va canviar i, 
acte seguit, un excel·lent contra·
atac d'Iris Amaro no es va mate·
rialitzar en un gol per culpa de 
l'aturada de la portera espluguen·
ca, Anna Muniesa. Però justament 
quan les llagostenques estaven 
sentint·se més còmodes a la pista, 
Pilar Ribes, la capitana de la Pen·
ya Esplugues, va avançar el seu 

fcf

FUTBOL SALA | Copa Catalunya  LES LLAGOSTENQUES VAN PLANTAR CARA A UN EQUIP D'UNA CATEGORIA SUPERIOR

La Concòrdia perd la final de la 
Copa Catalunya al Palau Blaugrana

mero en el minut 30. L'últim tram 
de partit va estar ple d'ocasions 
en una i altra banda, però cap dels 
dos equips va ser capaç de fer un 
altre gol per la gran actuació de 
les porteres.

En acabar l'encontre, Daniel 
Mosteiro va explicar al diari Som 
que van sortir "a gaudir malgrat 
que les circumstàncies eren 
una mica complicades perquè 
arribàvem amb només dues 
sessions d'entrenament amb 
el nou cos tècnic". I, preguntat 
pels nervis del principi del partit, 
va afegir: "l'escenari del Palau 
Blaugrana imposa i, a més, he 
volgut repartir minuts d'inici 
per poder competir a la segona 
part".

Comença la lliga
Dissabte (17 h) La Concòrdia ini·
cia la lliga rebent l'Intersala Pro·
mises. "Imagino que el club té 
un objectiu més a llarg termi-
ni, però el del cos tècnic és la 
propera sessió d'entrenament. 
Només ens queda una setmana 
per començar la lliga i tenim 
molts conceptes per assimilar", 
va dir Mosteiro.  s. escudero

LA CONCÒRDIA -  INTERSALA
Dissabte, 15  17.00 h Pol. El Turó

CD	LA	CONCÒRDIA	 1
AE PENYA ESPLUGUES 4

Els sèniors del 
Mollet HC inicien
la lliga aquest 
cap de setmana

Els equips sèniors masculins del 
Mollet HC comencen aquest cap 
de setmana el campionat de lliga 
de Segona Catalana després que 
la temporada passada un d'ells 
baixés de categoria. Han quedat 
enquadrats en el grup A i E. El pri·
mer, jugarà diumenge (12 h) a la 
pista del CP Centelles i, el segon, 
rebrà el CP Manresa dissabte (21 
h) a la Riera Seca. L'objectiu és 
apostar pels joves del planter per 
recuperar la categoria.

Els veterans guanyen la Taça
Els veterans del Mollet HC es van 
proclamar campions de la Taça 
Latina en vèncer per 5 a 4 els ve·
terans del Barça en la final dis·
putada a Alcobendas. En aquesta 
competició hi participen clubs de 
diversos països europeus.  

HOQUEI PATINS 

CAMPIONS Els veterans del Mollet 

mollet hc

equip en el minut 9 amb un suau 
toc per sobre de Clàudia Oviedo. 
Les noies entrenades per Daniel 
Mosteiro, qui va agafar el càrrec la 
setmana passada després de la di·
missió de Javier Ruiz Liarte, no es 
van venir avall. L'afició llagosten·
ca, més sorollosa que la del Baix 
Llobregat, no va deixar d'animar 
en cap moment– i, fins i tot, Iris 
Amaro va estar apunt d'empatar 
en la jugada següent.  Per desgrà·
cia, dos errades defensives pun·
tuals van propiciar el segon gol 
espluguenc, obra de Marta de los 
Riscos en el minut 13, i el tercer, 
d'Estela Cantero, en el 15. Amb el 

3 a 0 es va arribar al descans.
Només començar la segona 

part, Laura Oliva va fer el quart 
gol blanc·i·vermell, però llavors 
La Concòrdia va treure el seu 
caràcter i es va començar a apro·
par amb perill a la porteria rival. 
Quan quedaven 15 minuts, Anna 
Domingo va engaltar un potent 
xut llunyà que es va colar per l'es·
caire esquerre. Des de la grada de 
La Concòrdia llavors es va escol·
tar el "sí, se puede". Dos minuts 
després Cristina Ancosta va tenir 
l'oportunitat de fer el segon, però 
el seu xut va marxar lleugerament 
desviat, igual que el d'Ainoa Ro·

SOTSCAMPIONES Iris Gutiérrez va recollir el trofeu de finalista

La Llagosta no tindrà primer equip de futbol
El CE la Llagosta ha confirmat que aquesta temporada no tindrà equip 
amateur. “Ens hem trobat que no hi havia continuïtat en algunes 
categories del futbol 11 i era complicat muntar un primer equip”, 
va explicar José Ángel Venero, el coordinador del club, al 08centvint.
cat. La directiva d'Araceli Bujalance vol apostar pel futbol base.

28è Memorial Isidre Vendrell
Un any més, i ja en van 28, el CF Montmeló 
iniciarà la temporada amb el Memorial Isidre 
Vendrell, un torneig de futbol 7 en categoria 
aleví. Serà aquest dissabte, amb la participació 
de vuit equips del Vallès.
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Sergio Torres es fa amb la Triple 
Corona Illas Atlánticas 2018
MOLLET. Sergio Torres, nedador 
molletà del Club Natació Grano·
llers, va ser dissabte el vencedor 
de l'edició del 2018 de la Triple 
Corona Illas Atlánticas en com·
pletar la travessa Illes Cíes-Baio·
na (Galícia), de 15 km, en 3h 37m 
39s. El segon classificat, Alberto 
Taboada, va parar el crono en 3h 
38m 29s i el tercer, Manuel Re·
gueiro, en 3h 39m 32s.

Guanyar aquesta travessa era 
un dels grans objectius de la tem·
porada per a Sergio Torres, com 
va explicar ell mateix al diari Som 
a finals de juliol: "L'any passat –
la travessa, de 28 km, va tenir la 
sortida a l'illa de Sálvora i l'arri·
bada a Vilagarcía de Arousa– el 
metge em va obligar a abando-
nar per hipotèrmia perquè l'ai-
gua estava a 12 graus. Llavors 
vaig prometre a la meva nòvia 
i a mi mateix que aquest any la 
guanyaria. I l'objectiu és vèncer 
també els dos propers anys".

La Triple Corona Illas Atlánti·
cas 2018-2020 és una competició 

formada per tres travesses, una 
per any, que transcorren per les 
Rías Baixas gallegues. L'edició del 
2019, de l'illa de Sálvora a la plat·
ja de Confín (O Grove), tindrà 19 
km i la del 2020, de l'illa d'Ons a 
Combarro, 23.

Torres encara no sap si podrà 
anar a Dubai, on el novembre es 

disputarà l'OceanMan Mundial 
per al qual es va classificar a la 
travessa de Tabarca en quedar 
quart –i primer espanyol– al maig. 
"Actualment els patrocinadors 
se centren més en els seguidors 
que tens a Instagram que en els 
resultats esportius", es lamenta·
va el molletà.  sergi escudero

triple corona

NATACIÓ I Aigües Obertes  EL MOLLETÀ TÉ COM A OBJECTIU GUANYAR LES DEL 2019 I EL 2020

SERGIO TORRES  En	plena	acció	durant	la	travessa	gallega	de	15	km

circuit

EL PODI Hi van pujar un equip alemany, un altre txec i un tercer francès

Dos equips van batre el rècord 
de voltes de les 24 hores de Bar·
celona d'Automobilisme i un l'ha 
igualat. La fita l'havia aconseguit 
l'equip Schubert Sport el 2011 en 
fer 669 voltes. Però, en aquesta 
edició, el guanyador, l'Herberth 
Motorsport (Porsche) alemany, 
amb 677, i el segon classificat, el 
Bohemian Energy Racing with 
Scuderia Praha (Ferrari) txec, 
amb 676, l'han batut. L'últim lloc 
del podi ha estat per a l'IDEC 

Sport Racing (Mercedes) francès, 
amb 669.

Èxit de les 24 hores SimRacing
El Circuit també ha viscut un es·
deveniment inèdit, la primera 
competició de resistència virtual 
de 24 hores de durada, les 24H 
SimRacing. L'equip NorthWor·
ldSim eSports no ha tingut rival i 
els equips ODOX Motorsport i Vo·
dafone Giants Racing Team l'han 
acompanyat al podi.  

AUTOMOBILISME  RÈCORD DE VOLTES AMB 677

L'Herberth Motorsport
s'endú les 24 h del Circuit
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Després de col·laborar amb el projecte de les Dones 
d’Aigua del Taller Alborada, organitzar el Torneig de 
Minibàsquet Memorial Antoni Viladomiu ampliant la 
durada de dies i el nombre d’equips participants, cele-
brar un Torneig de 3 contra 3 amb més de 400 parti-
cipants, innovar amb un Campionat de 2 ball i acollir 
la Gala Anual de la Fundación Aíto García Reneses és 
el torn de dos esdeveniments commemoratius dels 75 
anys del club molt vinculats a recuperar la memòria i el 
llegat del Club Bàsquet Mollet. 

Ens referim a recuperar i conèixer el passat del nos-
tre club, els principals fets i motius que al llarg de tantes 
dècades han contribuït a fer del Club una entitat molt 
arrelada a la ciutat, els èxits i desilusions que han anat 
omplint moltes vides de tantes persones que han ajudat 
amb el seu esforç i treball a fer del CB Mollet una en-
titat plena de sentiment. Per aquest motiu, en primer 
lloc, organitzarem una exposició històrica del nostre 
club amb material, fotogra� es i equipacions del passat 
i també elements de la història  del  bàsquet català con-
juntament amb la Fundació del Bàsquet Català. Aques-
ta exposició tindrà lloc al Centre Cultural La Marineta 
(C/ de l’Església, 7) i podrà visitar-se de l’11 al 30 d’oc-
tubre. La inauguració serà el dijous 11 d’octubre a les 

19.30 h. 
En segon lloc, hem cregut interessant celebrar els 75 

anys amb un sopar de commemoració al Mercat Vell 
(Plaça Prat de la Riba, 6). El mateix dijous 11 d’octubre, 
a les 21 h, donarà inici l’acte de retrobament del passat, 
present i futur de totes les persones que han tingut una 
vinculació amb el club i tinguin ganes de participar en 
una festa plena de signi� cat. 

El sopar serà preparat per Pitapes, un dels col·labora-
dors del club, i tindrà un preu de 30 €. També hi haurà 
disponible un menú infantil de 15 €. 

Totes aquelles persones que estiguin interessades a 
assistir-hi, poden fer la seva reserva enviant un correu 
electrònic a:  75anys@cbmollet.com , trucant al telèfon 
del club 93 570 30 13 o bé venint en persona a l’o� cina 
del club. Les places són limitades donada la capacitat 
d’aforament del Mercat Vell.

El sopar tindrà vàries sorpreses, però hem volgut 
destacar l’homenatge merescut a l’equip de la tempora-
da 1977-1978 que va ascendir brillantment a la Prime-
ra Divisió Nacional. Amb aquest homenatge pretenem 
recuperar el moment que el Club Bàsquet Mollet va ser 
equip de primera divisió i a la vegada destacar que en 
l’actualitat és un club de primera divisió. Us hi esperem!

Exposició històrica i sopar de celebració 
dels 75 anys del Club Bàsquet Mollet

víctor león

MAL INICI AL GERMANS GONZALVO El	Barón	de	Viver	va	vèncer	per	0	a	1

MOLLET / PARETS. L'única alegria 
baixvallesana en la segona jor·
nada de Segona Catalana la va 
donar el CF Parets –enquadrat al 
grup 4–, que es va imposar per 1 
a 3 al camp del Matadepera, de 
dimensions molt reduïdes. Un gol 
d'Alexis García en el minut 13, un 
altre de Carles Ferres en el 45 i un 
tercer de Francisco González en 
el 56 van sentenciar el partit ben 
aviat. El Matadepera només va po·
der marcar un gol, mitjançant Ós·
car Campano en el 70, i el Parets 
no va veure perillar la victòria ni 
amb les expulsions de Pol Collado 
en el 66 i David Morales en el 89 
per doble targeta groga.

Mal cap de setmana molletà
Després de treure un punt valuós 
del camp de l'Atlètic Sant Pol i do·
nar una bona imatge, diumenge el 
Mollet va perdre al Germans Gon·
zalvo per 0 a 1 davant el Besós Ba·
rón de Viver, l'equip que, de manera 
simbòlica, ocupava l'última posició 
a la taula en finalitzar la primera 
jornada del grup 2 de Segona Cata·

lana. Jordi Gallardo ja havia avisat 
en la prèvia que, els de Sant Andreu, 
que arribaven a Mollet amb només 
tres setmanes d'entrenament, no 
serien un rival fàcil malgrat perdre 
la setmana anterior per 1 a 6 davant 
l'EF Mataró. I així va ser. Un potent 
xut des de fora de l'àrea de Daniel 
Juan Pardo en el minut 57 va sen·
tenciar el partit.

Dissabte també va perdre la 
Molletense, enquadrada en el ma·
teix grup. Si la setmana passada 
els de la Zona Sud es van empor·
tar la victòria per 1 a 0 davant el 
Valldoreix en la seva estrena a la 
lliga, aquest cop van perdre pel 
mateix resultat al camp del Young 
Talent Badalona Sud. Un gol de 
Josué Casanovas en el minut 44 i 
un altre d'Antonio Bellón en el 89 
van segellar els tres punts locals. 

El club molletà organitzarà 
aquest cap de setmana al camp 
de la Zona Sud un torneig preben·
jamí, benjamí i aleví amb la par·
ticipació d'equips com el Barça, 
l'Espanyol, el Girona, la Damm, el 
Cornellà o el Jàbac de Terrassa. 

FUTBOL | Segona Catalana  TRIOMF PARETÀ A MATADEPERA

Derrotes molletanes  
i victòria del CF Parets
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INS GALLECS

CONFERÈNCIES INAUGURALS INSTITUT GALLECS

DATA HORA ADREÇAT A TÍTOL CONFERENCIANT

Dimarts
10/09/2018 12.00 Professorat

Comunicació i 
influència

Teresa Baró. Consultora experta 
en habilitats de comunicació 
personal. i en llenguatge no 

verbal. Conferenciant 
i escriptora

Dimecres,
12/09/2018 10.30 1 ESO La vida i el risc Bombers de Barcelona

Dimecres,
12/09/2018 11.00 2 ESO L'esport i la salut

Sra. Carme Roch, professora 
de l’Institut i especialista 
en formació a través de 

l’activitat física

Dimecres, 
12/09/2018 12.00 4 ESO

Educació 
emocional a 

través de l’art

Sra. Núria Molina, 
Arterapeuta, 

acompanyament a través de 
l’art, moviment i teatre per 

a la infància i l’adolescència

Dijous,
13/09/18 10.00 3 ESO

Perills d’internet i 
situacions de risc

Mossos d’Esquadra

Divendres,
14/09/18 10.00

CAI Matí L’atenció 
odontològica

Diego Uribe. Metge 
odontòleg cirurgià

Divendres, 
14/09/18 11.00

1r i 2n GA Comunicació 
eficaç

Miquel Ramon. Periodista 
de TV3

Divendres, 
14/09/18 12.30 2 BTX Experiències Exalumnes de l’INS Gallecs

Divendres, 
14/09/18 16.00 1r i 2n APSD

L’atenció a les 
persones amb 
dependència

Rosa Prat Directora Tècnica 
de la Residència La Immacu-

lada (Mollet del Vallès)

Divendres, 
14/09/18 17.00 CAI Tarda

Sóc auxiliar 
d’infermeria

Exalumnes de l’INS Gallecs.

Divendres, 
14/09/18 18.30 1r i 2n FARM

La farmàcia 
hospitalària

Hospital de Mollet

Dilluns,
17/09/18 08.30 1 BTX Pla Bolonya

Sr. Joan Carbonell, degà de 
la facultat de filosofia 

i lletres de la UAB

Dilluns,
17/09/18 10.00 1r i 2n IS Matí

Tots iguals, tots 
diferents

Montse Tarrés, Directora 
de l’Institut Municipal de 
Discapacitats de Mollet

Dilluns,
17/09/18 12.30 1r i 2n EI Matí Guiar i educar

Isabel Mas, Directora Escola 
bressol Gegants (Mollet del 

Vallès)

Dilluns,
17/09/18 16.00

1r i 2n AD i F / 
CIGS

Comunicació i 
xarxes socials

Àlex López, assessor 
d’emprenedoria

Dilluns,
17/09/18 17.30

1r i 2n IS 
Tarda

Integrar els 
nouvinguts al país

Sr. Lluís Martínez, síndic 
personer de Mollet

Dilluns
17/09/18 18.30

1r i 2n EI 
Tarda

Guiar i educar

Rut Guardado, Directora 
Escola bressol El petit moll 

de Can Pacià 
(Mollet del Vallès)

Dimarts
18/09/18 16.00 1r i 2n DAS

La gestió de la 
documentació del 

pacient
Hospital de Mollet

Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Institut Gallecs

MOLLET. Després de ser sotscampió la tem·
porada passada, enguany el CB Mollet ha 
caigut a la fase prèvia de la Lliga Catalana 
EBA en perdre dimarts per 76 a 82 davant 
el Mataró Parc Boet al Pavelló de Plana 
Lledó. Aquesta derrota se suma a la de diu·
menge en la visita a la pista de la UE Ma·
taró. Així, l'equip de Josep Maria Marsà ja 
està matemàticament eliminat de la com·
petició independentment del que facin en 
l'últim encontre del grup els dos conjunts 
que l'han guanyat. Diumenge, els baixvalle·
sans van pagar molt car el mal inici d'en·
contre i se'n van anar al descans perdent 
per un contundent 51 a 29. A la segona 
part, van millorar la seva imatge, però van 
caure per 82 a 74.

D'altra banda, el CB Mollet continua amb 
els seus actes de celebració del 75è aniver·
sari amb dos esdeveniments commemora·
tius per recuperar la memòria i el llegat del 
club. En primer lloc, el club organitza una 
exposició històrica –de l'11 al 30 d'octubre 
al Centre Cultural La Marineta– amb mate·
rial, fotografies i equipacions, i també al·
tres elements que ressegueixen la història 
del  bàsquet català. 

En segon lloc, l'11 d'octubre, després de 
la inauguració de l'exposició (19.30 h), hi 
haurà un sopar commemmoratiu a les 21 h 
al Mercat Vell, on s'homenatjarà l'equip de 
la temporada 1977-78, el qual va aconse·
guir l'ascens a la Primera Divisió Nacional, 
una fita històrica. i

El CB Mollet queda eliminat 
de la Lliga Catalana a la prèvia

cb mollet

MAL INICI DE TEMPORADA  Els de Josep Maria Marsà no han pogut repetir el sots-campionat

BÀSQUET  VA PERDRE DAVANT DOS EQUIPS MATARONINS EN DOS DIES

s.m.

L'ALPINISTA PARETÀ  Amb el Patxi i el Barraca

PARETS. Sergi Mingote es troba en ple procés 
d'aclimatació per afrontar durant les prò·
ximes setmanes el Manaslu (8.156 m) i el 
Dhaulagiri (8.167 m), la vuitena i la setena 
muntanyes més altes del món. Aquests úl·
tims dies els ha dedicat a fer trekking en di·

ALPINISME  DIVENDRES TÉ PREVIST ARRIBAR AL CAMP BASE DEL MANASLU

Mingote, de 
camí al Manaslu

recció al camp base del Manaslu i, dimarts, 
ja va superar la cota dels 5.000 metres 
en arribar al Larke Pass (5.106 m). Allà 
va viure un moment emotiu quan un dels 
alpinistes  amb qui comparteix permís 
en aquesta expedició, en Barraca  –Jordi 
Bosch és el seu nom real– de Banyoles, 
hi va llençar les cendres del seu amic Mi·
quel, recentment mort per culpa de l'ELA. 
"Durant tot el descens –fins a Samdo 
(3.865 m)–, m'he sentit molt emocionat 
i m'han vingut al cap moments que fa 
molts anys que no pensava en ells. Per-
sones i pensaments que avui guardaré 
per a mi mateix", ha explicat Mingote en 
les cròniques que escriu al diari Som. 

Un altre dels alpinistes que l'acompa·
nyen és el Patxi Goñi, un alpinista navar·
rès de Lumbier que va coronar l'Everest 
(8.848 m) el mateix dia que Mingote, el 
23 de maig de 2001, amb la diferència que 
Goñi ho va fer per la vessant sud i el paretà 
per la nord. Entre els tres, sumen gairebé 
70 expedicions en alta muntanya.

La previsió és arribar divendres al camp 
base del Manaslu. "M'he provat en el 
trekking i m'he sentit fantàsticament", 
ha dit el paretà. i  sergi escudero
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CULTURA
Simulació històrica a MontmelóEl Centro Aragonés de Mollet, a Terol
La Sala Polivalent de Montmeló acollirà
dissabte durant tot el dia les setenes jornades 
de simulació històrica Batalles del Segle XX, a 
càrrec de Ludus Historiae. Hi haurà tornejos, 
premis o mercats de productes, entre d'altres.

El passat mes d'agost, el Centro Aragonés de Mollet va participar en les 
festes patronals del Castellar, al Terol. Hi van participar una cinquantena 
de membres de l'entitat, per celebrar una missa baturra i un gran
festival folklòric, on el públic assistent va poder gaudir de nombrosos
repertoris de dansa i jotes a càrrec dels quadres molletans.

Un curtmetratge 
molletà nominat

Participacions 
disponibles per 
al nou format de 
l'Hors Lits Mollet

MOLLET. El curtmetratge A mitges, 
dirigit pel molletà Dani Seguí, ha 
estat seleccionat a diversos festi·
vals com Menorca Film Festival, 
Manlleu Film Festival, Hazlo Corto 
(Argentina), Psicurt (Tarragona), 
Ànec Festival (Cullera, Valencia) i 
Oriana (Sant Andreu de la Barca). 
A més, el treball ja s'ha endut el 
premi del públic al Preview Film 
Festival (Prat) i dissabte hi afegirà 
un Premio Latino al millor curt, 
que rebrà a Marbella.

MOLLET. Des de dimecres es po·
den reservar a través del correu 
farandomus@gmail.com les par·
ticipacions per al setè Festival 
Faràndomus –continuació d'Hors 
Lits Mollet–. Els organitzadors són 
Escena Mollet i Pau Segalés i l'es·
deveniment es farà el 5 i 6 d'octu·
bre amb les actuacions de titelles 
d'Alex Barti (Dinamarca), de màgia 
i música de Pepín Banzo (Saragos·
sa), de teatre de text de Les Llo·
ronas (Catalunya) i de folk gallec 
amb Marcos Campos (Vigo). Sega·
lés explica que "ja feia un parell 
d'edicions que ens començàvem 
a allunyar de la idea del format 
inicial". El canvi de nom, per tant, 
és per convertir·lo en un projecte 
propi, "perquè ha anat creixent 
millor del que pensàvem". 

MOLLET. La Sala Fiveller presenta 
un any més el seu cicle de teatre 
de tardor amb diversos especta·
cles. En total en seran sis, que es 
representaran del 23 de setembre 
al 28 d'octubre. Entre les actuaci·
ons, destaca la versió escrita i di·
rigida per Tony Casla d'un clàssic 
de William Shakespeare –Romeo 
y Julieta, una mirada distinta– in·
terpretada per Antzoki Teatteri, 
una companyia que ja va portar 

al maig La Casa de Bernarda Alba. 
Casla presenta un amor impos·
sible entre dos joves amb disca·
pacitat intel·lectual. Però no és 
impossible per part d'ells, sinó 
que –com passa en l'obra– origi·
nal és només impossible per a la 
resta de gent. "Què passa quan 
Romeu i Julieta són dos joves 
amb discapacitat intel·lectual? 
S'estimen menys? És diferent? 
És comprensible?", es qüestiona 

l'autor. "El repte per a la socie-
tat és enorme. En la memòria 
històrica de cada habitant del 
planeta, Romeu i Julieta són 
d'una determinada manera. 
Però, segurament, Shakespeare 
volia parlar d'amor", assegura. 
La senzillesa caracteritza l'esce·
nografia, amb pocs elements i no·
més música, llum i uns actors que 
faran sentir a l'espectador que un 
altre amor és possible. L'obra serà 

Es representaran sis obres a l'equipament molletà entre setembre i octubre
el 28 d'octubre i tancarà el cicle de 
teatre de tardor.

La temporada s'engegarà el diu·
menge de la setmana que ve (23 
de setembre) amb Las criadas de 
Momo Teatro y Tranpola. El text 
de Jean Genet juga amb l'odi que 
dues germanes li tenen a la seva 
senyora i amb el qual arriben als 
límits més obscurs. Totes dues 
s'intercanviaran el paper de cria·
da i senyora en un joc de rols fins 
a traspassar la frontera de la rea·
litat per satisfer els seus instints 
més primaris.

Les altres obres seran la comè·
dia musical Tu i jo i el que es diu, 
quan no es diu res, a càrrec de la 
companyia Cucumpidoo (30 de se·
tembre); l'obra de producció prò·
pia del grup Teatrevida La família... 
(7 d'octubre); la representació del 
text del dramaturg italià Dario Fo 
Aquí no paga ni déu, a càrrec d'In·
estable Ceretana de Teatre (14 
d'octubre); i Gigoló exprés, escrita 
per Nuria Castel i representada pel 
grup de teatre 7 de Kamping.

Totes sis funcions es faran els 
diumenges a les 18 h i el preu per 
gaudir de cadascuna d'elles és de 
7 euros. Les entrades ja es poden 
reservar contactant al número de 
telèfon 661 92 86 53. 

antzoki teatteri

INCOMPRESOS Dos joves amb discapacitat intel·lectual lluitaran pel seu amor impossible

ESPECTACLES LA COMPANYIA ANTZOKI TEATTERI PRESENTA "UNA VERSIÓN DISTINTA" DEL CLÀSSIC DE WILLIAM SHAKESPEARE

Un Romeo i Julieta diferent, al
cicle de teatre de la Sala Fiveller
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dissabte 15

diumenge 16

divendres 14

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

Malgrat que el dia comen·
çarà serè, ràpidament es 
taparà de núvols alts que 
mantindran el cel entera·
nyinat tot el dia.

Continuarà el cel molt 
ennuvolat; a la tarda hi 
haurà més clarianes i les 
temperatures seran sem·
blants a divendres.

Moltes més estones de 
sol, amb alguns núvols 
poc importants; amb l’ac·
ció del sol les temperatu·
res pujaran.

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

DIJOUS, 6 26ºC 20ºC  24ºC            6,4 26 km/h SE

DIVENDRES, 7 27ºC 18ºC  25ºC            2,4 29 km/h SSW

DISSABTE, 8 27ºC 19ºC  25ºC              - 26 km/h SE

DIUMENGE, 9 27ºC 20ºC  25ºC              - 21 km/h ESE

DILLUNS, 10 27ºC 19ºC  25ºC              - 19 km/h SE 

DIMARTS, 11 29ºC 18ºC  26ºC - 23 km/h SE

DIMECRES, 12 28ºC 20ºC  24ºC              7 29 km/h W

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

=

Mercat de l'euro a la Berenguera
La 17a edició de la Berenguera va omplir dissabte al matí el carrer 
Berenguer III de tota mena de productes que es podien comprar a un preu 
màxim d'un euro. Més d'una quarantena de paradistes van fer possible 
aquest esdeveniment organitzat per l'Associació de Comerciants del 
Carrer Berenguer III i l'Associació de Col·leccionistes de Mollet i Comarca.

víctor león

COL·LECCIÓ  ES PODIEN COMPRAR TOTA MENA DE PRODUCTES

MONTORNÈS / MONTMELÓ. L'assen·
tament romà de Mons Observans 
tornarà a obrir les portes diumen·
ge després del parèntesi estival. 
Fins al 28 d'octubre s'organitza·
ran visites guiades cada diumenge 
al matí d'11 a 14 h i fins al 16 de 
desembre coincidint amb el tercer 
diumenge de mes es faran visites 
teatralitzades i tallers destinats 
als infants i al públic familiar. A 
més de les activitats regulars, 
aquesta temporada de tardor ar·
riba plena de propostes per a tots 
els públics: el sisè aniversari (14 
d'octubre), la Setmana de la Cièn·
cia (del 9 al 18 de novembre) o el 
Dia Mundial de les Persones amb 
Discapacitat (3 de desembre). 

SANT FOST. La plaça de la Vila tor·
narà a acollir un any més la festa 
de la verema amb activitats diver·
ses. Dissabte a la nit, a partir de 
les 21 h començarà la nit de gres·
ca organitzada per les Colles de 
Sant Fost, i diumenge de 10 h 14 
h tindrà lloc la fira de la verema. 
Durant tot el matí es trepitjarà 
el raïm, es faran jocs per als més 
petits i es podran tastar i comprar 
vins, entre d'altres. La jornada 
també anirà acompanyada de 
música, a càrrec de la banda valle·
sana Moby Dixie dedicada al jazz 
tradicional de les bandes de New 
Orleans i Chicago de comença·
ments del segle XX, i amb la col·la·
boració de Ràdio Sant Fost. 

Mons Observans 
reobre diumenge 
després de
l'aturada d'estiu

Trepitjada de raïm, 
música, jocs 
i vins, a la verema
de Sant Fost

PARETS. La Biblioteca Can Rajoler 
presenta enguany dues noves ac·
tivitats que se sumen a les del curs 
passat. Es tracta del BiblioLab i 
Llegir el Teatre. La primera és un 
programa de la Xarxa de Bibliote·
ques Municipals que dóna suport 
a accions que tenen com a finalitat 
l’accés al coneixement a través de 
l’experimentació i metodologies 
innovadores i creatives en un en·
torn col·laboratiu. Concretament 
es faran tres activitats destinades 
al públic infantil i familiar: Fàbri-
ca d’històries (4 i 25 d'octubre), un 
taller on els participants aprenen 
a inventar petites històries a par·
tir de desencadenants diversos; 
Explorador d’enigmes literaris (8 
de novembre), que consistirà a 

explorar enigmes literaris que es 
plantejaran a través de codis QR; 
i Modela contes interactius (22 de 
novembre), on s’uneix tecnologia, 
literatura i modelatge per fer un 
conte interactiu en forma d’app.

Llegir el Teatre, que també es 
farà a la biblioteca Montserrat 
Roig de Martorelles, és un projec·
te impulsat pel Servei de Bibliote·
ques i el Teatre Nacional de Cata·
lunya (TNC), amb la col·laboració 
d’Arola Editors, que consisteix en 
un club de lectura sobre textos te·
atrals dinamitzat per la professo·
ra de literatura Montse Bretones. 
El TNC, a més, facilita als partici·
pants la possibilitat d’anar a veu·
re la representació de les obres 
comentades. 

LITERATURA  SÓN LES DUES NOVETATS PER AL CURS 2018-2019

BiblioLab i Llegir el Teatre, 
a la biblioteca Can Rajoler

MOLLET. El molletà Víctor Estrada 
va ser dijous un dels artistes que 
van protagonitzar la commemo·
ració del centenari de la música 
electrònica al teatre Atlàntida de 
Vic amb motiu del Mercat de Mú·
sica Viva. Un espectacle en què, 
juntament amb The Pinker Tones, 
Quartet Brossa, Quartet Melt i Toni 
Mira, es va narrar la vida del rus 
Leon Theremin a través de la mú·
sica, la dansa i el teatre. Theremin 
va inventar el 1919 el theremin, el 
primer instrument musical elec·
trònic que es controla sense con·
tacte físic.

A la segona edició de l'Adobe·
ries Fest, un festival alternatiu al 
Música Viva, també hi ha artistes 
de la comarca. Dijous va ser el torn 
dels paretans Decepción Cromáti·
ca i d'Udol, de Caldes de Montbui, 
i aquest divendres actuarà Balago, 
de la Garriga, i Tiger Menja Zebra, 
de Granollers. Dissabte ho farà Es·
perit!, del Montseny. 

MOLLET. L'entitat CRA'P (Pràcti·
ques de Creació i Recerca Artísti·
ca) afegeix entrenaments de ka-
laripayattu a la seva programació 
que es faran de dimarts a diven·
dres (de 9 h a 10.30 h). Aquest art 
marcial del sud de l'Índia permet 
obrir els canals energètics en 
portar el cos als seus límits amb 
la finalitat d’enfortir·lo, flexibilit·
zar-lo i enfocar-lo tant física, men·
tal com espiritualment. 

Kalaripayattu al 
CRA'P de Mollet

MÚSICA

El molletà 
Víctor Estrada, 
al Mercat de 
Música Viva
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LA LLAGOSTA. Mojinos Escozíos van 
ser els principals protagonistes de la 
gresca llagostenca. Primer amb el pre·
gó –a càrrec de Chicho Artero, veí del 
municipi– i després amb un concert. 
Música a banda, la festa major ha es·
tat plena d'activitats tradicionals, com 
la cercavila de la colla gegantera i les 
colles, l'elecció de la pubilleta (Marta 
López) i l'hereu (Saúl Trigueri) o la pa·
ella popular de La Murga. Però tampoc 

hi van faltar novetats, com el passatge 
del terror Where evil hides, creat pel lla·
gostenc José Antonio Guerra. Les colles, 
per la seva banda, enguany no han fet 
competició, però sí que han lliurat di·
versos premis: un per a Germán Verdu·
go (volat) i Fran Padrón (saltat) "per 
donar-ho tot durant les proves". I 
un altre als barrets més originals a la 
prova del tobogan per a Jordi Martínez 
(saltat), i Rafa Herrera (volat). 

TRADICIÓ, MÚSICA I 
TERROR, A LA LLAGOSTA

marc barrio

víctor león

marc barrio

víctor león

olga gutiérrez

MOJINOS ESCOZÍOS  El guitarrista llagostenc Chicho Artero va ser l'encarregat de fer el pregó

MENJAR La Murga va organitzar un any més la paella popular

CERCAVILA Saltats	i	Volats	van	precedir	el	pregó	disfressats	dels	anys	70

TRADICIÓ Marta López i Saúl Triguero –al centre– van ser seleccionats la pubilleta i l'hereu

PÀNIC El tenebrós passatge del terror 'Where evil hides' va terroritzar els assistents al parc Popular

RESUM FOTOGRÀFIC   FESTA MAJOR LA LLAGOSTA
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MARTORELLES. En la darrera festa 
major amb l'Envelat, aquest equi·
pament va ser encara més prota·
gonista del que s'esperava, ja que 
va haver d'acollir els concerts jo·
ves. La instal·lació de l'escenari 
al polígon "no reunia uns mínims 
d'estabilitat i rigidesa en la segure·
tat dels espectacles", segons fonts 
municipals, fet que va obligar al 
canvi d'ubicació. El que sí que es·
tava previst que se celebrés a l'En·
velat era el tribut a Queen de la 
banda Momo, un dels plats forts de 
la programació. Actuacions a ban·
da, enguany la colla guanyadora 
de la festa han estat els Iluminaos, 
seguits de Ceda el Vaso i Superbe·
bientes. Les actuacions a l'escenari 
de la UCAM –Aires Nuevos i Casa 
Andalucía de Santa Perpètua– i el 
ball de nit amb l'orquestra Selva·
tana van cloure les activitats de la 
gresca martorellenca. 

Martorelles: última 
festa a l'Envelat

víctor león

víctor león

víctor león

víctor león

víctor león

CORREFOC  La	colla	de	diables	Llamps	i	Trons	van	tornar	a	ser	els	encarregats	de	treure	la	pòlvora

MOMO Tribut a Queen a l'Envelat

HUMOR AMARILLO  Una de les proves que van haver de superar les colles

BALL DE GITANES  La	plaça	El·líptica	va	acollir	la	tradicional	activitat,	on	també	s'hi	va	servir	xocolata

BAIXADA DE CARRETONS  Hi van participar tota mena de vehicles, fins i tot un Ferrari

RESUM FOTOGRÀFIC   FESTA MAJOR MARTORELLES
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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 57Si us agraden les pizzes picants a 
LA TOMATE MAGIQUE n’hi troba·
reu una bona selecció. Una de les 
més saboroses i tradicionals és la 
Mexicana, una combinació extra·
ordinària dels ingredients que 
sempre tenen més bona accepta·
ció: tomàquet, olives, vedella pica·
da, blat de moro, pebrot i formatge 
emmental. Tot el sabor de Mèxic 

concentrat en una sola pizza, i ben 
amanida, si voleu, d’un oli picant de 
primeríssima qualitat. A més, per 
acompanyar la Mexicana, res mi· 
llor que fer·ho amb un bon vi d’en·
tre l’extensa selecció que hi ha a la 
casa. Veniu a gaudir de les millors 
pizzes picants; de ben segur que 
la nostra Mexicana no us deixarà 
indiferents!

Pizza Mexicana
Tomàquet, vedella picada, blat de moro, 
olives, pebrot i formatge emmental

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

pizzerialatomatemagique.com
SUGGERIMENT
GASTRONÒMIC
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De dl a dv 10 h a 15 h 80€
Ds, dg i festius 10 h a 15 h 140€

De dl a dj 16 h a 20.30 h 80€
Dv i vigílies de festius 16 h a 20.30 h 120€
Ds, dg i festius 16 h a 20.30 h 145€

De dl a dj 10 h a 20.30 h 150€
Dv i vigílies de festius 10 h a 20.30 h 190€
Ds, dg i festius 10 h a 20.30 h 250€

Dv i vigilíes de festiu 21.30 h a 2.30 h 185€
Ds, dg i festius 21.30 h a 2.30 h 195€
Dv i vigílies de festiu 16 h a 2.30 h 330€
Ds, Dg i festius 16 h a 2.30 h 340€

Tornada a l’escola

Des d'aquest divendres i fins dilluns, Montornès viurà la 
seva festa grossa amb més d'una seixantena de propostes. 
El toc d'inici de la festa, serà el tret de sortida d'un progra·
ma que enguany arriba marcat per dues efemèrides: els 30 
anys de la Cremada de l'Ajuntament a càrrec de la Colla de 
Diables i el 50è aniversari de la Biblioteca, que ha propici·

at que les pregoneres siguin les contacontes Mercè Rubí i 
Mon Mas. Entre les novetats, la comissió de festes ha volgut 
apostar per incrementar les propostes adreçades al públic 
familiar. També s'estrenarà la nit de comèdia amb les mo·
nologuistes Patricia Galván, Eva Cabezas i Sil de Castro. Pel 
que fa a la música, la zona de concerts acollirà els especta·

cles d'El Niño de la Hipoteca, La Loca Histeria, Comando 
Wateke, Ragatunning i els grups locals Proyecto Piharo i 
Etapa Reina. A més, la festa gastronòmica Fontapa tornarà 
a comptar amb l'actuació del grup de versions Tapeo Sound 
System i El Sorralet serà l'escenari dels balls amb l'Orques·
tra Marinada, l'Orquestra Maravella i Xarop de Nit. 

Montornès 
encén la festa

Música, humor, cultura popular i actes per a tota la família
omplen el programa amb més d'una seixantena de propostes

drac i diables montornès
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FESTA MAJOR MONTORNÈS

TRADICIÓ  LA COLLA DE DIABLES I DRAC DE MONTORNÈS I ELS GEGANTS SERAN PROTAGONISTES DE PART DEL PROGRAMA FESTIU

La cremada de l'Ajuntament arriba als 30 anys 
Una de les activitats més emblemà·
tiques de la festa major enguany 
està d'aniversari. La cremada de 
l'Ajuntament, a càrrec del Ball de 
Dibales i Drac de Montornès, ar·
riba a la 30a edició i és un dels 
principals reclams de l'inici de la 
gresca. "Tot va començar perquè 
fa 30 anys ningú venia al pregó 
i vam pensar que un espectacle 
d'aquest tipus podria mobilitzar 
la gent. Ara és l'acte més multi-
tudinari de la festa", assegura Ra·
mon Altimira, del Ball de Diables i 
Drac de Montornès i dissenyador 
del muntatge pirotècnic.

Divendres, cap a les 21 h, i just 
després del pregó, s'iniciarà l'es·
pectacle per al qual es faran servir 
uns 150 sortidors per crear les fi·
gures de foc, a més de tot el mate·
rial pirotècnic aeri. "És complicat 
de disssenyar. Primer es tria la 
música i després s'incorpora la 
pirotècnia. Ja començo a treba-
llar-hi a l'abril", admet Altimira. 
L'espectacle, que durarà 11 minuts 
i 18 segons, serà un compendi de 
figures que s'han anat fent durant 

drac i diables montornès

ENCESA  Els diables tornaran a cremar la casa de la vila

gegants de montornès

BATALLA  Bartomeu Sala i Pere Anton de Rocacrespa, cara a cara

ajuntament de montornès

VET AQUÍ...  la Mercè Rubí i la Mon Mas, que faran el pregó d'enguany

En aquesta edició, el programa in·
crementa les activitats per al pú·
blic familiar. A més de la Moguda 
Panda de diumenge al matí a la 
plaça Pau Picasso, el programa in·
corpora, el diumenge a les 17 h a 
la mateixa plaça, un concert a càr·
rec de Heavy per Xics, un grup que 
fusiona els grans himnes del hea·
vy metal i el rock amb el cançoner 
català en versió rockera. També 

Divendres, després del toc d'inici 
a càrrec de la Colla de Geganters i 
del seguici popular fins a l'Ajunta·
ment, les contacontes Mercè Rubí 
i Mon Mas oferiran el pregó amb 
motiu del 50è aniversari de la 
Biblioteca. Ambdues dinamitzen 
des de fa anys les activitats dedi·
cades als contes que es desenvo·
lupen a la Biblioteca i altres pro·
postes com la marató de contes 
que es fa per Sant Jordi a la plaça 
de Pau Picasso.

Unes pregoneres 
de conte de fades

Més activitats 
per al públic 
infantil i familiar

tots aquests anys, a més d'alguna 
novetat que Altimira es guarda per 
no revelar la sorpresa.

Durant la festa, la colla de dia·
bles, que aplega un centenar de 
persones farà, a més, els tradicio·
nals correfocs infantil i adult.  

Més actes tradicionals
Si hi ha un altre signe d'identitat 
de la festa montornesenca relaci·
onat amb la cultura popular és la 

dansa de la batalla entre els ge·
gants Bartomeu Sala i Pere Anton 
de Rocacrespa, que tindrà lloc a la 
plaça Joan Miró a les 13 h. Abans, 
però, es farà la trobada i cercavila 
de gegants, que en aquetsta 29a 
edició aplegarà les colles Gegants 
Rajolers de Granollers, la colla 
de geganters de la Llagosta, la de 
Corbera de Llobregat, la de Mont·
meló, la de Balsareny i la del Prat 
de Llobregat. 

La comissió de festes continua apostant perquè la festa major pugui ser un  
aparador	del	patrimoni	històric	del	municipi	amb	l'activitat	Un	tomb	per	la	 
història	de	Montornès,	un	recorregut	que	es	farà	dissabte	(11.30	h)	de	la	mà	de	
Valentí Traveria, un personatge que representa un estiuejant dels anys 50,  
qui	mostrarà	com	Montornès	va	passar	de	vila	medieval	a	vila	moderna.	A	més,	 
el	mateix	dissabte	a	les	9.30	h,	l’Associació	Excursionista	Lleure	Montornès	 
organitza	un	cop	més	la	pujada	al	Castell	de	Montornès,	amb	esmorzar	gratuït.

Un tomb pel patrimoni 

s'estrenarà una altra activitat: el 
laberint, una instal·lació on per·
dre's amb la canalla i passar una 
bona estona el dilluns al matí a la 
plaça Joan Miró. Pel que fa al pú·
blic jove, l'Esplai Panda torna a or·
ganitzar la gimcana la Clau 7.0.  
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Tres dones 
monologuistes, 
a la nit d'humor 
de la Pau Picasso
La nit amb més comèdia de la festa 
montornesenca serà la de diumen·
ge (22 h), amb les actuacions de 
tres monologuistes de renom a la 
plaça Pau Picasso. Patricia Galván, 
de Xerez, té experiència de més de 
10 anys com a actriu i humorista i 
en el seu currículum hi ha apari·
cions en diversos programes de 
José Mota i a la sèrie Cuéntame. La 
catalana Eva Cabezas ha participat 
en diversos programes de televisió, 
com Còmics (TV3), i ara interpreta 
el seu monòleg Curvy a l'Eixample 
Teatre, en què parla de la pressió 
estètica i els estereotips d'allò físic 
cap a les dones. Finalment, també 
actuarà la catalana Sil de Castro, 
actriu, còmica, malabarista, con·
tacontes, animadora i presentadora 
d'esdeveniments. 

COMÈDIA

La banda de folk rock Proyecto 
Píharo, formada al Casal de Músics 
de Masferrer, farà aquest divendres 
a la nit (0.30 h) el primer concert de 
la festa. Tot seguit (2 h) hi arribarà 
El niño de la hipoteca, amb la seva 
rumba, folk i punk amb afluències 
d’estils com els de Jorge Drexler, 
La Cabra Mecánica, Kiko Veneno 
o Sílvio Rodríguez. En acabar, el dj 
Comando Wateke farà ballar els as·
sistents fins a la matinada amb els 
grans èxits del  moment i d’altres 
èpoques. Dissabte a la nit serà el 

torn per als montornesencs Etapa 
Reina (0 h), amb el seu rock alter·
natiu en castellà amb influències 
que van des de l'indie espanyol fins 
al rock anglosaxó més tradicional. 
Els seguirà La Loca Histeria (1.30 
h), que farà versions de música dis·
co, pop, rock i una col·lecció d’ino·
blidables himnes, entre els quals hi 
haurà Raphael, Metallica, Los Paya·
sos de la Tele, Extremoduro, Boney 
M, Cindy Lauper, Elvis Presley o te·
mes de pel·lícules de Walt Disney. 
La nit la tancaran Raggatunning 

MÚSICA EL NIÑO DE LA HIPOTECA, LA LOCA HISTERIA I RAGGATUNNING, ELS MÉS DESTACATS

Música local i de versions, 
al cartell de festa major

Des de dimecres de la setmana passada, les postres de la festa major de 
Montornès	ja	estan	a	la	venda	a	la	pastisseria	Viñallonga.	Tot	plegat	ho	ha
organitzat la penya Pere Anton i la mousse de coco amb crema de maracujà
i	compota	de	pinya	l'ha	fet	el	pastisser	Jaume	Viñallonga. s.carrillo

Postres de coco, pinya i maracujà
(4 h) amb versions de King África, 
David Bustamante, Daddy Yankee, 
Bola de Drac, Fórmula Abierta, Lor·
na, Oliver y Benji, Shakira, Rodolfo 
Chikilicuatre o Black Eyed Peas, en·
tre d'altres. La darrera nit, la de diu·
menge, serà totalment diferent. El 
dj Comando Wateke punxarà els te·
mes que els usuaris de Facebook de 
la penya Pere Anton han demanat a 
través d'aquesta xarxa social. Totes 
aquestes actuacions tindran lloc a 
la zona de concerts, a l'aparcament 
del pavelló municipal. A més, Tapeo 
Sound System actuarà dissabte (16 
h) a la Fontapa als carrers de Bal·
mes i Palau d’Ametlla i farà ballar 
els assistents amb els ritmes i el bon 
humor que els caracteritzen. 

MONTORNÈS. Un any més, les pe·
nyes Pere Anton i Bartomeus ajuda·
ran a amenitzar la festa major amb 
activitats dins i fora del programa. 
Enguany, però, la batalla de globus 
posterior a la batalla dels gegants 
serà l'únic acte conjunt de les dues 
penyes, que han volgut abocar els 
seus esforços durant la festa de 
manera diferent. D'una banda, els 
Pere Anton proposen una desena 
d'activitats que començaran amb la 
ruta del quinto divendres a la tarda. 
Després del pregó, oferiran la seva 
pròpia benvinguda a la festa amb 
l'acte Un somni groc, que l'any pas·
sat es va haver de suspendre per la 
pluja, i en què hi participarà el cap·
gròs de l'entitat. Ja dissabte, els de 
groc organitzen la segona edició del 
concurs de truites Tortillantón, que, 

PENYES  ELS DE GROC APOSTEN PER NOVES ACTIVITATS A LA FESTA I ELS DE VERD PORTARAN LA BARRA A LA ZONA DE CONCERTS

Pere Anton i Bartomeus 
es preparen per a la batalla

amb una quinzena d'inscrits a mit·
jans d'aquesta setmana espera su·
perar la participació de l'any passat. 
El mateix dissabte, en el marc de la 

Fontapa, els Pere Anton i el col·lec·
tiu de famílies Xics organitzen la 
primera edició de l'estirada de cor·
da, que es farà en categoria adulta i 

aj. montornès

TORTILLANTÓN  El concurs de truites és un dels actes dels Pere Anton

infantil. També dissabte, però ja a la 
nit, els Pere Anton munten –fora de 
programa– una cursa en roba inte·
rior que es farà al carrer Major.

Diumenge al migdia organitzaran 
una botifarrada amb el concert del 
grup Mil Hombres, i a la tarda, a la 
plaça Pau Picasso, recuperaran una 
prova que es feia a l'inici de l'exis·
tència de les penyes: el concurs de 
menjar flams.  Els de groc tancaran 
el seu programa d'actes particular 
amb la segona edició, diumenge a 
la nit, del Pere Anton Open Festival, 
una sessió musical on els partici·
pants podran triar la música.

Per la seva banda, enguany Bar·
tomeus ha optat per organitzar la 
barra a la zona de concerts. "Apos-
tem per invertir més esforços en 
muntar activitats durant tot l'any 
i no concentrar-ho tot per fes-
ta major", explica el representant 
dels Bartomeus Jordi González, qui 
recorda que a l'abril s'organitzava 
la ruta gastronòmica Bartotapa i 
que anuncia que tenen activitats 
preparades de cara a l'octubre. 
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CONSULTORI 
MÈDIC

Sra. PEPI LÓPEZ BELLOSTA
Psicòloga i Logopeda

La síndrome post-vacacional és un estat 
que es produeix en el treballador al fra-
cassar el procés d’adaptació entre un 
període de vacances i la tornada a la vida 
diària activa. No és una malaltia com a tal, 
sinó que és un “trastorn adaptatiu”. Tor-
nar a la rutina després d’un bon descans 
no és agradable per quasi ningú, però en 
algunes persones pot arribar a ser trau-
màtic. 

Hi ha estudis d’Adecco que confirmen que 
entre un 30% i un 35% dels treballadors 
solen patir aquest quadre depressiu des-
prés de l’estiu.

Quins símptomes ens dona? 
Irritabilitat, apatia, alteracions del son, de 
la concentració i de la capacitat d’aten-
ció, ansietat i manca de motivació són uns 
dels símptomes que poden aparèixer. Pot 
aparèixer tant en adults com en nens.
 
Consells per superar la síndrome post-va-
cacional:
- Tornar de vacances amb marge de 
temps, per organitzar-se i mentalitzar-se.
- Incorporar-se a la jornada laboral a mit-
ja setmana i, així, hi ha l’estímul que en 
pocs dies tornem a tenir un descans de 
cap de setmana.
- Començar amb jornades que no superin 
l’horari laboral.
- Mantenir activitats lúdiques, donat que 

ens proporcionaran sensació de benestar 
i optimisme.
- Dormir 7- 8 hores i hem de tornar al rit-
me de son normal, si durant les vacances  
ha estat alterat.
- Evitar prendre alcohol i cafeïna. L’alco-
hol és un depressor del sistema nerviós i 
augmentarà la desgana i la falta de con-
centració. El cafè és un estimulant del sis-
tema nerviós que pot augmentar la sen-
sació d’ estrés i ansietat.
- Controlar el pensaments negatius. Po-
dem escollir el que pensem. Quan sentis 
que no pots controlar el malestar, surt al 
carrer o truca a un amic o fes activitats 
lúdiques.
- Sobre tot, cal tenir una actitud positiva i 
optimista que t’ajudarà a superar aquest 
període d’adaptació d’una forma més rà-
pida i agradable.

En cas que aquestes pro-
postes no et serveixin, 
deixa passar un parell de 
setmanes i veuràs que el 
teu cervell s’està adap-
tant al nou ritme. En 
cas de que aquest 
malestar es per-
llongui en el temps, 
cal que consultis 
amb un espe-
cialista.
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DIVENDRES 14 SETEMBRE
· 18.30 h. Inauguració de la 
Tómbola dels Àngels
Lloc: Sala d'actes del Casal de Cultura
Org. Associació Els Àngels ASPAHID
· 18.30 h. Toc d'inici 
Aplec dels músics a la pl. Pau Picasso, 
que recorreran diversos carrers 
fins a la pl. Joan Miró
Org. Colla de Geganters
· 19 a 21 h. Photocall: metges
Lloc: av. Llibertat, 2, davant
del monòlit de l'Onze de Setembre
Org. Associació Fotogràfica
· 19.30 h. Seguici popular 
amb la Colla de Geganters, el Ball de 
Diables i els gegantons de les llars 
d'infants Primavera i El Lledoner, 
l'Esplai Panda i  Carlos Morillo, 
acompanyats de Xarop de Canya.
Recorregut: de la pl. Joan Miró 
a l'Ajuntament.
· 21 h. Ball de figures i pregó
Amb Mercè Rubí i Mon Mas, 
contacontes de la Biblioteca. 
Lloc: Davant de l'Ajuntament
· Tot seguit. 30a Cremada de 
l'Ajuntament
Lloc: Ajuntament
Org. Ball de Diables i Drac de 
Montornès i Produccions Amatller
· 23 h. Guateque Love is in the air
Bingo musical. 

· Tot seguit, sessió de dj  amb música 
dels 60, 70 i 80 per a totes les edats.
Lloc: Pati de la Lira
Org. Associació Fotogràfica
· 23 h. Un sueño amarillo
Benvinguda dels Pere Anton a la 
festa i rua fins a la zona de concerts.
Lloc: pl. Joan Miró
Org. Penya Pere Anton
· 00.30 h. Concert Proyecto Píharo
Folk rock de petit format sorgit
del Casal de Músics de Masferrer. 
Lloc: Zona de concerts
· 02 h. Concert El Niño de la Hipoteca
Rumba, folk i punk i altres estils
Lloc: Zona de concerts

· Tot seguit. Dj Comando Wateke
Lloc: Zona de concerts

DISSABTE 15 SETEMBRE
· 9 h. Campionat de bitlles i petanca
Lloc: Pati de Can Xerracan
Org. Casal de la Gent Gran Centre
· 9.30 h. Pujada al Castell

Amb esmorzar gratuït sota el castell. 
Lloc: pl. Pau Picasso
Org. Associació Excursionista Lleure
· 10.30 a 13 h. Moguda Panda
Inflables, tragaboles, futbolí humà, 
tallers de circ, jocs gegants... 
Cercavila amb la batukada 
Bayumba i espectacle final del circ. 
Lloc: pl. Pau Picasso.
Org. Esplai Panda
· 11.30 h. Un tomb per la història
de Montornès. Visita guiada i 
teatralitzada pels principals 
elements patrimonials del nucli antic 
Lloc de sortida: pl. Pintor Mir 
· 12 h. Fontapa. Vermut al carrer
Degustació de tapes de 
serveis de restauració del poble
Lloc: carrers Balmes i Palau d'Ametlla
Org. Unió de Botiguers
Mentrestant. El Tortillantón
Concurs de truites de patates
Lloc: Escola Sant Sadurní
Org. Penya Pere Anton
· 15.30 h. Concurs d'estirar la corda 
entre els Pere Anton i Bartomeu
Lloc: c. Balmes 
Org. Col·lectiu Xics
Col·l. Penya Pere Anton
· 16 h. Concert Tapeo Sound System
Lloc: carrers Balmes i Palau d'Ametlla
Org. Unió de Botiguers i Ajuntament
· 18 h. 6a Trobada de Puntaires
Lloc: c. Major
· 18.30 h. Festival de dansa
Esbart Dansaire, Centro Cultural 
Andaluz, Tallers del Casal de Cultura, 
Afibromon i Studio Danza Maestre. 
Lloc: Carpa Polivalent El Sorralet
· 20 h. Correfoc infantil
Colla infantil de Diables i el Drac Petit
i Banyetes amb el Drac Petit de Ribes.
Recorregut: de l'Ajuntament a la 
pl. Pau Picasso
Org. Ball de Diables i Drac
· 22.30 h. Correfoc. Ball de Diables i 
Drac de Montornès i Diables del Clot.
Recorregut: de l'Ajuntament a la 
plaça Pau Picasso.
Org. Ball de Diables i Drac 
· Tot seguit. Lectura dels versots
Lloc: pl. Pau Picasso
Org. Ball de Diables i Drac Montornès

· 23.30 h. Carrera en roba interior
Lloc: c. Major
Org. Penya Pere Anton
· 00 h. Ball: Orquestra Marinada
Lloc: Carpa Polivalent El Sorralet

· 00 h. Nit golfa: Etapa Reina
Grup de rock alternatiu format
al Casal de Músics de Masferrer.
Lloc: zona de concerts
· 01.30 h. Nit golfa: La Loca Histèria
Versions de música disco, pop, rock
i antics himnes inoblidables.
Lloc: Zona de concerts
· 04 h. Nit golfa: Raggatunning
Grans èxits de l’estiu amb sons llatins, 
tropicals, funkoides, rumbers...
Lloc: Zona de concerts

DIUMENGE 16 SETEMBRE
· 9.30 h. VI Campionat d’escacs
Modalitat de partides semiràpides
Lloc: Sala Polivalent de l’Església
de Sant Sadurní
Org. Club Escacs Montornès
· 10 h. Plantada de la 
29a Trobada de Gegants
Amb els Gegants Rajolers de 
Granollers, la Llagosta, Corbera 
de Llobregat, Montmeló, Balsareny  
i el Prat de Llobregat
Lloc: Jardins de l’Ajuntament
Org. Colla de Geganters
· 11.30 h. Cercavila de la 
29a Trobada de Gegants
Xaranga amb Xarop de Canya
Recorregut: de l'Ajuntament
a la pl. Joan Miró.
· 13 h. Batalla entre Bartomeu Sala
i Pere Anton de Rocacrespa
Escenificació gegantera 
Lloc: pl. Joan Miró
Org. Colla de Geganters
· Tot seguit. Guerra de globus 
d’aigua entre Pere Anton i Bartomeus

Lloc: pl. Joan Miró
Org. Bartomeus i Pere Anton
· 12.30 h. Feria del Mediodía 
Tapes i sessió amb dj. Paella popular
Lloc: Centro Cultural Andaluz
Org. Centro Cultural Andaluz
· 14 h. Botifarrada popular i concert 
de sobretaula amb Los Milhombres
Lloc: pl. Pau Picasso
Org. El Fondo Amarillo (Pere Anton)
· 17 h. Concert familiar amb 
Heavy per xics
Lloc: pl. Pau Picasso
· 18 h. Gimcana jove La Clau 7.0
Lloc: Pati de La Lira
Org. Esplai Panda
· 18.30 h. Concurs de menjar flams
Lloc: pl. Pau Picasso
Org. Penya Pere Anton
· 19 h. Concert de tarda amb 
l’Orquestra Maravella
Lloc: Carpa Polivalent El Sorralet
· 22 h. Nit de còmedia amb 
els monòlegs de Patricia Galván, 
Eva Cabezas i Sil de Castro
Lloc: pl. Pau Picasso
· 22.30 h. Gran ball de nit amb 
l’Orquestra Maravella
Lloc: Carpa Polivalent El Sorralet
· 23 h. Pere Anton Open Festival
Sessió musical a la carta 
a càrrec de Comando Wateke. 
Lloc: Zona de concerts
Org. Penya Pere Anton

DILLUNS 17 SETEMBRE
· 11 a 14 h. El laberint
Instal·lació infantil
Lloc: pl. Joan Miró
Org. Departament d’Infància
· 11 h. Sardanes amb Cobla Premià
Lloc: Parc dels Castanyers
· 18 h. Berenar d’homenatge
a la gent gran
Lloc: Carpa Polivalent El Sorralet
· 19 h. Festa Holi Jove 
Lloc: pl. Pau Picasso
Org. Departament de Joventut
· 19.30 h. Ball per a la gent gran 
Amb Xarop de Nit
Lloc: Carpa Polivalent El Sorralet
· 22 h. Gran castell de focs d’artifici
Lloc: av. Icària

El programa
DEL 14 AL 17
DE SETEMBRE
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