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LA LLAGOSTA. Quasi 30 regidori-
es repartides entre 13 regidors 
socialistes. Aquest dijous es va 
celebrar el ple de cartipàs de la 
Llagosta en el qual Óscar Sierra, 
l'alcalde del poble, va explicar les 
responsabilitats que assumiran 
cadascun dels 13 càrrecs electes 
del PSC al consistori.

Si el 2015 eren 9 regidors –1 de 
CiU i 1 del PP– els càrrecs de go-
vern, ara seran 13 els que es repar-
tiran la feina de les regidories. Tot 
i l'elevat nombre de càrrecs i fun-
cions, Sierra, després de signar el 
decret del nou cartipàs el dimarts, 
assenyalava que havia estat "molt 
fàcil formar el nou govern" per-
què hi havia hagut molt bona sin-
tonia entre les seves files.

Tres seran les grans àrees en 
les quals treballarà el govern mu-
nicipal. La primera, presidida per 
Jordi Jiménez serà la de Planifica-
ció i Territori, la segona liderada 
per Conchi Jiménez serà la d'Eco-
nomia, Administració i Comunica-
ció, i la tercera presidida per Ma-
riano García serà la de Serveis a 
les Persones. Els tres regidors són 
persones experimentades que ja 
van participar en el darrer govern 
de Sierra. "Hi ha gent molt ben 
preparada com en el cas de les 
diferents àrees", deia l'alcalde.

Així mateix, alguns dels presi-
dents d'àrea acumulen altres càr-
recs destacats. Conchi Jiménez és 
la primera tinent d'Alcaldia, Mari-
ano García, el segon, i Jordi Jimé-
nez, el tercer. En aquest sentit 
sembla que aquests seran els pe-
sos pesants del govern juntament 
amb Sierra. Els presidents d'àrea 
han estat molt actius durant un 

mandat en el qual ha destacat 
Jiménez per la seva feina al capda-
vant dels comptes i pressupostos 
llagostencs.

A aquests noms cal sumar-hi 
els d'Antonia Illescas i Francisco 
Javier Ruiz, quarta i cinquè tinent 
d'Alcaldia. Juntament amb la res-
ta de tinents d'alcalde i amb Óscar 
Sierra, conformaran la Junta de 
Govern local i, tot i que els regi-
dors restants podran participar 
en aquest òrgan de decisió, només 
aquestes sis persones tindran vot.

Noves regidories
No hi ha canvis significatius en el 
nou govern de la Llagosta. S'ha 
creat una nova regidoria que, lide-
rada per Melània Beltrán, s'encar-
regarà del benestar animal. Serà 
la mateixa regidora qui s'encar-
regarà de posar-se al capdavant 
d'una altra de les noves regido-
ries. "Hem separat les funcions 
d'educació que abans teníem 
unificades, en dues regidories", 
explicava Sierra. A partir d'ara, el 
poble comptarà amb la regidora 
d'Educació Secundària i Formació 
Contínua –Beltrán– i el regidor 
d'Educació, Francisco Javier Ruiz, 
qui s'encarregarà de les fases pri-
màries i infantils de la formació.

Més enllà d'això, Sierra va reve-
lar que es va plantejar "crear una 
regidoria LGTBI, però final-
ment es va considerar millor 
posar la defensa dels col·lectius 
LGTBI en la regidoria d'Igual-
tat", també a càrrec de Beltrán.

Més canvis
Tres regidors percebran remune-
racions per part de l'Ajuntament. 

El PSC estrena 
un govern amb
13 regidories

Seran el mateix Sierra i Jordi Jimé-
nez que estaran amb dedicació 
exclusiva, i Antonia Illescas que 
ho estarà parcialment. Si bé és 
cert que aquests regidors ja esta-
ven cobrant en el darrer mandat, 
Illescas ho feia en règim de mitja 
jornada i ara ho farà en règim del 
70%. "L'Antonia és responsa-
ble dels temes relacionats amb 

els problemes socials i en un 
moment com l'actual de desno-
naments o pobresa energètica 
hem cregut necessari augmen-
tar la seva dedicació", assevera-
va Sierra.

Una Alcaldia més tranquil·la
En el darrer mandat inaugurat 
l'any 2015, Sierra va encarre-

gar-se de les regidories d'Ocupa-
ció i Promoció Econòmica, Infor-
mació i Atenció a la Ciutadania,  
Comunicació i Relacions Institu-
cional. En el mandat actual el po-
lític socialista afirma que "he po-
gut delegar funcions" per afegir 
que cada regidoria "serà tan 
gran i activa com els diferents 
regidors ho desitgin". i A. A.

NOUS AJUNTAMENTS · Cartipàs municipal a la Llagosta

Conchi Jiménez
1a TINENTA D’ALCALDIA

Presidenta Àrea 
d’Economia, 

Administració i 
Comunicació

Regidora d’Economia i 
Hisenda

Regidora Recursos 
humans

Mariano García
2n TINENT D’ALCALDIA

President Àrea 
de Serveis a les 

Persones
Regidor Seguretat 

Ciutadana 
Regidor Civisme i 

Convivència
Regidor Salut Pública

Regidor Actes Populars i 
Tradicions

Marc Ruiz
Vicepresident Àrea 

de Planificació i 
Territori

Regidor Urbanisme i 
Planificació Estratègica
Regidor Comunicació i 

Transparència
Regidor Atenció a la 

Ciutadania i Participació 
Ciutadana

Melània Beltrán
Regidora Igualtat

Regidora Benestar 
Animal 

Regidora Educació 
Secundària i Formació 

Contínua

Judith Robles
Regidora Ocupació i 
Promoció Econòmica

Regidora Infància

Núria Guerrero
Regidora Diversitat i 

Ciutadania 
Regidora Joventut

Raúl Valero
Regidor Indústria

Isabel María 
Rodríguez

Regidora Medi Ambient i 
Sostenibilitat 

Regidora Comerç i 
Consum

Antonio García 
Robledo

Regidor Esports

Jordi Jiménez
3r TINENT D’ALCALDIA

President Àrea 
de Planificació i 

Territori
Regidor Serveis 

Municipals
Regidor Via Pública i 

Equipaments Mobilitat
Regidor Habitatge

Antonia Illescas
4a TINENTA D’ALCALDIA

Vicepresidenta 
Àrea de Serveis a 

les Persones
Regidora Gent Gran

Regidora Cooperació i 
Solidaritat

Regidor Serveis Socials

Francisco Javier 
Ruiz

5è TINENT D’ALCALDIA

Vicepresident 
Àrea d’Economia, 

Administració i 
Comunicació

Regidor Societat del 
Coneixement 

Regidor Cultura 
Regidor Educació 

Óscar Sierra
ALCALDE
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SOCIETAT

MARTORELLES. La Generalitat de 
Catalunya ha avançat en el pa-
gament de les obres de la llei de 
barris al barri de Can Sunyer. El 
passat dia 19 de juny es va encar-

regar el pagament de dos milions 
d'euros per sufragar part de la 
reforma del barri, que es troba 
en l'última fase d'execució. Així 
ho explicava el vicepresident de 

meix el 75%, és a dir, uns 3,7 mili-
ons. Del 25% restant se'n fa càrrec 
l'Ajuntament. 

En aquest sentit, Fernández 
destacava "el gran esforç" del Go-
vern català en reduir el deute amb 
els ajuntaments: "Fa tres anys el 
deute amb tots els consistoris 
catalans era de 600 milions i 
ara és 50 milions”, assegurava.

Autobús a l'Hospital
Els dos representants de la Gene-
ralitat es van reunir amb l'alcalde 
i amb una delegació d'entitats de 
la població, que els van traslladar 
algunes de les inquietuds veïnals. 
Entre aquestes peticions, els veïns 
van reclamar solucions per a la mi-
llora de la connexió amb transport 
púbic de Martorelles amb l'Hos-
pital de Mollet. En aquest sentit, 
Fernández explicava que l'alcalde 
treballaria directament la qüestió 
amb el departament de Territo-
ri, competent en la matèria, i que 
per la seva part, "el vicepresident 
m'ha encarregat tractar-ho con-
juntament amb els ajuntaments 
de Sant Fost i Santa Maria de 
Martorelles", apuntava.  

Després de la trobada, els reu-
nits van visitar les obres del futur 
espai cívic el Safareig, última part 
de la llei de barris, que es troba 
en la fase final i que l'Ajuntament 
preveu que acabin a l'estiu.  l.o.

l.o.

DURANT LA REUNIÓ  Veïns, membres del consistori i l'alcalde, amb Pere Aragonès i Juli Fernàndez

EDUCACIÓ  EL VICEPRESIDENT DEL GOVERN CATALÀ, PERE ARAGONÈS, VISITA LA CONSTRUCCIÓ DE L'ESPAI CÍVIC EL SAFAREIG

La Generalitat fa un pagament de  
dos milions de l'obra a Can Sunyer 

la Generalitat, Pere Aragonés, en 
una visita divendres a Martore-
lles, en què va estar acompanyat 
pel delegat del Govern català a 
Barcelona, Juli Fernández, qui 
va recordar el "compromís de 
transformació d'aquests bar-
ris construïts amb l'esforç de 
la gent i que el Govern vol que 
siguin uns espais dignificats", 
deia el delegat del Govern català. 
El cost total de les quatre fases de 
la intervenció de la llei de barris 
a Can Sunyer és de 4.953.546,76€, 
dels quals, la Generalitat n'assu-

Mor Joan Olesti, veí 
de la Llagosta que 
va fundar l'URCAT

LA LLAGOSTA. El veí llagostenc, Joan 
Olesti, conegut per ser fundador i 
president de la Unió de Radioafi-
cionats de Catalunya (URCAT) va 
morir el passat dissabte a l’edat de 
71 anys. 

Tot i que Olesti va néixer a la Bar-
celoneta, va viure part de la seva 
vida a la Llagosta on va estar molt 
vinculat al Casal d’Avis i va presidir 
l’Agrupación de Jubilados y Pensio-
nistas de la Llagosta. Transportista 
de professió, la seva afició pel món 
de la ràdio va anar parella a l'afició 
pel submarinisme. Segons reco-
neixia fa tres anys, va ser veient 
les comunicacions entre barques 
que va enamorar-se de la ràdio. El 
1995, va impulsar la creació de la 
Unió de Radioaficionats de Catalu-
nya. Olesti va ser secretari de l’en-
titat de 1995 al 2001; tresorer del 
2001 al 2003; i president del 2003 
al 2017, quan va haver de deixar el 
càrrec per una malaltia. i

OBITUARI

casal d'avis

JOAN OLESTI

Adhesius per a la zona blavaS'amplia l'horari de les fonts de Mollet
Els ciutadans que paguen l’Impost de Vehicles 
a Mollet ja poden recollir –a l’Ajuntament, al 
Centre Cultural La Marineta o al Centre Cívic
de Can Borrell– els adhesius per aparcar fins
a 30 minuts de franc a la zona blava de Mollet.

L’Ajuntament de Mollet del Vallès ha habilitat diversos espais frescos i 
ha ampliat els horaris de les fonts fins a aquest diumenge per l’onada 
de calor que pateix Catalunya aquesta setmana. Els espais habilitats 
són els equipaments municipals, la Biblioteca de Can Mulà, l’Oficina 
d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament o el Mercat Municipal. 
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SUCCESSOS  L'AJUNTAMENT DE MOLLET ANUNCIA QUE ES PERSONARÀ COM A ACUSACIÓ PARTICULAR DE CONFIRMAR-SE LA DENÚNCIA

Mossos investiga la presumpta agressió 
sexual a una menor la nit de Sant Joan 
MOLLET. Els Mossos d'Esquadra 
mantenen oberta una investigació 
per una presumpta agressió sexu-
al a una menor durant la nit de la 
revetlla de Sant Joan a Mollet. Di-
lluns el conseller d'Interior, Miquel 
Buch, en el balanç d'incidències de 
la revetlla va informar d'una de-
núncia per agressió sexual a una 
menor a la ciutat. Amb tot, sembla 
ser que la denúncia no s'hauria 
formalitzat. Tanmateix, els Mossos 
d'Esquadra, que confirmen que la 
investigació està oberta, poden 
actuar d'ofici en casos en els quals 
troben indicis d'una agressió, com 
podria haver estat aquest cas.

De moment, sobre el cas en 
concret, l'Ajuntament anunciava 
dimarts que "es posa a plena dis-
posició de la família afectada i 
que, en cas de confirmar-se la 
denúncia, es personarà com 
acusació particular en nom de 
la ciutadania de Mollet, com ha 
fet sempre en els casos d’agres-
sió produïts a la ciutat", apunta-

va la institució en un comunicat.
Davant la presumpta agressió, 

dues entitats Atzarola i Mollet Fe-
minista convocaven dimarts a la 
tarda una concentració a la rambla 
Fiveller per rebutjar els fets. Ivet 
Muñoz, de Mollet Feminista, ex-
plicava: "Ens havíem mobilitzat 
per antigues agressions d'arreu 

de l'estat, i aquest era un motiu 
suficient per visibilitzar aquesta 
causa a nivell municipal".

L'objectiu de tot plegat és que 
"tot el moviment feminista que 
hi ha a Mollet s'uneixi" per de-
mostrar que "Mollet no permet 
aquestes agressions i que hi 
ha una resposta directa davant 

d'agressions sexuals", va dir 
Paula Burgueño, d'Atzarola.

Burgueño també va fer una 
crida a l'actuació de la institució 
local: "També intentem cridar 
a l'Ajuntament a què es mogui 
més i faci més coses com a res-
posta a aquestes agressions".

Les dues entitats feministes van 

s.carrillo

A LA RAMBLA FIVELLER  Durant el manifest escrit per les entitats Mollet Feminista i Atzarola

lamentar que el protocol contra les 
agressions sexistes en espais d'oci 
"està trigant molt a què es posi 
en marxa i és bastant necessa-
ri". De fet, Muñoz va puntualitzar: 
"Per a aquesta festa major enca-
ra no tindrem el protocol actiu i 
potser no hi ha un punt lila. Per 
tant, exigim al govern que diguin 
quines accions faran per cobrir 
tota la festa major", va afegir.

Protocol de violència masclista
Davant les crítiques, l'Ajuntament 
assegura que "Mollet és una ciu-
tat pionera pel que fa a progra-
mes i protocols locals contra 
la violència masclista", amb un 
protocol des de 2004, que es va 
revisar el 2017. Sobre el protocol 
contra les agressions sexuals en es-
pais d'oci que reclamen les associ-
acions feministes, fonts municipals 
expliquen que és un document que 
"s'està treballant amb les enti-
tats", i del qual ja se n'ha elaborat 
la diagnosi. 

Amb tot, el consistori reitera que 
el protocol genèric contra violència 
masclista és plenament vigent, així 
com la campanya No és No –que po-
dria incorporar un altre lema–, en 
què s'inclouen punts lila per a la fes-
ta major, entre d'altres.  s.cArrillo

Martorelles commemora el 
dia de l'alliberament LGTBI 
amb una festa a Can Sunyer
MARTORELLES. El 28 de juny es 
commemora el Dia per l'Allibe-
rament de lesbianes, gais, homes 
i dones transsexuals i bisexuals i 
per celebrar-ho l'Ajuntament de 
Martorelles organitza aquest di-
vendres una festa. Les activitats 
començaran a les 19 h al pati del 

Centre de Suport a la Llar, amb 
Contes tabú de la companyia La 
Muscària, a càrrec de Roger Casa-
della. A continuació, cap a les 20 h 
es farà la festa holli Estima a co-
lors i la festa acabarà a les 20.30 h 
amb música a càrrec de DJ Kuk’s, 
a la plaça El·líptica. i

CONVIVÈNCIA  HI HAURÀ UNA HOLLI, CONTES I MÚSICA 
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aMics de caBanyes

URBANISME  EL COST DE LA REHABILITACIÓ ÉS DE 42.350 EUROS I ES BUSCA L'AJUT DE VEÏNS, ADMINISTRACIONS I EMPRESES

FAÇANA DE L'ESGLÉSIA Hi ha diverses esquerdes a Sant Cebrià de Cabanyes

SANT FOST. La Parròquia de Sant 
Fost ha engegat una campanya per 
recaptar fons per restaurar l'es-
glésia romànica de Sant Cebrià de 
Cabanyes. Es pretén posar un con-
trafort de pedra i una bancada per 
reforçar els fonaments a la paret 
sud, segons explica l'entitat Amics 
de Cabanyes, unes actuacions que 
tenen un cost de 42.350 euros.

Aquestes obres s’han de fer per 
aturar el desviament d’aquesta pa-
ret, "que està provocant una es-
querda a la façana i que podria 
causar també un esfondrament 
de part del temple", afegeixen.

Mossèn Narcís Puig, vicari de la 
parròquia de Sant Fost, apunta que 
cercaran les aportacions econòmi-
ques "dels feligresos habituals, 
de l'Ajuntament i de les empre-
ses de l'entorn", ja que aquestes 
obres són "un bé per al poble". 
Tot i que inicialment s'esperava 
que el Bisbat de Terrassa pogués 
fer alguna aportació, és probable 

que finalment no sigui així.
Quant a la situació de l'església, 

Puig diu que té una "gravetat re-
lativa". És a dir, ara per ara "no hi 
ha perill que caigui", però si no 
s'actua, l'església "podria esfon-
drar-se d'aquí uns anys".

Pel que fa al recapte de diners, 
es poden fer aportacions úniques o 
periòdiques (mensuals, bimensu-
als, trimestrals, etc.). I per fer-ho, 
la Parròquia ha habilitat un comp-
te corrent per fer les aportacions: 
ES40-2100-2433-1902-0012-
8053. S'ha d'indicar Parròquia de 
Sant Fost com a titular i Restaura-
ció de Cabanyes com a concepte.  

Abasta Sant Fost i la Llagosta
Fins al 1504 Sant Cebrià de Caba-
nyes va ser una parròquia i poble 
independent de Sant Fost, del qual 
en formaven part les masies de 
Can Torrens Vell, Can Torras, Can 
Rovira, Can Donadeu i Can Baqué 
(la Llagosta).  s.cArrillo

MOLLET. La CUP Mollet ha presen-
tat a registre de l’ajuntament al-
legacions urgents contra la cons-
trucció d’un nou “macrobarri” a 
la zona del Calderí, "que pretén 
acabar amb la darrera zona 
agrícola consolidada i connec-
tada amb el teixit urbà”.

Segons el portaveu cupaire, 
Txus Carrasco, aquestes al·lega-
cions "són només el primer pas 
de la batalla social que vindrà 
per evitar un Mollet encara més 
massificat i contaminat amb 
un nou macrobarri per més de 
4.000 persones, enllaunades 
en habitatges de poc més de 50 
metres”.

Des de la CUP també lamenten 
que aquest "canvi tan transcen-
dental per a la ciutat" s'aprovés 
"sense participació ciutadana 
i tan sols un mes abans de les 
eleccions municipals, cedint a 
les pressions i als interessos es-
peculadors del poderós Consor-
ci de la Zona Franca”. 

La CUP, en 
contra del nou 
"macrobarri"
al Calderí

S'engega un recapte de diners per 
rehabilitar l'església de Cabanyes
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Especialistes en accidents de trànsit
Dret hipotecari i cessions de crèdit 
Divorcis - Desnonaments 
Llei 2ª oportunitat - Pensions d’invalidesa

Av. Burgos, 29 1ª planta 
Mollet  del Vallès

Tel. 93 570 73 09 
www.bufetespanol.com

BUFET ESPAÑOL MOREDA
ADVOCATS

è

MOLLET DEL VALLÈS
22/06 Emilio Arrebola Macho 92 anys
MONTMELÓ
13/06 Miguel Gálvez Miñarro 53 anys
19/06 Palmira Ferré Marti 100 anys
LA LLAGOSTA
22/06 Juan Olesti Castillo 71 anys
PARETS DEL VALLÈS
19/06 Joaquin Soria Martinez 95 anys 
21/06 Angel Girme Suriñach 74 anys 
SANT FOST DE CAMPSENTELLES
18/06 Eleuteria Ramiro Goula 91 anys
18/06 Antonio Vigo Perea 58 anys

Dades facilitades per la Funerària 
Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols

Defuncions

Dissabte, 29 de juny de 2019
A les 13.30 h: Resum informatiu de la setmana
Diumenge, 30 de juny de 2019
A les 22h: La Jornada de diumenge
Dilluns, 1 de juliol de 2019
A les 20.30h: La Jornada, amb Albert Maspons i 
Alba Castilla García
Dimarts, 2 de juliol de 2019
A les 20.30h: Parlem-ne, amb Susanna Aguilera

I a més VV Notícies cada dia a les 20 h, 22 h, 
00 h, 02 h, 04 h, 06.30 h, 9 h, 13.30 h i 15 h.

www.vallesvisio.cat

programació

LA LLAGOSTA. El Centre de For-
mació d’Adults de la Llagosta ha 
anunciat que manté obert fins a 
final de mes el període de preins-
cripció per al curs 2019-2020. 
Segons ha explicat el CFA de la 
Llagosta "l’oferta formativa 
serà molt similar a la impartida 
fins ara". El Centre de Formació 
d’Adults de la Llagosta continuarà 
oferint cursos de formació inicial, 
de Graduat en Educació Secun-
dària (GES), de preparació per a 
proves d’accés a cicles formatius 
de Grau Mig, Grau Superior i a la 
universitat per a majors de 25 i 
de 45 anys, informàtica i llengües, 
concretament català, castellà, an-
glès i francès. i

El CFA de la Llagosta
anuncia l'oferta per 
al curs vinent

MOLLET. La primera fase del pro-
jecte per il·luminar la ronda dels 
Pinetons de Mollet ha acabat. Es 
tracta de la fase relativa al tram 
que va des de la rotonda d'accés 
a l'Hospital al carrer de Santa Per-
pètua, fins a la rotonda del carrer 
de Santiago Tiffon. L'Ajuntament 
ha instal·lat nou fanals LED de 
52 Watts que segons el consisto-
ri, "compleixen amb els estàn-
dards més exigents d'eficiència 
energètica, contaminació lu-
mínica i temperatura de color, 
d'acord amb les zones pròxi-
mes d'especial protecció com 
el parc dels Pinetons i Gallecs". 
Aquesta actuació es completarà 

aj. Mollet

OBRES  EL PROJECTE QUE COMPTA AMB NOU FANALS TÉ UN COST DE 53.520 EUROS

La primera fase d'enllumenat de la 
ronda d'accés a l'Hospital, acabada

PRIMERA FASE Enllumenat entre carrer de Santa Perpètua i Santiago Tiffon

amb la segona fase de l'enllume-
nat que va del carrer de Santiago 
Tiffon fins a l'avinguda de Rafael 
de Casanova. En total, el projecte 

global d'enllumenat compta amb 
un pressupost de 112.618 euros i 
l'actuació concreta acabada ara ha 
tingut un cost de 53.520 euros. i

La UVic premia el 
treball de recerca 
de dues alumnes  
del Sant Gervasi
MOLLET. Alba Tubau i Sandra Ei-
zaguirre de l’Escola Sant Gervasi 
de Mollet van ser premiades el 
passat dimarts en els Premis als 
millors treballs de recerca d’estu-
diants de batxillerat que organit-
za la Universitat de Vic. En aquest 
certamen, que enguany arriba a la 
seva 21a edició, s'hi van presentar 
177 treballs, 16 més que l’any an-
terior, provinents de 141 centres 
de 35 comarques diferents. 

Segons explica l'organització 
l'objectiu del certamen que és 
un dels més antics i consolidats 
de Catalunya en el seu gènere, és 
"promoure i incentivar la vo-
cació científica i el gust per fer 
recerca en els futurs estudiants 
universitaris, tot premiant-los 
la feina ben feta".

Tubau i Eizaguirre van obtenir 
un 2n premi ex aequo en la cate-
goria Fundació Caixa d’Enginyers 
pel treball Evolució del diagnòs-
tic molecular de les coagulopaties 
congènites en l’última dècada. Les 
dues joves són les úniques baix-
vallesanes que aquest any han 
obtingut el premi i dues dels sis 
alumnes del Vallès Oriental que 
han sigut seleccionats.

El Sant Gervasi a la Xina
Cinc alumnes de 4t d’ESO de l’es-
cola que han estudiat xinès aquest 
curs, han aconseguit una beca per 
participar en diversos campa-
ments a la Xina. Tres d’ells partici-
paran en el Campament Lingüístic 
Cultural a Hangzhou-Shanghai-Xi-
tang i els altres dos en el Campa-
ment Pràctic Cultural a Cheng-
dú-Xi’an. Els alumnes passaran 13 
dies de julio al país asiàtic. i

EDUCACIÓ

EDUCACIÓ
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Salvador Xicola
Assessor Fiscal

salvador.xicola@asemax.org

La venda del 
copropietari de 
part de l'habitatge 
a l'altre, exempta 
d'IRPF, encara que 
s'hagi revalorat. 
Sobre aquesta matèria hi ha dues sen-
tències noves del Tribunal Superior de 
Justícia del País Basc que consideren que 
ni qui es queda amb la casa ni qui ven la 
seva part han de pagar l'IRPF. I tampoc no 
s'haurà de pagar IRPF, encara que el valor 
de l'immoble s'hagi actualitzat.

Les dues sentències assenyalen que amb 
la venda o la compra de part de l'habitat-
ge en propietat amb dues o més persones 
no hi ha alteració del patrimoni del con-
tribuent (és a dir, no hi ha guany o pèrdua 
patrimonial).

Però la novetat principal és que, fins ara, 
si s'actualitzava el valor de l'immoble, 
qui el venia sí que havia de tributar l'IRPF 
per un augment del guany patrimonial. 
Doncs bé, el Tribunal considera que en 
aquest cas també s'està exempt de tri-
butar l'IRPF.

En cas que hi hagi més tribunals supe-
riors de justícia que segueixin aquest nou 
criteri o, fins i tot, el Tribunal Suprem, els 
contribuents podrien sol·licitar les devo-
lucions d'aquells impostos pagats de més 
en actualitzar el valor de la casa.

Aquestes dues sentències obren la porta 
a sol·licitar la rectificació dels exercicis 
d'IRPF encara no prescrits i la devolució 
dels ingressos indeguts: la declaració de 
la renda de 2014, 2015, 2016 i 2017, la 
qual cosa pot ser recomanable efectuar 
per a evitar la prescripció del dret a sol·li-
citar la rectificació i devolució d'ingressos 
indeguts. 

CONSULTORI

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

MOLTES FELICITATS 
JOSEP SERRATS  

de part de la teva dona,  
fills, néts i besnéts,  
pels teus 95 anys.

SANT FOST. Dimecres de la set-
mana passada, el socialista Josep 
Monràs anunciava que trencava 
relacions institucionals amb Sant 
Fost. Un dia després el també al-
calde del PSC a la Llagosta, Óscar 
Sierra, es posicionava en els ma-
teixos termes. I divendres va ser 
l'Ajuntament de Sant Fost qui, a 
tall de contestació, va expressar 
el seu "malestar per la decisió 
presa pel senyor Monràs".

"Creiem que aquest posicio-
nament s'ha pres de forma par-

tidista i no pensant en l'interès 
dels nostres municipis, ja que 
entenem que la prioritat de 
tots els càrrecs electes és tre-
ballar per millorar la vida dels 
nostres veïns i veïnes", van afe-
gir des del nou consistori.

Així mateix van asseverar la 
seva voluntat de no només tenir 
una "relació cordial instituci-
onal", sinó també una "estreta 
col·laboració per mancomunar 
recursos i serveis i poder oferir 
als nostres ciutadans i ciutada-

nes uns serveis òptims".
Des de l'Ajuntament santfostenc 

es demana a Monràs que "reconsi-
deri i rectifiqui la seva postura" i 
es fa palesa la voluntat de col·labo-
ració amb el consistori molletà "in-
dependentment del partit que 
governi". "Tenim l'oportunitat 
d'encarar nous objectius junts 
que donin més rellevància a la 
mancomunitat dins dels nostres 
municipis en favor dels veïns i 
veïnes de la comarca", clou el co-
municat de la nova Alcaldia.   

POLÍTICA  MONRÀS VA ANUNCIAR DIMECRES PASSAT QUE TRENCAVA PEL CAS DE TRANSFUGUISME

L'Ajuntament de Sant Fost veu 
"partidista" el fet que Mollet 
trenqui relacions institucionals

BAIX VALLÈS. Quan encara falten 
unes setmanes perquè es cons-
titueixi el nou Consell Comarcal, 
els partits ja van anunciant quins 
seran els seus representants. I 
almenys vuit d'ells seran baixva-
llesans. A ERC hi haurà l'alcalde 
de Martorelles, Marc Candela, i la 
molletana Marina Planellas. Els 
representants socialistes seran 
Mireia Dionisio (Mollet), Francesc 
Juzgado (Parets) i Eva Díaz (Mon-
tornès). De Junts per Catalunya 
només hi haurà un baixvallesà, el 
molletà Joan Daví. I els dos únics 
consellers dels Comuns seran l'al-
calde de Montornès, José A. Mon-
tero, i el número 1 de Canviem 
Montmeló, Jordi Manils. D'altra 
banda, Ciutadans, amb regidors a 
Mollet, Parets, Montornès i la Lla-
gosta, encara no ha anunciat qui 
seran els seus dos consellers. 

BAIX VALLÈS. Vallès Visió és una de 
les televisions locals adherides a La 
Xarxa de Comunicació Local que 
durant l’estiu emetrà el magazín 
Connecti.cat Estiu, un programa 
carregat de connexions en directe 
i entrevistes en què les televisions 
locals tindran un paper destacat en 
la narració de les històries. El pro-
grama es podrà veure de dilluns 
a divendres a les 10 h. Els millors 
moments de la setmana es podran 
veure dissabte, i diumenge es ree-
metrà el programa de divendres, 
en tots dos casos a les 18 h.  

Vallès Visió emetrà
'Connecti.cat' 
durant tot l'estiu

TELEVISIÓ

Almenys vuit 
baixvallesans 
seran al Consell 
Comarcal
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MOLLET. El Departament de Justí-
cia reconvertirà en règim tancat 
el centre de menors de Mollet del 
Vallès. En total, s'hi crearan 25 no-
ves places d'internament, una me-
sura que vol revertir el tancament 
parcial que la Generalitat va apli-
car al centre l'any 2013, coincidint 

amb la crisi econòmica.
A finals d'aquest any, Justícia 

reobrirà un dels antics mòduls del 
centre molletà que acollirà totes 
les noies de Catalunya amb mesu-
res d'internament. Això suposarà 
traslladar a Mollet les disset ado-
lescents que actualment es troben 

al centre de menors de Can Llupià, 
a Barcelona –que de retruc, passa-
rà a ser exclusiu per a nois–.

El trasllat de les noies, que ac-
tualment representen el 7% dels 
joves internats, permetrà que tot 
l'equip d'Els Til·lers s'especialitzi 
en un tractament "amb visió fe-

arxiu

EL CENTRE MOLLETÀ Es desplaçaran les 17 adolescents que actualment es troben al centre de Can Llupià (Barcelona)

minista", subratlla la directora 
general d'Execució Penal a la Co-
munitat i de Justícia Juvenil, Gise-
la Torns. "Per l'apoderament, la 
conducta sexual sana i respon-
sable i la no submissió a con-
ductes masclistes; es tracta de 
reconèixer que les noies s'ins-
criuen en un ordre cultural, so-
cial, polític i psíquic propi", hi 
afegeix.

Torns també explica que amb 
aquestes noves places el Departa-
ment afronta el creixement "inin-
terromput" d'ingressos dels 
darrers anys, majoritàriament de 
menors no acompanyats que han 
comès robatoris amb violència. 
Actualment, el 38% dels interns 
als set centres de justícia juvenil 
que hi ha arreu de Catalunya són 
MENA.

Per crear les 35 noves places 
d'internament per a adolescents 
d'entre 14 i 18 anys –25 a Mollet 
i 10 al centre de menors de Mon-

tilivi a Girona, Justícia inverteix 
2,9 milions d'euros (MEUR) per 
posar al dia els centres, pràctica-
ment desocupats en l'actualitat. 
Es preveu rehabilitar i equipar els 
mòduls en desús, i també reforçar 
l'equip de professionals, amb la 
incorporació de 22 nous educa-
dors i treballadors socials.

Els Til·lers es va inaugurar el 
1985 com a centre de règim tan-
cat. Aleshores tenia cinc mòduls i 
una capacitat de 61 places. Però 
des de fa sis anys, l'equipament 
de Mollet només té operativa una 
unitat terapèutica que acull dot-
ze joves amb problemes de salut 
mental i addiccions. Amb la refor-
ma tornarà a ser un centre tancat, 
i, per tant, estarà dotat de mesures 
de seguretat (personal especialit-
zat i mesures estàtiques) per aco-
llir joves amb una evolució educa-
tiva conflictiva. Aquest règim no 
permet als joves sortir del centre i 
és a dins on han de fer totes les se-
ves activitats, tant de tractament 
com formatives i ocupacionals.

Amb aquest increment de capa-
citat a Girona i Mollet, els set cen-
tres de menors que Justícia gesti-
ona a Catalunya passen de tenir 
302 a 337 places (un increment 
del 12%).  Acn

JUSTÍCIA  EL CENTRE AMPLIARÀ LES PLACES I ACOLLIRÀ TOTES LES NOIES AMB MESURES D'INTERNAMENT QUE HI HA ARREU DE CATALUNYA

Els Til·lers es reconvertirà en un 
centre de menors en règim tancat
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PARETS / GRANOLLERS. L’empresa 
paretana Idilia Foods, fabricant 
de les marques Nocilla, Cola Cao 
i Paladín, entre d’altres, és una de 
les quatre o cinc firmes que com-
petiran per a l’adquisició final de 
Pastas Gallo, una operació que, 
segons algunes fonts, podria su-
perar els 200 milions d’euros. 

A començaments d’any, els cinc 
germans de la família Espona, pro-
pietaris de la fàbrica granollerina, 
iniciaven un procés de recerca de 
comprador entre empreses del sec-
tor i fons d'inversió, un procés que 
ara entra a la recta final amb la pug-
na entre quatre grans competidors: 
l’empresa Idilia Foods, productora 
d’alimentació vinculada sobretot 
al cacau, i els fons d’inversió Proa 
Capital, Ventura Equity Partners i 
TowerBrook Capital Partners, als 
quals podria afegir-se un cinquè 
competidor, un altre grup inversor 
liderat per Ricardo de Serdio, exsoci 

arxiu

EN VENDA  Pastas Gallo té fàbriques a Granollers, Esparreguera i Còrdova

EMPRESES  LA FIRMA DE PASTES AMB SEU A GRANOLLERS VA INICIAR FA UNS MESOS UN PROCÉS DE VENDA

del fons PAI Partners.
Concretament, segons detallava 

fa uns dies el diari La Vanguardia, 
al març es van enviar les prime-
res cartes informatives de Pastas 
Gallo als potencials inversors. La 
crida va despertar l'interès d'un 
bon grapat de fons de capital i 

empreses de la indústria alimen-
tària, i a finals d’abril ja es van 
presentar les primeres ofertes. 
Amb tot, només tres pretendents 
van ser seleccionats per accedir 
a la informació confidencial per, 
si finalment ho consideren opor-
tú, fer una oferta en ferm aquest 

El fabricant de Nocilla estudia 
l'adquisició de Pastas Gallo
Idilia Foods, amb seu a Parets, també produeix Cola Cao i Paladín

juny. Posteriorment també van 
afegir-se al procés l’altre fons 
d’inversió, ara en fase de consti-
tució, i Idilia Foods, que, segons el 
rotatiu, està estudiant l’operació 
i avaluant si finalment presenta 
una oferta vinculant.

Part de l'antiga Nutrexpa
Idilia Foods és una de les dues fir-
mes en què es va dividir Nutrex-
pa el 2015, quan les dues famílies 
que gestionaven el conglomerat 
empresarial van dividir el negoci. 
L’altra meitat de Nutrexpa va pas-
sar a ser Adam Foods, que inclou 
la producció i comercialització 
de les galetes Artiach i Cuétara, 
la mel Granja San Francisco i els 
brous Aneto, entre altres produc-
tes. Si finalment fos Idilia Foods 
l’empresa seleccionada, el grup 
amb seu a Parets podria més que 
duplicar la seva facturació.

Pastas Gallo, per la seva banda, va 
ser fundada fa més de 70 anys i lide-
ra el sector de la pasta a l’Estat. Té 
fàbriques a Granollers, Esparregue-
ra i Còrdova, una facturació d’uns 
200 milions d’euros anuals i l’any 
passat va obtenir un benefici brut 
d’explotació de prop de 20 milions. 
A més, compta amb una plantilla to-
tal de 420 treballadors. i

MOLLET. El petit comerç local ha 
acordat iniciar la campanya de 
rebaixes d’estiu a Mollet aquest 
dijous 27 de juny i allargar-les  
fins al 31 d’agost. Així mateix, per 
aquest diumenge 30 de juny, s’ha 
sol·licitat el permís d’obertura 
d'aquells establiments amb una 
superfície inferior a 300 m2, que 
vulguin obrir portes. 

MONTMELÓ. Un grup inversor es 
perfila com el nou propietari del fa-
bricant de motos Bultaco, amb seu 
única a Montmeló. Des del passat 
desembre la firma es troba en con-
curs de creditors després de no po-
der afrontar el pagament de deutes 
superiors a 11 milions d'euros. La 
firma està  paralitzada des de l'abril 
del 2018 i ara podria tornar a acti-
var-se després de l'oferta de com-
pra de 3,5 milions feta per aquest 
grup inversor.

El petit comerç 
de Mollet inicia el 
període de rebaixes

Un grup inversor  
fa una oferta de  
compra per Bultaco

LA MÀQUINA  La impressora 3D és una Multi jet Fusion de la companyia HP

MOLLET DEL VALLÈS. Idneo, companyia tec-
nològica experta en el disseny, desenvo-
lupament i fabricació de productes per als 
sectors de mobilitat, dispositius mèdics i 
industrials, ha decidit fer un salt endavant 
en els seus serveis d'enginyeria amb el 
llançament d'una àrea de fabricació amb 
impressió 3D d'última generació, que ja té 
operativa a la seva seu de Mollet.  

Amb la nova adquisició, la companyia 
vol augmentar la capacitat de desenvolu-
par projectes que explotin els beneficis de 
la impressió 3D en totes les facetes: dis-
seny, creació i producció. "A través de la 
tecnologia de fabricació additiva –amb 

impressió 3D– s'optimitza l'elaboració 
de prototips, la fabricació d'utillatges 
així com la fabricació de sèries curtes 
de fabricació", expliquen fonts d'Idneo. En 
aquest sentit, la nova impressora Multi Jet 
Fusion de la companyia HP aporta diversos 
beneficis com el disseny a mida, la persona-
lització, la immediatesa o un estalvi consi-
derable en inversions. 

Segons Raúl Lucas, CEO d'Idneo, amb la 
posada en marxa d'aquesta àrea, "renovem 
el nostre equipament per poder oferir 
als nostres clients la mateixa qualitat que 
ens caracteritza, ara amb més flexibilitat, 
en menor temps i a menor risc". i

Idneo posa en marxa a Mollet 
la fabricació amb impressió 3D

idneo
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OPINIÓ

Els municipis del Baix Vallès tenen
estratègies socioeconòmiques 

i realitats físiques que ens 
empenyen a projectar el 

futur del territori conjuntament

l vincle de mandat i representa-
ció entre càrrecs electes, partits 
i electorat sempre ha estat una 
qüestió poc pacífica i molt con-

trovertida, sobretot quan es dóna el cas del 
transfuguisme. De fet, les reformes i acords 
encaminats a combatre'l acaben topant sem-
pre amb el límit constitucional d'allò que es 
coneix per mandat representatiu, contrapo-
sat al mandat imperatiu: un electe és jurídi-
cament lliure de votar allò que li roti sense 
conseqüències sobre la seva continuïtat, tret 
que en aquest exercici incorri en un delicte 
que comporti pena inhabilitant. 

En cap cas, els partits polítics que s'acostu-
men a colpir el pit i posar el crit al cel quan 
es troben en situacions com aquesta, no volen 
sentir a parlar del control de l'electorat sobre 
els partits quan en campanya prometen una 
cosa, i després decideixen la contrària. Per 
tant, la situació de la investidura a l'Alcaldia de 
Sant Fost pot catalogar-se com a tal, però per 
allò que va brollant a l'opinió pública, la situ-
ació és prou complexa com per quedar-se no-
més en la mera concepció del transfuguisme 
de qui abandona la disciplina de partit.

Sembla, però, que aquesta valoració més 
extensa i reflexiva no l'han fet ni l'Ajunta-
ment de Mollet ni el de la Llagosta. Diuen 

E
ESCARAFALLS INÚTILS

Politòleg
ORIOL ESCURACave Canem

que trenquen relacions amb el de Sant Fost 
com a gest de rebuig. Potser no és tan greu 
que alguns polítics catalans hagin tingut 
traves per concórrer en unes eleccions o 
exercir els seus càrrecs? I han trencat vin-
cles amb el govern espanyol? Evidentment 
que no, perquè hi ha un bé superior a tot 
plegat: la gestió dels interessos dels veïns.

Per sort o per desgràcia, no només com-
partim la llera del Besòs. Tots aquests mu-

nicipis tenim estratègies socioeconòmiques 
i realitats físiques que ens empenyen a pro-
jectar el futur conjuntament. Sobre la taula 
hi ha una constel·lació de consorcis i man-
comunitats que caldrà dibuixar amb més ri-
gor i precisió i, d'alguna manera, s'haurà de 
trobar instruments de cooperació i gestió 
conjunta. Els propers mesos ens permetran 
veure quins actors polítics del Baix Vallès 
tenen més visió i sentit comú, i quins altres 
no guaiten més enllà de la punta del nas. I 
espero que el diàleg s'hi imposi, més enllà 
dels escarafalls estúpids.

Més de 200 persones es van aplegar dimarts al centre de Mollet per rebutjar la 
presumpta agressió sexual patida per una jove a la ciutat la nit de Sant Joan. 
Els Mossos mantenen oberta la investigació d'un cas que torna a posar sobre 
la taula una de les xacres de la societat actual, en què la violència masclista 
en massa ocasions encara queda impune per les reticències d'algunes de les 
víctimes a denunciar davant una resposta de la justícia poc garantista. No és 
d'estranyar després del que ha viscut la víctima de La Manada, una jove de 18 
anys que durant les festes de Sant Fermí de 2016 va ser violada per cinc homes 
de manera repetida i vexatòria. Durant gairebé tres anys, aquesta dona ha patit 
un calvari judicial en el qual les sentències de fins a dos tribunals –l’Audiència
i del Tribunal Superior de Justícia de Navarra– havien qualificat la violació de 
delicte d’abús sexual i havien posat en el punt de mira l'actuació de la jove 
durant l'atac denigrant-la i culpabilitzant-la del que havia succeït. Ara, el 
Tribunal Suprem esmena aquestes sentències prèvies i condemna els homes 
a 15 anys de presó per un delicte de violació, una desició que, sortosament, 
reverteix el diabòlic missatge que aquelles dones que no es resisteixen o no 
exposen la seva vida davant un atac poden no ser considerades víctimes.

NO ÉS NO, ARA I SEMPRE
Editorial

Bústia
Rèplica a Joan Sanjuan

Divendres 21, llegim en aquest diari, a 
l'apartat de La Miranda, que en Joan San-
juan, sense venir a tomb, amb arguments 
esbiaixats i per motius que desconeixem, 
signa un article de menysteniment cap a 
l'alcalde de Santa Maria de Martorelles, Ju-
lián Trapero. No volem ni podem permetre 
que aquestes paraules quedin sense rèpli-
ca. I per aquest motiu, volem recordar que:
Julián Trapero ha estat 8 anys alcalde de 
Santa Maria durant els quals ha prioritzat 
el treball en equip, sense afany de protago-
nisme i donant presència i valor a les tas-
ques de cada regidor. L'escrit parla d'emè-
rit (definició: adj. Dit de la persona que, un 
cop retirada del seu càrrec, en conserva el 
grau i els honors i, sovint, l'estipendi.), si 
en Joan Sanjuan participés de la vida polí-
tica al municipi, estaria assabentat i sabria 
que un ajuntament com el nostre requereix 
la presència diària de l'alcalde pel seu bon 
funcionament, cosa que ha estat així fins al 
darrer dia de legislatura.

Això no obstant, és cert que el mateix alcal-
de, en una entrevista a aquest diari el 7 de ju-
liol de 2017, manifestava que no es tornaria 
a presentar com a cap de llista, però aquesta 
afirmació mai ha volgut dir que a partir de 
llavors desatengués les seves obligacions a 
l'Alcaldia i les regidories d'Urbanisme i Re-
cursos Humans. Creiem que el Sr. Sanjuan, 
en comptes de perdre energies escrivint 
aquest article, podria dedicar-se a fer una 
mica d'autocrítica històrica, revisant les 
formes presidencialistes del seu mandat 
com a alcalde de Martorelles. 

 Olivia MOnes estévez en representació 
de l'anteriOr equip de gOvern de santa 
Maria de MartOrelles i santa Maria en 

cOMú / sAntA mAriA de mArtorelles

Sentència a La Manada
Han hagut de passar tres anys perquè pu-
guem anomenar obertament les coses pel 
seu nom, per deixar de banda la presumpció 
d'innocència (sempre necessària) i poder dir 
que el passat 7 de juliol de 2016 José Ángel 
Prenda, Alfonso Jesús Cabezuelo, Jesús Escu-
dero, Ángel Boza i Antonio Manuel Guerre-
ro van violar repetidament una dona en un 
portal de Pamplona,   van filmar amb un mò-
bil la seva gesta i van presumir d'això en un 
grup de WhatsApp creat expressament per a 
aquesta finalitat (i no era el primer cop) .

Em sorprèn, m'indigna, em cabreja, que 
l'advocat defensor d'aquests violadors 
(sempre hi ha gent per a tot) estigui estudi-
ant la possibilitat de recórrer la sentència 
del Tribunal Suprem al Tribunal Constitu-
cional i segueixi afirmant sense cap tipus 

de pudor que la víctima va consentir, que 
no es va resistir, que va acudir voluntàri-
ament, en definitiva, que no li van causar 
dany suficient. No va dir expressament NO.

Imagino el retrat dels homes que projecta 
aquesta manera de pensar: éssers primitius, 
bàsics, sense possibilitat de controlar els ins-
tints sexuals, cosificadors, misògins, incapa-
ços d'establir una relació sana, agradable, de-
sitjada i consentida amb una dona, víctimes 
d'unes circumstàncies que la seva naturalesa 
i genètica masculina no els permet evitar. És 
això? ¿De debò? Em nego a creure-ho.

Automàticament penso en què som les 
dones aplicant el mateix prisma: provoca-
tives vagines errants que únicament tenim 
la missió de deixar-nos fer per donar plaer 
(de rebre ni parlem), submisos objectes, 
carn de batalla, tontetes al servei del chu-
lazo de torn. Hauríem de verbalitzar contí-
nuament el que volem o no volem consen-
tir? ¿El que ens ve de gust o no ens ve de 
gust? ¿El que desitgem? ¿Potser hauríem 
de pactar prèviament? En quin moment? 
Hauríem potser de plasmar-ho per escrit? 
És això? ¿De debò? Em nego a creure-ho.

Alguna cosa estem fent malament com 
a societat si no som capaços d'educar els 
nostres individus en el respecte mutu, si 
finalment és un tribunal qui ha d'establir 
normes que regeixin les relacions sexuals 
entre dones i homes, si no tenim la suficient 
consciència, empatia i rigor per posar-nos 
en la pell de qui ha estat agredida, vexada, 
violada. Perquè hi ha encara qui dubta, qui 
qüestiona, qui manipula la realitat.

Divendres passat el Suprem no va fallar 
únicament a favor de la víctima de la Ma-
nada, va fallar a favor de la dignitat i la lli-
bertat sexual, va fallar a favor de totes les 
dones. Com a reflexió penso que al final, el 
veritablement trist i lamentable és que se-
gueixi existint gent a la qual cal tot això li 
hagi d'acabar dient un tribunal.

 M.Mar tOrres / mollet del vAllès

A ti, Juan Bocanegra
10 son los años que ya no estás con no-
sotros / 9  las veces que miramos al cielo 
esperando una señal / 8 tu número, el que 
buscamos en cada terminación / 7 los días 
de la semana que pensamos en ti / 6 los 
hermanos que os acompañáis ahí arriba / 
5 los fandangos que no nos dejan olvidar tu 
voz / 4  los hijos que nos enorgullecemos 
de llevar tu apellido / 3 las higueras que 
dejaste en el huerto / 2 los últimos besos 
que te daríamos a cada instante / 1 el hasta 
luego que no pudimos decirnos…
Por más años que pasen, no dejarás de ser 
eterno en nuestro recuerdo. 

 natalia bOcanegra / mollet del vAllès
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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

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

IMMOBILIÀRIA

COMPRA

PISO PLAN-
TA BAJA 100 M2 
EN MONTMELÓ. 
ZONA DE LA QUI-
TA N A- C E NTRO. 
4 habitaciones (3 
de ellas dobles y 1 
individual), cocina 

con salida a gran 

patio lavadero, y 

otro patio sali-

da por habitación 

individual, baño 

con plato de du-

cha. Terraza 25m2 

aprox. con toldo. 

Cert. energ.: E. 

Ref. EV11139.   PVP: 

165.000 euros. Tel. 
93 572 30 73.

PISO EN MON-
TORNÈS CENTRO. 
Bien conservada, 
88 m2, 4 hab. (3 
dobles y 1 indivi-
dual), baño com-
pleto, recibidor, 
salón comedor, 

balcón, cocina 
conservada, la-
vadero, suelo de 
terrazo, venta-
nas de aluminio, 
calefacción, aire 
acond. (frío/calor), 
ascensor. CEE: E. 
Ref. LV11833  Pre-
cio: 137.500 €. Tel. 
93 568 35 45.

PISO EN MONT-
MELÓ Cerca de la 
estación de Renfe. 
67 m2, 3 hab. (2 
dobles y 1 sencilla), 
baño con ducha, 
cocina equipada, 
salón comedor, 
suelo de gres, 
puertas de sapelly, 
ventanas de alu-
minio, ascensor, 
muy bien conser-
vado,para entrar a 
vivir, buena situa-
ción del inmueble. 
CEE: E. Ref.LV11841. 
Precio: 137.000 €. 
Tel. 93 568 35 45.

LLOGUER

SEÑORA COM-
PARTIRIA PISO 
con persona que 
tuviera piso de 
alquiler. Vallès 
Oriental (Parets o 
Mollet). Teléfono 
678 350 973.

SEÑORA CATALA-
NA NECESITA HAB. 
En alquiler en casa 
de matrimonio de 
jubilados. Ayuda en 
la cocina y compa-
ñía. Vallès Oriental 
o Maresme. Tel. 678 
350 973.

TREBALL

DEMANDA

PIZZERÍA LA SOLE 
BUSCA REPARTI-
DOR. Con licencia 
de moto. De miér-
coles a domingo 
de 20 a 24 h. Tel. 
654 082 336. Cal-
des de Montbui 19, 
local 3.

OFERTA

S’OFEREIX AU-
TÒNOMA PER 
PORTAR COMP-
TABILITATS/FIS-
CAL/IMPOSTOS, a 

pimes i autònoms. 
Tel. 651 04 00 07.

RELAX

ANA NUEVA EN 
MOLLET Y AMI-
GA. Besucona, sí 
a todo, masajes 
eróticos, be-
sos profundos 
con lengua, lluvia 
dorada, griego, 
abrazos y cari-
cias… Teléfono 634 
62 38 14.

CHICA PARTICU-
LAR Y FIESTERA. 
Madurita, 50 años, 

gordita y cariño-
sa. 150 de pecho 
natural, soy gua-
pa, me gustan los 
besos con lengua, 
francés natural y 
hago todo tipo de 
servicios. Teléfono 
698 233 361. Susi.

CHANEL. Alegre, 
divertida, coqueta 
y sobre todo muy 
morbosa. Des-
cubrirás en mi una 
delicia. Hago una 
gran variedad de 
servicios: griego, 
69, francés, beso 
negro, beso con 

lengua y lluvia 
dorada. Muy com-
pletita. Teléfono 
de contacto: 611 26 
20 91.

NOVEDAD. Soy una 
española anda-
luza por primera 
vez en Mollet. Mis 
amores, vengo ar-
diente para daros 
todas mis caricias. 
Os espero las 24 
horas. Tengo 100 
de pecho natural. 
Espero tu visita. 
Corazones: 697 
994 479 o 603 736 
284.

SE PRECISA 
CAMARER@
INTERESADOS ENTREGAR  

CURRICULUM VITAE A:
hola@restaurantlespruneres.com

o en Calle la Pau, 48
08100 Mollet del Vallès (BCN)

ES BUSCA PARELLA PER 
REALITZAR TASQUES DE 

VIGILANTS I CUIDADORS D'UNA 
FINCA A PROP DE BERGA

Interessats preguntar per Montserrat

630 01 35 73
El perfil que busquem és parella a partir 
de 40 anys, millor amb fills grans, sobretot 
amb carnet de conduir almenys un de la 
parella, imprescindible. TASQUES: Neteja 
de les cases, una és casa rural, Cuidar 
animals, Jardí, Hort. Sobretot la persona 
que requerim, a de tenir nocions de 
petites reparacions, canvi de bombetes, 
aixetes, etc. OFERIM: Casa totalment 
equipada, i nova, llum, aigua, calefacció, 
tel., cotxe, menjar de la nostra granja, + 
productes del hort, Nomina a convenir. 



dV, 28 juny 201918

ESPORTS
Alèxia Putellas queda fora del Mundial de França
La jugadora molletana de futbol Alèxia Putellas ha quedat eliminada 
del Mundial Femení de futbol de França amb la selecció espanyola, 
després de perdre als vuitens de final per 1-2 contra la millor selecció 
del món, la dels Estats Units. Era la primera vegada que la selecció 
estatal femenina arribava als vuitens de final d’un Mundial. 

Festival d'estiu del CP la Llagosta
Aquest divendres , el Club Patí la Llagosta 
organitza el Festival d'estiu de patinatge 
artístic, on actuaran les patinadores i 
patinadors de l'entitat. L'esdeveniment es farà 
a la pista de l'Institut Marina de 19 a 21 h.

MOLLET. El desè Open Catalunya 
de billar americà se celebrarà a 
Mollet entre els dies dijous 4 de 
juliol i diumenge 7. Dimarts es 
presentava a l'Ajuntament l'esde-
veniment, que, per desena vegada 
organitza l’Associació Molletana 
de Billar Americà (AMOBA) i que 
aplega jugadors d’aquesta disci-
plina esportiva d’arreu de Catalu-
nya, però també alguns de l’Estat i 
també estrangers. 

De fet, tal com explicava el presi-
dent d’AMOBA, Gerard Camp, en-
guany vindran jugadors de billar 
de Castelló, Saragossa i San Sebas-
tià. París Comas, David Alcoberro, 
Raúl Hebles o Nacho Smith són 
alguns dels noms més importants 
que estaran presents en la desena 
edició de l’Open Catalunya.

El considerat com a millor ju-
gador de billar americà de Mollet, 
Toni Casamartina, competirà en 
aquest torneig. Ho farà fent pare-
lla amb Jorge Díaz, un dels millors 
jugadors espanyols. “El meu ob-
jectiu és poder arribar a la fase 
final”, afirma Casamartina.

Gairebé 200 jugadors
En total, 190 jugadors participaran 
en el torneig. “Miro enrere i recor-
do el primer Open: llavors eren 
64 els participants. Posterior-
ment, hem anat creixent any rere 
any i ara hem omplert cinc qua-

nil artiaga

BILLAR  EL TORNEIG SE CELEBRARÀ A MOLLET ENTRE EL 4 I EL 7 DE JULIOL

L'Open Catalunya acollirà 
190 jugadors de billar americà

drants de 32 jugadors”, explicava 
Gerard Camp, qui afegia que “es 
podria parlar del millor Open de 
billar americà de Catalunya, i el 
tercer millor d’Espanya”.  També 
va recordar que en dues setmanes 
es van esgotar les inscripcions.

El president d’AMOBA va 
subratllar que, enguany, s’utilit-
zarà la plataforma Qscore, on tot-
hom podrà seguir al moment els 
enfrontaments. A més, es tornarà 
a obrir un canal de Youtube per-
què tothom pugui seguir el torneig 
billarista. “En total seran més de 
90 hores d’esdeveniment”, re-

marcava Camp. Per últim, Gerard 
Camp, va explicar que es donaran 
un total de 6.800 euros en premis, 
repartits en 20 guardons.

D’altra banda, l’alcalde de Mo-
llet, Josep Monràs, va afegir que 
aquest torneig es pot veure com 
un preàmbul dels Mundials de Ro-
ller Derby que acollirà el municipi 
al juliol.  Monràs va recordar que 
Mollet ha estat ciutat europea de 
l’esport, i que, aquests esdeveni-
ments com l’Open de billar ameri-
cà ajuden a “mantenir la flama 
d’aquest nomenament com a 
ciutat europea de l’esport”. 

PRESENTACIÓ  L'alcalde Monràs i el president d'AMOBA, Gerard Camp

MOTOCICLISME  ENGUANY SE CELEBRA LA 25a EDICIÓ

MONTMELÓ. Els dies 5, 6 i 7 de juli-
ol, el Circuit de Barcelona-Catalu-
nya acollirà les AMV 24 Hores de 
Catalunya de Motociclisme.

Enguany, aquesta competició 
comptarà amb la participació de 
56 equips, el que suposa la xifra 
més alta dels últims tres anys, 
amb un increment d'un 10% res-
pecte a l'any passat. En total, hi 
haurà cinc nacionalitats represen-
tades: França (27), Espanya (24), 
Suïssa (3), Alemanya (1) i la Gua-
iana Francesa (1).

L’equip Kawasaki Català Aclam, 
de Molins de Rei, va ser el gua-
nyador del 2018 i enguany torna 
a participar; amb els pilots Kike 

Ferrer, Julien Pilot, Kevin Denis i 
Anthony Loiseau –que se sumarà 
aquest any–.

Aquesta serà la 25a edició de les 
24 Hores de Catalunya, i amb mo-
tiu de la celebració de l’aniversari 
s'ha ideat una activitat destinada 
als aficionats, anomenat Ronda, 
que consisteix en un itinerari per 
carretera per a motos de touring 
que tindrà lloc el mateix dia de 
l'inici de la prova, el dissabte 6 
de juliol. Aquest itinerari tindrà 
sortida i arribada al Circuit, in-
cloent-hi dues voltes a la pista de 
forma controlada. El preu és de 
30€ per participant i 20€ per als 
acompanyants.  

56 equips participaran a les 
AMV 24 Hores de Catalunya

PARETS. La patinadora del Club 
Patí Parets Sílvia Rodríguez com-
petirà al Campionat d'Europa de 
Patinatge Artístic. La paretana va 
aconseguir la classificació després 
de quedar en quart lloc al Campi-
onat d'Espanya, a 18 punts de les 
medalles. Rodríguez va haver de 
remuntar en aquesta competi-
ció, ja que va quedar sisena en el 
programa curt. No obstant això, 
una bona actuació en el programa 

PATINATGE  EL JUVENIL BRUNO MARCO ÉS CAMPIÓ CATALÀ 

Sílvia Rodríguez obté l'accés a 
l'Europeu de patinatge artístic

llarg li va donar l'accés a l'Euro-
peu, que es disputarà entre finals 
del mes d'agost i principis de se-
tembre a Alemanya.

Bruno Marco, campió català
D'altra banda, el patinador del CP 
Parets Bruno Marco va quedar 
campió de Catalunya en la catego-
ria juvenil. Amb aquest resultat, 
Marco obté el bitllet per competir 
al Campionat d'Espanya. 
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CONSULTORI 
MÈDIC

L’acupuntura m’aniria  bé per la migranya?

L’acupuntura és una ciència oriental mil·lenària que 
tracta directament els símptomes com un conjunt 
d’alteracions del òrgans i els Canals mitjançant la 
punció d’uns punts específics a la pell que s’identi-
fiquen amb aquestes alteracions.

Aquests punts estan científicament estudiats com 
uns punts on el territori vascular i nerviós és més 
dens a més a més de tenir una impedància diferen-
ciada de la resta del teixit del voltant.

L’acupuntura està avalada per estudis científics que 
demostren l’eficàcia de la puntura d’aquests punts, 
per mans expertes, comparat amb placebo, pel 
tractament de determinades patologies.

L’OMS ha definit tota una sèrie de patologies per 
les quals s’ha demostrat que la indicació del trac-
tament amb acupuntura pot ser igual o superior al 
tractament amb fàrmacs per aquest mateix pro-
blema de salut. 

Això mai suposa un trencament amb el tractament 
mèdic habitual o crònic sinó que la millora clínica pro-
gressiva implica que es pugui anar disminuint el trac-
tament farmacològic, a vegades fins a eliminar-lo del 
tot, depenent del temps d’evolució de la patologia.

Què és la migranya?

En Medicina Tradicional Xinesa, la migranya es consi-
dera un ascens de YANG de FETGE cap al cap per un 
estancament crònic del QI del FETGE, habitualment 
relacionat amb les emocions però que també pot 
estar relacionar amb un dèficit de SANG de FETGE. 

Són paraules molt estranyes per definir aquesta sín-
drome que, en Medicina Occidental, es defineix com 
un mal de cap pulsatiu de gran intensitat, que pot 
començar de cop o amb uns pròdroms (símptomes 
previs al mal de cap) com enlluernament (“deste-
llos”), dificultat d’enfocar la visió, etc.. Aquest mal de 
cap cursa també amb fotofòbia (intolerància a la 

llum) i pot anar acompanyat de nàusees i vòmits i/o 
d’altres símptomes generals.

Quan comença una crisi migranyosa, el millor trac-
tament és el repòs al llit en un lloc fosc i en silenci 
per disminuir l’impacte dels estímuls sensorials que 
empitjoren la crisi. Alhora que cal instaurar un trac-
tament farmacològic a l’inici dels símptomes, com 
més aviat millor, per evitar que la crisi vagi a més amb 
antiinflamatoris no esteroïdals.

Què hi pot fer l’acupuntura?

L’acupuntura pot tractar una crisi migranyosa però 
possiblement sigui menys eficaç que els fàrmacs en 
la fase aguda.

En canvi, l’acupuntura és extraordinàriament eficaç 
per evitar les crisis. D’aquesta manera, amb un trac-
tament regular d’una sessió setmanal o quinzenal 
durant unes 4-6 setmanes, depenent de la freqüèn-
cia de les crisis, pot minorar els símptomes de les 
mateixes i fins i tot evitar que apareguin noves crisis. 
Llavors sols caldrà una sessió de manteniment que 
es valorarà en funció de com evolucioni la persona 
que pateix migranya.

Els resultats són extraordinaris i les persones que 
pateixen migranya crònica expliquen que mai ha-
guessin imaginat com els ha millorat i que, en cas 
de tenir mal de cap, ja no torna a tenir la mateixa 
intensitat.

A l’Institut Mèdic Baix Vallès oferim aquest tracta-
ment complementari dins el catàleg de serveis del 
centre per professionals formats i experimentats.

Dra. Anna M. Casas Ros
Metgessa acupuntora 

Col.legiat 22.839
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PARETS. Aquest divendres se cele-
bra la Nit de l'Esport de Parets. A 
partir de les 20 h, el Teatre Can 
Rajoler serà l'escenari del lliu-
rament de premis als i les mi-
llors esportistes de la tempora-
da 2018-2019, en les categories 
masculina i femenina.

En aquesta edició han estat 82 
els esportistes nominats que op-
ten als premis, tant d'esports in-
dividuals com d'esports en equip, 
mentre que en l'apartat d'equips 
s'han presentat 10 candidatures, 
7 en la categoria masculina i 3 en 
la femenina.

Els equips nominats són: el 
Garmin Team Trail del CAM, el 
mini masculí negre del Club Bàs-
quet, el cadet B masculí del Club 
Futbol Sala, l'equip sénior del 
Club Petanca, l'aleví de relleus 
del Club Atletisme, el primer 
equip del Club Futbol, el sub -12 
de l'Associació Paretana d'Es-

ajuntaMent de parets

ENTITATS  EL TEATRE CAN RAJOLER ACOLLIRÀ LA NIT DE L'ESPORT A PARTIR DE LES 20 H

Parets premiarà els millors 
esportistes i equips locals

cacs, el juvenil femení del Club 
Futbol Sala, l'equip mini femení 
negre del Club Bàsquet i l'infantil 
femení del Club Handbol.

Albert José Gonzalvo del Club 
Triatló i Júlia Lahosa del Club 
Atletisme –com a millors espor-
tistes individuals– i Santi Rodrí-
guez Núñez del Club Futbol, i Ma-
rina Platel Heredero del Futbol 

Sala –com a millors esportistes 
d'equip– van ser els guanyadors 
de la darrera edició de la Nit de 
l'Esport. Pel que fa als millors 
equips de la temporada, els reco-
neixements van ser per a l'equip 
en categoria sub-12 de l'Associ-
ació Paretana d'Escacs i l'equip 
cadet femení del Club Bàsquet 
Parets. 

EDICIÓ ANTERIOR  Gonzalvo i Lahosa van ser els guanyadors de l'any passat

ATLETISME  VA SER PRIMER A LA PROVA DELS 2.000 OBSTACLES

Álex Salgado és campió d'Espanya
L'atleta del Club Atlètic Mollet Álex Salgado s'ha proclamat campió  
d'Espanya en la modalitat dels 2.000 metres obstacles. Ho ha aconseguit 
en el torneig estatal, disputat el passat cap de setmana a Castelló. Aquest 
dissabte participarà a Madrid amb la selecció Espanyola en una trobada 
internacional entre Espanya i Portugal.

cluB atlètic Mollet

TAMBÉ VA SER SEGON A LA PROVA DELS 600 METRES LLISOS

Aarón Ramírez, campió de Catalunya
L'atleta del Club Atletisme Montornès Aarón Martínez es va proclamar  
el passat cap de setmana campió de Catalunya en la disciplina del  
llançament de javelina, en la categoria Sub-14. A més, també va assolir  
un segon lloc al podi en la modalitat dels 600 metres llisos.

cluB atletisMe Montornès

KARATE  EL CLUB MONTORNESENC VA EMPORTAR-SE 50 MEDALLES EN KATA I KUMITE

MONTORNÈS. El club Karate Mon-
tornès va aconseguir un total de 
50 medalles al torneig Tarraco de 
Karate 2019, que es va disputar el 
cap de setmana passat. Aquests 
metalls es van repartir en dues 
modalitats: en kata, el club va as-
solir 33 medalles –10 ors, 10 pla-
tes i 11 bronzes–. I, d’altra banda, 
en la disciplina de Kumite, el Mon-
tornès va assolir 19 medalles més 
–9 ors, 3 plates i 7 bronzes.

En kata, els esportistes partici-
pants del Karate Montornès que 
van pujar al podi van ser: Nerea 
Martínez, Judit Rodríguez, Pau 
Río, Pol Menéndez, Dídac Tejeda, 
Nuria Ramírez, Isam Izem, Íngrid 
Lopez, Julia Río, Sofía Serafín, 
Marta Borrego, Sílvia Rodríguez, 
Aina Olaya, Judith Anguera, Iker 
Caminada, Usama Karach, Lluna 
Herrera, Mara Hernández, Bernat 
Vilà, Isaac López, Áxel Herrera, 

Pluja de medalles del Karate 
Montornès al Tarraco 2019

Andrea Caminada, Laura Naud, 
Jorge Anguera, Helena Ortiz, Ilia 
Gutiérrez, Ciro Gutiérrez, Estela 
González i Pablo Fuentes.

I, pel que fa al kumite, els mon-
tornesencs guardonats van ser: 
Marta Borrego, Julia Río, Max 
Hernández, Pablo Fuentes, Sílvia 
Rodríguez, Judith Anguera, Leire 
Martínez, Alan Gutiérrez , Áxel 
Herrera, Pol Olaya, Laura Naud, 
Maria Fernández, Pau Fernández, 
Sergio Hernández, Jorge Anguera, 
Sergi Borrego, Cristina Fernández, 
Lluna Herrera, Ainhoa Zambrano i 
Iker Caminada. Alguns van fer me-
dalla en les dues disciplines. 
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HASTA
Oferta válida del  

28 de junio al 14 de julio

Oferta vàlida del  

28 de juny al 14 de juliol

50%REBAJAS

FINS AL50%REBAIXES

C/Rabassaires, 50, Barcelona - Mollet del Vallès - 935 419 170
C-17 Sortida Mollet - AP-7 Sortida 15 Mollet centre
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PARETS. L’alpinista de Parets Ser-
gi Mingote es troba actualment 
al Camp 2 de la muntanya Nanga 
Parbat, a uns 6.100 metres d’al-
titud. El Nanga Parbat és un cim 
de 8.126 metres, i és, per tant, un 
nou vuit mil que Mingote ha es-
collit recentment coronar dins el 
seu repte solidari. De manera que 
seria el tercer vuit mil d’aquesta 
nova expedició a la serralada del 
Karakoram, al Pakistan, que se su-
maria als Gasherbrum I (8.080 m) 
i II (8.035 m).

Una muntanya amb 'mala fama'
El Nanga Parbat és la novena 
muntanya més alta del món i es 
tracta d’una de les muntanyes 
més dures i perilloses de la serra-
lada del Karakoram: un centenar 
d’alpinistes han perdut la vida en 
intentar escalar-la des del primer 
intent, que data de l’any 1895; fet 
que l'ha portat a que l'anomenin 
la muntanya assassina. El cim no 
es va coronar per primera vegada 
fins a l’any 1953, quan ho va acon-
seguir Hermann Buhl.

Ara ho intentarà Mingote, que 
es troba al C2 després d’una dura 

onat foundation

ALPINISME  EL DE PARETS ARRIBAR AL CAMP 2 DEL NANGA PARBAT, A 6.100 METRES D'ALTITUD

Mingote incorpora un nou  
8.000 a l'expedició al Karakoram

travessa de 13 hores des del Camp 
Base. L’esportista d’elit paretà ex-
plica que aquesta expedició està 
sent complicada. 

De fet, va haver de socórrer 
un alpinista amb “clars símpto-
mes d’hipotèrmia”, afirma. “Va 
ser una situació extrema, però 
de mica en mica es va anar re-
fent. Comencen a ser habituals 
aquestes situacions delicades 
en alçada i no m’agrada gens”, 

explica Mingote, qui, amb tot, re-
coneix que “aquestes situacions 
et fan créixer com a alpinista i 
com a persona”. 

Ara, Sergi Mingote intentarà 
pujar fins al C3. Després del Nan-
ga Parbat li faltaran els dos Gas-
herbrums. Té temps fins al 16 de 
juliol per completar el rècord de 
coronar sis vuit mils en menys 
d'un any sense l'ajuda d'oxigen 
artificial. 

LA RUTA  Camí que l'expedició ha de seguir per coronar la muntanya assassina

FUTBOL  LES SEMIFINALS ES JUGARAN A FINALS D'AGOST

PARETS. El CF Parets s’enfrontarà 
al CF Empuriabrava-Castelló en 
el partit corresponent a les semi-
finals de la Copa Catalunya Ama-
teur, que es disputaran a finals 
d'agost. Així ho va determinar el 

sorteig de la competició que es va 
dur a terme el dimarts a Barcelo-
na. El conjunt paretà es va classifi-
car per a les semifinals del torneig 
després de superar el Molinos a la 
tanda de penals. 

L'Empuriabrava serà el rival del 
Parets a les semifinals de la Copa

FUTBOL SALA  VA SERVIR COM A CLOENDA DE LA TEMPORADA

300 participants al Memorial de la Torre
El pavelló Joaquim Rodríguez de Parets del Vallès va acollir el cap de 
setmana passat una nova edició del torneig Memorial Jesús de la Torre, 
en memòria de qui va ser l'impulsor del futbol sala formatiu al municipi 
paretà. Enguany, més de 300 jugadors i jugadores han participat en aquest 
esdeveniment, que fa sis anys que se celebra, i que ha servit també com a 
cloenda de la temporada 2018-2019 del FS Parets.

Marc Barrio

El CF Mollet fitxa
dos nous jugadors
MOLLET. El CF Mollet segueix 
transformant la plantilla.  Recent-
ment ha fet oficial dues noves in-
corporacions pel primer equip: el 
lateral Arnau Arruebo, que arriba 
procedent del Juvenil de Divisió 
d'Honor del CE Europa; i el davan-
ter Oriol Anglada, que prové del 
FC Cardedeu.

La Concòrdia fitxa 
tres jugadores més
LA LLAGOSTA. El CD la Concòrdia 
ha fet oficial la incorporació de 
tres jugadores més de cara a la 
temporada vinent: Naiara More-
no, que torna a competir en futbol 
sala després de fer-ho en karate; 
Leyre Granero, que arriba proce-
dent del CN Caldes –de la catego-
ria sènior femenina–; i, per últim, 
Mercè Portabella, del  Les Corts, 
també de la sènior femenina.

HANDBOL  EL TORNEIG ES DISPUTA ENTRE EL 26 I EL 30 DE JUNY

LA LLAGOSTA. El Joventut Handbol 
la Llagosta ha aportat dos equips 
masculins a la Granollers Cup 
d'enguany, el torneig més im-

portant d'handbol base del sud 
d'Europa. Competiran l'infantil i 
el cadet masculins. El torneig es 
disputa del 26 al 30 de juny. 

Equips del Joventut a la Granollers Cup

130 jugadors disputen 
el torneig de base
LA LLAGOSTA. Des d'aquest di-
marts i fins al proper divendres 
5 de juliol s'està disputant al pa-
velló Antonio García Robledo el 
Torneig de futbol sala de base de 
la Llagosta, que organitza el Con-
sell Municipal de l’Esport Escolar 
i Lleure i l’Ajuntament. Hi partici-
pen uns 130 jugadors –d'un total 
de 16 equips–, entre les categori-
es d'aleví, infantil i cadet.
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CULTURA

LA LLAGOSTA. Irene González va 
ser proclamada el dimarts com a 
guanyadora del concurs de car-
tells de festa major de la Llagos-
ta en un acte celebrat al Saló de 
plens de l'Ajuntament. 

Des del 3 de juny es podien 
votar els tres cartells finalistes a 
través d'internet. La creació de 
la guanyadora va rebre 106 vots, 
el 64% del total. L'alcalde Óscar 
Sierra, juntament amb els regi-
dors Fran Ruiz i Mariano García, 
va fer-li entrega d'un premi de 
500 euros. El segon classificat va 
ser Marc Subirana, d'Olot, amb el 
21% dels vots i es va endur 200 
euros. El tercer cartell més votat 
per la ciutadania de la Llagosta va 
ser el del molletà Francisco José 
Muñoz, amb el 15% dels vots i un 
premi de 100 euros.

El primer acte de l'alcalde
Segons va destacar Óscar Sierra, 
encara que el de la Llagosta és un 
concurs molt ben remunerat, "no 
es presenten tantes persones 
com voldríem". Amb tot, es va 
mostrar satisfet amb la participa-
ció i "l'alt nivell dels cartells".

El de dimarts, era el primer acte 
públic que Sierra feia en el nou 
mandat, però va recordar que el 
tret de sortida de les festes no era 
la presentació del cartell, ja que el 
regidor de Cultura i de Joventut 

a.a.

LA IMATGE DE LES FESTES  D'esquerra a dreta: Mariano García, Irene González, Óscar Sierra i Fran Ruiz

Irene González guanya el concurs de 
cartells de la festa major de la Llagosta

DISSENY  LA SELECCIONADA ÉS UNA ANTIGA VEÏNA DEL POBLE QUE ENCARA TÉ UN FORT LLIGAM AMB EL MUNICIPI

"porten molt de temps treba-
llant en la festa major". El cartell 
serà la imatge de les festes d'estiu 
que enguany començaran el prò-
xim 9 de setembre.

La guanyadora
De 33 anys, Irene González va néi-
xer al poble, i, tot i que actualment 
resideix a Mataró, encara té una 
forta vinculació amb la Llagosta. 
"El primer cop que vaig partici-

par en el concurs va ser fa molt 
temps i segons em va explicar 
la meva mare, també em van 
preseleccionar", va afirmar Gon-
zález que reconeixia que en l'edi-
ció d'aquest any es va presentar a 
última hora i a corre-cuita.

Pel que fa al seu cartell, la dis-
senyadora va explicar que "per 
a mi les festes de la Llagosta 
representen la meva infància i 
en tenir una nena, em vaig ba-

sar en la seva fesomia per fer el 
cartell". En la creació de González  
hi apareix un infant disfressat de 
llagosta "perquè sempre m'ha 
agradat disfressar-me" i darrere 
seu s'hi aprecien símbols que re-
corden les Gitanes de la Llagosta i 
el tren de la bruixa. "Per a mi les 
festes sempre han representat 
aquesta atracció de fira, ja que 
hi podia pujar sense parar", va 
concloure la guanyadora. i A.A.

MOLLET / MONTMELÓ. Una mont-
melonina i un molletà seran pre-
sents el pròxim 17 de juliol a la 
gala dels Premis Butaca del Tea-
tre i Cinema de Catalunya. Seran 
l'actriu Queralt Casasayas i l'actor 
Aitor Galisteo-Rocher, ja que dos 
projectes en els quals participen 
han estat seleccionats pel jurat 
del premi com a finalistes en la ca-
tegoria de teatre de petit format. 

Galisteo-Rocher apareix a l'obra 
Els ocells de la companyia La Ca-
lòrica. La peça és una reflexió 
mordaç en clau d'humor sobre "el 
mite de la democràcia" inspira-
da en l'obra clàssica d'Aristòfa-
nes; la primera comèdia que ata-
cava de cara la democràcia.

Per la seva banda Casasayas 
actua en l'obra Una gossa en un 
descampat representada el 2018 
a la sala Beckett de Barcelona. La 
peça narra la història de supera-
ció d’una parella que perd un fill 
quan ella està embarassada de 
cinc mesos.

Precisament, tots dos intèrprets 
ja van ser guardonats amb dos 
premis Butaca el 2017 per l'obra 
Fairfly, del dramaturg Joan Yago, 
una comèdia sobre la bombolla de 
les startups i la cultura emprene-
dora, que va aconseguir els pre-
mis a Millor text i Millor especta-
cle de petit format. i

ESCENA

Dos intèrprets 
baixvallesans 
als Premis 
Butaca de Teatre

'Coco', a la biblioteca llagostenca
La Biblioteca de la Llagosta oferirà la 
projecció de la pel·lícula d'animació Coco 
el dimecres vinent a les 16.30 h. La cinta es 
situa a Mèxic i tracta la festivitat del Dia dels 
Morts. Hi haurà crispetes i aire condicionat.

La Bicicletada del Besòs arriba, per fi, el diumenge 
Després d'haver-se d'ajornar per culpa de les pluges el passat 19 de 
maig, finalment la Bicicletada del Besòs organitzada pel Consorci 
Besòs Tordera, es celebrarà aquest diumenge. Amb l’etiqueta 
#kmcontraelcàncer, a les 9.30 h es donarà el tret de sortida a 
Montornès (riu Mogent) i Montmeló (riu Tenes). 
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dissabte 29

diumenge 30

divendres 28

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

Punt àlgid en l'onada de 
calor que estem patint, 
amb cel serè i valors ter-
momètrics al voltant dels 
38 graus.

La calor afluixarà un xic, 
malgrat que continuarà 
sent molt forta, i el cel 
seguirà serè, potser amb 
alguns núvols ja a la nit.

El termòmetre continu-
arà desinflant-se, i, tot i 
que continuarà fent força 
calor, serà més suporta-
ble. El cel seguirà serè.

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

DIJOUS, 20 27ºC 19ºC 23ºC - 34 km/h SE

DIVENDRES, 21 28ºC 19ºC 24ºC - 29km/h SSE

DISSABTE, 22 30ºC 19ºC 28ºC - 31 km/h SW

DIUMENGE, 23 31ºC 18ºC 29ºC - 27 km/h SSE

DILLUNS, 24 32ºC 18ºC 29ºC - 40 km/h E 

DIMARTS, 25 30ºC 20ºC 28ºC - 35 km/h SE

DIMECRES, 26 35ºC 21ºC 34ºC - 34 km/h ESE

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

LA LLAGOSTA VIU UNA 
TARDA DE FLAMENC 
AL CENTRE CULTURAL

L'alumnat d’Aires de Andalucía i els grups de ball del Centre Cultural la Taxonera i 
de l’espai de flamenc La Capitana de l'Hospitalet van ser els encarregats de dur a 
terme el dissabte un espectacle de ball i música en directe al Centre Cultural de la 
Llagosta de flamenc. Aquest esdeveniment organitzat per la mateixa entitat Aires de  
Andalucía va ser un èxit que va congregar al voltant d'unes 200 persones de públic. i

Marc Barrio

TRADICIONAL  L'ESDEVENIMENT VA SER ORGANITZAT PER L'ENTITAT AIRES DE ANDALUCÍA

MOLLET. Sessió de teatre de primer 
nivell a la Fiveller diumenge. A la  
sala de Mollet es representarà 
l'obra Germanes de la dramaturga 
Carol López, dirigida per Frances 
J. Serra i interpretada pels actors 
del Grup Escènic Casino, Mont-
serrat Sala, Montse Martín, Alba 
Ambròs, Anna Tantiñà, Jordi Gar-
ví i Marc Calvo. L'obra original, 
que va passar pel teatre Villarroel 
de Barcelona i va tenir una adap-
tació cinematogràfica, planteja els 
problemes eterns de les parelles. 
La funció es representarà  a les 18 
h i les entrades tenen un preu de 
7 euros. i

PARETS. El divendres s'estrena a 
Lliçà de Vall l'obra Euphoria en la 
qual participaran nou joves de Pa-
rets d'entre 9 i 16 anys. El show 
que es representarà també dissab-
te i diumenge serà el tret de sorti-
da d'una gira que té previst dur a 
terme 50 espectacles a Catalunya.

En total 15 noies pujaran a l'es-
cenari en la seva primera expe-
riència professional en el món de 
les arts escèniques. L'obra explica 
la història d'Arlet una noia que es 
fa gran i té el somni de conver-
tir-se en maga. "Un homenatge a 
la dona i a tots els seus somnis", 
diu l'organització. i

L'obra 'Germanes'
de Carol López a la 
Sala Fiveller

Nou paretanes 
es convertiran en 
actrius a Lliçà

MOLLET. Aquest divendres es tan-
ca el període d'inscripcions per a 
joves molletans de 12 a 18 anys 
que vulguin participar en els ta-
llers que organitza l'Ajuntament. 
Sota el títol de Mollet és jove! es 
podran realitzar cursos d'edició 
de vídeo, xarxes socials i blogs, 
disseny i impressió en 3D, inicia-
ció a l'electrodance o dibuix de 
còmic, i competir en tornejos de 
bàsquet 3x3 i de futbol sala. Així, 
també s'obren les inscripcions del 
Madafunk'it que es celebrarà a 
meitats de juliol. L'esdeveniment 
per a joves i nens apropa el ball 
urbà a Mollet. i

Comencen els 
tallers de juliol per 
a joves a Mollet

BAIX VALLÈS. Com ja és tradició 
per aquestes dates, diferents mu-
nicipis de la comarca connecta-
ran amb el Gran Teatre del Liceu 
per poder oferir des de pantalles 
gegants un espectacle operístic 
interpretat en directe a la famosa 
sala de música barcelonina. En el 
conegut com a Liceu a la fresca, els 
veïns de Mollet, Parets, Sant Fost, 
Martorelles i Santa Maria de Mar-
torelles podran veure aquest di-
vendres (22 h), Tosca, de Puccini.
A Mollet, l'emplaçament en el qual 
s'instal·larà la pantalla gegant 
serà la plaça Prat de la Riba, men-
tre que a Parets serà a La Linera, 

a Montornès als Jardins de Manso 
Calders, a Sant Fost a la plaça de 
la Vila, a Martorelles al Pati de la 
Masia de Can Carrencà i a Santa 
Maria, al parc de la Torrentera.

Segons expliquen des de l'orga-
nització, l’objectiu és "promoure i 
potenciar la cultura i fugir d’eli-
tismes i apropar l’òpera a tota la 
ciutadania". Aquesta iniciativa es 
celebra a tot l'estat espanyol des 
del 2007. Així, en l’edició de l’any 
passat es va retransmetre Manon 
Lescaut, una altra òpera de Giaco-
mo Puccini i en l'edició de fa dos 
anys l'obra escollida va ser Il Tro-
vatotore, de Giuseppe Verdi. i

El Baix Vallès 
se'n va al Liceu 
amb Puccini

MÚSICA  L'OBRA D'ÒPERA ES PODRÀ VEURE A PARTIR DE LES 22 H

Un canó d'escuma va ser la sensació per a petits i grans durant el passat 
diumenge al barri de Lourdes. Des del dijous fins al dilluns es va celebrar la 
festa del barri molletà que entre d'altres va comptar amb espectacles 
d'animació infantil i música en directe de diferents grups. fOtO: marc barrio

El barri de Lourdes passat per escuma 
TEATRE ESCENA JOVENTUT
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Hi col·laboren:

CAMPANYES I ADHESIONS 

• #JO ACUSO. Des del Casal demanem 
l’alliberament dels presos polítics i el 
retorn dels exiliats perquè votar en un 
referèndum mai ha de ser considerat 
delicte. Votar és Democràcia. Ens afegim 
a la campanya d’ÒMNIUM #JO ACUSO 
denunciant que el judici fet a Madrid és 
una farsa i ens estan jutjant a tots/es. És 
un judici a la Democràcia! Vam votar i 
vam guanyar. I ho tornarem a fer! Som un 
país que vol decidir lliurement i pacífica-
ment. Ni la violència policial contra milers 
de persones de l’1-O ni cap sentència no 
podrà evitar-ho. L’Estat espanyol està 
jutjant el nostre dret a manifestar-nos, a 
expressar-nos, a mobilitzar-nos, a votar. 
Per això, i tantes vegades com calgui, ho 
tornarem a fer. Mai no renunciarem a la 
nostra llibertat.

BRINDIS D’HONOR DEL 
CASAL AMB LES COLLES 
DE MORATS I TORRATS I 
LA COLLA GEGANTERA

• DIJOUS 4. Representants dels Morats 
i Torrats i dels Geganters faran un brin-
dis d’honor amb el Casal amb motiu del 
25è aniversari de les Colles de Morats i 
Torrats i 35è aniversari dels Geganters. 
Aquest acte s’emmarca en la voluntat 
d’agermanament del Casal amb les enti-
tats de la ciutat que celebren aniversaris 
rodons (i que en siguem coneixedors) 
com fou el cas de la Biblioteca de Can 
Mulà  (nascuda originàriament al Casal), 
i dels Castellers de Mollet, de Tradicions 
i Costums, del Club Muntanyenc, del 
Club Ciclista Mollet, de l’Associació del 
Col·leccionistes, del Club de Basquet 
Mollet...

SORTIDES I EXCURSIONS

• SORTIDA COMERCIAL A LLORET 
DE MAR. Dijous 11 de juliol sortirem de 
Mollet en direcció a Tordera preparats 
per fer un bon esmorzar. Seguidament 
assistirem a una xerrada comercial, 
acabada la qual visitarem la ciutat 
turística de Lloret. Tornarem per dinar 
al Restaurant Can Pruna de Tordera on 
ens tindran preparat el següent Menú: 
amanida, paella, carn amb xampinyons, 
postres i begudes. Tindrem ball de 
sobretaula. Preu: excepcional 6 euros. 
Places limitades. Inscripcions a partir 
del dilluns 1 de juliol a les 16 h a la 2a 
planta del Casal.
• VIATGE PER LA HISTÒRIA AMB 
L’ASSUMPTA MONTELLÀ. El passat 
6 de juny es van complir 75 anys del 
desembarcament de Normandia, el dia 

D de la lluita contra els nazis de Hitler en 
la Segona Guerra Mundial. Des d’alesho-
res la regió de Normandia commemora 
que des d’aquelles platges es va salvar 
Europa. Les banderes americanes, bri-
tàniques, canadenques i franceses són 
presents en cada platja. L’Assumpta 
Montellà ens guiarà per tots aquests 
indrets en un viatge que repassarà la 
història d’aquell 6 de juny del 1944, i 
coneixerem d’aprop els protagonistes: 
Eisenhower, De Gaulle, Montgomery, 
Churchill, Rommel, Patton... Al llarg de 
6 dies anirem a Bordeus-Sant Maló, el 
Mont Sant Michel, Bayeux, Merville, 
Arromanches, cementiris i platges 
del desembarcament Omaha, Utah, 
Rennes... L’anada amb autocar i la tor-
nada amb avió. S’ha programat una sor-
tida especial pel Casal (grup mínim de 
30 persones) del 26 al 31 d’agost. Preu: 
tot inclòs 900 euros. Paga i senyal de 
300 euros. Més informació a Secretaria 
del Casal (Sra. Glòria, tardes).

• PASSEJADA PER L’ALT EMPORDÀ 
I CAP DE CREUS DEL 20 AL 22 DE 
SETEMBRE. Sortirem de Mollet el diven-
dres dia 20 a les 7.30 h Disposarem de 
temps lliure per passejar pel poblet 
medieval de Sant Martí d’Empúries i 
després de dinar anirem a Cadaqués 
on agafarem un petit tren turístic que 
ens portarà a conèixer el Cap de Creus 
i Port Lligat. Després d’un temps lliure 
per visitar Cadaqués anirem a Roses on 
ens allotjarem en un Hotel 3*. L’endemà 
visitarem el Monestir de Vilabertran con-
sagrat l’any 1.100, exemple d’arquitec-
tura romànica catalana. Ens aproparem 
posteriorment fins a Peralada. Amb guia 
local visitarem també Castelló d’Empú-
ries. Dedicarem el darrer dia a visitar el 
Museu Dalí amb guia propi del museu, 
dinarem a Besalú per on podrem passe-
jar pel seu casc antic, call jueu i gaudir 
del seu famós pont medieval i retorn a 
Mollet. Tots els àpats tenen vi i aigua 
amb cafè inclòs només al migdia. Preu: 
290 euros amb sup. hab. individual de 45 
euros. Inscripcions del 15 al 19 de juliol a 
les 17 h al Despatx de Viatges de la 2a. 
planta del Casal. 
• MATINAL DE MODERNISME A 
BARCELONA. Dissabte 5 d’octubre 
farem una visita guiada de 2 hores pel 
Modernisme que tenim a Barcelona que 
és l’admiració de tants i tants turistes,  
visitant la Casa Fuster, la Casa de les 
Punxes, les quadres del Baró, la Pedrera, 
l’Editorial Simon, la Casa Ametller, la 
Casa Malagrida,.... Sortirem a les 8.30 h 
amb tren de l’estació de Mollet Sant Fost. 
Preu: 12 euros (bitllet de tren no inclòs). 
Inscripcions a Secretaria. El Casal aca-

barà l’acompanyament al finalitzar la 
visita guiada, de manera que qui vulgui 
es podrà quedar a Barcelona.
• ESTADA A PENYÍSCOLA DEL 6 AL 9 
D’OCTUBRE. Sortirem de Mollet a les 9 h 
per fer una estada de 4 dies (3 nits) a l’Ho-
tel Acuazul de Penyíscola de 4*, situat a 
la Platja Nord, amb vistes al Mediterrani i 
a 2,6 km del Castell de Penyíscola. Preu: 
tot inclòs 169 euros. Suplement individu-
al de 70 euros. Inscripcions a partir del 
dilluns 9 de setembre a les 16 h a la 2a 
planta del Casal.
• CONCERT AL PALAU SANT JORDI 
DE BARCELONA a càrrec de l’Orques-
tra del famós Violinista ANDRÉ RIEU.  
Dissabte 16 de novembre amb sortida 
a les 18 h del Parc de Can Mulà. Preu: 
entrada+ l’autocar 145 euros. Places 
molt limitades. Inscripcions Sra. Marta 
Ros. 

ESCAPADES AL TEATRE

• DIVENDRES 25 D’OCTUBRE. Cirque 
du Soleil amb l’espectacle del MESSI. 
Sortirem a les 19.30 h de l’Av. dels taxis 
de Mollet. Preu: 78 euros (entrada + auto-
car). Preu especial nens de 5 a 12 anys 
72 euros. Cal un mínim d’inscripcions per 
poder fer la sortida. 
• DIVENDRES 22 DE DESEMBRE. 
Teatre TIVOLI amb WEST SIDE STORY. 
Sortirem en autocar de l’Av. dels taxis 
a les 16 h Preu: 65 euros tot inclòs. 
Inscripcions a Secretaria.

4t “HOLI MORAT” AL PARC 
DE CAN MULÀ

• DISSABTE 13 DE JULIOL. el Parc 
de Can Mulà es tornarà a omplir de pols 
de colors en la quarta edició de la festa 
HOLI, acabant amb un bany d’espuma. 
Des de les 16 h i fins les 21 h. 

ACTIVITATS CATIFAIRES

• DEL 25 AL 29 DE JULIOL. Trobada 
Internacional de catifaires a Bueu 
(Galícia) amb la participació de diferents 
Delegacions internacionals (Corea, 
Índia, Brussel·les,....). Farem la catifa de 
flors el divendres dia 26 amb motiu del 
Xacoveo (Camí de Santiago). Marxaríem 
en avió fins a Vigo el dia 25, els dies 27 
i 28 faríem turisme per la zona i la tor-
nada seria el dia 29. Preu aprox. 575 
euros (per 4 nits i tornar el dia que fa 5). 
Quan abans es puguin treure els bitllets 
d’avió, més barat serà. Inscripcions a 
Secretaria.
• DEL 28 D’AGOST AL 2 DE SETEM-
BRE. La ciutat de Sta. Maria de Guspini a 
l’Illa de Sardenya  convida a la Federació 

Catalana a participar en la seva Infiorata 
fent una catifa de flors amb el nostre 
estil, ja que ells les fan amb serradures 
tenyides. També visitarem la ciutat de 
parla catalana de L’Alguer. El preu està 
en funció del bitllet d’avió i del nombre 
de participants, ja que ens mourem per 
l’Illa en un microbús. Inscripcions a 
Secretaria.

BALLS DELS DISSABTES

Cada dissabte del mes de juliol continu-
arem tenint ball, amb música en directe, 
a la Sala. 
A l’agost el Casal estarà tancat.
• DISSABTE  6: Sebastian
• DISSABTE 13: Àlex
• DISSABTE 20: Sebastian
• DISSABTE 27: Marcos

CADA DIMECRES DE 
JULIOL PEL·LI AMB 

CRISPETES

• DIMECRES 3: “Una noche en la opera” 
dels Germans Marx.
• DIMECRES 10: “Charada” amb Gary 
Grant i Audrey Hepburn. 
• DIMECRES 17: “Uno, Dos, Tres” amb 
James Hagney.
• DIMECRES 24: “Un Americano en 
París” amb Gene Kelly i Leslie Caron.

CADA DIJOUS DE JULIOL TASTETS 
FRESCOS AL CASAL
• DIJOUS 4:  Montaditos de pernil.
• DIJOUS 11: Croissants amb orxata 
fresca.
• DIJOUS 18: Gelats.
• DIJOUS 25 Sant Jaume!:  Coca amb 
xocolata (presa).

FESTA MAJOR D’ESTIU: LA 
CUCA MOLLA BAIXA DELS 

PINETONS!

• DURANT ELS DIES DE LA FESTA 
MAJOR (16,17,18 I 19 D’AGOST). la 
CUCA MOLLA quan escolti soroll de 
música i xerinola a la ciutat baixarà dels 
Pinetons per ballar i passejar-se per la 
Rambla i plaça Prat de la Riba. Esteu 
atents als horaris i Programa de la Festa 
Major!

PENYA ESCACS MOLLET 

El passat dissabte 18 de maig, prop de 40 
nens i nenes de 5 escoles de Mollet i 2 de 
la Llagosta van participar a la III Trobada 
Infantil de l’Escola d’Escacs de la Penya 
d’Escacs Mollet al Casal. Enguany hem 
format un grup per a menors de 8 anys 
i un altre pels més grans d’aquesta edat. 

Destaca el notable increment de partici-
pants femenines, que per primera vega-
da supera el 25% del total d’inscrits. 
Per altra banda, aprofitant les vacances 
d’estiu, el nostre jugador de més nivell 
ofereix, de forma desinteressada, unes 
sessions formatives als socis, els dimarts 
i dijous entre les 16 h. i les 19 h. dels dies 
9, 11, 16 i 18 de juliol. Més informació a 
www.penyaescacsmollet.com

4t FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE 
TEATRE AL CARRER 

L’ARLEQUÍ

• LES DATES SERAN EL 29, 30 I 31 
D'AGOST I TOTS ELS ESPECTACLES 
GRATUÏTS. Igual com en l’edició 2018, 
hi haurà una programació social prèvia 
al festival de carrer, els matins dels dies 
29 i 30, a l'Hospital Sociosanitari i al 
Centre Educatiu Els Til·lers per als usu-
aris d'aquests dos equipaments i de la 
Residència Alb-Bosc. 
• DIJOUS DIA 29 d’agost a la nit, torna-
rem a celebrar un petit tastet d’Arlequí 
al restaurant Socarrat, situat al Calderí, 
amb l'actuació de la companyia xile-
no-tunisiana Los Indulgentes. Per les 
persones interessades els recomanem 
que facin reserva prèvia.
• A PARTIR DE DIVENDRES DIA 30  A 
LA TARDA, començaran els espectacles 
al carrer amb 6 companyies:
• Yldor Llach (Catalunya-Circ)
• Lola Mento (Andalusia-Màgia còmica)
• Karcocha (Xile-Mim)
• Peter Punk (Galícia-Clown)
• Fakir Testa (Madrid-Faquirisme)
• Sasha & Connie (Bòsnia i Argentina- 
Grans il·lusions)

Tant divendres com dissabte hi haurà 
actuacions a la plaça Prat de la Riba, 
Plaça Catalunya i Les Pruneres. 
• DISSABTE acabarem amb el tradi-
cional Cabaret Solidari a l’espai d’El 
Jardinet, al costat de la Pista d’Hoquei. 
Els beneficis enguany es destinaran a 
l'ONG Pallassos Sense Fronteres, de la 
qual el Pau, el director artístic, és mem-
bre. Hi actuarà el grup El Pony Pisador 
(Barcelona), de música folk ballable.
• EL FESTIVAL L’ARLEQUÍ és possible 
gràcies al suport i implicació de comer-
ços, entitats de Mollet i un nombrós grup 
de voluntaris. Està co-organitzat per 
Escena Mollet (Pau Segalés, que n’és el 
director artístic) i el Casal Cultural. Amb 
la col·laboració de l’Ajuntament.
• Pels horaris, llocs i espectacles con-
crets s’editaran uns programes de mà 
que l’organització repartirà en les dates 
properes al Festival.

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

Telèfon i fax de secretaria:  93 593 11 74 

BUTLLETÍ JULIOL 2019
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Mostres de viatges, 
història i automoció 
a la Llagosta

DeParranda porta 
'Triacontes' dimarts 
al parc de la Linera

A partir de dilluns i fins a fi-
nals de mes, es podran veure a 
la biblioteca de la Llagosta tres 
exposicions. Una sobre guies de 
viatges, una altra sobre la Gue-
rra civil i la memòria històrica 
i una darrera a càrrec d'Óscar 
Mulero sobre automoció.

L'escola de música amb 30 anys 
de trajectòria a Mollet, MOZ-art, 
ofereix dissabte el seu concert 
de final de curs al Mercat Vell. 
L'esdeveniment amb actuacions 
dels alumnes començarà a les  
19 h a un preu de 3€.

El parc de la Linera serà aquest 
dimarts escenari de l'espectacle 
de contes Triacontes, a càrrec de 
la Companyia deParranda. Aquest 
acte s'emmarca dins del Biblio-
parc 2019 de Parets i està orga-
nitzat per la Biblioteca de Can 
Rajoler

Després de la revetlla de Sant Joan, 
Martorelles continua la festa amb 
la de Sant Pere. Dissabte, a partir 
de les 19.30 h, la Joventut Sarda-
nista organitza al pati de la Masia 
de Carrencà la revetlla amb balls i 
un sopar.

L'Associació Musical Pau Casals 
organitza aquest dissabte a les 19 
h el seu Concert d'Estiu a la plaça 
Major. Serà un esdeveniment fa-
miliar i a l'aire lliure emmarcat 
en el 30è aniversari de la banda. 
S'interpretaran peces de bandes 
sonores de pel·lícules com Els In-
creibles o La La Land, i temes de 
Santana o Aretha Franklin.

AGENDA

Una nova edició del 
'Gazpacho por  
sevillanas' a Mollet

MOZ-art organitza 
al Mercat Vell un 
concert el dissabte

Un concert de l'AMPC, 
amb temes de 'La La 
Land' o Santana

Martorelles 
segueix de revetlla 
per Sant Pere

El Centre Cultural Andaluz or-
ganitza aquest dissabte un con-
curs de sevillanes al parc de Can 
Mulà a partir de les 11 h sota el 
títol de Gazpacho por Sevillanas. 
La festa seguirà a la tarda, a les 
19 h, quan la part amateur de 
l'esdeveniment deixi pas a ac-
tuacions com la del cantant Jose 
Luís Lobo.

LA LLAGOSTA. La colla dels Saltats 
organitza la 5a edició del Colours 
Festival, la seva festa Holi, aquest 
dissabte a les 18 h a la plaça de 
la Sardana. Aquest any, la com-
pra dels packs de colors es farà el 
mateix dia. La festa comptarà amb 
animació amb showman, canó 
d'escuma, confeti, jocs i la música 
dels DJ de Malalts de festa. i  

La Llagosta viurà la 
5a Holi dels Saltats, 
aquest dissabte

ona cervera

4a EDICIÓ  L'anterior Colours Festival va congregar 200 persones

FESTA  L'ESDEVENIMENT COMPTARÀ AMB CANÓ D'ESCUMA, CONFETI, JOCS I MÚSICA DJ

Mollet apropa als infants els viatges de 
Joan Abelló amb dues activitats al museu
El dijous vinent i l'11 de juliol a les 18.30 h, el Museu Abelló ha orga-
nitzat dues tardes per a infants amb Gemma Garcia. L'activitat que 
s'emmarca dins de l'exposició Un món sense mapes. Els viatges de Joan 
Abelló consistirà en una sessió de contes a càrrec de Garcia que tenen 
els viatges com a tema de fons.  



dV, 28 juny 2019 29

Ens movem per tu

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

Promovent la Salut

La promoció de la salut és un dels objectius principals de la Fundació 
Sanitària Mollet i, juntament amb Vallès Visió, professionals de l’FSM 
elaboren setmanalment càpsules audiovisuals on es tracten temes de 
salut diversos, tant des de la promoció com la prevenció de la salut.

Les dues darreres càpsules les hem dedicat al part a l’aigua, una nova 
alternativa al part natural que ja s’ofereix a l’FSM, i al suïcidi, la pri-
mera causa de mort externa a tot el món: cada any moren 800.000 
persones per suïcidi, el doble que per accident de trànsit.

Podeu visualitzar aquestes càpsules al canal youtube de l’FSM.

CÀPSULES SOBRE L’ALTERNATIVA AL 
PART NATURAL I EL SUÏCIDI

FUNDACIÓ SANITÀRIA MOLLET I 
VALLÈS VISIÓ ELABOREN CÀPSULES 
AUDIOVISUALS
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ALUMINIS

COEL
Fabricación, montaje, 

reparación de 
persianas y ventanas

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

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

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

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

¿Quieres ahorrar?
nosotros te ayudamos

COLOQUE MOTOR
A SU PERSIANA

Nuestros servicios

MOTORES PARA
TOLDOS CON MANDO
A DISTANCIA

MAMPARA DE DUCHA 
Versalles

MONTAJE INCLUIDO

MONTAJE INCLUIDO

MONTAJE INCLUIDO

* Hasta fin de existencias
149€
189€

319€
LLIÇÀ

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

+IVA

+IVA

+IVA

MONTMELÓ. Montmeló es vesteix de 
festa major, i això vol dir vestir-se 
de gresca i participar de la cultura 
popular local. Amb activitats per 

a totes les edats de dijous fins diu-
menge, de divendres destaca la fes-
ta infantil de l'escuma (13 h) entre 
els carrers Timbaler del Bruc i Vic; 

Torna la festa major de Montmeló, 
amb quatre dies plens de gresca El sisè mocador de la festa major de 

Montmeló està disponible a l'Ajunta-
ment, la biblioteca La Grua, El Rebost 
de la Rosa, Forn i Pastisseria Farriol, 
Hostal Serra, Papereria i llibreria L'Aglà, 
Electrodomèstics Cid i La Torreta Centre 
Cultural. En aquesta ocasió el mocador 
serà de color taronja i, com cada any, 
lluirà l'eslògan Estem de Festa. El preu 
del mocador del 2019 és de 2 euros, 
però també es poden adquirir els dels 
anys anteriors per 1 euro al Centre Cul-
tural La Torreta. L'Ajuntament convida el 
veïnat a penjar els mocadors de la festa 
als balcons per donar color al poble.

EL SISÈ MOCADOR
DE LA FESTA MAJOR

arxiu

HOLI DOLLYS Aquest clàssic dels darrers anys tindrà lloc dissabte a les 12 h a la plaça de la Constitució

l'actuació Sol i fa plou de contes, mà-
gia i humor per als més petits a La 
Grua (18 h); i el correfoc infantil de 
la Colla de Diables de Montmeló, de 
les Corts Catalanes a la plaça de la 
Vila (21.45 h).

Per la seva banda, dissabte al 
matí hi haurà teatre, amb la segona 
edició del Fem Comèdia del Casal de 
la Gent Gran de Montmeló (Sala de 
la Concòrdia, 11 h); la Holi Dolly a la 
plaça de la Constitució (12 h) i l'ar-
rossada popular al mateix espai (14 
h). I a partir de la tarda, el Col·lec-
tiu de Montmeló per les pensions 
projectarà la pel·lícula Arrugues a 
la Concòrdia (18 h); L'Agrupa or-
ganitzarà la sardinada popular al 
carrer de Barcelona (20.30 h); la 
Colla de Diables de Montmeló farà 
el correfoc jove des de les Corts Ca-
talanes fins al carrer Timbaler del 
Bruc (21.45 h). I en acabar, els dia-

bles portaran a terme El Rapte, un 
espectacle de foc i aigua a la plaça 
de la Vila (22.30 h). També dissab-
te es farà la nit golfa familiar Flou 
Papagallo, un xou de circ a càrrec 
de la Cia. Mumusic Circus a la plaça 
Estació Jove (22.30 h).

Per últim, diumenge s'activarà el 
poble ben aviat amb el torneig de 
petanca a les 9 h i la 39a Trobada de 
Gegants a les 9.30 h, i la seva poste-
rior passejada (del carrer de Santa 
Maria als Jardins de La Torreta) i 
ball. També al matí hi haurà karate, 
jocs de simulació històrica i chess-
pong, i la 30a Degustació Popular 
d'Aperitius tornarà a La Torreta a 
les 13 h.

Per últim, les piscines acolliran 
un nou Xip-xap Circuit (18.30 h); 
la Cia. Amer i Àfrica representarà 
l'espectacle circense Envà a l'Es-
tació Jove (19 h); el castell de focs 
il·luminarà tot el cel montmeloní a 
partir de les 22.30 h, i a les 22.45 
h el CIJ Espalaia't presentarà una 
altra novetat d'enguany, la Zombie 
Apocalipsis a la plaça de la Vila.

La nota musical
La festa major és també sinònim 
de música i balls. I enguany tampoc 
serà una excepció a Montmeló, des 
dels concerts més tradicionals fins 
als més festius. Divendres, de fet, hi 
haurà una gran varietat.

La Coral del Casal de la Gent Gran 
protagonitzarà una cantada d'ha-
vaneres a la Sala de la Concòrdia 
(18.30 h), i una hora més tard, al 
mateix emplaçament, serà el mo-
ment per al concert de la Coral de 
Montmeló, de L'Agrupa.

El vespre arribarà amb el concert 
de gòspel de l'Escola Municipal de 

Música de Montmeló a l'església 
de Santa Maria (21 h). I després 
de sopar, a partir de les 23.30 h, hi 
haurà dos focus: un de musical a 
l'envelat de La Quintana, amb l'or-
questra Banda del Drac; i un altre 
de teatral amb l'humor gestual per 
a tots els públics de JAM, que pre-
sentarà el seu espectacle Hart! a 
la plaça de l'Estació Jove. I el grup 
local Catfolkin (0 h) i "la festa més 
divertida i refrescant de l'estiu", 
que porta de nom El Wateke clou-
ran la nit.

Pel que fa a dissabte, La Llosa 
acollirà una classe oberta de swing, 
a càrrec de l'Associació Lindy Frogs 
de Granollers i Swing Garraf. Des-
prés de la ballada, la música torna-
rà a la 1 h als Jardins de la Torreta 
amb The Covers Band i a les 3 h amb 
dj Angel Nohales.

Per últim, diumenge serà l'únic 
dia amb una actuació musical ma-
tinal: Guillem León presentarà 
els temes del seu proper àlbum 
als Jardins de La Torreta (13.15 
h). I l'Orquestra Selvatana clourà 
aquests quatre dies de festa major 
amb una doble sessió a La Quinta-
na, a les 20 h i a les 23 h. 

30

MAJOR

Montmeló

DIABLES I GEGANTS, CONCERTS I ACTUACIONS TEATRALS, ARROSSADES I SARDINADES, TOT PLEGAT I MOLT MÉS FORMEN LA PROGRAMACIÓ

festa major
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