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DIARI DE LA LLAGOSTA I BAIX VALLÈS

ESPORTS

LA CONCÒRDIA FA HISTÒRIA I ES PROCLAMA
CAMPIÓ DE LLIGA I ARA ES JUGARÀ L'ASCENS A
PRIMERA DIVISIÓ DE FUTBOL SALA ALS PLAY-OFF 40

OBRES

ADJUDICADA LA PRIMERA FASE DE
REHABILITACIÓ DE CAN BAQUÉ A
L'EMPRESA TARRAGONINA RECOP SL 30

És l'hora de
les urnes

El PSC vol tornar a
guanyar per restaurar la
seva hegemonia històrica

ICV-EUiA-E
30,20%
PSC
36,11%

9.723 llagostencs estan
cridats a votar als quatre
col·legis electorals habilitats

Cs
12,37%

RESULTATS
ELECCIONS
2015

COMPOSICIÓ DE L'ACTUAL CONSISTORI
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Vuit partits, un més
que el 2015, es disputen els
17 seients del consistori
L'ambulatori i la construcció
de places d'aparcament,
projectes claus de campanya
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Nou a l'assalt de l'Alcaldia de Mollet
Diumenge, 37.281 electors podran triar entre les nou candidatures que es presenten a les eleccions municipals
Cens Electoral 2019: 37.281
Col·legis electorals: Escola Sant Jordi (6 meses, 3.130
electors); Escola Nicolás Longarón (9 meses, 5.501
electors); Mercat Vell (6 meses, 3.588 electors); Escola Sant
Vicenç (12 meses, 7.579 electors); Col·legis Nous (11 meses,
6.251 electors); Casal d'Avis de Lourdes (1 mesa, 661
electors); Escola Joan Abelló (9 meses, 4.653 electors)

RESULTAT MUNICIPALS 2011 / 2015
13,93

CIU

MOLLET DEL VALLÈS. Diumenge els molletans tenen

Nou candidats

En aquesta ocasió, nou candidats es disputaran l'Alcaldia de Mollet, un nombre idèntic al de 2015 però
amb protagonistes diferents. Una de les novetats
més destacades és l'escissió de Canviem Mollet, que
fa quatre anys aconseguia la fita d'empatar en nombre de regidors amb el PSC –força hegemònica a Mollet des del 1987. Els desencontres interns que es visualitzaven de manera clara en els darrers mesos de
mandat –i sobretot en la votació dels pressupostos
municipals d'aquest any, en què Podem donava suport als comptes presentats pel PSC– han provocat el
divorci entre ICV-EUiA, ara Mollet en Comú, i Podem,
que es presenten en dues candidatures per separat.
Xavier Buzón, qui va ser cap de llista de Canviem, encapçala ara la candidatura del partit lila i Marina Escribano, l'única dona candidata en aquests comicis
locals, ho fa a Mollet en Comú.
Una altra de les novetats és la desaparició de
Passa a la pàgina 4

ICV-EUIA-E

PSC
26,36

11,69

(2.019 / 3)

En % *(Entre parèntesi
núm. de vots / regidors)

Altres partits sense representació

16,67

(4.864 /7)

(2.270 / 4)

2011

ARA MOLLET
ERC MES

24,02

13,15

(2.406 /4)

PSC
35,39

(6.111 / 12)

una doble cita amb les urnes: per triar l'Alcaldia i el
futur govern municipal i per escollir el Parlament
Europeu. Entre les 9 i les 20 h els ciutadans podran
exercir el seu dret a vot a les 65 meses repartides en
els 8 locals electorals distribuïts a la ciutat.
Enguany, 37.281 molletans majors de 18 anys podran dipositar el seu sufragi, un nombre lleugerament superior als 36.924 que ho van poder fer als
darrers comicis locals de 2015. Un cop més, un dels
reptes serà la participació. Fa quatre anys, van exercir el seu dret a vot a les locals el 55,25% d'electors,
un percentatge que en les cites locals durant aquest
segle ha oscil·lat entre el 55,79% –la participació
més alta en l'any en què la coalició d'esquerres Entesa per Mollet li disputava l'Alcaldia a Montserrat
Tura– i el 48,16% de 2011.

CANVIEM
MOLLET

PP

(3.375 / 5)

CIUTADANS

11,17

(2.263 / 3)
CIU

2015

(5.338 / 7)

7,95 (1.609 / 2)

En % *(Entre parèntesi
núm. de vots / regidors)

ESQ-AM

7,63 (1.318 / 2)
Vots % vàlids

PP

6,52 (1.321 / 1)

Altres partits sense representació

Vots % vàlids

PxC - Plataforma per Catalunya

841

4,87 %

CUP - Candidatura d'Unitat Popular-Poble Actiu

692

3,42 %

IXM - Independents per Mollet

487

2,82 %

PxC - Plataforma per Catalunya

279

1,38 %

C’s - Ciutadans - Partido de la Ciudadanía

376

2,18 %

PIRATES - Pirates de Mollet - Democràcia Municipal

238

1,18 %

PACMA - Partido antitaurino contra el Maltrato animal

302

1,75 %

S.I. - Solidaritat Catalana per la Independència

158

0,91 %

PIRATA.CAT - Pirates de Catalunya

144

0,83 %

Evolució del número de regidors a Mollet
a les diferents eleccions: 2007 a 2015
Municipals MAIG 2007

Municipals MAIG 2011

Total Cens Electoral ’15

36.919
Participació
Abstenció

Alcalde actual:

Municipals MAIG 2015

Participació Mollet del Vallès 1979-2015

62,53 %

61,44 %
64,75 %

20.398 (55,25 %)
16.521 (44,75%)

Josep Monràs (PSC)

56,05 %

50,94 %
1979

1983

1987

1991

55,25 %

53,85 %
55,79 %

46,13 %
1995 1999 2003

48,16 %
2007

2011

2015
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candidatures com Pirates i Plataforma per Catalunya i la irrupció
d'una nova llista: el partit d'arrels
islàmiques Prune, amb Manuel
Lasso com a candidat. Un altre cap
de llista nou, tot i que amb una àmplia experiència política local com
a exregidor d'ICV-EUiA i fundador
i cap de llista d'Independents per
Mollet, és Txus Carrasco, qui encapçala la llista de la CUP.
Per la seva part, Iván Garrido és
el líder de Ciutadans –que el 2015
aconseguia passar de no tenir representació municipal a tenir tres
regidors. Un partit taronja renovat després que el fins ara portaveu del grup municipal i excap de
llista, Francisco Muñoz, es veiés
esquitxat pel cas dels falsos currículums denunciats pel PP, i que
els altres dos regidors taronges,
els germans Cisneros, s'hagin incorporat a les files dels populars.
A banda de les cares noves, Josep Monràs, alcalde des del desembre de 2003, torna a optar a
l'Alcaldia pel PSC i intentarà pujar a l'onada del vot socialista a
les passades eleccions generals
de l'abril, quan el partit va acon-

En un consistori que es
preveu molt fragmentat,
ser la llista més votada serà
clau per formar govern

LES NOU CANDIDATURES I LES SEVES PRINCIPALS PROPOSTES
Partit Socialista

• Una ciutat neta, verda i sostenible.
• Impulsar activitats saludables,
solidàries i esportives.
• Una ciutat educada i educadora.
• Fomentar una ciutat cívica, activa
Mollet en Comú

• Millorar la seguretat, la neteja,
el manteniment, la relació entre
entitats i Ajuntament, potenciar el
comerç de proximitat i el bus urbà.
• Potenciar l'Oficina Local
d’Habitatge, parc públic
d’habitatge de lloguer, rehabilitació
i recuperar pisos buits dels bancs.
• Pla contra la soledat de la gent
gran; equipament autogestionat
Ciutadans

• Impulsar el polígon de Can Prat
per atraure empreses.
• Fer una casa d’emergències
socials a la comissaria municipal.
• Crear el policia de barri i la figura
del mediador cultural.
• Fomentar l’energia verda amb la

Partit Popular

seguir ser de nou primera força a
Mollet després de desbancar els
comuns. Susana Calvo i Joan Daví
continuen com a candidats del PP
i Junts per Mollet (hereus de CiU).
Per la seva part, un altre repetidor, Oriol López Mayolas, que fa
quatre anys sumava de dos a cinc
regidors per a Ara Mollet-ERCMES, també intentarà capitalitzar
el fort increment de vots d'ERC a
la ciutat en les darreres generals,
quan passava de ser cinquena
força a ser tercera. López, a més,
després de l'escissió de Canviem
i segons les enquestes, s'ha erigit
com la força que podria disputar
al PSC ser el partit més votat.

Claus postelectorals

Davant d'un consistori que, amb
tota probabilitat, mantingui la
fragmentació de 2015, aconseguir ser la llista més votada serà
clau. De fet, fa quatre anys, Monràs revalidava l'Alcaldia amb els
únics vots dels 7 regidors socialistes. Aquest govern en minoria ha
obligat el PSC a arribar a acords
per tirar endavant les votacions
importants, com pressupostos i
ordenances, per a les quals en la
majoria de vegades ha comptat
amb el suport de Cs i PP, que podrien ser una alternativa d'aliança

• Canviar l’ús dels locals tancats
per fer habitatge per a la gent
gran i persones amb dificultat de
mobilitat.
• Una nova biblioteca.
• Construcció d’unes noves piscines
amb preu assequible.

Prune

• Una residència pública per a la
gent gran que viu sola.
• Una ludoteca per a infants, per a
mares amb dificultats econòmiques.
• Més ocupació i inversió

amb els socialistes per conformar
un govern més estable.
Podem, en els darrers mesos ha
estat una força també propera als
socialistes en algunes votacions
i les desavinences amb els antics
socis de Canviem han estat més
que ostentoses –sobretot en campanya–, un desacord que plantejaria una difícil entesa a curt termini.
D'altra banda, la postura del govern socialista pel que fa al procés

Josep
Monràs
i segura.
• Una ciutat intel·ligent i que sigui
una capital d’Europa.

Marina
Escribano
per a joves; política d’ajuts en
educació; tarifació social; impuls
al cooperativisme.
• Casa de la Natura, recuperar la llera
del Besòs, ciutat lliure de plàstics.
• Pressupostos participatius,
audiències públiques amb veïns i
veïnes.

Iván
Garrido
remodelació d’edificis, plaques
solars i més eficiència en el
transport públic.
• Paper zero a l’administració local.

Susana
Calvo
• Paquet de mesures fiscals per
a petites i mitjanes empreses i
autònoms.
• No volem una mesquita.

Manuel
Lasso
d’indústries.
• Més habitatge protegit.
• Una escola cívica per a adults.

i a la gestió de l'1-O ha provocat
un distanciament del PDeCAT –
soci de govern preferent en l'anterior mandat– eixamplat per les
denúncies dels exconvergents sobre la gestió econòmica socialista.
Ara Mollet ERC-MES i Mollet
en Comú han estat les forces que
obertament han advocat per un
canvi al govern molletà, al qual,
principalment els republicans,
han exercit una oposició més beligerant. l.o.

Ara Mollet-ERC-MES

• Fer als antics cinemes un nou espai
públic amb cinema, música i teatre.
• Transformar el polígon de Can Prat
en un espai tecnològic i de futur
pels joves.
• Fer del carrer Gaietà Vínzia un
espai prioritari per a vinanats.
• Dignificar les entrades a Mollet

Podemos Mollet

• Crear una empresa municipal de
serveis socials domiciliaris de la
gent gran.
• Nou pla per construir habitatge de
protecció oficial amb lloguer social.
• Llibres i material escolar gratuït
per a l’educació primària.

Junts per Mollet

• Fer un auditori a l'edifici del Tabaran.
• Radars al servei de la seguretat
del trànsit i no al servei de la
recaptació.
• Can Prat Centre, el Mollet jove per
a la gent jove.
• Possibilitat d’aparcament per als

CUP

• Prioritzar la lluita contra l’atur,
l’exclusió social i la pobresa.
• Repensar la ciutat amb una visió
de dona.
• Remunicipalitzar els serveis
públics, començant per l’aigua i
fer una gestió transparent i
participativa.

Oriol
López
per l’avinguda Burgos i l’estació
de tren Mollet-Sant Fost.
• Crear una regidoria del respecte
animal i impulsar l’oficina del
benestar animal.

Xavier
Buzón
• Desenvolupar la zona del Calderí
amb més instal·lacions culturals,
sanitàries, esportives i de bus urbà.
• Defensa de Gallecs i la creació
d’una protectora d’animals.

Joan
Daví
molletans amb zona prioritària.
• Gestió econòmica fiable per un
Mollet ben gestionat al servei de
les persones.

Txus
Carrasco
• Crear dues residències de gent
gran noves, 3er ambulatori i 4rt
institut.
• Retornar la veu al poble impulsant
consultes ciutadanes vinculants.

Podeu fer el seguiment de la jornada electoral de diumenge a Mollet i el Baix Vallès amb dades
de participació i resultats a través de les diferents edicions digitals del diari Som.
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Parets del Vallès

16,03 %

Total Cens Electoral ’15

Alcalde actual:

8.185 (57,84 %)
5.965 (42,16 %)

Francesc Juzgado (PSC)

37
,25

Participació
Abstenció

%

14.150

2015

Cens Electoral 2019: 14.400
Col·legis electorals: CEIP Lluís Piquer (8 meses, 4.899 electors); CEIP Pompeu
Fabra (4 meses, 1.954 electors); Casal d’Avis Sant Jordi (2 meses, 1.819
electors); Parvulari del CEIP Municipal Pau Vila (4 meses, 3.497 electors);
Casal de Can Butjosa (4 meses, 2.231 electors)
Les majories absolutes semblen
cosa del passat en molts punts del
Baix Vallès, i així ho han reivindicat
les forces polítiques de l'oposició
de Parets durant la campanya. Si a
última hora del 26 de maig, amb el
recompte de vots ja escrutats, cap
de les sis candidatures té una majoria absoluta –o àmplia–, arrencarà
el joc dels pactes amb dos pols diferenciats: el continuisme o el canvi.
Perquè es donés el continuisme i
a falta de majoria absoluta, els socialistes haurien de mirar a la dreta
per poder formar govern, si aconseguissin sumar. Des de Ciutadans
i el Partit Popular admeten que
podrien sentir-se còmodes amb el
PSC, però amb matisos: deixant enrere els llaços grocs i les pancartes
que clamen per la llibertat del paretà Jordi Turull i per la de la resta
de presos polítics. Manuel Losada,
cap de llista del partit taronja, també exigeix una auditoria de l'Ajuntament –de fet, assegura que ja ho
va demanar fa quatre anys, i que la
negativa socialista va evitar un possible pacte entre tots dos–.
Cal destacar, però, que entre
Ciutadans i PP no s'han llançat floretes durant aquestes setmanes a
Parets. Losada opinava que "el PP
no té programa a Parets" i afegia:
"Tot i que moltes idees són semblants, nosaltres som de centre i
ells de dretes". Per la seva banda,
a Marc Soto (PP) no li sembla Cs un
partit "de fiar". "A vegades són
socialdemòcrates, de centre, de
dretes, i a vegades són liberals",
deia el candidat popular.
Quant als tres partits restants, no
semblen disposats a governar conjuntament amb el PSC ni amb Francesc Juzgado, però l'única candidata
que ha estat ferma en afirmar-ho és
Neus Jordà (Parets per la República): "No pactarem amb cap partit
del 155". És a dir, ni PSC, ni Cs, ni
PP. Casandra Garcia (Sumem Esquerres a Parets) i Jordi Seguer
(Ara Parets ERC) també treballen
per finalitzar aquest període de
gairebé 40 anys de govern socialista. La primera, a més, lamenta que
Juzgado “porta ja molts anys vivint de l’administració i ja no pot
aportar res més”; el segon considera que l'actual alcalde i candidat

socialista "representa el passat"
i que Ara Parets ERC són "el futur”. Tanmateix, Sumem i ERC es
mostren "oberts a parlar" amb el
partit que ara mateix lidera el consistori. Probablement sigui literal i
només estiguin disposats a parlar.
Sigui com sigui, el pacte de govern produït en aquest mandat es
preveu inviable. La Convergència i
Unió de fa quatre anys no és la mateixa candidatura que Parets per
la República. L'antiga CiU, encapçalada per Raül Urtusol, va entrar
a formar part del govern paretà
l'abril del 2016 conjuntament amb
el PSC –vuit regidors socialistes
més un de convergent–. Només 18
mesos després, el partit –ja com a
PDeCAT– va trencar el pacte de

Unes eleccions per decidir si
continuar els quasi 40 anys
de govern del PSC, o si donar
l'entrada a altres forces

govern per les "circumstàncies
d'excepcionalitat" que vivia Catalunya després de l'1 d'octubre. I
aquest 2019 ha estat l'any del salt
a la nova marca local –Parets per la
República–, que es desmarca d'incloure únicament persones afins
a Junts per Catalunya, i asseguren
que també inclouen perfils d'ERC,
la CUP o dels comuns.
Tot plegat ha arribat a petició
d'en Jordi Turull (número 17 a la
llista), la seva dona, Blanca Bragulat
(número 7), i el seu cosí Joan Turull
(número 4). Tots ells van instar a
posar Junts per Catalunya "a disposició de la gent de Parets" i a
"tirar endavant una llista transversal, perquè l’important ara és
la unitat”, explicava la candidata.
Una altra novetat d'aquestes
eleccions és la confluència de Sumem Esquerres a Parets, que integra Podem, Catalunya en Comú,
NOPP i MES. La primera alcaldessa
de Parets, Rosa Martí –número 3–
ha sumat el NOPP a aquest projecte
per intentar, entre d'altres, ser partícip de la proclamació de la segona dona alcaldessa del municipi.
Martí ha parlat en més d'una ocasió
de Casandra Garcia com a la seva

EL CONSISTORI ’15 Ü (8)
%
PSC
(3)
7,80 %
SUMEM
Ara Parets-ERC (3)
7,75 %
NOPP
12,88 %
(1)
CiU
7,51
%
8,33 %
Cs
(1)
ICV-EUIA-E
6,66 % 4,53 %
(1)
P.P.
4%

14,18

2011
Partit Socialista
Vots 2015: 3.029 (37,25%)

Francesc
Juzgado

Sumem Esquerres

• 1.200 noves insercions laborals en matèria d'ocupació.
• Construcció de la piscina municipal d'estiu.
• Ampliació de la gratuïtat dels llibres de text, també a l'ESO a més de
primària.
• Ampliació del Centre de Dia de la residència de gent gran.
• Construcció de pisos de protecció oficial per a joves.

• Redisseny de la festa major, amb un debat ampli amb totes les forces

Vots 2015
polítiques i amb entitats i comerciants.
Sumem: 1.303 (16%) • Construcció d'una piscina municipal descoberta.
NOPP: 634 (7,8%)
• Increment de les places a la residència d'avis i revisió del conveni.
ICV-EUIA-E: 368 (4,5%)

Casandra
Garcia
Ara Parets ERC

Vots 2015: 1.153 (14,18%)

Jordi
Seguer

Parets per la República
Vots 2015
CiU: 630 (7,75%)

Neus
Jordà

Ciutadans
Vots 2015: 611 (7,51%)

Manuel
Losada

Partit Popular
Vots 2015: 325 (4%)

Marc
Soto

successora, pel que fa a dones al
capdavant de l'Ajuntament. Només
ella, o Neus Jordà, ho podrien ser
després d'aquestes eleccions.
Pel que fa a ERC, el projecte encapçalat per Jordi Seguer des de fa
quatre anys vol seguir multiplicant
vots. En les darreres eleccions van

• Ciutat intel·ligent per millorar l'economia, la mobilitat, el medi ambient,
la qualitat de vida i l'urbanisme.
• Creació d'un pla del comerç urbà.

• Rebaixa de l'IBI urbà en un 10%.
• Construcció d'una piscina descoberta a la zona del riu Tenes, ampliació de
la del Complex i posada al dia de la piscina Miguel Luque.
• Construcció i foment d'habitatge assequible.
• Policia de proximitat: ampliació d'efectius i millora de la comissaria.
• Front comú contra la repressió i en favor dels drets civils i les llibertats.

• Ampliació dels recursos econòmics i d'espai dels serveis socials.
• Adequació d'un espai verd i familiar a la llera del riu, aplicació de protocols de consum energètic i lluita pel manteniment del medi ambient.
• Millora de la gestió de l’SLOP per beneficiar els veïns i les empreses locals.
• Ampliació de l’oferta cultural i aposta per plans d’educació emocional i de
conscienciació sobre: drogues, sexualitat, racisme, igualtat i feminisme.
• Defensa dels valors de la futura República Catalana.

• Ampliació de la policia local, canvi d'ubicació al sector Iveco i augment del
nombre d'agents fins als 31.
• Avanç del cost de l'institut La Sínia, perquè es faci al més aviat possible.
• Ampliació de la residència d'avis.
• Consolidació de Parets com una marca de referència.
• Trasllat de la ràdio i reforma de la piscina de Can Butjosa.

• Rebaixa d'impostos, sobretot l'IBI, tant a habitatges, com a indústria i
comerços.
• Ampliació del servei d'escombraries o exigir un millor servei.
• Augment de les places d'escoles bressol.
• Habitatges per a joves.
• Millora de vials i voreres d'arreu del municipi, sobretot a l'Eixample.

sumar tres regidors –el 2011 no
havien aconseguit representació–
i en aquests comicis ja es veuen
aconseguint l'alcaldia.
Per últim, en referència al partit
a batre, la formació política que governa, Francesc Juzgado reivindica
que "quan una cosa funciona, el

millor és que no la canviïs". I és
per això que treballen "per aconseguir una àmplia majoria" que
els permeti governar com aquest
mandat, o encara més còmodament
si aconseguissin el novè regidor i
no requerissin de pactes amb les
altres forces polítiques. i s.carrillo
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Montornès del Vallès

Montornès en Comú
Vots 2015
ICV-EUIA: 3.249 (50%)

Total Cens Electoral ’15

11.416

Participació
Abstenció

6.628 (58,06%)
4.788 (41,94%)

José A.
Montero

• Nova Biblioteca i casal de cultura al centre del poble.
• Nova Deixalleria Municipal.
• Treballaran per fer realitat la Residència Centre de Dia amb el suport
imprescindible de la Generalitat.
• Pla pel comerç local i nou mercat Municipal a Montornès Nord.
• Ampliació del parc d’habitatges públic de lloguer.

Alcalde actual:

José Antonio Montero (ICV-EUiA)
Partit Socialista

2015

15,76

10,88 %

%

26,30 %

8,68 %

11,
%

41
,40

84

%

50

%

2011
Cens Electoral 2019: 11.614
Col·legis electorals: Sala 1 de Can Saurina
(2 meses); Gimnàs Escola Sant Sadurní (3
meses); Centre infantil Pintor Mir (3 meses);
Sala d’exposicions Can Saurina (3 meses);
Sala polivalent Escola Sant Sadurní
(3 meses); Escola Mogent (2 meses); Casal
de Cultura (1 mesa); Escola Marinada, aulari
(1 mesa); Escola Marinada, gimnàs (1 mesa);
Escola Marinada (1 mesa).
Fins a vuit candidatures es presenten a Montornès en aquests comicis
per intentar arrabassar la majoria
absoluta a l’actual govern d’ICVEUiA de José A. Montero, que es
presenta enguany amb el nom Montornès en Comú. El PSC de Montornès encapçalat de nou per Eva Díaz
busca obtenir més representants
al consistori, vistos els darrers resultats socialistes a les eleccions
generals. Per la seva part una nova
plataforma veïnal es presenta a les
eleccions amb el nom de Més per
Montornès. Amb l’actual regidor
d’ERC, Joffre Giner, al capdavant és
una unió de forces entre membres
independents, d’ERC, del Partit dels
Comunistes de Catalunya i d’EUiA.
Ciutadans busca ampliar la seva
representació amb Ángeles Menchén de nou al capdavant del partit
taronja, igual que el Partit Popular
on repeteix Miguel Ángel Alvarado.
Com a noves cares, Sergi Asensio
de Junts per Montornès, el candidat
més jove, Jaume Casanovas amb
Montornès per la República – Primàries Catalunya i Cecilia Sobral
amb Podemos Montornès, dues formacions, aquestes darreres, que es
presenten per primera vegada igual
que els seus caps de llista.
Les eleccions municipals a Montornès del Vallès d’enguany parteixen amb el projecte de residència centre de dia per a gent gran
com a punt on s’emmirallen totes
les formacions. Un projecte demandat pels veïns des de fa temps
i dels qual l’actual govern ha
anunciat que té en marxa un estudi de viabilitat i un projecte executiu. Amb tot, manca l’ajuda del
govern de la Generalitat per a la

7,25 %

7,10 %
3,42 %
3,24 %
2,85 %

ICV-EUiA
PSC
C's
ERC-AM
PP
CiU
PxC

Vots 2015: 1.021 (15,76%)

Eva
Díaz

• Recuperar el projecte de Residència centre de dia per a gent gran al barri
de Montornès Nord.
• Microbús per connectar els barris als equipaments municipals.
• Eliminar barreres arquitectòniques que encara queden al municipi.
• Ampliar la plantilla de la Policia Local i professionalitzar la seva direcció.
• Refugi per atendre animals de companyia abandonats o maltractats.

5,48 %

EL CONSISTORI ’15
(9)
(3)
(2)
(1)
(1)
(1)
concertació de les places i l’acord
del finançament de les obres, que
costen uns 7 milions d’euros.
Un altre dels temes que ha preocupat els veïns durant tot aquest
mandat i que també marcarà els
propers quatre anys és la seguretat ciutadana, sobretot per la
inseguretat que viuen alguns veïns i veïnes arrel de robatoris i
ocupacions de pisos des de fa uns
anys. El desallotjament a alguns
d’aquests pisos ocupats fa unes
setmanes per part de Mossos
d’Esquadra, Policia Local i l’Ajuntament i l'ocupació de nou en pocs
dies ha estat un dels temes que ha
emergit en campanya mentre els
veïns demanen més explicacions
i ajuda per part de l’Ajuntament
per resoldre el conflicte de convivència. Alhora tots els partits polítics que es presenten fan propostes relacionades amb la seguretat
ciutadana i posen en relleu la necessitat d'augmentar les places
d'agents de la Policia Local, instal·
lar càmeres de videovigilància als
accessos a la població o plans de
seguretat ciutadana amb estudis
previs de cada barri.
La mobilitat i el transport a dins
del municipi sobretot entre barris
o la connexió amb l’estació de tren
de Montmeló, la incentivació del
comerç local, les polítiques socials
i en joventut i la lluita contra l’atur
de Montornès (segon municipi
del Vallès Oriental amb una taxa
d’aturats més elevada), són també
alguns dels temes, que els partits
polítics que es presenten a l'Alcaldia de Montornès es posen com a
reptes a solucionar de cara als pròxims quatre anys de govern.

Ciutadans
Vots 2015: 707 (10,88%)

M. Ángeles
Menchén

Més per Montornès

• Instal·lació de càmeres de videovigilància als accessos al municipi.
• Prioritat de tenir una residència centre de dia per a gent gran en els
pròxims anys.
• Pla d’ajudes directes a emprenedors.
• Beques per potenciar l’esport femení.
• Impulsar un pla de seguretat ciutadana amb la realització d'un estudi
personalitzat de cada barri.

• Tancament de la discoteca Bora Bora i creació d’espais d’oci nocturn

Vots 2015
segurs i feministes.
ERC: 564 (8,68%) • Policia de proximitat amb els efectius corresponents.

Joffre
Giner

Partit Popular
Vots 2015: 471 (7,25%)

M. Ángel
Alvarado

• Reducció del nombre d’alumnes per aules.
• Viver d’empreses per a la petita i mitjana empresa, facilitant espais i
assessorament.
• Una Residència centre de dia abans del 2023.

• Més efectius de seguretat.
• Reduir impostos, taxes, IBI i contribucions.
• Millora en serveis socials i en els carrers del municipi.
• Potenciar la formació per cobrir les necessitats de les empreses de
• l’entorn.
• Suport a les associacions de veïns i veïnes de Montornès.

Junts per Montornès
Vots 2015
CiU: 356 (5,48%)

Sergi
Asensio

• Incrementar la plantilla de Policia Local.
• Construcció del centre de dia per a gent gran amb l’ajuda i col·laboració
de la Generalitat i la Diputació de Barcelona.
• Ajuts per a l’emprenedoria.
• Bus urbà per connectar tots els barris a un preu assequible.
• Rebaixes fiscals per a nous comerços locals.

Podemos Montornès
Vots 2015: ---

Cecilia
Sobral

• Lluitar per la construcció de la Residència Centre de dia.
• Municipalització de l’energia elèctrica.
• Recuperació d’aparcament públic.
• Ajudes per l’obertura de nous negocis i pel primer any d’autònom.
• Funcionament real del protocol animal.

Montornès per la República
Vots 2015: ---

Jaume
Casanovas

• Fidelitat al mandat de l’1 d’octubre i exercir el control del territori per
defensar la República Independent de Catalunya.
• Millorar la gestió de la seguretat i la Policia Local.
• Que els ciutadans participin en la tria de projectes a fer al poble.
• Potenciar el comerç local.
• Promoure l’estalvi energètic i potenciar les energies renovables.
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La Llagosta

Partit Socialista
Vots 2015: 1.935 (36,11%)

Total Cens Electoral ’15

Óscar
Sierra

9.613

Participació
Abstenció

5.465 (56,85 %)
4.148 (43,15 %)

• Creació de més de 100 places d'aparcament gratuïtes amb convenis a Can
Xiquet i a l’antic aparcament de camions.
• Construcció de l'ambulatori, el centre de dia i la residència.
• Projecte zero barreres: convertir la Llagosta en un municipi accessible per
a tothom.
• Millora de parcs infantils i creació d'un nou joc d’aigua.
• Ampliació de la policia local per millorar el patrullatge a peu.

Alcalde actual:

Óscar Sierra (PSC)
La Llagosta en Comú

2015

30,20 %

12

,11
%

,37

%

36

6,31 %

2011
Cens Electoral 2019
9.723 inscrits
Col·legis electorals
Col·legi Joan Maragall
Escola Sagrada Família
Col·legi les Planes
Centre Cultural

La ciutadania llagostenca podrà
escollir aquest diumenge entre
vuit opcions polítiques. Això suposa repetir el màxim històric de
partits que es presenten al poble
en unes municipals establert el
2011. Més enllà, les similituds amb
aquells comicis que van permetre
un govern d'ICV-EUiA-E i posaven
fi a 28 anys de governs socialistes,
són ben poques. Paral·lelismes ni
amb aquelles ni amb les darreres
eleccions, ja que de totes les formacions que es van presentar el
2015, la meitat són noves o són
partits clàssics que han patit un
rentat de cara. Junts per Catalunya, antiga CiU, La Llagosta en
Comú, la nova marca d'ICV, Podem
i Nosotros competiran per primera vegada a les urnes.
Des de l'any 1981, el PSC sempre havia obtingut més de 2.000
vots. Va ser el 2011 quan va baixar d'aquesta xifra per situar-se
en els 1.597 electors. El 2015 els
que van confiar en el partit liderat
per l'actual alcalde van ser 1.935
llagostencs. D'aquesta manera, les
eleccions d'aquest diumenge serviran per dilucidar si aquesta baixada en vots va ser conjuntural o
si s'ha d'entendre com a part del
nou escenari electoral del poble.
En certa mesura la resistència del
PSC que amb tota probabilitat serà
la primera força en vots, depèn de
tres partits. Seran capaços Ciutadans, La Llagosta en Comú i Podem
d'erosionar el tradicional vot socialista? El partit taronja és tota una
incògnita capaç de ser primera força a les eleccions de Catalunya del
2017 i alhora baixar fins a la tercera posició en les generals del pas-

8,23 %
3,75 %

5,67 %
5,24 %
1,83 %

PSC-CP
ICV-EUiA-E
Cs
PP
ERC-AM
CiU
UPyD
PIBE
CPLL

EL CONSISTORI ’15
(7)
(5)
(2)
(1)
(1)
(1)
sat abril. En l'àmbit de l'esquerra
també hi ha incerteses després que
ICV, EUiA i Podem no arribessin a
una entesa per concórrer plegades.
Caldrà veure si aquesta estrategia
fragmentària els penalitza.
També s'haurà de prestar atenció als vots de les forces independentistes en els primers comicis
municipals amb exiliats i presos
polítics. Si bé històricament els resultats de CiU sempre havien oscil·
lat entre els 600 i els 900 vots, a les
darreres eleccions, amb la irrupció
d'ERC, els convergents van obtenir
els pitjors resultats de la seva història i van passar de ser la tercera
força –posició de la qual en cap
elecció s'havien mogut en més de
30 anys– a ser la sisena formació al
consistori. Després d'un mandat en
el qual CiU ha pactat amb el PSC i el
PP per formar govern i en què ha
fet mans i mànigues per no trencar
amb populars i socialistes després
de l'aplicació del 155, tot apunta
que l'espai postconvergent ara encarnat per Junts per Catalunya, pot
veure's àmpliament superat per
ERC, un partit que en els comicis
generals va sumar 838 vots. Té el
sobiranisme, en qualsevol de les
sumes entre ERC i JxCat, espai per
seguir creixent o ja ha tocat sostre?
Si les expectatives independentistes són positives, no es pot dir
el mateix de la dreta espanyolista.
Un PP en hores baixes ha vist molt
mermat el seu vot amb l'aparició
de Cs, i Nosotros l'enèsim intent
polític de Batolomé Fraile haurà
de fer-se amb els més de 300 vots
que les darreres generals van anar
a parar a Vox si vol aconseguir un
regidor al consistori. i a.a.

Vots 2015: 1.618 (30,2%)

Toni
Cubel

Ciutadans
Vots 2015: 633 (12,37%)

Jorge
Sabanza

Partit Popular
Vots 2015: 338 (6,31%)

Jaume
Bonallach

Esquerra Republicana
Vots 2015: 304 (5,67%)

Xavier
Cols

Junts per Catalunya
Vots 2015: 281 (5,24%)

Antoni
Arenas

Podem
Vots 2015: ---

Montse
Garcia

Nosotros
Vots 2015: ---

Bartolomé
Fraile

• Impulsar la seguretat perquè la Llagosta deixi de ser un poble sense regles.
• Augmentar la persecució de les actituds incíviques.
• Netejar espais com la Chopera per condicionar-la com a zona d'esbarjo, i
crear un anell verd que inclogui la conca del Besòs.
• Peatonalitzar el centre del poble i crear espais d'aparcament alternatiu.
• Apostar per una piscina descoberta i remodelar les grades i vestuaris del
camp Joan Gelabert i del Pavelló Antonio García Robledo.

• Creació d'un centre públic-privat que impulsi l'emprenadoria.
• Potenciar la vida sana amb la creació d'una lliga escolar que inculqui els
valors cívics i el respecte a la pluralitat.
• Creació d'un fons d'habitatges buits per promoure el lloguer assequible.
• Impulsar el medi ambient amb parcs i camins que uneixin la Llagosta amb
els pobles propers.
• Crear una residència, una piscina descoberta i rehabilitar Can Baqué.

• Reduir impostos a les petites i mitjanes empreses.
• Reforçar la seguretat i lluitar activament contra l’ocupació d'habitatges.
• Fomentar i incentivar el comerç local, el sector de la restauració, el turisme i la indústria local.
• Construir una zona de pàrquing per descongestionar el poble i executar
un pla de remodelació viària.
• Crear un centre de dia municipal per a la gent gran.

• Construcció d'una nova escola Sagrada Família (SAFA), que substitueixi a
l'actual centre escolar.
• Construcció d'un Centre de Dia per a la Gent Gran.
• Creació de noves places d'aparcament gratuïtes al poble.
• Impulsar consultes populars per prendre decisions en els temes més
importants.
• Instal·lació de repetidors de WIFI amb connexió gratuïta per a tot el poble.

• Reducció de la taxa d'atur a la meitat en els quatre anys vinents.
• Impulsar un clúster tecnològic punter "Tecno-Vallès" a Can Pere Gil, creador d'ocupació d'alta qualitat i I+D.
• Inclusió del poble a la Zona 1 de transport metropolità sense increment de
la pressió fiscal.
• Rehabilitar les cases dels mestres de la SAFA per a habitatge de lloguer social.
• ·Pla d'inversió per a la reforma de l'espai públic del municipi.

• Convertir el parc de Can Milans i la llera de la riera en un entorn saludable
i d'esbarjo.
• Recuperar la gestió pública dels serveis i remunicipalitzar l'aigua.
• Impulsar una població segura on es pugui passejar a qualsevol hora.
• Enfortir tant el comerç com l'oci local, promovent l'economia de proximitat.
• Crear un municipi per a la gent, i on tothom tingui veu al consistori i se'l
senti seu, principalment aquells que passen dificultats.

• Remunicipalització de l'aigua potable.
• Impulsar una policia local de proximitat i impulsar el seu reconeixement
així com la creació d'un policia imparcial que reconegui els errors del cos.
• Bilingüisme real: que tothom que vulgui adreçar-se a l'administració ho
pugui fer en espanyol.
• Canvi d'ús dels locals comercials buits en habitatges.
• Exigir la realització de les dues fases de Can Baqué que queden.
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Montmeló

Total Cens Electoral ’15

Alcalde actual:

Pere Rodríguez (PSC)

2015

Cens Electoral 2019: 6.757
Col·legis electorals: INS Montmeló (3 meses, 1.952 electors); Estació Jove
(2 meses, 1.148); Ajuntament de Montmeló (2 meses, 1.796); Pavelló Esportiu
(1 mesa, 907 electors); Centre Cultural la Torreta (1 mesa, 954 electors)
Des de fa quatre anys Montmeló
és un municipi amb tan sols representació de tres forces d’esquerres
amb PSC, ICV-EUiA i ERC. La dreta
intentarà recuperar l’espai electoral perdut i la ciutadania decidirà diumenge el guanyador de les
eleccions. 6.757 veïns i veïnes del
municipi tenen dret a votar i el podran exercir a una de les cinc seus
electorals repartides pel municipi.
Fa quatre anys la ciutadania va
ser clara i només va votar forces
d’esquerres, deixant sense representació PP i CiU. El PSC va aconseguir guanyar les eleccions i formar govern amb el suport d'ERC
en una part del mandat, que va
ser la força decisiva per decantar
la balança. Així doncs, ICV-EUiA
es va haver de conformar amb un
paper a l’oposició tot i tenir els
mateixos sis regidors que els socialistes.
El PSC estrena candidat en
aquests comicis amb Pere Rodríguez, que tot i ser l'actual alcalde
–des del juliol del 2018–, ara fa
quatre anys era el número 2 d'Antoni Guil. Les altres dues formacions sí que es tornen a presentar
amb el mateix alcaldable. D'una
banda, ICV-EUiA s'ha transformat
en Canviem Montmeló, una força
que aglutina la formació d’esquerres amb persones de caire municipalista. L'objectiu del cap de llista,
Jordi Manils, que es presenta al
capdavant del partit per tercera
vegada consecutiva, és clar: aconseguir "un govern que escolti
més, que obeeixi a la gent i que
no estigui rebent a la ciutadania només quan hi ha campanya
electoral". I per l'altra, ERC també
torna a presentar-se amb Albert
Monserrat com a alcaldable, però
amb una llista molt renovada respecte la del 2015, amb la candidatura més àmplia de la història
del partit a Montmeló i amb molta
gent que no és militant, amb l'objectiu d'aconseguir més representació que el regidor actual.
El PSC, però, tractarà de defensar-se i guanyar les eleccions diumenge, tal com ho ha fet des de
1983 –amb Román Ruiz, Manuel
Ramal i Antoni Guil com a caps de
llista–. Un altre guanyador que no
siguin els socialistes seria un punt

d'inflexió i històric. Per aquest
motiu, ERC novament podria ser
qui decanti la balança.
Però també ho podrien ser les
altres quatre formacions que es
presenten i que, a hores d'ara, no
tenen representació en el mandat
de 2015. Junts per Montmeló –que
aglutina la tradició de CiU– i el PP,
intentaran recuperar, com a mínim, el regidor que van perdre el
2015. Junts es troba amb la complexitat de prendre l’edil actual
d’ERC, però el candidat de tan sols
20 anys –Dídac Santisteban–, amb
la seva voluntat de transversalitat, també podria atraure un vot
jove divers que sovint no es mobilitza gaire a l'hora de votar.
Si Santisteban és el més jove, Carlos Román (PP) és l'alcaldable que

El consistori montmeloní és
d'esquerres, i les dretes
volen recuperar els regidors
que van perdre el 2015

El PSC governa des del 1983
i Canviem Montmeló buscarà
desbancar-los per tenir "un
govern que obeeixi a la gent"
més vegades s'ha presentat com a
cap de llista a Montmeló. Aquestes
seran les seves quartes eleccions
al davant del Partit Popular de
Montmeló: en les dues primeres va
ser regidor, i en les terceres no va
aconseguir un seient al plenari. La
candidatura de Ciutadans –encapçalada per Xavier Meseguer–, i que
es presenta per primera vegada al
municipi, podria restar-li vots als
populars i dificultar-li encara més
el retorn a l'Ajuntament.
I per últim, Fem Montmeló, que
sense una ideologia d’esquerres
o dretes marcada i amb una clara
vocació municipalista pot rascar
vots a la resta de sigles. En aquest
cas, podria fer saltar pels aires
qualsevol hipòtesi respecte de les
estadístiques dels darrers anys. I al
capdavant del partit independent
hi ha Pep Benach, qui va ser el número 8 dels socialistes el 2015.

22

%

6,64 %

%

4.464 (66,41%)
2.258 (33.59%)

33,

41
,06

41
,64
%

6.722

Participació
Abstenció

EL CONSISTORI ’15

39,
13 %

10,73 %

2011

Partit Socialista
Vots 2015: 1.845 (41,64%)

Pere
Rodríguez

Canviem Montmeló
Vots 2015
ICV-EUIA: 1.734 (39,13%)

Jordi
Manils

ERC
Vots 2015: 294 (6,64%)

Albert
Monserrat

Partit Popular
Vots 2015: 281 (6,34%)

Carlos
Román

Fem Montmeló
Vots 2015: ---

Pep
Benach

Ciutadans
Vots 2015: ---

Xavier
Meseguer

9,30 %
2,50 %

6,34 %

PSC
ICV-EUiA-E
ERC-AM
PP
CiU

(7)
(7)
(1)

4,99 %

• Desenvolupar la segona fase del soterrament.
• Impulsar habitatge assequible per a la ciutadania.
• Crear més oportunitat de formació professional, com ara el sector de la
química.
• Més polítiques socials per revisar i incrementar ajuts socials.
• La millora i ampliació dels equipaments més importants de Montmeló.

• Canviar la manera de governar. Escoltarem més, ser més transparents i
més dialogants.
• Acordar el desplegament de la segona i tercera fase del soterrament, i
rehabilitar espais.
• Impulsar Montmeló Energia, empresa municipal d'energia verda que
abarateixi la factura elèctrica.
• Garantir el manteniment de tots els serveis públics, i revisar els reglament
de concessió d'ajudes socials.
• Apostar pel comerç local, autònoms i emprenedors del poble.

• Promoure i millorar la participació ciutadana.
• Creixement sostenible amb lloguer social o protecció oficial per als
joves.
• Potenciar la presència de les entitats a la participació d’activitats.
• Millorar els espais de zona verda.
• Fer una revisió de com es destinen els ajuts i subvencions

• Acabar el pla de soterrament de la segona i tercera fase.
• Impulsar el desenvolupament dels projectes del Circuit Barcelona
Catalunya.
• Aconseguir més habitatge assequible i lloguer social.
• Ampliació de les instal·lacions i places de la residència de gent gran.
• Millorar els carrers del centre del municipi.

• Desenvolupar un pla de convivència per a la ciutadania.
• Ampliació de la residència de gent gran i aconseguir-hi més places
públiques.
• Tramitació urbana del soterrament de la llosa.
• Redactar un Pla d’Igualtat de gènere amb la participació d’entitats i
ciutadania.
• Aconseguir que el Consell de Poble sigui un òrgan menys polititzat i més
participatiu.

• Ampliar el nombre d’habitatges de protecció oficial.
• Crear més ocupació amb programa de formació dual i aturats de llarga
durada.
• Potenciar la mobilitat sostenible.
• Utilitzar el big data per millorar el servei de recollida d’escombraries i
reciclatge.
• Dinamitzar el comerç local.

Junts per Montmeló
Vots 2015: 221 (4,99%)

Dídac
Santisteban

• Impulsar millors serveis i habitatge protegit per a la joventut.
• Millorar les instal·lacions culturals i esportives.
• Promoure el comerç de proximitat i impulsar la indústria.
• Aprofitar les oportunitats del Circuit de Barcelona-Catalunya.
• Impulsar canvis urbanístics per preservar espais agrícoles i fluvials.
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Santa Maria de Martorelles

Total Cens Electoral ’15

653

Participació
Abstenció

467 (71,52 %)
186 (28,48 %)

Alcalde actual:

Julián Trapero (ICV-EUiA)

CONSISTORI ’15

(4)
(2)
(1)

2015
24
,

24
%

3%
5,6

5

8,57 %

2011

7,25 %
1,76 %

Cens Electoral 2019: 691
Col·legis electorals: Ajuntament (1 mesa)
El 26-M tres candidatures –Santa Maria de
Comú, ERC i Fem Santa Maria– optaran a fer
govern a Santa Maria de Martorelles, una
menys que el 2015, quan el PP també s'hi va
presentar. El partit de l'actual govern d'ICVEUiA, reconvertit en Santa Maria en Comú,
té el repte de revalidar la majoria absoluta
aconseguida el 2015. Ara, però, hi optarà amb una nova candidata, Olivia Mones,
primera tinent d'Alcaldia, que substitueix
Julián Trapero, l'alcalde dels darrers vuit
anys. Entre les fites dels dos últims mandats, el govern local ha aconseguit aprovar
finalment el Pla d'Ordenació Urbanística
Municipal (POUM), la tramitació inicial del
qual –amb l'anterior govern convergent– va
catalitzar una oposició veïnal que va cristal·
litzar en el govern ecosocialista.

16,23 %

ICV-EUIA-E
CiU
ERC-AM
P.P
PSC-PM

1,30 %

Després de l'entrada en vigor del pla urbanístic, el proper govern, sigui del color
que sigui, tindrà com a repte l'inici del seu
desenvolupament, amb què s'haurà de donar resposta a una de les preocupacions a
la població: la manca d'habitatge.
Una altra de les mancances, si més no a
ulls de Fem Santa Maria i ERC, és la falta
d'eines de participació perquè els ciutadans prenguin part en els afers públics, un
dels eixos que totes dues formacions porten als seus programes.
L'últim mandat, a més, no ha estat exempt
de polèmica. La votació de l'1-O, que no es
va poder fer a Santa Maria, va provocar una
resposta de part dels veïns que van ser molt
crítics amb la gestió de l'Ajuntament. De
fet, aquesta va ser l'espurna del moviment
veïnal que més tard va cristalitzar en Fem
Santa Maria, plataforma sota els auspicis de
Junts per Catalunya.

Santa Maria en Comú-En Comú Guanyem

Olivia Mones
Vots 2015
ICV-EUiA: 257 (55,63%)

• Creixement coherent i sostenible d’acord amb el POUM
aprovat i l’entorn natural.
• Crear la regidoria de Dona i Igualtat.
• Instal·lar càmeres de control de vehicles gestionades pels
Mossos d’Esquadra.
• Crear un dossier del municipi com a eina de promoció
econòmica per atraure inversors.
• Donar suport i promocionar la vida associativa
desenvolupant un ateneu.

Esquerra Republicana

Luisma Pintor

• Més serveis a les persones grans.
• Fer un acompanyament al ciutadà amb els serveis del teixit
empresarial i productiu.
• Més trobades amb el veïnat per donar i rebre informació.
• Treballar per conèixer el patrimoni històric i cultural.
• Promocionar habitatge social i sostenible amb l'entorn.

Vots 2015: 75 (16,23%)
Fem Santa Maria

Rodolf Casas
Vots 2015: ---

• Impulsar un ROM a les sessions plenàries per facilitar la
participació.
• Més atenció amb els serveis socials.
• Potenciar la borsa de treball i ajudes als aturats.
• Crear una comissió de festes.
• Més transparència i comunicació a l’administració.
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Sant Fost de Campsentelles

17,87 %

Total Cens Electoral ’15

Alcalde actual:

39
,14
%

6.782

Participació
Abstenció

3.598 (53,05 %)
3.184 (46,95 %)

Montserrat Sanmartí (IUSF)

EL CONSISTORI ’15 Ü (6)
IUSF
%
(2)
ERC-AM
(2)
SSF-E
12,43 %
CiU
(1)
PSC
8,84 %
PP
(1)
ICV-EUIA-E
(1)
G.S.F.
7,41 %
8%

8,4

2015

Cens Electoral 2019: 6.874
Col·legi electoral: Pavelló 2 (11 meses)
El 26-M es presenta a Sant Fost
amb la incògnita de si Independents Units per Sant Fost mantindrà l'hegemonia dels darrers
anys. La formació municipalista fa
tres dècades que governa al poble
i compta amb una base sòlida de
votants que mai ha baixat del miler d'electors. De totes maneres,
alguns elements indiquen que hi
podria haver canvis respecte els
comicis de fa quatre anys.
El més clar i evident, el pacte
entre ERC i el PDeCAT per concórrer junts a les eleccions que es
va començar a gestar l'any passat
i que, tot i no estar sempre assegurat, va fer-se públic el març. La
coalició, liderada per Carles Miquel i batejada com ERC-Junts per
Sant Fost, és l'única similar a tot
el Baix Vallès i augmenta substancialment les possibilitats de l'oposició d'obtenir un nombre de regidors suficients per poder plantar
cara a l'actual alcaldessa, Montserrat Sanmartí. A més, els resultats
de les darreres eleccions generals
d'abril que van deixar ERC com a
primera força al poble i JxCat com
a cinquena també són un termòmetre de l'expectativa de vot per
aquest diumenge. En aquest sentit els independentistes semblen
tenir-ho tot de cara per acostar-se
a IUSF, tot i que serà difícil superar la formació en vots i regidors.
ERC-Junts per Sant Fost espera
poder convèncer els votants de
filiació sobiranista que en l'àmbit
municipal es decideixen per IUSF,
un partit atrapa-ho tot, i que s'han
sentit decebuts per les tíbies reaccions de la formació de Sanmartí
en el darrer mandat en relació al
procés d'autodeterminació català. Tanmateix, el diumenge es
veurà si aquesta coalició formada
per un partit de la vella dreta i un
d'esquerres no té una fuita de votants en aquest eix. De moment i
en campanya, la coalició ha posat
per davant els republicans amb la
mateixa elecció del cap de llista.
L'aposta sembla respondre a la lògica de país on ERC és un partit en
ascens i l'espai postconvergent,
que viu de les rendes la figura de
Puigdemont, està experimentant
un lleuger declivi.
Un element més que podria decantar la balança: el PSC després de
donar suport al govern de Sanmartí no està satisfet amb el mandat

12,
79

2011
IUSF

de l'alcaldessa a la qual ha descrit
com a "excessivament partidista" i podria no donar suport a IUSF
en el seu projecte de ser de nou el
partit central a Sant Fost.
Més elements que poden fer
trontollar l'hegemonia d'IUSF:
L'esquerra alternativa santfostenca que s'havia reunit entorn de Sumem en les darreres eleccions ha
patit un procés de fragmentació
amb l'aparició de dos partits que
encarnen aquesta opció política.
Izquierda en Positivo encapçalat
per la regidora Núria Fresquet i
Podem liderat per Albert Bastida representen aquest espai que
en el darrer mandat havia donat
suport al govern de Sanmartí.
Amb tot, mentre Fresquet valora
positivament la gestió d'IUSF als
darrers quatre anys, Bastida s'ha
mostrat molt crític durant la campanya amb l'alcaldessa i es fa difícil d'imaginar-lo com a possible
soci per a la governabilitat.
Potser la clau per a Sanmartí si
vol seguir al capdavant del consistori, serà efectuar un viratge cap
a la dreta per sondejar possibles
aliances amb el PP i Ciutadans que
es presenta per primera vegada
en unes municipals al poble. Un
pacte entre IUSF, PP, Izquierda en

IUSF espera consolidar la
seva majoria i la coalició
formada per ERC i Junts es
reivindica com a alternativa

Positivo i Ciutadans sona estrany
però un cop expressades les posicions dels diferents partits durant
la campanya, sembla ser l'única
suma possible si Sanmartí vol
mantenir-se a l'Alcaldia. Tot, sempre que el PSC no decideixi tornar
a donar suport a IUSF.
Més enllà d'això, els reptes amb
els quals es trobarà el govern sorgit de les eleccions són notables.
Els robatoris a domicilis van augmentar un 53% el 2018, encara
no hi ha una solució per al desviament de la B-500, Sant Fost és
un dels municipis del Baix Vallès
que menys recicla, els veïns de les
urbanitzacions aïllades del centre
del poble reclamen millors connexions. I tot això sumat a la gestió
diària; es diu de pressa. i a.a.

Vots 2015: 1.395 (39,14%)

Montserrat
Sanmartí

ERC-Junts per Sant Fost
Vots 2015
ERC 637 (17,18%)
CiU 443 (12,43%)

Carles
Miquel

Izquierda en Positivo
Vots 2015 Sumem
456 (12,79%)

Núria
Fresquet

Sant Fost en Comú Podem

Vots 2015 Sumem
456 (12,79%)

Albert
Bastida

Partit Socialista
Vots 2015: 315 (8,84%)

María José
Sànchez

Partit Popular
Vots 201: 264 (7,41%)

Begoña
Romero

%
6,37

6,37 %

· Desviament de la B-500, vies segures i còmodes de connexió entre els
barris, ampliació del servei de l’Albus amb connexió a Badalona.
· Seguir amb el pla de renovació d’asfaltat i millora de la senyalització.
· Impulsar un conveni per crear l’espai de Mossos al Poble.
· Ampliació i millora de l’espai lúdic de la llera.
· Ampliació i diversificació de l’oferta de serveis del carnet del Jubilat i
gestió directa de l’Escola Bressol.

· Transport públic a tot el poble i coordinació amb els serveis fonamentals.
· Més recursos personals i materials per a la policia i coordinació de la
seguretat amb Mossos i pobles veïns.
· Elaboració d'un pla d'inversió en infraestructures per al poble a 8 anys vista.
· Creació de la figura del regidor de barri per facilitar la comunicació entre
l’Ajuntament i els veïns.
· Revitalització del polígon industrial amb millors accessos i incentius fiscals.

· Millora dels processos participatius per acostar l'Ajuntament a la gent.
· Desviament provisional de la B-500 per consolidar una rambla/passeig,
des de l'Ajuntament fins a l'escola Joaquim Abril.
· Arranjament de la llera del riu Besòs per crear-hi una zona d'esbarjo.
· Exigir a la Generalitat l'ampliació de freqüència de pas de l'autobús de la
línia Badalona-Sabadell i combinar-ho, amb un reforç de l'Albús.
· Intervenir com a mediador dels que no poden fer front a les hipoteques.

· Implantar un transport públic en tot el municipi adaptat a les necessitats
del poble.
· Invertir en la millora de seguretat per augmentar el nombre d'agents.
· Canviar el model de recollida de residus per un eficient i sostenible.
· Posar els Serveis Socials al servei de la gent i oferir un servei just i de
qualitat.
· Garantir els drets i benestar animal mitjançant una ordenança municipal.

· Sol·licitar l’ampliació del nombre d’agents de policia local per crear un cos
de proximitat.
· Implementació d’un recorregut de transport públic a les urbanitzacions
des de Mollet els 7 dies de la setmana.
· Inici de la construcció d’un centre de dia municipal per a la tercera edat.
· Posada en marxa d’una granja escola per fomentar l’ecologisme.
· Gratuïtat de llibres de text d’educació primària.

· Exigir el compliment del projecte de la B-500.
· Incentivar el petit comerç.
· Millora del transport d'ús públic i l'escolar.
· Millora del patrimoni natural, netejant i senyalitzant els camins i les rutes
de senderisme.
· Foment de les millores en la seguretat tant del poble com les
urbanitzacions allunyades del centre.

Ciutadans
Vots 2015: ---

Cristian
Tirado

· Augment de la seguretat de Sant Fost.
· Impuls per un Ajuntament transparent, pròxim, social i inclusiu.
· Suport i impuls de l'esport, la cultura, l'educació i l'economia.
· Revisió de les obres públiques, canalització de les rieres, asfaltats de
carrers, parcs i gestions a l'entorn de la B-500.
· Lluita contra el canvi climàtic amb eficiència energètica i reciclatge.
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Martorelles

8%
20,4

Total Cens Electoral ’15

17,08

Marc Candela (ERC)

2015

Cens Electoral 2019: 3.836
Col·legis electorals: Celler de Carrencà (7 meses)
Martorelles decidirà diumenge el
projecte polític pel que aposta en
els propers quatre anys. Unes 3.836
persones podran exercir el seu
dret a vot en l’única seu electoral,
el Celler de Carrencà, per decidir
entre ERC, UxM, Junts per Martorelles, la coalició PSC-MAPM, En Comú-Podem i Cs.
Fa quatre anys ERC va guanyar
les eleccions municipals i ha governat a Martorelles amb un pacte de quatre socis, que va facilitar
una majoria de sis regidors. ERC
va fer un acord de govern amb
PSC, MAPM i ICV-EUiA. Durant el
mandat, aquest pacte ha estat del
tot estable i ha arraconat a l’oposició Units per Martorelles i CiU, ara
Junts per Martorelles.
De fet, aquest mandat a punt
d'extingir-se, ha coincidit amb
l'abandonament de dos dels pesos
pesants a l'Ajuntament en el mandat anterior i que van protagonitzar durs enfrontaments al plenari
municipal. D'una banda, qui va ser
l'alcalde desbancat per Candela,
Romuald Velasco, renunciava al
seu càrrec de regidor tres mesos
després de les eleccions de 2015
–i després de 19 anys a l'Ajuntament– i deixava Margarita Casanovas com a cap de l'oposició. De
l'altra, Marc Pertíñez, cap de llista
de CiU el 2015 també deixava la
primera línia política després de
9 anys com a regidor a l'oposició.
Després d'un mandat plàcid,
ERC, amb Marc Candela al capdavant, vol consolidar-se com a
primera força política al municipi. ICV-EUiA ha evolucionat amb
la nova marca de Martorelles en
Comú-Podem i aspira a sumar
els votants del partit morat, que
a les passades eleccions no es va
presentar. Pel que fa al PSC i Més
Acció per Martorelles, han decidit
anar plegats i intentar fer la suma
de vots per fer créixer el projecte
socialista martorellesenc.
A l’oposició, Units per Martorelles confia a recuperar l’alcaldia,
que va perdre fa quatre anys, i
no descarta anar en companyia.
Tanmateix, Junts per Catalunya
creu que pot despertar l’electorat
que ja fa unes dècades va perdre
pel camí. A tot això, Ciutadans es
presenta per primer cop a Martorelles amb l’objectiu d’agafar
l’electorat que va deixar el PP sense representació fa quatre anys i

%

10
,12

2.273 (59,41 %)
1.553 (40,59 %)

27,
28

Alcalde actual:

%

3.826
Participació
Abstenció

que la tendència a l’alça al partit
es vegi també a les municipals.
Passi el que passi als comicis
de diumenge, el nou alcalde –o el
mateix, si repeteix Candela– encararà un mandat amb diversos projectes urbanístics importants ja
engegats, que hauran d'enllestir.
D'una banda, finalitzar les obres
de l'espai cívic de Can Sunyer –Cal
Safareig–. Aviat farà un any que
estava previst inaugurar l'equipament, però res ha anat com es
preveia, i l'Ajuntament ha multat
fins a dues vegades l'empresa adjudicatària de la construcció pels
endarreriments. Una tercera sanció podria comportar l'anul·lació
immediata del contracte, i el problema s'agreujaria encara més si
abans d'acabar l'any no es pogués
finalitzar, perquè es perdria la
subvenció de la Generalitat, que
paga el 75% de l'obra, i la totalitat

El desenvolupament del
projecte de La Vinya de
Carrencà i el pavelló, reptes
dels futurs quatre anys

Tots els grups es mostren
disposats a mantenir el bon
clima d'aquest mandat: "Qui
guanya és el poble"

2011
ERC
Vots 2015: 610 (27,28%)

Marc
Candela

Units per Martorelles
Vots 2015: 458 (20,48%)

Margarita
Casanovas

4,63 %

• Seguir amb les obres del centre polivalent La Vinya de Carrencà i remodelar la masia.
• Construir un nou pavelló d’esports, prop del camp de futbol.
• Fer una millora integral dels carrers.
• Reformar el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM).
• Apostar per més serveis a les escoles amb una cuina integral i activitats
extraescolars.

• Iniciar la construcció d’un nou pavelló esportiu.
• Compromís d’acabar el més aviat possible les obres de Can Sunyer.
• Treballar per aconseguir un poble net d’escombraries, mobles vells,
papers i excrements.
• Fer que la borsa de treball sigui molt mes àgil i efectiva.
• Posar en marxa un inventari d’habitatges buits i impulsar convenis de
lloguer.

Junts per Martorelles
Vots CiU 2015: 382 (17,08%)

Josep M.
Defaus

• Elaborar i impulsar un nou Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM).
• Rehabilitar la Masia de Carrencà per fer-la un equipament institucional.
• Remodelar el pavelló d’esports i fer una coberta a la piscina.
• Promoure habitatge de nova construcció per a lloguer social.
• Millorar els accessos d’entrada i sortida de Martorelles.

PSC-MAPM
Vots 2015
• Servei integral d’infància i adolescència.
PSC 285 (12,75%) • Avaluar i elaborar un segon Pla d’Igualtat.
MAPM 186 (8,32%) • Fer un acompanyament i seguiment a les persones grans.

Assumpta
Pastor

• Prevenció en la vulnerabilitat i risc d’exclusió de les persones.
• Ajudar Els joves a trobar feina i promoure més beques.

Martorelles en Comú-Podem
Vots 2015: 175 (7,83%)

del cost hauria d'anar a càrrec del
consistori.
I una nova infraestructura, encara més gran amb la qual haurà
de treballar el nou govern serà La
Vinya de Carrencà –a l'espai de
l'antic Envelat–. Qui assoleixi l'alcaldia i els companys de govern
seran responsables del desenvolupament del centre polivalent –les
obres ja van començar fa uns mesos–. Però també del seu ús. Que
La Vinya serà un espai per a les
entitats martorellenques és gairebé un crit unànime al plenari. Però
que aquest equipament esdevingui
un centre cultural de referència del
Baix Vallès dependrà dels projectes de la regidoria de Cultura i de
l'encert en la programació.
Per últim, bona part de les forces polítiques comparteixen el
símptoma del pavelló esportiu –

EL CONSISTORI ’15 Ü (3)
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Juan F.
García
Caba

• Aplicació d'impostos progressius.
• Consolidar la recollida d’escombraries porta a porta i limitar les radiacions
electromagnètiques.
• Recuperar l’entorn de vinyes i antics cultius de cirerers.
• Crear una escola esportiva a partir de preescolars.
• Acabar de consolidar la recuperació de l’entorn del riu Besòs.

Ciutadans
Vots 2015: ---

Mónica
Dahan

la necessitat que sigui millor que
l'actual–, però la cura proposada
divergeix: uns aposten per construir-ne un de nou i d'altres per
remodelar-lo.
Amb la feina ja feta per part de
tots –millor o pitjor, que jutgin
diumenge els veïns–, el darrer ple

• Millorar el creuament viari entre Sant Fost i Martorelles.
• Promoure activitats a la deixalleria i impulsar-la.
• Transparència dels comptes municipals.
• Fer una coberta a la piscina municipal.
• Fer habitatge de de protecció oficial.

del mandat, celebrat dilluns, va
cloure amb paraules de regidors
de diferents partits, així com de
l'alcalde, agraint el "joc net" que
hi ha hagut en aquesta campanya
i les bones relacions entre govern
i oposició, tot i no amagar discrepàncies polítiques, i van desit-

jar-se sort per a les eleccions. Una
esportivitat que, governi qui governi, tots es mostraven disposats
a mantenir en els pròxims quatre
anys per evitar les confrontacions
frontals existents en mandats anteriors. Amb tot això, "qui guanya
és el poble", van assegurar.
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MUNICIPALS 26-M ELS CAPS DE LLISTA VAN MOSTRAR LES SEVES PROPOSTES PER A LA POBLACIÓ EN L'ACTE CELEBRAT AL CENTRE CULTURAL

Un debat tranquil: les vuit
forces de la Llagosta es veuen
les cares abans d'eleccions

a.a.

Unes 100 persones van seguir l'acte que Ràdio la Llagosta oferia en directe
LA LLAGOSTA. L'Auditori del Centre
Cultural de la Llagosta va viure el
dilluns un debat entre els vuit candidats que concorreran aquest diumenge a les eleccions municipals.
Óscar Sierra del PSC, Toni Cubel
de La Llagosta en Comú, Jorge Sabanza de Cs, Jaume Bonallach del
PP, Xavier Cols d'ERC, Antoni Arenas de Junts per Catalunya, Montse
Garcia de Podem i Bartolomé Fraile
de Nostros van poder exposar les
seves idees per al poble.
A l'acte organitzat per Ràdio la
Llagosta van assistir-hi un centenar
de persones presencialment, i també es va poder escoltar en directe a

la freqüència de l'emissora pública.
El debat va durar quasi dues hores i mitja i va servir per conéixer
els diferents punts de vista dels
candidats en matèria d'economia,
urbanisme, via publica i equipaments, convivència, seguretat, gent
gran, polítiques socials, igualtat,
esports, cultura, infància i joventut.
En un enfrontament a vuit assossegat, els candidats van voler exposar
els seus programes més que no pas
confrontar idees i si es va viure algun moment de tensió, va ser fruit
de la disputa entre Óscar Sierra i
Toni Cubel, representants de les
dues formacions que en les passa-

Podem es presenta als llagostencs

Podem la Llagosta va realitzar aquest dissabte la presentació de la seva llista
i programa pel 26-M a la plaça Antoni Baqué. A l'acte hi van participar Xavier
Buzón de Podem Mollet i Montse Garcia, cap de llista del partit lila al poble que
va destacar que la candidatura compta amb "pocs recursos però molta il·lusió".
A més es va reivindicar com a única dona candidata. FOTO: Marc Barrio

des eleccions més vots van treure.
Sigui com sigui, el més destacat
va ser la quasi nul·la presència de
dones en un debat en el qual Montse García, Toni Cubel i Antoni Arenas s'estrenaven en aquest tipus
d'actes.

L'ESCENARI Ràdio la Llagosta es va ocupar de tots els detalls
Podem la llagosta

Minut d'or i propostes

Al final del debat, tots els ponents
van concretar el seu projecte en un
minut. Óscar Sierra, l'actual alcalde, va aprofitar-lo per explicar en
temps rècord els projectes concrets
que impulsarà si surt escollit com a
alcalde. Entre aquests va citar l'ambulatori, el centre de dia, Can Baqué
o la creació de noves places d'aparcament.
Toni Cubel va atacar el mandat
del PSC i va afirmar que s'havia de
"transformar el poble de debò i
no fer maquillatge". Així mateix,
va assenyalar que la seva formació
és l'alternativa als socialistes per
"la nostra capacitat de gestió, lideratge i innovació".
El candidat de Cs, Jorge Sabanza,
va afirmar que la Llagosta "necessita un canvi" i que des del partit
taronja s'acostarien a la població
per saber quines demandes té.
Jaume Bonallach, líder del PP,
després de definir-se com un "polític de poble" va revelar que aquesta seria l'última vegada que es presentaria a les eleccions i l'última
vegada també, que podria "intentar canviar les coses".
Xavier Cols el més pragmàtic, va

ELS CANDIDATS Entre els vuit caps de llista, hi ha el proper alcalde
emprar el darrer minut per reivindicar la transparència i va prometre modificar el reglament orgànic
municipal (ROM) per impulsar una
major participació de la ciutadania
als plens que passarien a ser mensuals. A més va explicar que si era
escollit com a alcalde augmentaria
les hores d'atenció a l'OAC i el
personal d'aquest servei".
Des de Junts per Catalunya, Antoni Arenas, va centrar-se en els problemes de la població i va prometre
"treballar per reduir l'atur, per

salaris dignes, per millorar l'educació i les oportunitats i per una
escola catalana inclusiva".
Montse Garcia de Podem va asseverar que el seu projecte és el de la
gent normal i de poble. "Volem un
ajuntament més proper", va sentenciar la candidata de la formació.
Per la seva banda, Fraile de Nosotros va fer una esmena a tots els
seus companys de debat i va afirmar que "la meitat de les promeses que s'han exposat avui són
fal·làcies". Albert alexandre
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EN PORTADA: Eleccions 26-M
MUNICIPALS 26-M EL PSC VA CELEBRAR L'ACTE CENTRAL DE CAMPANYA A LA PLAÇA ANTONI BAQUÉ I VA ACONSEGUIR CONGREGAR A 200 PERSONES
A.a.

Els socialistes es veuen
guanyadors el 26-M
però no es volen confiar
LA LLAGOSTA. El to triomfalista

CAP DE LLISTA L'acte dels socialistes va congregar quasi 200 persones

va presidir tot l'acte central de
campanya del PSC de la Llagosta.
La tarda del dimarts, a la plaça
d'Antoni Baqué, dos centenars de
persones es van congregar per escoltar les primeres espases de la
formació al poble, en el que Óscar
Sierra, alcalde i líder socialista, va
definir com "una festa de la germanor i fraternitat socialista".
El partit ha tret múscul després
de les eleccions generals i tot sembla de cara per reeditar la victòria
en regidors i vots dels darrers comicis al municipi. "Els veïns donen suport a allò què hem fet
durant els darrers quatre anys
i volen que seguim governant",

Óscar Sierra i Conchi
Jiménez van demanar el
vot per al PSC per evitar un
pacte de totes les forces
contra l'actual alcalde
deia Sierra abans del míting.
A l'escenari van pujar Conchi
Jiménez, regidora d'Economia i
Hisenda al consistori, Antonio
Rísquez, antic alcalde socialista
al poble, Isabel López i Chamosa,
diputada al Congrés dels diputats
pel PSOE durant quasi 20 anys, i el
mateix Óscar Sierra.
Totes les intervencions van estar tenyides del mateix to triomfalista, però al mateix temps, en
totes hi havia una advertència
clara. "No podem adormir-nos i
aquest diumenge hem d'anar a
votar per evitar un pacte de totes les forces contra el PSC com
va passar el 2011", deia Jiménez.
La regidora no va voler confrontar
amb l'oposició i va apel·lar a les
propostes que el seu partit porta
al programa electoral i al treball
que s'ha dut a terme en els darrers
quatre anys. Així, Óscar Sierra que

va afirmar que "les sensacions
del partit al carrer són bones",
va demanar el vot als assistents
per poder gaudir d'una majoria
suficient per tal de tenir distància
amb la resta de partits.
Per la seva banda, Antonio Rísquez, en un intens discurs, va ser
el que més dur va carregar contra
l'oposició. "Alguns candidats de
la resta de partits diuen que la
Llagosta és un poble gris i jo em
pregunto com algú que creu que
aquest lloc ple de color, olors i
sorolls és gris, pot estimar-lo i
ser un bon alcalde", exclamava
Rísquez.
Entre el públic, la majoria adeptes, hi havia sensació de victorià.
"Al 70% del poble li agrada el
PSC perquè porta propostes
de millora reals com la creació
del nou ambulatori que permetrà la construcció del centre
de dia", afirmava un home d'uns
seixanta d'anys que estava escoltant els mítings.

No només hi ha municipals

Les eleccions als ajuntaments han
eclipsat en certa manera els comicis europeus. En aquest sentit,
Isabel López, va reclamar el vot
per a Josep Borrell, candidat del
PSC al parlament europeu, al mateix temps que feia una defensa
del govern fallit de Pedro Sánchez
i les promeses que en matèria de
pensions i salaris van fer aleshores
els socialistes. A més de carregar
contra el Partit Popular i la seva
proximitat a Vox, va afirmar que
els socialistes havien de combatre
l'independentisme. "Només volen
el vot per posar els ajuntaments
al servei del procés, no els interessa gens el que de veritat li
passa a la ciutadania", afirmava
López per afegir que ella, nascuda
a Galícia, vinguda a Catalunya i casada amb un aragonès només podia ser una cosa: espanyola. a.a
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EN PORTADA: Eleccions 26-M
CONGRÉS ELS DIPUTATS DE VOX VAN CRIDAR I VAN FER COPS PER EVITAR QUE ES POGUÉS SENTIR EL JURAMENT DEL PARETÀ

Turull promet el càrrec "amb
lleialtat al mandat de l'1-O"
Javier Barbancho

AL CONGRÉS L'ara diputat Jordi Turull sortint de l'hemicicle

PARETS. El paretà Jordi Turull, així
com Jordi Sànchez i Josep Rull, van
prometre dimarts al matí el càrrec
de diputats al Congrés “per imperatiu legal amb lleialtat al mandat democràtic de l'1 d'octubre
i al poble de Catalunya". Ho van
fer enmig dels crits i els cops dels
diputats de Vox, però també hi
protestaven i hi gesticulaven alguns diputats de Ciutadans.
Per la seva banda, Oriol Junqueras va prometre el càrrec “des
del compromís republicà, com
a pres polític i per imperatiu
legal”, i els diputats d’ERC el van
prometre “per la llibertat dels

presos i exiliades polítiques i
per la república catalana, i per
imperatiu legal”.
Un cop finalitzades les promeses
i jures, Rivera va demanar la paraula per denunciar que en aquest
acte s’havia faltat al respecte de la
càmera perquè “s'ha permès que
es parli de presos polítics en una
democràcia”, però “Espanya és
una democràcia i no hi ha presos
polítics, hi ha justícia”. El líder
de Cs també va afirmar que hi ha
persones –en referència als presos– que “han trepitjat la dignitat
d'Espanya” i “avui han tornat a
humiliar els espanyols”. I va demanar a la presidència "que actuï".
Meritxell Batet, recent nomenada presidenta del Congrés, va respondre de manera taxativa assegurant que “totes les fórmules”
que es van utilitzar són “respectuoses amb el reglament i amb
jurisprudència del Tribunal
Constitucional”.

Van marxar escortats
Just en acabar la sessió, els màxims responsables de la seguretat
del Congrés van acostar-se a donar
indicacions als diputats presos.
Tots quatre van esperar mentre
diputats de diversos partits van
acostar-s'hi a acomiadar-los. L'hemicicle es va anar buidant i només
van quedar els companys de grup
d'ERC i JxCat, que els van acomiadar entre aplaudiments. Posteriorment els presos van abandonar
l'hemicicle acompanyats dels màxims responsables de seguretat de
l'edifici. En tot moment van anar
sense emmanillar i policies de
paisà van controlar les portes que
donaven accés a l'hemicicle i els
van seguir fins i tot quan anaven
al lavabo o a la cafeteria. Les famílies dels presos també van explicar
que la presidenta del Congrés els
va permetre trobar-se breument
en una sala a part amb Turull,
Sànchez, Rull i Junqueras. acn

CONSULTORI

La celebració
de la junta de
socis “per escrit
i sense sessió”
La Resolució de 8 de gener de 2018 de
la Direcció General dels Registres i del
Notariat aborda la celebració de junta de socis “per escrit i sense sessió”,
adaptant així el funcionament de la
mateixa a la realitat societària actual.
Aquesta Resolució considera com a
legítim que els estatuts socials estableixin la possibilitat d’adoptar
acords sense que sigui obligatòria la
celebració física d’una reunió, tot això
en virtut de la llibertat contractual.
Així, la Resolució assumeix la validesa de les disposicions estatutàries que permeten la celebració
de juntes per escrit i sense sessió,
examinant un cas en el qual es van
plantejar dubtes per part del Registrador entorn de la validesa d’una
clàusula estatutària que establia la
possibilitat d’anticipar el vot per escrit, remetent-se el mateix abans de
la celebració de la junta general per
medis físics o telemàtics.
La Direcció General dels Registres i
del Notariat considera eficaç el vot
a distància i anticipat. La referida
forma de votació és totalment vàlida
“si no ofereix menys garanties d’autenticitat que l’assistència física”.
Així mateix, el fet de preveure la validesa del vot a distància implicaria
admetre que pot excloure’s la celebració d’una reunió formal i substituir-la pels vots successius dels socis,
la qual cosa equivaldria a la celebració formal de la junta de socis.
José Ignacio Carnero Sobrado
Abogado
jicarnero@cgcabogados.net

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

Sagalés i Moovit creen una app per als viatgers

Educació en valor amb Creu Roja

L’empresa de transport Sagalés ha arribat a un acord de col·laboració
amb la companyia internacional de dades i anàlisi Moovit. Amb aquesta
aliança, els usuaris podran planificar millor els seus viatges amb la
companyia catalana i amb altres serveis de transport públic, gràcies a
una aplicació mòbil gratuïta disponible en sistemes iOS, Android i Web.

Creu Roja ha organitzat una formació dirigida
al jovent d’entre 14 i 17 anys dedicat al món
del lleure que té com a objectiu educar-los en
valors. El curs es celebrarà entre els dies
25 a 28 de juny a Mollet.

OBRES LA COMPANYIA GUANYADORA DEL CONCURS PÚBLIC HA ESTAT RESPONSABLE D'ALTRES REMODELACIONS COM LA DE LA FAÇANA DE LA CASA BATLLÓ

La primera fase de la restauració de Can
Baqué, adjudicada a l'empresa Recop SL
LA LLAGOSTA. L'Ajuntament ja ha

adjudicat la primera fase de la rehabilitació de la Masia de Can Baqué que consistirà a arranjar l'interior de l'edifici. L'empresa que
ha guanyat el concurs en el qual
van participar quatre companyies
serà Recop SL, una firma tarragonina especialitzada en la rehabilitació i restauració de patrimoni
arquitectònic i que, entre d'altres,
s'ha encarregat de la restauració
de la façana de la Casa Batlló, l'edifici dissenyat per Antoni Gaudí al
passeig de Gràcia de Barcelona.
Una vegada es formalitzi el contracte, Recop SL comptarà amb sis
mesos per realitzar la desconnexió del cablejat i dels subministraments de llum i aigua, l'eliminació
de les rates i plantes de la masia,
la desinfecció de l'espai, la presa
de mostres i assajos per l'estudi
de patologies i la demolició, desmuntatge i muntatge de l'estructura interior de Can Baqué.

En total l'obra suposarà una
despesa de 199.969,73 € que han
estat subvencionats per la Diputació de Barcelona i que estan contemplats en una partida pressupostaria de l'Ajuntament de 2018
prorrogada pel pressupost municipal de 2019.
La proposta de Recop SL ha
estat la més ben valorada, ja que
dins la seva oferta hi ha millores
com l'aïllament tèrmic de Can Baqué o l'enllumenat de l'edifici que
serà, segons els tècnics del projecte "innovador i respectuós amb
l'entorn".
Una vegada acabada aquesta
fase de l'obra i abans de començar la següent el 2020, es farà un
procés participatiu perquè siguin
els veïns de la Llagosta els qui defineixin els usos que ha de tenir
l'equipament. L'última fase es farà
el 2021 i consistirà a dotar l'equipament de les instal·lacions i el
mobiliari necessari.

B UFET E SPAÑOL M OREDA
A DVOCATS
Especialistes en accidents de trànsit
Dret hipotecari i cessions de crèdit
Divorcis - Desnonaments
Llei 2ª oportunitat - Pensions d’invalidesa

è

Av. Burgos, 29 1ª planta
Mollet del Vallès

Tel. 93 570 73 09
www.bufetespanol.com

a.a.

L'EDIFICI MÉS ANTIC Actualment la masia es troba en un estat important d'abandonament

Can Baqué com a lluita política
Juntament amb l'hostal de la Llebre, Can Baqué és l'edifici més
antic de la Llagosta. En el cas de
la masia, el primer registre històrica que hi ha, data del segle XIII
i és per això que la Generalitat va
catalogar-la com un bé cultural
d'interès local. Aquest mas, doncs,
s'ha convertit en un tret identitari
pel poble i per això la totalitat de
partits que es presenten a les prò-

ximes eleccions consideren que és
prioritària la seva restauració.
Tot i que en el programa per a
les eleccions de 2015, el PSC no
va presentar cap proposta per la
restauració de la masia, finalment
aquesta millora s'ha convertit en
un dels seus projectes estrella de
final de mandat dels socialistes.
Per la seva banda, des de la resta
de partits, es treu pit per haver
aconseguit, diuen, mitjançant la

pressió, que el govern d'Óscar Sierra decidís tirar endavant el projecte. Certament, entre els candidats per a les pròximes eleccions
municipals, hi ha persones molt
vinculades a la masia. Monste Garcia de Podem va començar la seva
activitat de lluita social a SOS Can
Baqué i Bartolomé Fraile de Nosotros, és el president de Forum de
Debate Llagostense, entitat vinculada a la masia medieval. Aa.
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MEDI AMBIENT L'AJUNTAMENT CONFIRMA QUE L'ORIGEN SERIA VALENTINE
aj. la llagosta

L’expert respon

Més motius per recuperar
els diners de Banco Popular
Qualsevol compra d’accions pot ser un risc, però això no té res a veure amb el
fet que empreses, i bancs, hagin de complir un conjunt de regles per tal que no
hi hagi irregularitats en les operacions, com per exemple no reﬂexar el veritable
estat ﬁnancer de l’entitat. I és que si hem estat víctimes de qualsevol engany al
comprar accions, com sembla que ho han estat els accionistes de Banco Popular,
tenim dret a reclamar els nostres diners.

RIERA SECA Els fets es van produir el matí del divendres passat

Abocament rosa a la Riera Seca
LA LLAGOSTA. El matí de divendres diversos

veïns van denunciar tant a xarxes socials
com al consistori, que l'aigua de la riera
Seca al seu pas per la Llagosta estava tenyida de diversos colors i majoritàriament
de rosa. Segons va explicar l'Ajuntament,
"aquest fenomen va durar una estona".
Després de rebre els avisos, un tècnic municipal va comprovar els fets i va informar
immediatament al Consorci del Besòs i
a l'Agència Catalana de l'Aigua. Tècnics
d'aquest darrer departament van agafar
mostres de l'abocament, procedent de la

zona industrial de Can Milans de Montcada. L'alcalde Óscar Sierra confirma que
Valentine estaria darrere de l'abocament.
"Vam ser els primers a actuar i actuarem amb tota la contundència contra
un vessament que posa en perill la biodiversitat de la riera", afirma Sierra.
Així mateix, segons ha informat l'Ajuntament, es denunciarà els fets a l'Agència Catalana de l'Aigua. "Esperem que la denúncia acabi a la Fiscalia de Medi Ambient
i s'actuï amb contundència", expliquen
des del consistori. i

Un recent informe dels pèrits del Banc d’Espanya referma les conclusions que en
el seu moment ja va presentar la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV)
en el marc de la investigació de l’Audiència Nacional per depurar les irregularitats comptables de Banco Popular, i que van dur a la seva caiguda. Les conclusions determinen que la cúpula directiva de Banco Popular va falsejar els comptes
corresponents a l’any 2016, durant l’operació d’ampliació de capital, amb la intenció d’oferir una falsa imatge de solidesa ﬁnancera.
L’informe del Banc d’Espanya dóna doncs un nou impuls a les demandes d’accionistes ja interposades o que s’interposin, i referma la tesi del frau que es va cometre per a les operacions d’ampliació de capital. I és que més de 300.000 accionistes de Banco Popular, que van conﬁar en l’entitat, van veure reduït el valor de les
seves inversions amb la declaració d’inviabilitat de l’entitat i posterior adquisició
per part de Banco Santander. Ara poden reclamar judicialment. La legislació empara el nostre dret a recuperar els diners de les accions i des de Col·lectiu Ronda
hem aconseguit recentment una important sentència que obliga a reemborsar
el valor de la inversió d’un accionista de Banco Popular en considerar que la informació aportada per l’entitat no permetia «fer una avaluació, amb la suﬁcient
informació» del veritable risc.

L'ESCOLA D'ADULTS HA REALITZAT TRES SORTIDES D'AQUEST TIPUS AQUEST CURS
CFA la llagosta

CONTRA L'INCIVISME Els alumnes van poder veure els abocaments de runes a la riera

El CFA de la Llagosta amb l'ecologia
LA LLAGOSTA. Durant aquest curs 2018-

2019 l’Escola d’Adults de la Llagosta ha
pres el compromís de ser més conscient a
l’hora de tenir cura del medi ambient. És
per aquesta raó, que es van proposar dues
sortides relacionades amb el tractament
dels residus del municipi i una tercera per
veure l’estat de la Riera de Caldes al seu
pas per la Llagosta que es va dur a terme
aquest dilluns. "Hem pogut comprovar
l’incivisme d’alguns ciutadans que hi
aboquen runa", expliquen des de l'esco-

la en referència a aquesta darrera sortida.
"Tot i això, cal destacar la important
tasca que s’està fent per tal de conservar l’entorn natural", afegeixen.
La primera visita va ser a la depuradora d’aigües residuals de la Llagosta, on els
alumnes van poder conèixer els processos
de tractament de les aigües, i la segona, a
l’Ecoparc de Montcada i Reixac. A les seves
instal·lacions arriben les deixalles de diferents municipis del Vallès Oriental, Occidental, Maresme i Baix Llobregat.

MOLLET DEL VALLÈS
Rbla. Nova, 26, 1r
Tel. 93 593 33 46
També ens podeu trobar a: GRANOLLERS | BARCELONA |
CERDANYOLA | MATARÓ | RUBÍ | TARRAGONA | MADRID

www.cronda.coop
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Naixements
LABORAL

EMPRESES TAMBÉ DEMANEN LLOGUERS ASSEQUIBLES

MOBILITAT

Mobilització
per un "sou
digne" al
Petit Roure

Els comerciants de Mollet
reclamen més aparcament

S’instal·len
nous plafons
del transport
públic

SANT FOST. Dimarts es va produir

una mobilització per reclamar un
"sou digne" per a les treballadores de l'escola bressol El Petit Roure de Sant Fost, en la qual
van participar més d'una vintena
de persones, entre les afectades i
d'altres veïns que van voler mostrar la seva solidaritat amb les
professores.
Tot plegat arriba després que a
finals de febrer engeguessin una
campanya a Change.org per denunciar que "des que l’escola va
obrir el setembre de 2010 no
hi ha hagut cap pujada de sou i
les mestres estan contractades
amb el conveni de les educadores”. A més, afegien que l’empresa
que gestiona el centre, Serveis
Educatius Cavall de Cartró, els
paga "un sou base de 854,17
euros prorratejats més complements mensuals". Tot plegat
suma poc més de 1.000 euros.

MOLLET. L'Associació de Dones i

Homes Emprenedors de Catalunya s.XXI (ADHEC) va organitzar
dimarts una trobada entre comerciants i l'Ajuntament de Mollet a La
Marineta, sota el títol de Present i
futur del comerç a Mollet del Vallès.
En la xerrada, l'alcalde Josep Monràs va explicar els reptes als quals
s'enfronten actualment els comerços de la ciutat i aquests mateixos
van expressar les seves inquietuds.
Monràs, emparant-se en un estudi sobre el comerç que va realitzar el consistori el darrer any, va
explicar que els informes revelen
que hi ha un canvi en el comportament dels consumidors fruit de
les noves tecnologies i que això suposa un embat per al petit comerç.
Segons l'alcalde, un 20% dels consumidors molletans històricament
marxaven cap a la zona nord del
Vallès, "majoritàriament Granollers", i ara ho fan cap a Barcelona.
Així mateix, Monràs va afegir que
algunes empreses que volen instal·
lar els seus punts de venda a Mollet
es troben que els locals disponibles

que hi ha a la capital baixvallesana
tenen dos inconvenients, "o no
tenen espai interior o no tenen
aparador suficient". A més, "els
preus dels locals són molt alts".
D'altra banda, Monràs va asseverar que els informes sobre el comerç a Mollet proposen crear una
taula de reunió entre comerciants
i l'administració "per generar dinàmiques de treball i activitat.
Hi hauria d'haver taules de promoció sectorial per barris i una
gran taula de ciutat".
Per últim, els comerciants van
assenyalar alguns problemes amb
els quals es troben diàriament per
poder rendibilitzar la seva feina. La
manca d'aparcament a prop dels
establiments va ser el punt més
debatut. Alguns també es van queixar de la gran quantitat de locals
comercials buits que hi ha a la ciutat i que fan que "no sigui atractiu
passejar". I també van dir que l'alt
preu dels locals impedeixen que
els petits empresaris tinguin major solvència econòmica i atraguin
nous comerços. Albert ALEXANDRE

12/5 Eduardo Sebastian Lanza García (Mollet)

MOLLET. L'Ajuntament de Mollet
ha instal·lat uns plafons a totes les
parades d’autobusos que sintetitzen l’oferta de transport públic
de la ciutat i contenen informació relacionada amb les diferents
línies que operen a Mollet: la urbana L1 i les interurbanes. Als
plafons també hi apareix els noms
dels carrers per poder ubicar-se,
els recorreguts de totes les línies
d’autobusos, els noms de cadascuna de les parades, i també la ubicació de l’Hospital, els CAP, pàrquings, instal·lacions esportives,
centres educatius, equipaments
cívics, Policia Municipal o Mossos
d’Esquadra.
La nova instal·lació informativa
inclou uns arcs, situats a la part
superior de les marquesines, amb
el nom de la parada, les línies que
hi paren i el destí de l’autobús per
poder-se situar en la direcció correcta.

SEGURETAT IUSF AFIRMA QUE ELS COTXES ES CANVIEN CADA 2 ANYS I CONSIDERA QUE EL DETERIORAMENT ÉS PEL MAL ÚS

ERC-Junts per Sant Fost denuncia
el mal estat dels cotxes de policia
SANT FOST. ERC-Junts per Sant Fost
va denunciar el dimarts les que
consideren unes "pèssimes condicions en les quals han de treballar els agents de policia de Sant
Fost" fruit de la "manca d'inversió" i la mala gestió política d'IUSF.
El motiu d'aquestes dures paraules
són unes fotografies que mostren el
deteriorament de l'interior i exte-

rior d'un cotxe de policia. Les imatges haurien estat preses diumenge
de la setmana passada. Per la seva
banda des de IUSF afirmen que els
vehicles són de renting i es canvien
cada 2 anys. Afegeixen que en cas
que el cotxe estigui malmès, "té a
veure amb un mal ús particular
i s'haurà de veure qui i com ha
utilitzat el cotxe".

ERC-JUNTS PER SANT FOST

INTERIOR DEL VEHICLE Les fotos estan datades del 19 de maig

Dades facilitades per l'Hospital de Mollet
(només consten els naixements amb
consentiment dels pares per ser publicats)

Defuncions
MARTORELLES
19/05 Prieto Sanchez Isidora

75 anys

MOLLET DEL VALLÈS
14/05 Mutge Barcelo Pere

55 anys

15/05 Ammetller Punti Ana Maria

92 anys

15/05 Villar Janer Maria Luisa

68 anys

17/05 Castellano Montañez Alejandro 91 anys
19/05 Gil Ferran Angeles

77 anys

SANT FOST DE CAMPSENTELLES
14/05 Rico Deltell Jose

88 anys

Dades facilitades per la Funerària
Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols

programació

Dissabte, 25 de maig
A les 13.30 h: Resum informatiu de la setmana
Diumenge, 26 de maig
A les 12.30h, 14.30h i 18.30h.: Especials informatius 26M
A partir de les 19.45 h: La nit electoral del 26M
a Vallès Visió
Dimarts, 28 de maig
A les 20.30h: Parlem-ne, amb Susanna Aguilera
Dijous, 30 de maig
A les 20.30h: Visions: Post 26M
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
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Classificats
IMMOBILIÀRIA
COMPRA
PISO DE 104 M2
EN MOLLET. CAN
BORRELL. 3 habitaciones, baño y
aseo, cocina office
reformada, lavadero, salón-comedor de 24 m2
con salida a balcón. Calefacción.
Parking. Certificación energética: E.
Ref. JV14070. PVP:
235.000 euros. Tel.
93 579 33 33.
ÁTICO DE 101 M2
CON TERRAZA EN
MOLLET. COL·LEGIS NOUS. Finca
con ascensor. Vivienda exterior de
4 habitaciones, 2
baños, terraza de
70 m2. Cuenta con
suelos de gres,
ventanas alumi-

ES VEN TERRENY
PARTICULAR 573M2
A SANT FOST
Cèntric al costat de tots els
serveis, Ajuntament, forn, CAP,
correus. ES POT CONSTRUIR.
Agustí

619 056 366

nio. Certificación
energética:
G.
Ref. JV14099. PVP:
205.000 euros. Tel.
93 579 33 33.
PISO REFORMADO EN MOLLET.
CENTRO. 74 m2. 4ª
planta en finca sin
ascensor. Consta
de 3 dormitorios,
1 baño, terrado
comunitario y lavadero. Completamente reformado. Calefacción y
aire acondicionado. Certificación energética: F.
Ref. JV14104. PVP:

150.000 euros. Tel.
93 579 33 33.
PISO EN MOLLET.
EST.
FRANÇA.
85m2. Piso reformado de 4 habitaciones, 2 baños,
salón-comedor,
balcón, lavadero,
cocina y baño re-

formados. Cuenta
con suelos de parquet y gres. Calefacción. Certificación energética: E.
Ref. JV14145. PVP:
185.000 euros. Tel.
93 579 33 33.
PISO DE 83M2
CON TERRAZA EN
MOLLET. COL·LEGIS NOUS. Segundo piso sin ascensor con trastero y
terraza, céntrico
zona rambla. Con
tres amplias habitaciones, baño
completo, cocina

Guia

MÈDICA i
ESTÈTICA

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

office, salón comedor, calefacción. Certificación
energética:
F.
Ref. JV14144. PVP:
150.000 euros. Tel.
93 579 33 33.
PISO DE 85M2 EN
MOLLET CENTRO.
Magnífico piso en
el centro con ascensor. Cuenta con
3 habitaciones, 2
baños completos,
cocina con lavadero,
comedor,
balcón. Certificación energética: E.
Ref. JV14082. PVP:

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

199.000 euros. Tel.
93 579 33 33.
LLOGUER

SE PRECISA
CAMARER@

INTERESADOS ENTREGAR
CURRICULUM VITAE A:
hola@restaurantlespruneres.com
o en Calle la Pau, 48
08100 Mollet del Vallès (BCN)

SRA.
CATALANA
NECESSITA HAB. En
lloguer a casa de
matrimoni de jubilats. Ajuda a la cuina
i companyia. Vallès
Oriental o Maresme.
Tel. 678 350 973.

20 a 24 h. Tel. 654
082 336. Caldes de
Montbui 19, local 3.

asequible. Teléfono de contacto:
632 04 50 66.

SERVEIS

MOTOR

PIZZERÍA LA SOLE
BUSCA REPARTIDOR. Con licencia
de moto. De miércoles a domingo de

SE HACEN TRANSPORTES CON FURGONETA.
Vallès
Oriental (Mollet,
Parets...) Precio

OPEL ZAFIRA 2.0
ELEGANCE. 110
CV. Año 2000.
237.827 km. PVP:
2.200 euros. Teléfono de contacto:
630 06 59 90.

TOYOTA AURIS 2.0
D4D Active. 126
CV, del año 2010,
102.877 km. PVP:
8.300 euros. Teléfono de contacto:
630 06 59 90.

FORD FIESTA 1.4
TDI. 70 CV Trend.
54.370 km. PVP:
4.500. Teléfono de
contacto: 93 593
26 44.

SE VENDE FIAT
500 1.3, 70 CV, any
2013. 67.413 km.
PVP: 7.800 euros.
Teléfono de contacto: 630 06 59 90.

CITROËN C3 1.4
HDI. 70 CV, Furio.
Año 2006. 121.277
km. PVP: 3.400 eur.
Teléfono de contacto: 93 593 26 44.

MINI ONE 1.6D.
90 CV, any 2013,
95.669 km. PVP:
11.500 euros. Teléfono de contacto:
630 06 59 90.

FIAT 500 LOUNGE 1.2, 70 cavalls.
56.432 km. PVP:
8.100 euros. Telèfon de contacte: 93
593 26 44.
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Compromís amb Mollet

Editorial

DECIDIR EL GOVERN DE PROXIMITAT

MARINA

Diumenge, més de 85.000 electors del Baix Vallès són cridats a les urnes per
escollir la composició dels consistoris respectius. Les municipals baixvallesanes
es presenten amb incògnites obertes amb governs que aspiren a mantenir la
seva hegemonia de dècades, com seria el cas dels socialistes a Mollet, Parets i
Montmeló o d'IUSF a Santa Fost, i grups a l'oposició que apreten per fer girar la
truita. El que sí és gairebé segur és que l'escenari consistorial de la majoria de
municipis presentarà una gran fragmentació. Caldrà veure també com influeix el
context català i l’estela de les passades eleccions generals en el vot i, sobretot,
si el fet que les municipals coincideixin amb les europees pot afavorir alguna
formació. Sigui com sigui, és habitual que tant les eleccions als ajuntaments
com les de l’eurocambra tinguin una abstenció més alta que altres comicis –
especialment els darrers anys, en què la participació a les eleccions al Congrés
i al Parlament català ha tingut xifres rècord–. Val la pena, però, decidir en la
petita mesura que suposa una consulta cada quatre anys sobre el govern més
proper al ciutadà, així com prendre consciència de com les decisions presses a
Brussel·les afecten el nostre dia a dia. Seria bo que la tònica d’alta participació
dels darrers comicis es reproduís el 26-M.

A peu pla

FORMATGETS

D

iumenge tornem a tenir cita
amb les urnes. Als mitjans de
comunicació hi proliferen els
tradicionals formatgets de colors; fins ara han confrontat resultats antics
i enquestes, des de dilluns, expressaran els
nous resultats. Podrem comparar ascensos
i davallades, fer càbales de governabilitats
i treure conclusions de les tendències polítiques. Comprovarem el pes real dels socialistes arreu de l’Estat, i si es consolida la
patacada del tripartit de dretes, o si esgarrapa poder a alguna comunitat autònoma;
sabrem, també, si a Madrid i altres grans
ciutats es mantenen les alcaldies del canvi
de fa quatres anys. Els resultats de proximitat seran els més transcendents, ja que ens
permetran saber qui obtindrà cada Alcaldia
i els escenaris de pacte.
Més enllà de cap a on es decantin els resultats a cada circumscripció, es confirmarà que el vell bipartidisme a Espanya ha
passat a la història, com ho ha fet, a Catalunya, el binomi hegemònic de convergents
i socialistes. Cal mirar enrere i reconèixer
que el 2011 emergeixen amb força tant les
protestes del 15-M com el moviment soEditora fundada l’any 2001
Rambla Pompeu Fabra, 32
08100 Mollet del Vallès · T- 93 570 52 59
redaccio@diarisom.cat

Premi Tasis-Torrent de la Diputació de Barcelona a la millor
publicació de premsa local i comarcal de Catalunya (2006) ·
Premi de periodisme Eugeni Xammar d’Òmnium Cultural (2017)

JAUME NORÓ
Mestre
biranista català, ambdues amb gran base
social i qüestionadores de l’statu quo. El
2014 comença a trencar-se el bipartidisme electoral: Podemos irromp a l’arena
política, es fa la consulta del 9-N i entremig el rei abdica. D’aleshores ençà el sobiranisme català i la corrupció no han fet
altra cosa que posar en evidència les febleses democràtiques de l’Estat, amb el rei al
capdavant. Està per demostrar que hi hagi

ESCRIBANO
MASPONS
Candidata de Mollet en Comú

D

iumenge 26 hi ha eleccions. Decidim l’Europa que volem i el Mollet que volem. Si volem alcalde o
alcaldessa.
La gent de Mollet en Comú, hem estat
visitant tots els barris, explicant el Mollet
del futur que volem: una ciutat de drets i
oportunitats; més oberta i democràtica,
més sostenible i més respirable. Amb uns
barris nets i cuidats, i sense diferències.
Una ciutat amb tots els serveis necessaris
per fer-hi una vida digna.
Després de més de 30 anys d’un mateix color polític gestionant l’Ajuntament, amb una
actitud tancada i allunyada de les persones,
és l’hora de renovar. Molta gent comparteix
la necessitat d’un impuls i un nou equip que
lideri una forma de fer política més propera,
transparent, participativa. On tothom sigui
escoltat i se senti recolzat. Sense distincions.
Tenim moltes ganes de posar en marxa
polítiques d’habitatge, barris, educació,
comerç, medi ambient, serveis socials, ocupació, feminisme, sanitat, cultura, i no de
qualsevol manera, sinó amb valors de convivència, dignitat, igualtat, respecte i justícia social. Volem un Ajuntament de tots i
totes i per a tothom. Els homes i les dones
de Mollet també tenen veu i volem escol-

LA VINYETA de Manel Fontdevila

tar, perquè en comú, farem grans coses. Ja
és hora que es governi menys de cara a la
galeria i als premis, i més de veritat i amb
resultats.
Em presento per ser alcaldessa de Mollet,
perquè m’estimo la ciutat que m’ha vist néixer, créixer i implicar-m’hi. I ho faig amb un
equip de gent preparada, amb un projecte
realitzable, amb persones que coneixen i estimen la nostra ciutat i la volem veure avançar i, a la seva gent, prosperar i viure bé.
Les promeses de grans projectes se les
enduu el vent; a les propostes d’última
hora se’ls hi veu el plumero!

A Mollet en Comú creiem que ja
és hora que es governi menys de
cara a la galeria i als premis, i més
de veritat i amb resultats

El compromís que assumeixo aquí, en
carta oberta a vosaltres, és ferm i sincer:
em comprometo a treballar amb esforç,
responsabilitat, passió, i il·lusió. I fer-ho
escoltant i respectant tothom.
Si has decidit no resignar-te, si creus que
les coses poden fer-se d’una altra manera,
si t’il·lusiona somniar una millor ciutat, et
demano que ens facis confiança.
Tenim equip, programa i projecte. A Mollet li cal un canvi, i amb el teu suport ho
aconseguirem. Anem per feina! Vota Mollet
en Comú.

Els resultats de proximitat, de les
eleccions locals, seran els més
transcendents, ja que ens
permetran saber qui obtindrà
l'Alcaldia i els escenaris de pacte

forces polítiques disposades a fer net, i a
encarar amb valentia, la necessària transformació de tot plegat; renovació que només serà possible si es resol el contenciós
català per la via del diàleg polític. Caldrà,
però, esperar uns mesos per conèixer l’escenari posterior a la sentència del Suprem,
mentrestant, fem créixer a les urnes les
opcions partidàries del diàleg.
sommollet.cat

somparets.cat

somlallagosta.cat

sommontornes.cat

sommartorelles.cat
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Qui som?

Toca votar Podem
XAVIER

BUZÓN

Candidat de Podemos Mollet

A

quest diumenge tenim eleccions municipals a Mollet amb un
ampli nombre de candidatures.
Què tenen en comú unes i altres?
Doncs és evident que, per una banda, tenim
forces de dretes condemnades per corrupció o tacades per multitud de casos i per un
altre tenim forces d'esquerra que utilitzen
banderes però amb escassa capacitat d'arribar a acords amb la resta de partits.
I després hi ha Podem, l'única força que
garanteix un compromís clar i inequívoc
amb la defensa dels drets de la gent. I ho
fa de manera clara i transparent, aportant
solucions concretes a problemes concrets.
Estem cansats de llegir programes plens
de propostes impossibles de realitzar i que
sovint no tenen res a veure amb Mollet ni
amb la seva gent. Podem vol solucionar els
problemes quotidians de la gent perquè
aquests problemes són els nostres problemes.
Un treball estable amb un salari digne
que permeti arribar a final de mes. Garantir l'atenció i les cures necessàries als nostres majors. Poder accedir a un habitatge
digne a un preu assequible. Una educació

gratuïta de veritat. Una sanitat pública
sense llistes d'espera. Una societat on les
dones siguin respectades, tinguin les mateixes oportunitats, es compti amb elles i
no siguin víctimes de la violència masclista.
Aquests i altres problemes quotidians
són els que ens preocupen i pels que Podem té solucions: polítiques d'ocupació,
formació i inserció laboral per a totes i tots
els que ho necessitin; un parc municipal
d'habitatges de lloguer assequible entre

Estem cansats de llegir
programes plens de propostes
impossibles de realitzar i que
sovint no tenen res a veure amb
Mollet ni la seva gent

300/400 €; una empresa municipal prestadora d'assistència domiciliària i dependència; llibres gratuïts i augment de beques;
un nou acord per al soterrament de les vies
de la R3; una protectora d'animals municipal, i moltes altres propostes possibles que
aconseguiran millorar les condicions de
vida de la gent a Mollet.
Podem és la garantia de la defensa dels
drets de la gent, per això aquest diumenge
26 de maig a Mollet toca votar Podem. Amb
tu sí es pot!

ASSUMPTA

PASTOR

OCTAVI

MILL

Candidats 1 i 2 a l'Alcaldia de Martorelles per la
coalició PSC -Més Acció per Martorelles

L

a coalició PSC / Més Acció per
Martorellles, neix de la unió de
dos partits polítics amb àmbits
d'actuació diferenciats, ja que PSC
és una formació d'abast nacional i Més Acció
per Martorelles, es circumscriu a l'àmbit de
la municipalitat.
Això, no obstant, no ens ha impedit compartir uns objectius, comuns, que han estat
la base per a la millora del nostre poble. Per
això hem decidit unir les nostres formacions,
donant com a fruit, la Coalició de Progrés
que es presenta en candidatura única a les
pròximes eleccions municipals de 2019.
Després de quatre anys de compartir esforços, de debatre propostes i d'implementar solucions per a les nostres veïnes i veïns,
gràcies a un pacte de govern ple d'enteniment i decisions compartides, totes dues formacions hem arribat a la conclusió que les

nostres metes són les mateixes, i que unint
esforços som més forts.
Coalició de Progrés integrada per PSC/
MAPM (Partit dels Socialistes de Catalunya

Amb aquesta coalició, reafirmem
la nostra intenció de col·laborar,
compartir i seguir construint el
futur del nostre poble

i Més Acció per Martorelles), hem treballat
des de l'excel·lència junts, i desitgem continuar fent-ho. Amb aquesta coalició reafirmem la nostra intenció de col·laborar, compartir, i seguir construint el futur del nostre
poble, i per a això volem comptar amb el
vostre suport.

NOTA En l'article Recuperar un servei essencial, signat per Quim Pérez i publicat en l'edició 885 d'aquest
periòdic, faltava afegir la Plataforma en Defensa de la Sanitat Púbica al Baix Vallès a la llista d'entitats signants del Pacte Social i Institucional de l'Aigua a Mollet.
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La Penya d’Escacs celebra la III Trobada Infantil

El FS Parets acaba com a local

La Penya d’Escacs Mollet va celebrar el dissabte 18 de maig la tercera
Trobada Infantil de la seva Escola d’Escacs. Van participar-hi un total
d’uns 40 nens de cinc escoles de Mollet i dues de la Llagosta. Des del
club molletà volen destacar que, per primera vegada, la presència
femenina va superar el 25% del total dels nens i nenes.

El FS Parets tancarà la temporada a casa contra
el Centelles, aquest dissabte a les 17 h. Els
paretans sumen cinc victòries consecutives –la
millor ratxa de la campanya–; i se situen sisens
amb 43 punts del grup 1 de Divisió d'Honor.

FUTBOL SALA | Segona Divisió Nacional VAN CERTIFICAR EL TÍTOL DE LLIGA AMB UNA VICTÒRIA CONTRA L'EIXAMPLE AL CEM TURÓ

La Concòrdia és campiona i es jugarà
l'ascens amb el Cidade de As Burgas
CD LA CONCÒRDIA

LA LLAGOSTA. La Concòrdia és defi-

nitivament campiona de lliga. Les
noies de Dani Mosteiro van superar el dissabte, en l’última jornada
de Segona Divisió Nacional, el Mecanoviga Eixample per 2 a 0.
Va ser un partit molt treballat
de les llagostenques, que van poder celebrar el títol al CEM Turó
de la Llagosta, davant la seva
afició; i acomiadar-se, d’aquesta
manera, després de realitzar una
gran temporada.
Després de marxar al descans
amb empat a zero i amb tot per
decidir, Alba i Cris van fer els dos
gols de la victòria a la segona meitat, al minut 7 i al minut 10, respectivament.

El Cidade, rival als play-offs

La Concòrdia disputarà ara els
play-offs d’ascens a la Primera Divisió Nacional, la màxima categoria estatal del futbol sala femení.
S'enfrontarà al Cidade de As Bur-

cap de setmana del 8 i el 9.
L'eliminatòria està formada
pels quatre campions de cada
grup més els dos millors segons.
D'aquests sis equips en total, en
pujaran tres.

Van celebrar el títol de nou

CELEBRACIÓ La Concòrdia va poder celebrar el títol davant la seva afició
gas gallec, que va acabar la fase
regular com a segon classificat del
grup 1 de Segona Divisió.
La fase d’ascens constarà d’una
única eliminatòria a doble partit.

El partit d'anada de les llagostenques es disputarà el cap de setmana de l'1 i 2 de juny a Galícia –amb
la data encara per concretar–; i
l'anada es jugarà al CEM Turó el

Les llagostenques ja havien celebrat el títol després de guanyar en
la jornada anterior a domicili, 0-7
contra l’Avenida Alagón. Però una
decisió de la Real Federación Española de Fútbol deixava en suspens el campionat de lliga per a la
Concòrdia.
L’òrgan estatal va resoldre un
recurs a favor del Xaloc Alacant
per una alineació indeguda en el
seu partit contra el Joventut d’Elx
del passat 23 de març.
En aquest enfrontament, el
Xaloc va perdre 4 a 1, però com
que la federació va donar la raó
finalment al club alacantí i va
castigar el Joventut per alineació
indeguda, el Xaloc va sumar tres
punts que anteriorment no tenia i
es va situar a un de la Concòrdia,
amb una jornada –i, per tant, tres
punts– encara per disputar-se.
Finalment, però, el conjunt de la
Llagosta va poder celebrar el títol,
gràcies al triomf al CEM Turó i a la
derrota del Xaloc per 5 a 6 contra
l’Intersala. nil artiaga

Escola d’educació
i residència canina
conductcan
93 433 06 50
www.conductcan.com
Masia Can Patiràs
08183 Lliçà de Vall

A conductcan, oferim un servei personalizat i adaptat a cada situació i família. Et proporcionem eines
i recursos que garantiexen que el víncle amb el teu
gos sigui el millor. A la nostra residència treballem
per a que el teu gos se senti com a casa, amb un
tracte familiar i cobrint totes les seves necessitats.
I tu, ja gaudeixes del teu gos?”

ROLLER DERBY

Mollet acollirà
la 1a Copa
d'Espanya de
Roller Derby
MOLLET. Mollet serà la seu de la

primera Copa d’Espanya de Roller
Derby, que es disputarà aquest
diumenge al pavelló municipal
Riera Seca. D’aquesta manera, el
municipi es convertirà en la primera ciutat de l’Estat en acollir
aquesta competició, en la qual es
jugaran el títol dos equips: El Club
Hoquei Patí Bigues i Riells i el Club
Molina Sport Gran Canaria.
Aquest torneig serà el preàmbul
de la mateixa competició que acollirà Mollet el mes de juliol com a
subseu dels World Roller Games
Barcelona 2019.
En aquest sentit, l’alcalde, Josep
Monràs, afirma que “l’objectiu
bàsic d’aquesta Copa d’Espanya
és observar el funcionament de
les instal·lacions i adaptar-les
si calgués” de cara als WRG. “Forma part de tot el procés de planificació”, conclou Monràs.
Mollet acollirà la disciplina
completa de Roller Derby. En
concret, seran dues les competicions que rebrà el pavelló Riera
Seca: el mundial femení sènior i
el mundial masculí sènior.
Hi participaran 16 equips de
8 països: Espanya, Japó, Estats
Units, Austràlia, Costa Rica, Anglaterra, la Xina i Colòmbia.
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Tercera Catalana EL MATX CONTRA EL SANTA EULÀLIA ERA VITAL

FUTBOL | Segona Catalana VA DERROTAR EL PARC AMB ÈPICA EN L'ÚLTIM PARTIT COM A LOCAL

El CF Mollet UE assegura la
promoció d'ascens a Primera

marc barrio

marc barrio

CE PREMIÀ - CF MOLLET UE
Diumenge, 26 12 h Premià

MOLLET. El CF Mollet UE jugarà la
fase de promoció d’ascens a Primera Catalana, després d’haver
certificat la segona plaça del grup
2 de Segona Catalana, amb els quatre punts de distància que el separen del Turó de la Peira.

Triomf èpic al Germans Gonzalvo

Els homes de Jordi Gallardo ho
van assolir diumenge gràcies a un
triomf en els últims instants de partit, 2-1 contra el Parc UD. Un triomf
pletòric per tancar la fase regular
al Germans Gonzalvo, ja que va ser
l’últim partit que els rojos van disputar com a locals a la lliga. Ramon
Fernández va ser l’heroi molletà en
transformar un penal al minut 90
que va provocar l’èxtasi a l’afició
i va donar matemàticament el se-

DERROTA L'equip molletà no va poder superar el Santa Eulàlia de Ronçana

La UD Lourdes descendeix
a la Quarta Catalana
INTENSITAT El duel entre el Mollet i el Parc va estar disputat fins al final
gon lloc al CF Mollet UE, que suma
71 punts i una dinàmica extraordinària de vuit victòries consecutives, la millor sens dubte de tota la
temporada.
Just abans del 2 a 1, el Parc havia
empatat a la sortida d’un córner, al
minut 88 i Ramon Fernández, autor d’un doblet, havia avançat els
de Jordi Gallardo al minut 64.
Els rojos visitaran el camp del

LA UD MOLLETENSE S'ACOMIADARÀ DE LA
TEMPORADA AL MUNICIPAL ZONA SUD
La UD Molletense acabarà la temporada al municipal Zona Sud, davant de
la seva afició. Ho farà aquest dissabte a les 17.30 h davant del Turó de la Peira
(tercer). Els homes d’Antonio Filgaira poden optar a la vuitena plaça del grup 2 de
Segona Catalana. Ara mateix sumen 45 punts i són desens, després d’un triomf
heroic al camp del Singuerlín. Dos gols de la UD Molletense als compassos finals
de l’encontre van fer que els tres punts viatgessin cap al Baix Vallès: Guillem
González al minut 86; i, posteriorment, Pau Sepúlveda al 89, van remuntar un 2 a
1 en contra. Abans, el conjunt local s’havia avançat al primer minut de joc, amb
un gol de Damián Contreras. Josué Fernández va empatar al 26; i, just abans del
descans, el Singuerlín es va tornar a posar per davant en el marcador mitjançant
Daniel Rodríguez. Al final, tres punts per al conjunt molletà, que no guanyava des
del 6 d’abril –des de la jornada 28: 3-1 contra el Besòs Baró de Viver–.

Premià en l’última jornada, diumenge (12 h), un partit que serà
intranscendent, ja que el play-off
d’ascens ja està assegurat i l’ascens directe no és possible, ja que
la primera plaça, que ocupa el CE
Mataró, queda a quatre punts.
CF MOLLET UE
PARC UD

2
1

MOLLET. La UD Lourdes ha certificat finalment el descens a Quarta
Catalana. El conjunt molletà ha
ocupat l'última plaça de la classificació del grup 9 de Tercera durant gairebé tota la temporada. I,
tot i l'esperança nascuda arran de
dues victòries consecutives –contra Lliçà de Vall i Montmeló– no
ha pogut obtenir la permanència
en caure dissabte a casa contra un
rival directe per a la salvació: 1-3

contra el Santa Eulàlia de Ronçana, en el partit de la penúltima jornada de lliga. El conjunt visitant es
va avançar en el marcador al minut 16. La UD Lourdes empataria
tot seguit, mitjançant Arnau Suñé,
i mantindria viva la flama. No obstant això, dos gols dels visitants al
tram final, sentenciarien el partit.
L'equip molletà tancarà la temporada amb la visita a l'Atlètic
Vallès, diumenge a les 17 h.

Segona Catalana SERIA EL PRIMER COP QUE PUJA A AQUESTA CATEGORIA EN TOTA LA HISTÒRIA

El Parets és a un pas d'assolir
l'ascens a Primera Catalana
PARETS. El CF Parets és a només

un partit de fer història i d'aconseguir l'ascens a Primera Catalana
per primera vegada; i ho poden fer
davant la seva afició.
Per certificar-ho, els homes de
David Parra només necessiten un
empat en l'última jornada al municipal Josep Seguer, diumenge a les
12 h contra la UD Gramanet –inde-

pendentment del que faci el Berga–. El Parets és el líder del grup
4 de Segona Catalana i la primera
plaça és l’única que dóna l’ascens
directe. Té 64 punts, tres més que
el conjunt del Berguedà, que encara té opcions de ser primer si
guanya el seu partit –a domicili
contra la Sabadallenca– i els paretans perden; ja que el Parets té la

diferència de gols general perduda
amb el Berga. És difícil, doncs, que
se li escapi l’ascens tan desitjat al
conjunt de David Parra.
A més, si el Caldes –que també
té 61 punts i té el gol average perdut amb els paretans, però guanyat amb el Berga– aconsegueix el
triomf en el seu partit, encara que
el Parets perdi també pujarà a Primera Catalana. Passi el que passi,
la promoció –la segona plaça– ja
està assegurada.
Els paretans vénen de guanyar
al camp del Can Parellada. n.a.
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HANDBOL | Tercera Catalana

VA PERDRE PER SIS GOLS DE DIFERÈNCIA A LA TORNADA

L'Handbol Vallag,
quart a la fase final

El Joventut queda eliminat
de la fase d'ascens a Segona

LA LLAGOSTA. L'Handbol Vallag
ocupa el quart lloc de la fase final
de Tercera Catalana, una fase en
la qual competeixen sis equips –
els tres primers de la fase regular
dels grups A i B– pel campionat.
Tots han assolit l'ascens a Segona
Catalana. Diumenge a les 12.45 h
els llagostencs s'enfrontaran al
Castelldefels a casa.

LA LLAGOSTA. El Joventut Handbol
la Llagosta no podrà pujar a Segona Catalana després de dir adéu
a la promoció d'ascens en quedar eliminat a la primera ronda;
de manera que la temporada que
ve jugarà un any més a Tercera
Catalana. Els llagostencs van perdre el partit de tornada contra el

Fornells per sis gols de diferència
(26-20). Al partit d'anada, el Joventut havia guanyat però només
per un gol (28-27); i, per tant,
el resultat global és favorable al
conjunt gironí.
L'equip de la Llagosta va accedir a la promoció d'ascens en
quedar sisè a la fase regular.

BALL ESPORTIU VAN COMPETIR 400 BALLARINS I BALLARINES
marc barrio

El Turó acull el Campionat de Catalunya
Més de 400 ballarins i ballarines van participar als Campionats de
Catalunya de ball esportiu que va acollir el CEM Turó de la Llagosta entre el
dissabte i el diumenge passat. El dissabte es va celebrar el Campionat de
Catalunya de Cheerleading, on van competir un total de 20 equips. El
diumenge es van disputar la resta de campionats: els de Performing Arts,
Hip Hop, Ball Sincronitzat i la Copa Federació Catalana de Balls Caribenys.
La competició va estar organitzada per la Federació Catalana de Ball
Esportiu, amb la col·laboració de La Llagosta Club de Ball i l’Ajuntament.

KARATE EL CLUB VA OBTENIR 5 ORS, 7 PLATES I 11 BRONZES
club karate montornès

23 metalls locals al 23è Vila de Montornès
El Club Karate Montornès va assolir 23 medalles al 23è Campionat Vila
de Montornès, que es va celebrar el passat 11 de maig. El va organitzar la
mateixa entitat i hi van competir clubs d'arreu de Catalunya. Van ser cinc
les medalles d'or, set plates i onze bronzes els metalls que va aconseguir
el club montornesenc en les diferents modalitats de karate i les diferents
categories: des d'aleví fins a veterans, tant en femení com en masculí.

dV, 24 Maig 2019

45

46

dV, 24 Maig 2019

CULTURA

El Sevilla anuncia que serà pare de cinc criatures

Montmeló serà una salsoteca

Divendres passat va veure la llum el nou treball del grup de rock Mojinos
Escozíos Semos los grandes. El líder del grup baixvallesà va anunciar la
publicació del primer single de l'àlbum amb una broma que no va deixar
indiferent ningú. El Sevilla va aparèixer a les xarxes afirmant que seria
pare de cinc criatures. Es referia a la cançó Mis Quintillizos.

Aquest dissabte la Sala Polivalent de
Montmeló acollirà una sessió de salsa,
bachata i kizomba batejada com a salsoteca
a les 23 h organitzada per ACMcity. Les
entrades van dels 7 als 9 euros.

EQUIPAMENTS LES ACTIVITATS COMENCEN AQUEST DIVENDRES I ACABARAN EN DOS SETMANES

La biblioteca de Can Pelegrí
celebra el seu 25è aniversari

Aj. la llagosta

LA LLAGOSTA. El 27 de maig de

1994 va ser inaugurada oficialment l'actual Biblioteca de la Llagosta al Centre Cultural i Juvenil
Can Pelegrí. Per celebrar aquests
25 anys de trajectòria, l'Ajuntament i l'equipament han preparat
un programa especial d'activitats
que començaran aquest divendres amb la inauguració d'una
exposició que relata la història de
la biblioteca i que es podrà veure
fins al 8 de juny. Així mateix, també aquest divendres, a les 18.30 h
es realitzarà l'activitat Una butaca
i un llibre, a càrrec d'Un conte al
sac que consistirà en un viatge per
als infants majors de 6 anys per la
història de l'edifici.
El dilluns continuaran les activitats amb l'escriptora i guionista
Maite Carranza que durà a terme
una trobada a la biblioteca amb
infants i joves, a les 18 h, i comentarà, a les 19 h, el seu llibre El fruit
del baobab, a la Sala d'exposicions
de Can Pelegrí. Carranza és guanyadora entre d'altres del Premi
Nacional de Literatura Juvenil i
del Premi Cervantes Chico.
El dimarts a les 19 h, el taller
creatiu de la biblioteca oferirà
una edició especial del recital de
poesies des de balcons dels carrers de la Llagosta que comptarà
amb la col·laboració dels veïns
de la població i l'acompanyament

LITERATURA VAN SER CONVIDATS ESCRIPTORS D'ARREU

La 1a Fira del llibre
de la Llagosta recull
bones sensacions

Marc Barrio

AL CARRER ESTACIÓ La pluja va respectar l'acte de la Resistencia Literaria
LA LLAGOSTA. Tot i les prediccions

POESIA A DOMICILI Aquest esdeveniment es durà a terme el dimarts
musical dels alumnes d'Arts escèniques i Música de 4t d'ESO de
l'INS Marina.
El dimecres serà el torn per al
col·lectiu Viu la Riera de Caldes –
Grup la Llagosta que durà a terme
un recorregut per l'espai natural
de la Llagosta tot recordant la
seva història i els seus canvis.
Les activitats seguiran la setmana següent amb un taller de lectura amb Tina Vallès el dimarts 4 de
juny i amb els monòlegs científics
de Bigvan Ciencia, l'endemà. Va-

llès és guanyadora del Premi Anagrama de novel·la 2017 per l'obra
La memòria de l'arbre.
La cloenda de l'aniversari de la
biblioteca serà el dissabte 8 de
juny a partir de les 11.30 h amb
la presentació del nou logotip de
l'equipament triat pels usuaris i
amb un acte on els amics de la biblioteca explicaran què representa l'equipament per a ells.
Tots els actes han comptat amb
el suport de la Generalitat i la Diputació. i

de pluja, el temps va respectar la 1a
Fira del Llibre de la Llagosta que es
va celebrar el diumenge al carrer
de l'Estació. Organitzat pel col·lectiu la Resistencia Literari, l'esdeveniment va comptar amb escriptors
vinguts de Madrid, Vitòria, Alacant
i les Canàries, i amb la presència especial de l'escriptora mallorquina
Roser Amills que va signar exem-

plars del seu llibre Asja, Amor de
dirección única.
Així mateix, la fira va oferir activitats per als més petits, recitals de
poesia, teatre i un espectacle pirotècnic de les Llagostes de l'Avern.
Segons explica Mayte Bonilla, secretària del col·lectiu organitzador,
"al matí hi va haver molt de públic i tant escriptors com editorials van marxar molt contents". i

Música i viatges en el temps
LA LLAGOSTA. L'Escola Municipal de Música de la Llagosta realitzarà el
musical Crononautas el dimarts a les 18.30 h. 38 alumnes d'Instrument
per Projectes de l'escola pujaran a l'escenari per posar la banda sonora
a una pel·lícula que prèviament han gravat per a l'ocasió i que narra
la història de dues noies que viuen al Brasil i descobreixen que poden
viatjar en el temps fent servir la rentadora de casa.
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EDUCACIÓ ELS ACTES ES VIURAN EL DISSABTE A CAN MULÀ

L'esplai Xivarri
celebra el seu
45è aniversari
MOLLET. 45 anys es diuen de pres-

sa. Fa 45 anys encara hi havia
dictadura a l'estat espanyol, fa 45
anys encara no s'havien inventat
els telèfons mòbils. El que sí que
existia fa 45 anys és l'Esplai Xivarri de Mollet que enguany celebra
el seu 45è aniversari .
És per aquest motiu que aquest
centre de lleure per a infants i joves ha preparat un seguit d'activitats que es duran a terme aquest
dissabte al parc de Can Mulà a
partir de les 18.30 h. Tal com expliquen des de l'organització, l'entitat vol "celebrar que portem
tants anys fent activitats, gaudint i canviant una miqueta el
món a través de l'educació en
el lleure perquè aquest sigui un

lloc millor, hem volgut fer la festa del 45è oberta a tot el poble".
La tarda estarà carregada de
diversió. Inflables, activitats per a
totes les edats, paellada popular, cercavila o macrojocs, són
algunes de les propostes de
l'esplai que es podran gaudir
aquest dissabte. En la celebració de l'aniversari de l'entitat hi
col·laboren l'Ajuntament de Mollet, la Fundació Pere Tarrès, la Diputació de Barcelona i el col·lectiu
La Saó.
Sens dubte, una diada molt especial per a un esplai compromès
amb el lleure i l'objectiu principal
del qual és educar mitjançant excursions, colònies i jocs cada dissabte de 16 a 19 h. i

10è dinar de germanor de Derbi

Una vuitantena d'amics i jubilats de la Derbi es van congregar a la Masia Julià
de Palau-solità i Plegamans per celebrar la 10a trobada de la marca de motos.
A l'acte hi va participar Josep Pujolar que col·lecciona motos d'aquesta marca i
que té més de 100 exemplars a Santa Cristina d'Aro. FOTO: Amics de la Derbi

MÚSICA

GARBUIX

De Mollet a
Memphis amb
Xavi Malacara

La Carpa de la
Llagosta organitza
un show interactiu

Dani Seguí de Mollet
llença un Verkami pel
seu proper curt

Aquest cap de setmana La Carpa, Espai Cultural de la Llagosta
proposa un espectacle diferent.
Dinoaventura és una obra de
teatre interactiva en la qual els
espectadors podran viure "el
naixement d'un dinosaure
real". Les representacions es
duran a terme el dissabte i el
diumenge a les 11 i a les 12.15 h.

El director de cinema menorquí,
però resident a Mollet, Dani Seguí,
ha iniciat una campanya de Verkami per obtenir fons per al seu
pròxim curtmetratge. Es tracta
de ROCky, la història d'en Roc, un
noi amb síndrome de Down que
ha decidit que la seva actuació de
final de curs sigui el playback de
Rocky Horror Picture Show.

X.M.

7 Plomes dedica el seu 6è Recital de
Primavera al poeta Miquel Martí Pol
XAVI MALACARA
MOLLET. Aquest divendres a les
19 h, el Centre de Serveis per a la
Gent Gran El Lledoner de Mollet
serà escenari del concert de Xavi
Malacara.
Encara que tingui un nom tan
català, aquest músic que es dedica
als sons blues i sempre va acompanyat de la seva guitarra i harmònica, bé podria semblar que la
seva veu i les seves cançons vénen
del Memphis o New Orleans; dels
anys 20 amb les plantacions de
cotó dels Estats Units o els anys
70 de Chicago i els gàngsters. Així
mateix, les seves composicions recorden a músics com Little Walter
o el Bob Dylan més canallesc i la
seva estètica es troba camí entre
Robert Johnson i el Blues Brothers. I si a tot això li sumem tocs
de poesia lorquiana, tenim el còctel perfecte per veure un espectacle de primera. Segons expliquen
des de l'organització del concert
"des de 2013, Xavi Malacara,
va de gira pels millors escenaris de Barcelona amb les seves
composicions de música tradicional americana". i

EL TEMPS
divendres 24

dissabte 25

diumenge 26

per

El Centre Cultural la Marineta ha estat l'indret escollit pel col·lectiu
molletà dedicat a la literatura, 7 Plomes, per dur a terme el seu 6è
Recital de Primavera. En aquesta ocasió, l'esdeveniment es celebrarà
el dissabte i estarà dedicat als poetes de l'organització i a l'il·lustre
escriptor català Miquel Martí Pol. En total 20 rapsodes de 7 Plomes i
sis rapsodes convidats intervindran acompanyats del pianista Carles
Iserte que també oferirà un concert en solitari.

L'artista molletà
Antonio Hidalgo
exposa a Bath

Maria Corts,
alumna d'Homonay,
premiada a Lleida

Aquest divendres Mollet tindrà
una delegació artística al festival d'arts visuals Fringe Arts
Bath a la ciutat anglesa de Bath.
L'artista molletà Antoni Hidalgo
exposarà Inèrcies que es podrà
veure fins al 9 de juny.

Maria Cors, alumna del Centre de
música Homonay de Mollet, ha
estat guardonada amb el premi
d'Honor del jurat en la categoria
d'iniciació en la modalitat de cambra, en el 19è Concurs Instrumental Sant Anastasi de Lleida, 2019.

S'inaugura l'espectacle sobre dones
maltractades 'Som Nostres' a la Fiveller

Aquest dissabte a les 18 h s'inaugura a la Sala Fiveller l'espectacle
Som Nostres presentat per la Fundació SURT. Es tracta d'un show
multidisciplinari que compta amb una exposició, una conferència i
debat i una performance a càrrec del col·lectiu TeatreVida. Així mateix, Som Nostres també compta amb un acompanyament musical
gràcies a les cançons de Quico Pujol. Organitzat per la Diputació de
Barcelona, aquest espectacle és gratuït.

Felip Comas

Matí molt ennuvolat i
amb ruixats, que es prolongaran durant tot el
dia, amb una marcada
baixada de les temperatures màximes.

Continuarem amb ruixats,
més febles al matí i més
forts i abundants a la tarda
i vespre. Temperatures un
pèl més altes.

Cel seré a primera hora,
que restarà així fins a la
tarda, quan apareixeran
alguns núvols alts sense
conseqüències.

La meteorologia a Mollet en directe a www.felipcomas.jazztel.es

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

Mín. * Temp.

Pluja (l/m2)

Cop màx. vent

DIJOUS, 16

22˚C

9˚C

18˚C

0,4

32 km/h SW

DIVENDRES, 17

16˚C

12˚C

16˚C

12,4

26 km/h NNE

DISSABTE, 18

19˚C

12˚C

16˚C

3,8

32 km/h SSE

DIUMENGE, 19

17˚C

9˚C

15˚C

5,4

23 km/h SE

DILLUNS, 20

20˚C

9˚C

18˚C

-

31 km/h SSE

DIMARTS, 21

23˚C

10˚C

19˚C

1

32 km/h SSE

DIMECRES, 22

22˚C

12˚C

20˚C

-

32 km/h SSE
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LA TOMATE MAGIQUE
Ronda Can Fàbregas, 18. Mollet. Tel. 93 579 41 22
pizzerialatomatemagique.com

Pizza Mexicana

Tomàquet, vedella picada, blat de moro,
olives, pebrot i formatge emmental
Si us agraden les pizzes picants a
LA TOMATE MAGIQUE n’hi trobareu una bona selecció. Una de les
més saboroses i tradicionals és la
Mexicana, una combinació extraordinària dels ingredients que
sempre tenen més bona acceptació: tomàquet, olives, vedella picada, 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 millor que fer-ho amb un bon vi d’entre 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!

te

MENÚ DIARIO
Gaudeix
de les nostres

Especialitats
Ibèriques

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

MENÚ
EJECUTIVO
CARTA
Fin de semana

SLOW COOK
Cocina variada
distinta cada día
Productos de
PROXIMIDAD

C. d’Antonia Canet, 6. Mollet | Tel. 93 570 88 61
reserves@elvellnou.cat | www.elvellnou.cat
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