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DIARI DE LA LLAGOSTA I BAIX VALLÈS

somlallagosta.cat

s.c.

L'ACTOR I 
HUMORISTA  
SALVA REINA SERÀ 
EL PREGONER 

ELS SMOKING 
STONES, UN DELS 
PLATS FORTS 

VOLATS I SALTATS
TORNARAN A 
COMPETIR 

E S P E C I A L
F E S TA
M A J O R

“Desenvolupar Can Pere Gil 
serà una prioritat del mandat” Pàg. 16 i 17

ÒSCAR SIERRA Alcalde de la LlagostaENTREVISTES D'INICI DE MANDAT 
CONSULTEU TOTA LA 
PROGRAMACIÓ DE LA 
FESTA PÀG. 38 A 47 

ESPORTS
EL CE LA LLAGOSTA RECUPERA EL PRIMER 
EQUIP MASCULÍ I JA ESTÀ INSCRIT A LA 
FEDERACIÓ CATALANA DE FUTBOL  26

EDUCACIÓ
L'AJUNTAMENT INVERTEIX 3.000 EUROS EN  
OBRES DE MILLORA A L'ESCOLA SAGRADA FAMÍLIA 
DE CARA A L'INICI DEL NOU CURS ESCOLAR  12



dV, 6 setembre 20192



dV, 6 setembre 2019 3

EN PORTADA

SANT FOST. El proper 9 de setem-
bre, Maria José Sánchez, deixarà 
de ser alcaldessa de Sant Fost. Així 
ho va anunciar per mitjà d'una 
carta de renúncia que va presen-
tar dilluns al matí al registre d'en-
trada de l'Ajuntament.

Sánchez, però, tal i com esta-
bleix el Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de 
les Entitats Locals, pot no abando-
nar l'acta de regidora, fet que per-
met el manteniment del govern 
actual –format per ERC-JxSF, Po-
dem i Sánchez com a regidora no 
adscrita– i que, presumiblement, 
encapçalaria ERC-JxSF, força amb 
la majoria de regidors de govern 
(cinc de set).

L'encara alcaldessa defensa la 
seva decisió i assegura en la car-
ta que presenta la renúncia "no 
per covardia o incompetència 
sobrevinguda, sinó com una 
qüestió de valentia, responsa·
bilitat i democràcia". Sánchez 
agraeix els companys de govern 

Sánchez renuncia a l'Alcaldia  
i es mantindrà com a regidora
L'Ajuntament de Sant Fost celebrarà dilluns a les 20 h el ple per escollir el nou batlle 

arxiu

SATISFACCIÓ  L'alcaldessa Sánchez durant el ple d'investidura del 15 de juny

IUSF acusa el 
govern de trencar 
l'estabilitat 
SANT FOST. Després de l'anunci de 
renúncia com a alcaldessa  de Ma-
ria José Sánchez, la cap de l'opo-
sició a l'Ajuntament, Montserrat 
Sanmartí, d'IUSF, afirmava no estar 
sorpresa per l'anunci de dimissió i 
assegurava que "ja es veia quina 
era la jugada, això era vox populi 
al poble". Sanmartí també lamen-
tava que Sant Fost "torni a estar 
en el mateix joc polític de fer 
les coses malament, d'haver co·
mençat malament" i alertava que 
la situació "acabarà malament", 
tot assegurant que són molts els 
veïns que estan descontents.

Aquestes declaracions les ha fet 
recordant la trajectòria política 
del municipi: "Desgraciadament, 
Sant Fost ja té un passat amb set 
alcaldes en un any, repeticions 
d'eleccions municipals..., i des del 
nostre partit hem intentat donar 
estabilitat, amb els nostres er·
rors i amb els nostres encerts, 
però aquesta estabilitat s'ha 
trencat amb aquest nou equip de 
govern perquè no sabem per on 
va, fan decrets il·legals i no aca·
ten el joc democràtic", assegurava.

Situació laboral de l'alcaldessa
Sanmartí pronunciava aquestes 
paraules al finalitzar el ple extra-
ordinari convocat dilluns a petició 
d'IUSF, en què el partit demanava 
al govern explicacions sobre la si-
tuació laboral de l'alcaldessa que 
fa més de 30 anys que treballa 
com a funcionària a l'Ajuntament 
santfostenc: "Hi ha sentències 
que dictaminen que havia sig·
nat un decret que reserva la 
seva plaça i aquest decret és il·
legal, perquè no s'ha presentat 
a cap tipus de convocatòria per 
obtenir la seva plaça", afirmava 
Sanmartí. Unes acusacions que el 
govern no va entrar a valorar. i

EL PSC AMENAÇA AMB DEMANDAR SÁNCHEZ 
I LI EXIGEIX QUE TORNI L'ACTA DE REGIDORA 
n La Federació del PSC del Vallès Oriental i el PSC de Sant Fost han anunciat que 
emprendran accions legals contra l'encara alcaldessa de Sant Fost. En un comunicat 
conjunt, consideren "del tot insuficient la dimissió al càrrec de l'alcaldessa" i li 
reclamen que torni l'acta de regidora. El partit "exigeix" que el ple torni a tenir un 
representant del PSC "tal i com els 380 veïns i veïnes van decidir en les eleccions 
del 26 de maig". El partit explica que tramitarà una demanda civil contra Sánchez 
per "l’ús amb finalitats personals que ha fet dels recursos tècnics, formatius, 
econòmics i humans del PSC, per l’incompliment dels acords de l’Assemblea 
del PSC, pels danys contra la reputació que està causant al PSC" i un recurs 
contenciós administratiu per les irregularitats, que segons el PSC, s'haurien 
comès en el ple de constitució de l'Ajuntament del dia 15 de juny. .

"la confiança que van fer en mi 
en el plenari d’investidura del 
passat mes de juny" i també "les 
mostres d’estima del personal 
municipal, i el suport directe de 
la meva família".

Sobre l'oposició d'IUSF, l'alcal-
dessa trànsfuga denuncia el que 
considera un "assetjament", ja 
que, segons Sánchez, "IUSF ha 
centrat les seves crítiques i els 
seus esforços en la meva perso·
na. He hagut de patir desquali·
ficacions personals, m’he sentit 
perseguida i assetjada".

Amb tot, a la carta, assegura que 
"les crítiques i els insults no 
m’han espantat mai" però assu-
meix que el debat polític des del 
ple d'investidura "s’ha centrat en 
la legitimitat de la meva perso·
na, i això no és just pel nostre 
poble". "L'Ajuntament no es pot 
permetre el luxe de perdre el 
temps parlant i debatent sobre 
la meva persona". 

Amb aquest "pas al costat", 

com defineix la mateixa Sánchez, 
vol "forçar aquells que criti·
quen a tornar a enfocar el de·
bat als temes que cal debatre: la 
gestió, funcionament i futur del 
bé públic, l’interès general i el 
nostre poble".

Moviments a l'Alcaldia
Així doncs, l'Ajuntament ja ha 
convocat el ple extraordinari per 
prendre coneixement de la renún-
cia de Sánchez. Serà dilluns a les 
20 h. En aquesta mateixa sessió 
plenària es farà també la votació 
del nou alcalde.

En aquest sentit, i si no hi ha cap 
daltabaix –un extrem del tot incert 
a Sant Fost–, es preveu que Carles 
Miquel, cap de llista d' ERC-JxSF es 
pugui convertir en el nou alcalde 
amb el suport dels regidors de l'ac-

tual govern, Podem i Sánchez, com 
a regidora no adscrita. Aquests 
dies, els tres partits es troben en 
negociacions per "acabar de tan·
car completament el programa, 
el codi ètic i l'organigrama", ex-
plica Miquel, qui tot i no donar-ho 
per fet, confia en poder mantenir 
el mateix govern. "Ens coneixem 
i hem treballat bé, només cal 
ajustar l'estructura", diu. Per la 
seva part, Alberto Bastida, de Po-
dem, no ha descartat presentar 
candidatura al ple tot i que es mos-
trava favorable a pactes per "con·
tinuar treballant amb un govern 
plural i d'esquerres". Per la seva 
part, des d'IUSF no han volgut 
avançar si presentarien candidatu-
ra i resten a l'espera que el govern 
es pronunciï sobre el "decret il·le·
gal sobre la plaça de Sánchez". i 
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SOCIETAT
Cursos de català a MolletEs destrueix un niu de vespa asiàtica a Martorelles
Les inscripcions per als cursos de català que 
organitza el Servei Local de Català de Mollet es 
podran fer del 16 al 27 de setembre al Centre 
de Serveis Can Lledó, mitjançant el correu 
mollet@cpnl.cat o trucant al 93 570 19 92.

sit, són 118 les persones que 
han mort en accidents de trànsit 
aquest any a la xarxa viària in-
terurbana de Catalunya.

Comiat multitudinari
La mort de la Clara ha deixat molt 
consternada la població. La jove 
pertany a una família molt cone-
guda que regenta un bar restau-
rant a Martorelles, que aquest di-
jous encara es trobava tancat per 
defunció. Familiars, amics i veïns 
van acomiadar dimarts la jove, 

implicada en entitats del teixit 
associatiu del poble, i van donar 
el seu escalf a les persones més 
pròximes a la jove víctima marto-
rellenca. Tot plegat va ser amb una 
cerimònia multitudinària celebra-
da a l'església de Sant Joaquim. i

Gràcies a la col·laboració ciutadana, l'Ajuntament de Martorelles ha pogut 
destruir sense químics un niu de vespa asiàtica. En aquest sentit, des
del consistori es demana als veïns que en cas de trobar-hi un niu apuntin 
el lloc i en facin una fotografia. I que tot seguit avisin a l’Ajuntament al
93 570 57 32 o al correu electrònic mediambient@martorelles.cat.

SUCCÉS  VA MORIR DISSABTE AL MATÍ DESPRÉS QUE EL VEHICLE EN EL QUAL VIATJAVA COM A PASSATGERA SE SORTÍS DE LA VIA A LA N-152a, AL COLL DE LA MANYA

MARTORELLES. Clara Zamora Caba-
llero, de 17 anys i veïna de Mar-
torelles, va morir dissabte al matí 
en un accident de motocicleta a la 
N-152a a Granollers. Aquell matí, 
el Servei Català de Trànsit infor-
mava que s'havia produït un acci-
dent al punt quilomètric 25 de la 
capital del Vallès Oriental, al polí-
gon industrial Coll de la Manya, a 
pocs metres de la bifurcació entre 

l'accés a la C-17, direcció Barcelo-
na, i la incorporació direcció Saba-
dell, un punt on ara hi ha flors en 
record de la víctima.

Cap a les 7 h del matí es va pro-
duir la sortida de via de la motoci-
cleta i com a conseqüència de l’ac-
cident va morir la jove, que anava 
com a passatgera del vehicle.

El conductor de la motocicleta 
va resultar ferit menys greu i el 

van traslladar fins a l’Hospital de 
la Vall d’Hebron, on encara resta 
ingressat. Arran de la incidència, 
es van activar tres patrulles dels 
Mossos d’Esquadra, dues dotaci-
ons dels Bombers de la Genera-
litat i dues ambulàncies i l’heli-
còpter del Sistema d’Emergències 
Mèdiques (SEM). 

Amb aquesta víctima, segons 
dades del Servei Català de Tràn-

ELS AJUNTAMENTS DE MARTORELLES  
I SANTA MARIA, DE DOL OFICIAL
n Arran de l'accident de trànsit mortal, l'Ajuntament de Martorelles va decretar 
dilluns tres dies de dol oficial, i d'aquesta manera les banderes de la casa de la vila 
van onejar a mitja asta i es van cancel·lar tots els actes oficials, recepcions i activitats 
organitzades per l'Ajuntament fins al dimecres 4 de setembre. D'altra banda, també 
s'ha decidit suspendre el brindis posterior al pregó de festa major del proper 13 de 
setembre. Des del consistori martorellenc, a més, van expressar el seu sentit condol 
a la família i amics de la jove martorellenca de 17 anys morta dissabte al matí. 

Per la seva banda, l'Ajuntament de Santa Maria de Martorelles també es va sumar 
a les mostres de condol amb el següent missatge compartit a les xarxes socials: 
"Avui –dilluns–, les banderes del nostre Ajuntament onejaran a mitja asta com a
mostra de dolor i en record de la Clara Zamora Caballero, veïna de Martorelles 
que va estudiar a la nostra escola –Les Mimoses– i que mantenia molts lligams 
amb el nostre poble. El nostre suport a la família i amics. Descansi en pau".

Una menor de 17 anys de Martorelles
mor en un accident de moto a Granollers
El conductor de la motocicleta sinistrada va ser traslladat fins a l’Hospital de la Vall d’Hebron, on encara està ingressat

m.m.

AL COLL DE LA MANYA  Lloc on dissabte va tenir lloc el fatal accident en sortir-se la moto de la carretera

Familiars i amics van 
acomiadar la Clara en una
 cerimònia multitudinària

dimarts a l'església  
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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

28/08 Jorge Vila Sierra 45 anys

30/08 Rafael Hormigo Cintado 85 anys

01/09 Angeles Arias Sanchez 75 anys

01/09 Antonio Garcia Flores 90 anys

MARTORELLES

31/08 Clara Zamora Caballero 17 anys

31/08 Nicasio Hernandez Valcarcel 82 anys

PARETS DEL VALLÈS

27/08 Pedro Busquets Busquets 70 anys

27/08 Carmen Paton Godino 88 anys

01/09 Antonio Marin Martinez 89 anys 

Dades facilitades per la Funerària 
Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols

Defuncions

07/08 Mario Cabanilla Alvarez (Mollet del Vallès)

14/08 Eric Romero Mateo (Parets del Vallès)

21/08 Ian Hidalgo Gil (Mollet del Vallès) 

29/08 Mohammed Ayaan Afzal (La Llagosta)

29/08 Mokhles Hamouch (Martorelles)

29/08 Mía Sánchez Benavente (Montornès) 

30/08 Èlia Fernández Gómez (Mollet del Vallès)

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

consentiment dels pares per ser publicats)

Naixements

Dissabte, 7 de setembre de 2019

A les 16h: Resum informatiu de la setmana

Diumenge, 8 de setembre de 2019

A les 22h: La Jornada de diumenge

Dilluns, 9 de setembre de 2019

A les 20.30h: La Jornada, amb Albert Maspons  

i Xavier Aymamí 

Dimarts, 10 de setembre de 2019

A les 20.30h: Parlem-ne, amb Susanna Aguilera

Dimecres, 11 de setembre de 2019

A les 20.30h: Especial Diada Onze de Setembre

Dijous, 12 de setembre

A les 20.30h: Visions, amb Alba López

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

PARETS.  En el darrer ple celebrat a 
l'Ajuntament de Parets es va apro-
var una modificació de crèdit de 
més de 2 milions d'euros que ser-
viran per tirar endavant un seguit 
de projectes i accions al municipi. I 
una d'aquestes és la pròrroga "del 
servei de vigilància nocturna al 
parc del Sot d’en Barriques fins 
que no tingui una tanca perime·
tral", segons va explicar aleshores 
la regidora Kènia Domènech. En 
aquest sentit, el batlle i regidor 
de Seguretat, Jordi Seguer, apunta 
que la tanca "s'haurà de fer si vo·
lem conservar el parc".

Tanmateix, no es tracta d'un 

s.c.

EQUIPAMENTS  FINS QUE AIXÒ NO PASSI, EL PARC CONTINUARÀ COMPTANT AMB UN SERVEI DE VIGILÀNCIA PRIVADA A LES NITS

El govern aposta per posar una 
tanca al Sot d'en Barriques

SOT D'EN BARRIQUES  El parc no pateix gaire incivisme, segons l'alcalde

OBITUARI

MOLLET. Una de les propietàries de 
la botiga Calçats Angulo, Anna Ma-
ria Velasco, va morir el passat 28 
d'agost als 59 anys després de patir 
un infart al seu poble natal, a Màla-
ga, on va tenir lloc el funeral. Velas-
co feia més de 40 anys que treba-
llava al centenari establiment del 
carrer Berenguer III. Primer hi va 
entrar com a dependenta i després 
va passar a ser una de les sòcies 
del negoci, juntament amb Maruja 
Monleón. L’establiment va néixer 
el 1906, fundat per Menna Angulo, 
com un taller de reparació de calçat 
i de fabricació de sabates a mida, i 
amb els anys s'ha anat convertint 
en una de les botigues històriques 
i de referència a la ciutat. i

Mor Anna Maria 
Velasco, de Calçats 
Angulo, als 59 anys

POLÍTICA

PARETS. Aquest divendres és el 
53è aniversari del polític pare-
tà Jordi Turull, empresonat a 
Lledoners, i "per felicitar·lo i 
mostrar·li l'escalf del seu po·
ble", l'Assemblea Republicana 
de Parets ha organitzat un parell 
d'activitats. Una és felicitar Turull 
directament des de l'exterior de 
la presó a les 20.40 h amb mega-
fonia, acompanyat d'un sopar de 
germanor entre els assistents. I 
l'altra és felicitar-lo des de Pa-
rets. Serà amb una concentració a 
la plaça que engegarà a les 20.15 
h. En tots dos casos es llegirà un 
manifest de felicitació i suport, i es 
faran fotografies per fer-li arribar 
en les pròximes visites. i

Celebració del 
53è aniversari del 
paretà Jordi Turull

projecte d'immediata execució, 
sinó que a hores d'ara "no hi ha 
data per col·locar la tanca peri·
metral", segons Seguer, qui afe-
geix que "és un tema que a mitjà 
termini s'haurà de plantejar".

En tot cas, fins que el tancament 
del parc no sigui una realitat, el go-
vern actual continuarà prorrogant 
el servei de vigilància privada que 
el darrer govern socialista va con-
tractar quan es va inaugurar.

Es tracta d'un servei que "està 
permanentment en contacte 
amb la policia local i que ser·
veix per prevenir actes de van·
dalisme a les nits, perquè l'ob·
jectiu del govern és tenir ben 
cuidat el parc que tants diners 
ens ha costat", assevera l'alcalde. 
En tot cas, Seguer també afirma 
que "no hi ha casos d'insegure·
tat al parc ara mateix, perquè 
està ben vigilat". 
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MONTORNÈS. Dimarts vinent és el 
dia escollit per a la inauguració del 
carrer Llibertat a Montornès Nord. 
L'acte, que en un primer moment 
estava previst per al dia 27 de ju-
liol, es va cancel·lar per la pluja. 
Començarà a les 19.30 h amb el 
tradicional tall de cinta col·lectiu i 
seguirà amb una batucada i globo-
tada infantil de 50 metres. 

La inauguració seguirà amb els 
parlaments de les autoritats i un 
brindis, i posteriorment a la pla-
ça del Poble es farà un sopar a la 
fresca. A les 22 h finalitzarà l'acte 
amb una festa guateque organit-
zada per la Comissió de Festes i 
Convivència de Montornès Nord. 

El trànsit de vehicles per aquest 
carrer està obert des del passat 
15 de juny després de 15 mesos 
d'obres. Aquests treballs han in-
clòs la substitució del paviment i 
de l'enllumenat; la creació d'una 
nova canalització per a la xarxa de 
clavegueram; el soterrament de 
part de la xarxa de baixa tensió, la 
substitució parcial de la xarxa de 

El projecte, juntament amb la 
renovació que es va fer de la plaça 
del Poble i l’adequació de l’Espai 
cultural Montbarri, era una de les 
principals actuacions urbanísti-
ques incloses en el Projecte d'In-
tervenció Integral de Montornès 
Nord, subvencionat pel Fons de 
foment de barris de la Generalitat 
de Catalunya. 

subministrament d'aigua, l'enjar-
dinament de la zona i la dotació 
de mobiliari urbà.

D'aquesta manera s'ha permès 
reduir les interferències entre vi-
anants i trànsit, disminuir la ve-
locitat de circulació dels vehicles 
i incrementar la seguretat viària. 
S’han garantit itineraris accessi-
bles i segurs.

l.o.

URBANISME  L'ACTE ESTAVA PREVIST PER AL JULIOL, PERÒ ES VA CANCEL·LAR PER LA PLUJA

Dimarts s'inaugurarà el
carrer Llibertat de Montornès

A MONTORNÈS NORD  El carrer està obert des del passat 15 de juny

Exposició sobre 
l'empoderament 
de les dones 
d'Uganda
MONTORNÈS. La dona ugandesa 
com a motor de la societat. Amb 
aquest títol es presenta l'exposició 
fotogràfica que s'inaugura dimarts 
a la sala Riu Mogent del Casal de 
Cultura i que es podrà visitar fins a 
l'11 d'octubre. Els fotògrafs Helena 
Buira i Edu Gisbert exposaran algu-
nes de les imatges que han captat 
en el marc del projecte GOMESI, a 
través del qual l'entitat sense ànim 
de lucre Petits Detalls promou 
l'empoderament de la dona en zo-
nes rurals ugandeses. Les instantà-
nies capten el grau de compromís, 
esforç i capacitat de treball de les 
dones ugandeses que les conver-
teix en el suport de la família i en el 
veritable motor de la societat. 

L'horari per visitar la mostra és 
de 15.30 h a 20.30 h, excepte del 
12 al 16 de setembre que estarà 
obert a partir de les 18 h. El Depar-
tament municipal de Cooperació 
Internacional hi concertarà visi-
tes comentades a través del mail 
cooperacio@montornes.cat. 

COOPERACIÓ

Tot a punt per a la segona 
part de l'Urban Art Festival
MONTORNÈS L'Urban Art Festival 
torna a Montornès dimarts vinent 
per celebrar la seva segona part. 
Una batalla de galls a les 20.30 h i 
el concert de Pinan 450F a les 22 
h eren els actes pendents de fina-
litzar i d'aquesta manera es duran 
a terme dins del programa d'actes 
de la Festa Major 2019, al pati del 
Centre Juvenil Satèl·lit.

La pluja va fer que la segona 
edició de l'Urban Art Festival que-
dés incompleta, tot i que sí que va 
permetre que hi hagués el torneig 
de bàsquet 3x3 i l'espai de grafit. 
Aquesta activitat és una de les 
propostes escollides als pressu-
postos participatius del Departa-
ment municipal de Joventut, ano-
menats KOSMOS. i

POPULAR  HI HAURÀ UNA BATALLA DE GALLS I UN CONCERT

Salvador Xicola
Assessor Fiscal

salvador.xicola@asemax.org

Com evitar 
el tancament 
registral per 
falta de dipòsit 
de comptes?
La majoria de les societats mercan-
tils tanquen el seu exercici el 31 de 
desembre per la qual cosa tenen de 
termini fins a finals de juliol per pre-
sentar els comptes anuals al Registre 
Mercantil de la seva província.

L'incompliment per l'òrgan d'admi-
nistració de l'obligació de dipositar 
els comptes dins del termini establert, 
pot donar lloc al tancament de la fu-
lla registral de la societat al Registre 
Mercantil, o el que és igual, al fet que 
no s'inscrigui en el Registre cap do-
cument referit a l’entitat sempre que 
l'incompliment persisteixi, a més de 
la possible imposició de multes i de 
la més que probable responsabilitat 
dels administradors socials.

Per evitar aquest rigor, el Reglament 
del Registre Mercantil estableix que, 
si els comptes anuals no s'hagues-
sin dipositat per no estar aprovats 
per la Junta general, no procedirà el 
tancament registral ni la responsa-
bilitat dels administradors derivada 
d'aquest fet, sempre que s'acrediti 
aquesta circumstància mitjançant 
certificació de l'òrgan d'administra-
ció amb signatures legitimades o per 
mitjà de l'acta notarial de la junta ge-
neral en la qual consti la no aprovació.

CONSULTORI

c. Anselm Clavé, 2 · 4t 2a · Mollet  
Tel. 935 703 991 
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MONTMELÓ. A finals de juliol, el 
plenari de Montmeló va fer efec-
tiva una aprovació inicial per 
modificar el Pla d'ordenació ur-
banística municipal (POUM) i per-
metre d'aquesta manera construir 
el desitjat institut de Química a les 
instal·lacions de l'antiga Màximo 
Mor. Es tracta d'un espai de més de 
4.000 metres quadrats, que és on 
al govern li agradaria "que pogués 
encabir·se el futur centre de for·
mació professional", segons va 
apuntar l'alcalde, Pere Rodríguez. 
Dins d'aquests milers de metres, 
també es podria incloure algun 

altre equipament públic per al mu-
nicipi. Sobre aquests terrenys, Ro-
dríguez també va asseverar: "Que 
Montmeló pugui guanyar aquest 
espai ens ofereix oportunitats 
molt interessants, especialment 
si es poden destinar a formació, 
a equipaments culturals o de 
desenvolupament públic".

En aquesta línia, tots els par-
tits del plenari van coincidir que 
seria molt bona notícia instal·lar 
al municipi l'institut de Química. 
El portaveu de Canviem Montme-
ló, Jordi Manils, va assegurar: "La 
possibilitat que hi hagi un ins·

URBANISME  EL PLENARI APROVA, AMB L'ABSTENCIÓ D'ERC, LA MODIFICACIÓ DEL POUM PER CONSTRUIR ALS ENTORNS DE LA FÀBRICA MONTMELONINA

Primer pas per instal·lar
l'institut de Química a l'antiga 
Màximo Mor de Montmeló

titut de referència de formació 
professional de Química és una 
oportunitat única per a Mont·
meló, i hem d'anar a totes per 
tenir·lo i perquè aquest equi·
pament, a més, pugui disposar 
d'altres equipaments munici·
pals útils".

Pep Benach, portaveu de Fem 
Montmeló, també va apuntar: "Te·
nim l'oportunitat que Montmeló 
acabi sent un referent en la for·
mació química de la comarca. 
I això també pot oferir llocs de 
treball especialitzats". A més, des 
de la formació independent apos-
ten per dotar la zona "de serveis 
per als estudiants". Per últim, el 
regidor d'ERC, Albert Monserrat, 
també trobava la proposta "força 
encertada". 

D'altra banda, l'Ajuntament 
mantindrà el sostre de l'antiga fà-
brica Màximo Mor, ja que està ca-
talogat com a Bé Cultural d'Interès 
Local.  sergio carrillo

MOLLET.  L'empresa Ibergestión 
Construcciones y Obras, SA va 
iniciar dilluns les obres per subs-
tituir els paviments del carrer Ga-
ietà Vínzia, uns treballs que tenen 
una durada prevista d'uns quatre 
mesos.

Es preveu que les obres s’exe-
cutin en dues fases: la primera en-

tre els carrers Saragossa i Antònia 
Canet, i la segona, entre Jaume I i 
Antònia Canet. Durant les obres, 
el trànsit es desviarà pel carrer 
Tarragona. Un altre dels canvis 
que ja ha provocat l'inici de les 
obres és el trasllat de les parades 
del mercat de dimarts de Vínzia, 
que des d'aquest dimarts s'ubi-

ESTÀ PREVIST QUE ELS TREBALLS, QUE VAN ENGEGAR DILLUNS, DURIN UNS QUATRE MESOS

l.o.

GAIETÀ VÍNZIA  Actuacions entre els carrers Saragossa i Antònia Canet

quen al parc de les Pruneres i a la 
zona de l'encreuament entre les 
rambles Balmes i Pompeu Fabra.

L'Ajuntament de Mollet va adju-
dicar per un valor de 250.516,94 
euros (sense IVA) els treballs, 
que consistiran en la renovació 
dels paviments i millora de la 
zona destinada al pas de vianants 
d'aquest eix comercial en el tram 
comprès entre l'avinguda Jaume I 
i el carrer Tarragona.

La renovació dels paviments 
preveu l'ampliació de les voreres, 
un eixamplament que comportarà 
la pèrdua d'algunes places d'apar-
cament de la zona blava i d'espais 
de càrrega i descàrrega. La subs-
titució del paviment respon a les 
queixes manifestades per molts 
ciutadans pel mal estat d’alguns 
trams i especialment els dies de 
pluja, quan el paviment es torna 
lliscant i esdevé perillós. La re-
forma també preveu mantenir el 
tipus d'arbrat existent: les magnò-
lies i les pruneres vermelles. i

Arrenquen les obres per renovar
els paviments de Gaietà Vínzia

s.c.

L'ANTIGA MÀXIMO MOR  El consistori vol construir-hi un institut de Química

MONTMELÓ. Amb la modificació 
del POUM, també es preveu cons-
truir 442 habitatges nous als en-
torns de Màximo Mor. Tot i que es 
tracta d'un projecte que es podria 
desenvolupar "en els propers 5, 
6, 7 o 8 anys", segons el batlle.

Els pisos que es construiran 
seran de planta baixa més quatre 
–un pis per sota del que hi ha es-

tablert per als edificis del davant 
de la llosa– i el 40% seran de pro-
tecció oficial. Tanmateix, Rodrí-
guez va lamentar que "el preu es·
tablert per la Generalitat per a 
la protecció oficial a Montmeló 
no és gaire diferent del privat".

Canviem i Fem Montmeló van 
donar suport al projecte. Els pri-
mers amb un "sí crític", que va 
justificar Manils: "Creiem que pot 
ser molt positiu per al Montme·

ló de les properes dècades, però 
correm el risc de deixar·nos 
enlluernar per maquetes i pers·
pectives de futur". Per tot plegat, 
va instar a crear una comissió de 
seguiment del desenvolupament 
del sector, amb una àmplia repre-
sentació política i ciutadana.

Benach, per la seva banda, va 
celebrar-ho ja que "és necessari 
urbanitzar espais perquè en els 
propers anys es puguin oferir 
habitatges que evitin la fuga de 
persones cap a altres munici·
pis. I esperem que siguin des·
tinats sobretot per a ciutadans 
de Montmeló".

I per últim, el republicà Mon-
serrat, que es va abstenir, va 
apuntar: "La manca de pisos 
que tenim al municipi obliga a 
molts joves a haver de buscar 
estabilitat a altres pobles, i pro·
voca l'augment dels lloguers i 
un envelliment de la població. 
Però volem demanar seny a 
l'hora de construir habitatges". 
I va afegir: "No volem un creixe·
ment desmesurat del municipi 
i que no s'adapti a les necessi·
tats reals que tenim". i s.c.

El 40% seran de protecció
oficial, tot i que el preu que

fixa la Generalitat "no és
gaire diferent del privat"

Es preveu la construcció 
de 442 habitatges nous
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EDUCACIÓ CONCRETAMENT S'HA RENOVAT EL SORRAL DE LA PART D'INFANTIL I S'HA PAVIMENTAT LA SALA DE PROFESSORS

L'Ajuntament inverteix 3.000 
euros en millorar l'escola Safa

LA LLAGOSTA. Les instal·lacions es-
colars aprofiten els mesos de va-
cances per millorar els seus espais 
i fer actuacions de millora de cara 
a engegar el nou curs amb tot pre-
parat per a l'arribada dels alum-
nes. Aquest també és el cas de la 
Llagosta. L'Ajuntament ha realit-
zat, durant l'estiu, diverses actu-
acions a l'escola Sagrada Família 
per tal de millorar l'equipament. 

Un cost de 3.000 euros 
Concretament, han invertit 3.000 
€ per renovar el sorral de la part 
d'infantil de l'escola, tal com s’ha-
via fet en ocasions anteriors a les 
escoles Joan Maragall i Les Planes. 
L’altra millora que s’ha realitzat 
ha estat a la sala de professors. 
En aquest espai s’ha posat un nou 
paviment. 

Aquestes dues actuacions a l'es-
cola Sagrada Família les ha execu-
tat la Brigada Municipal d’Obres 
de la Llagosta i el seu cost ha anat 
a càrrec de l’Ajuntament. 

Jl.r.B.

ESCOLA SAGRADA FAMÍLIA  Les obres han estat executades per la Brigada Municipal durant els mesos d'estiu

LA LLAGOSTA. L’Ajuntament ha co-
mençat aquests dies les tasques 
per millorar la il·luminació del 
Pavelló  Municipal Antonio  García  
Robledo. Les obres les ha iniciat  la 
Brigada   Municipal aprofitant  una  
intervenció  que  el servei havia de  
dur a terme  per  reparar  una  ava-
ria. Concretament, fins ara, s'han 
instal·lat  dues  línies de llums led, 
amb un total de 8 focus. Aquesta 
intervenció al pavelló ha tingut 
una inversió de  5.524,09 €. Un cop 
enllestida, ara  queden per renovar 
quatre línies més, setze focus. La 
intenció municipal és poder rea-
litzar aquesta operació enguany i 
durant l'any que ve. 

EQUIPAMENTS

El Pavelló 
Antonio García 
renova la seva
il·luminació 

MOLLET. Com educar els infants 
i joves en un món incert? Com 
s'han de formar des de les esco-
les? Quines eines tenen els edu-
cadors? Aquestes són algunes de 
les preguntes que el filòsof Jordi 
Grané va intentar respondre di-
mecres al matí al Mercat Vell en 
la conferència d'obertura del curs 
escolar que, per quart any conse-
cutiu organitza l'Ajuntament. 

En una conferència marcada 
pel to amè i didàctic, Grané, pen-
sador, escriptor, Màster en Socio-
logia, magíster en Gestió Pública 
(UAB) i fundador i president d’AI-

RE, Associació d’Investigació per 
la Resiliència, va desgranar algu-
nes de les claus d'aquest concep-
te –la resiliència– que "no és una 
moda sinó que ha arribat per 
quedar·s'hi", assegurava. 

Segons Grané, la resiliència clàs-
sica és "la virtut d'afrontar la 
incertesa" però en el món edu-
catiu, l'autor parla de la "resili·
ència generativa" que és "l'art 
de generar oportunitats en un 
context d'incertesa". Així doncs, 
en un futur que Grané qualifica 
d'incert, les escoles "hauran de 
ser resilients. Els educadors po·

den catapultar conscientment 
o inconscientment els alumnes 
cap al fracàs o l'excel·lència". I 
per resseguir els camins de l'excel-
lència, Grané parla que cal formar 
"gent generativa", una caracte-
rística pròpia de creatius, artistes, 
inventors, mestres... "gent creati·
va que sap conviure en aquest 
món incert" i fugir de la formació 
de "treballadors de coll blau i de 
coll blanc", en referència a opera-
ris industrials i MBA (directius i 
administratius).   

Grané va exposar algunes de 
les eines per educar en aquest 

EL FILÒSOF I ESCRIPTOR OFERIA DIMECRES AL MERCAT VELL UNA CONFERÈNCIA A MEMBRES DE LA COMUNITAT EDUCATIVA PER INAUGURAR EL CURS ESCOLAR

Jordi Grané: "L'absència de límits és 
una forma de maltractament infantil"

context i va destacar l'afecte i el 
suport com la més important. 
Amb tot, també va destacar la 
importància de posar límits. "Pot 
sonar molt contundent però 
l'absència de límits és una for·
ma de maltractament infantil. 
Cal fixar límits clars i ferms", 

una asseveració que, fins i tot, va 
arrencar aplaudiments entre el 
públic, majoritàriament mestres. 
Parafrasejant un altre filòsof, José 
Antonio Marina, Grané va conclu-
ore: "Els infants necessiten tres 
coses: estima, disciplina positi·
va i comunicació".   laura ortiz

aJ. mollet

COMUNITAT EDUCATIVA  El públic estava format principalment per mestres 
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MOLLET. El grup municipal de Po-
dem presentarà una moció al ple 
d'aquest mes de setembre en què 
proposarà un sistema telemàtic 
per detectar quins dels aboca-
ments de mobles que es troben a 
la via pública són conseqüència 
d'actes incívics.

La moció planteja el disseny i la 
implantació d'un sistema telemà-
tic complementari a l'existent en 
el qual l'usuari rebi un codi a la 
seva sol·licitud, el pugui imprimir 
o simplement l'escrigui en un foli 
i l'enganxi de forma visible en el 
mobiliari a retirar en el moment 
de la seva posada a la via pública 
a l'espera de la seva recollida. La 
mesura, segons Podem, té per ob-
jecte "que no pugui ser confós el 
veí que està fent ús del servei de 
recollida de mobiliari de forma 
correcta amb aquell que està 
realitzant una pràctica incívica 

arxiu

VIA PÚBLICA  EL GRUP MUNICIPAL PRESENTARÀ UNA MOCIÓ EN EL PROPER PLE 

Podem proposa un sistema per 
detectar quins abandonaments 
de mobles són actes incívics 

RECOLLIDA  Membres de la Brigada Municipal durant les tasques 

d'abandonament de mobiliari a 
la via pública", apunten.

A més, també gràcies a aquest 
codi, es podrà bonificar l'actual 
impost d'escombraries domici-
liàries "com a incentiu per a la 
seva promoció i ús a més de 
com a justa compensació per a 
tots aquells que tenen un com·

portament cívic i comparteixen 
els valors del civisme i la convi·
vència", diuen.

Per aquest motiu, la moció també 
demana que es modifiquin les orde-
nances fiscals per tal de bonificar 
l'impost d'escombraries domicili-
àries a aquelles persones que facin 
ús d'aquest servei municipal.  

PARETS. El grup municipal dels so-
cialistes a l'Ajuntament de Parets 
ha demanat al govern una còpia de 
l'informe analític on es deia que els 
ànecs apareguts sense vida al llac 
aquest estiu, haurien mort per un 
virus. Els socialistes també recla-

men una còpia dels informes eme-
sos pel centre de Torreferrussa on 
s'haurien portat els cossos dels 
animals.

El PSC ha fet arribar aquesta 
pregunta al consistori paretà en un 
registre d'entrada amb una bateria 

MEDI AMBIENT  EL GRUP HA ENTRAT PER REGISTRE D'ENTRADA UNA BATERIA DE PREGUNTES

El PSC de Parets demana al 
govern conèixer les causes 
de la mort dels ànecs al llac

de preguntes, moltes de les quals 
sobre qüestions que ja s'arrosse-
guen del mandat anterior.

Així doncs, a la qüestió dels ànecs 
s'hi suma una pregunta sobre la 
situació de l'expedient obert a 
l'empresa Danone per l'emissió de 
males olors.

Els socialistes també plantegen 
conèixer l'estat de les negociaci-
ons que el govern local manté amb 
la Generalitat i el propietari dels 
terrenys on es preveu construir el 
futur institut de Parets a la zona de 
Can Fradera.  

Al·legacions 
de Ciutadans al 
PMU de Can Prat 
El grup municipal de Ciutadans a 
Mollet ha presentat al·legacions a 
l'aprovació inicial del Pla de Mi-
llora Urbana de Can Prat. La pro-
posta té com a objectiu "millorar 
les garanties de l'execució del 
PMU", segons ha assegurat la re-
gidora de la formació taronja, Eva 
Guillén, qui també ha afirmat que 
"amb les propostes formulades 
es preveu, entre altres mesu·
res, ampliar les zones verdes 
previstes en aquest espai". 

Les al·legacions presentades 
contemplen "la formació d'una 
entitat de conservació estable 
en el temps i que aquesta esti·
gui subjecte a un pla de man·
teniment de les futures obres 
que hauria de validar·se pels 
tècnics municipals", segons el 
partit. 

Des de Cs Mollet, també s'ha 
sol·licitat un estudi d'adequació 
del futur àmbit de xarxa dels ser-
veis actuals i la previsió de gestió 
de possibles residus enterrats a la 
zona.  

URBANISME

Els comuns volen 
l'acompliment 
de compromisos
Mollet en Comú reclama al go-
vern municipal que es complei-
xin les 50 propostes fetes l’any 
passat en el marc de l'aprovació 
dels pressupostos. El grup muni-
cipal afirma que al govern encara 
li queden alguns compromisos 
per assolir. Entre ells destaquen 
poder tenir un espai d’esbarjo 
infantil i esportiu al barri de l’es-
tació de França o poder disposar 
d’espais adequats per a ús del 
veïnat, al barri de l’Estació del 
Nord. També reclamen eines per 
millorar el dia a dia de les entitats 
i associacions de la ciutat amb la 
creació d'una agenda compartida 
per saber la disponibilitat dels 
equipaments municipals, així 
com una pista esportiva al barri 
de Can Borrell i un paquet d'ac-
cions per frenar el canvi climàtic. 
"No voldríem que els resultats 
electorals aconseguits facin 
adormir el govern de la ciutat 
i deixar abandonades aquestes 
propostes", conclouen els co-
muns.  

PRESSUPOSTOS
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Montornès es prepara per a 
una Diada amb trets identitaris
MONTORNÈS.  El pròxim Onze de 
Setembre Montornès viurà una di-
ada amb la dansa tradicional com 
un dels elements més caracterís-
tics de la celebració, que compta-
rà amb les actuacions de l'Esbart 
Dansaire, la Societat Coral La Lira 
i la Cobla Foment del Montgrí.

Veïnat, entitats i representants 
polítics tornaran a reivindicar la 
importància de la cultura catala-
na durant la commemoració de 
la Diada Nacional de Catalunya a 
Montornès. Com és habitual, l'ac-
te institucional de la celebració 
tindrà lloc al monòlit de l'Onze de 
Setembre que hi ha als jardins de 
l'Ajuntament.

La coral de la Societat La Lira i la 
cobla Foment del Montgrí donaran 
el tret de sortida a la jornada de 
l'Onze de Setembre, a les 11 h, amb 
la interpretació del Cant de la Se-
nyera per acompanyarà la hissada 
de la bandera. Tot seguit, l'Esbart 
Dansaire i la coral de La Lira balla-
ran i cantaran diverses peces.

Seguidament, per segon any 

consecutiu, l'Esbart Dansaire de 
Montornès posarà en escena el 
Ball de l'Homenatge amb el músic 
local Dani Garrido a la gralla.

Un cop fetes les ofrenes florals 
i llegit el manifest a càrrec de l'al-
calde, José A. Montero, la coral i la 
cobla interpretaran l'himne naci-
onal, Els Segadors.

De nou, una ballada de sardanes 
posarà el punt final a la celebra-
ció, amb un repertori que inclourà 
temes propis del municipi, com 
El meu Montornès o la sardana de 
La Remençada. L'autor Jordi Moli-
na va compondre el primer l'any 
1997 i Carles Rosat va fer-ne la 
corresponent adaptació.  

arxiu

DIADA EL MONÒLIT DE L'ONZE DE SETEMBRE REPETIRÀ COM A ESCENARI DE L'ACTE 

TRADICIONAL  Ballada de sardanes durant la Diada del 2018 

arxiu

DANSA El Ball de Gitanes és un dels actes més tradicionals de la Diada 

LA LLAGOSTA. La celebració de la 
Diada es prepara a la Llagosta 
amb una gran varietat d'actes cul-
turals i institucionals. La jornada 
es preveu començar a les 10 h 
amb el 8è Ral·li fotogràfic, que es 
desenvoluparà durant tot el dia. 
A partir de les 11 h, la cercavila 
amb els gegants i gegantons ame-
nitzarà la Diada donant a l'acte 
un caire més familiar. L'acte ins-
titucional a l'Ajuntament tindrà 
lloc a les 11.55 h amb la hissada 

de bandera. Tot seguit, a les 12 
h, serà el torn de Landry El Rum-
bero. El grup d'animació infantil 
posarà ritme a la celebració des 
de la plaça d'Antoni Baqué. L'On-
ze de Setembre també es celebra 
a la Llagosta amb un acte d'ho-
menatge a la gent gran al Centre 
Cultural. La cloenda de la jornada 
festiva la posarà el grup de Ball de 
Gitanes del municipi amb el 31è 
Homenatge a Catalunya, a la plaça 
de l'Ajuntament. 

ELS ACTES OMPLIRAN TOT EL DIA DE LA CELEBRACIÓ 

La Llagosta fa una aposta 
per la cultura durant l'Onze
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ENTREVISTA

Óscar Sierra
Alcalde de la Llagosta

–Després de les eleccions el PSC ha aconseguit una 
majoria molt folgada, a què atribueixes aquest gran 
suport de la ciutadania?
–Crec que la ciutadania ens ha votat per dues coses: per 
saber solucionar els problemes que hem tingut durant 
aquests quatre anys i perquè han vist que en nosaltres po-
den confiar per resoldre'ls. Realment ens hem preocupat 
pels veïns i veïnes i ho hem demostrat. Durant aquesta 
passada legislatura hi ha hagut problemes greus a la Lla-
gosta que vam saber solucionar conjuntament ciutadania 
i Ajuntament. 
–Entenc que parles de les ocupacions i tots els proble·
mes que van generar al carrer. Aquest tema està sol·lu·
cionat? La gent pot estar tranqui·la en aquest sentit? 
–No només la gent, jo estic més tranquil. Durant una època 
la meva feina com a alcalde era estar permanentment en 
contacte, treballava al costat del cap de policia per tenir la 
situació ben controlada, coordinada amb Mossos d'Esqua-
dra, amb la Generalitat, amb serveis socials... Hi va haver 
un moment en que la feina del dia a dia superava les hores 
que teníem. Això ho vam enllestir i des d'aleshores  trac-
tem les peculiaritats que té aquest municipi de sempre. 
Durant l'any passat vam patir molt, a tots nivells.
–Esteu satisfets de la feina feta els darrers quatre anys?
–Fa cinc anys que ens vam presentar amb un projecte i 
hem complert el 99% de les coses que vam prometre. Hem 
fet la Llagosta més amable i amb la sorpresa que hem po-
gut dividir el projecte de Can Baqué i serem el govern que 
acabi restaurant la masia. Prometre una cosa i complir-la 
ens ha donat molta credibilitat. En aquestes últimes elec-
cions ens hem presentat també amb amb un programa 
realista. No hem volgut fer invents ni prometre coses que 
sabem que són molt complicades d'aconseguir.  
 –Dius que durant el passat mandat havíeu complert 
gairebé tot el programa electoral...
–La primera línia de treball va ser la nostra forma de tre-
ballar. Som un govern obert i al costat de la ciutadania, es-

“Prometre una cosa als veïns i 
complir-la ens ha donat molta 

credibilitat davant els ciutadans”
Óscar Sierra encara el seu segon  

mandat com a alcalde amb una àmplia 
majoria i amb projectes estratègics per 

al poble entre mans com són la  
construcció del nou ambulatori i la 

reactivació del desenvolupament del 
sector econòmic de Can Pere Gil    

tem tan a prop que resolem els problemes de caire quoti-
dià amb molta rapidesa. La proximitat és el valor que hem 
aportat a la institució i el matindrem mentre estiguem go-
vernant. Som molt sincers, treballem amb honestedat. En 
els darrers quatre anys hem estat endreçant l'economia de 
l'ajuntament, digitalitzant-lo, convertint-lo en un govern 
obert i transparent, amb un petit pressupost que no ens 
dona molt de marge de maniobra en inversions. En els pro-
pers quatre anys és hora de repensar la Llagosta urbanís-
ticament i tirar endavant els grans projectes del municipi.  
–En el cas dels projectes urbanístics, de quines zones 
estem parlant?
–D'una banda, volem desafectar tota la zona on hi havia 
previst el projecte de l'Àrea Residencial Estratègica de la 
Generalitat. Volem reconstruir el model amb les necessi-
tats que preveïem ara i que haurem de preveure en el fu-
tur. Ja hem vist com evoluciona l'economia i com evolucio-
na urbanísticament l'habitatge i volem endreçar-ho. Però 
tot això es farà amb participació ciutadana. Seran els veïns 
els qui diguin què volen per a la Llagosta. 
–En el cas de Can Pere Gil, el pla director es va aprovar 
el 2016 però no hi ha cap moviment. Per què?
–Està afectat per un tema de la línia d'alta velocitat que ja 
està construïda i que no passa per allà. Es va començar a 
treballar perquè una carta del director d'Infraestructures 
deia que estava descartat que aquesta línia travessés pel 
mig de Can Pere Gil. Llavors la Generalitat i l'Ajuntament 
de la Llagosta van tirar endavant el pla director urbanístic 

i el vam aprovar inicialment. Però en temps d'al·legacions 
va arribar una nova carta del director d'Infraestructures 
de Madrid paralitzant el pla perquè tècnicament hi havia 
l'afectació. Hi ha un entramat legal per desafectar la zona 
i el camí és que tots estem treballant perquè es desafecti  i 
puguem seguir amb el Pla Director. Tant propietaris, com 
ministeri, com la Generalitat i nosaltres com ajuntament 
estem interessats en tirar-ho endavant. Aquesta serà una 
de les nostres prioritats.
–Perquè a Can Pere Gil la idea es que es crei un gran cen·
tre logístic que tingui a veure amb l'estació intermodal...
–Tindrà de tot, tindrà un sector més de serveis que estaria 
tocant a la part de la C-17, un sector de pol logístic i un 
altre sector serveis perquè les empreses logístiques tin-
guin oficines... és un pol estratègic i segurament no serà 
comercial. A més a més, hi ha una prohibició que diu que 
als llocs que no estiguin considerats trama urbana conso-
lidada no es poden posar centres comercials. Can Pere Gil 
serà un pol d'atracció d'economia molt important tant per 
a la Llagosta i Santa Perpètua com per al Baix Vallès i tot 
Catalunya. És un tema d'infraestructura d'estat com és el 
corredor del Mediterrani i una forma de continuar desen-
volupant l'economia de la zona. 
–L'estació intermodal en quin punt està?
–Ara mateix l'intermodal camina molt a poc a poc, però ca-
mina. El projecte del corredor del Mediterrani és un pro-
jecte molt global, hi 
ha molt interès en 
desenvolupar les 
estacions de mer-
caderies que han 
de donar servei i 
una d'elles és la de 
la Llagosta. Tenim 
al costat d'aquesta central intermodal un espai molt gran 
on hi ha un projecte i evidentment, una cosa sense l'altra 
no s'entén. Nosaltres lluitarem perquè es desenvolupi l'es-
tació però això ha d'anar totalment relacionat amb poder 
posar en marxa Can Pere Gil perquè són projectes que es 
potenciarien un amb l'altre. I això seria bo per a la Llagosta 
que donaria un salt qualitatiu en temes d'economia i en la 
creació d'ocupació que creiem que es la millor forma per 
ajudar la gent.
–La creació de Can Pere Gil afectarà l'actual polígon de 
la Llagosta més proper al nucli urbà?
–No hi haurà cap afectació. Millorarà moltíssim la conne-
xió que tenim actualment perquè es crearà un nou pont al 
final del carrer Vic que connecti amb la zona de Can Pere 
Gil. Aquest polígon estarà també connectat a la C-17, així 
els polígons de la Llagosta i Santa Perpètua, tindran una 
connexió directa viària. No només tindrem un polígon nou, 
sinó que tindrem una millor connexió del polígon que te-
nim actualment.
–Un dels altres projectes que heu anunciat és el de 

Treballar per desafectar els
terrenys del futur sector

 logístic de Can Pere Gil serà
una de les nostres prioritats
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ENTREVISTA

Zero Barreres. Quin pressupost total té? Pot concre·
tar·me alguns d'aquests projectes?
–Durant les èpoques de José Luís López i Antonio Rísquez 
i aquests últims quatre anys, hem estat traient moltes bar-
reres. No hem fet grans projectes però hem fet actuacions 
com millorar l'accessibilitat al carrer Estació, a la plaça Ca-
talunya, el projecte a la rambla Pintor Sert... A partir del 
setembre ens començarem a veure amb col·lectius de per-
sones amb mobilitat reduïda. Tenim la sort que la Llagosta 
és un poble molt pla i ens permet tenir estudiat on haurem 
de fer més inversió. Per això ens atrevim a dir que podem 
arribar a tenir zero barreres, perquè tenim molt camí fet. 
Ara queden llocs puntuals, a la plaça dels Drets Humans 
amb el final de Pere IV... El que volem és que una persona 
que vagi amb cadira de rodes, amb bastó, un cotxet... pugui 
arribar a qualsevol lloc sense fer massa volta. 
–Però no hi ha problemes de carrers masa estrets, pals 
de llum...
–Sí que tenim una zona, al carrer Sant Miquel, on hi ha un 
projecte que hem d'acabar d'estudiar perquè volem arre-
glar-ho però sense treure aparcament. Fer-lo de platafor-
ma única, que les persones no hagi de baixar cap esglaó. 
Potser en alguns llocs caldrà una gran inversió i en altres 
amb una petita rampa d'accés ja n'hi haurà prou. 
–I com està el tema del nou ambulatori?
 –Aquest any s'ha de presentar el projecte. Així m'ho va 

transmetre la consellera de Salut. Segurament, a finals 
d'aquest any tindrem projecte i a finals de l'any que ve co-
mençaran les obres. 
–Per tant, espereu acabar el mandat amb l'ambulatori 
nou a punt?
–Com a mínim que s'hagi començat a construir. L'admi-
nistració pública va molt lenta, però un cop comencen a 
construir amb 2 o 3 anys podem tenir ambulatori. És un 
ambulatori pensant en el futur de la Llagosta perquè po-
dria arribar a donar servei a 20.000 persones, tot i que la 
intenció no és créxer en població. Crec que això donarà un 
salt de qualitat en el servei, tot i que ara mateix és molt bo, 
tal i com diuen les enquestes de satisfacció. 
–Un cop comenci a funcionar el nou ambulatori, que 
s'hi farà a l'espai on hi ha l'actual?
–Ens quedarà un equipament on volem construir un cen-
tre de dia que també tingui places de residència perquè la 
gent gran no s'hagi de desplaçar fora del municipi.
–Per tant voldríeu lluitar perquè la Generalitat cons·
trueixi un centre de dia o seria un servei municipal?
–Hem d'acabar de mirar com ho faríem. Hi ha moltes fòr-
mules de poder construir-lo, que inverteixi l'Ajuntament i 
després cedeixi a la Generalitat... Hem d'acabar de veure 
com es construeix i es gestiona. 
–Però la vostra prioritat com a govern local quina seria?
–Evidentment a mi m'agrada la gestió pública. Però hi ha 

molt poques residències que tinguin el 100% de places 
públiques. 
–Diu que la Llagosta no arribarà als 20.000 habitants. 
Hi ha un problema d'accès a l'habitatge al municipi?
–La Llagosta pateix els mateixos problemes que la majoria 
de pobles de l'àrea metropolitana. Som un municipi que es-
tem a tocar de Barcelona amb una connexió directa. Ara ma-
teix la bombolla de preus lloguer que va començar a Barce-
lona pels pisos turístics i que va fer marxar la gent als pobles 
del costat ja ens ha arribat a nosaltres i la tenim instaurada. 
És un problema global i haurem d'actuar de forma global. Jo 
sóc dels que espera que hi hagi una regulació real dels preus 
del lloguer. A la Llagosta ja no podem crèixer més.
–Una altra de les conseqüències d'això és la presència 
de fons voltors...
–A la Llagosta ho tenim bastant controlat. Igual que nego-
ciàvem amb els bancs per emparar les famílies que poden 
perdre els seus habitatges, ara ho fem amb aquests fons. 
–Ja s'han fet gestions amb aquestes empreses?
–Sí, ja hi estem treballant. El regidor d'Habitatge està fent 
molt bona feina. Però a la Llagosta com que no hi ha pisos 
nous, la gent estava 
hipotecada amb el 
seu pis antic i no 
ens estem trobant 
amb massa casos. 
–Tornem al prin·
cipi de l'entrevis·
ta, l'oposició s'ha 
quedat molt min·
vada. Quina és la 
voluntat de relació del govern amb aquesta oposició?
–La nostra relació és total. No només amb els grups que 
estan representats al plenari sinó també amb els que han 
perdut la representació. També volem que quan haguem 
de parlar dels temes més importants de municipi, ens po-
guem asseure amb ells i parlar-ne directament. Tot i que 
tenim una àmplia majoria, volem representar el 100% de 
la gent. El CAP, Can Pere Gil, tot el que tingui a veure amb 
temes importants al municipi s'explicarà en les comissions 
informatives per intentar arribar a acords. Sí que és ve-
ritat que amb alguns partits polítics, aquests quatre anys 
ens assèiem i arribava el ple i tenien unes altres prioritats. 
Aquesta voluntat d'intentar negociar espero que sigui real. 
Això és una cosa que ens ha fet mal.
–Es refereix a Iniciativa Esquerra Unida?
–Sí. En aquests quatre anys s'han instal·lat en el no perquè 
no. La regidora d'Economia, la Conchi Jiménez, s'asseia 
amb ells per resoldre dubtes abans dels plens però arri-
bava la sessió plenària i aquestes peticions havien desapa-
regut i en tenien unes de noves. Nosaltres els hi diem "mà 
estesa" per treballar conjuntament amb tots. A llarg ter-
mini la gent necessita una coherència i això nosaltres els 
hi hem donat i esperem que amb tot el que és important 
per al municipi poguem arribar a un consens.   laura ortiz

Patim els problemes de la 
bombolla del lloguer per estar

tant a prop de Barcelona. 
És un problema al qual s'ha 

de fer front globalment

s.c.
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CIRUGÍA VASCULAR 
& MEDICINA ESTÉTICA

CENTRE mèdic FORÉS

FISIOTERAPIA - REHABILITACIÓN
Tratamientos deportivos:
-  Recuperación de lesiones
Tratamientos terapéuticos:
-  Rehabilitación funcional
Tratamientos circulatorios:
-  Drenaje linfático manual
Vendajes:
-  Neuromuscular (Kinesiotape)

Tratamientos:
-  Pérdida de peso
-  Tabaquismo
-  Ansiedad, Estrés, Depresión
-  Cefalea, Migraña
-  Vértigo de Menière
-  Neuralgia del Trigémino
-  Desórdenes de la Articulación Temporomandibular
-  Dolor de tipo Neuromusculoesquelético
-  Fibromialgia
-  Trastornos Digestivos, Estreñimiento
-  Trastornos ginecológicos
-  Infertilidad masculina y femenina

ACUPUNTURA - AURICULOPUNTURA

odontología
- Implantología y Cirugía oral

- Endodoncia

- Periodoncia

- Ortodoncia

- Estética dental

- Otros tratamientos

1ª Visita gratuita

c/la Florida, 27, 08120 la Llagosta- bcn, tel. 93 56043 67, cmfores@gmail.com

- Cirugía Vascular

- Medicina estética facial

- Medicina estética corporal

1ª Visita gratuita

 Os deseamos 

una feliz 

fiesta 

Mayor

10 DE SETEMBRE

LA GARRIGA
El Passeig 42
A les 20 h
Homenatge a la senyera i 
botifarrada popular.

PARETS DEL VALLÈS
Sot d’en Barriques
A les 20 h
La marxa s’inicïa al Sot d’en 
Barriques i s’acaba al monument 
a l’Onze de setembre a la plaça 
dels Països Catalans, passant per 
l’Avinguda de Catalunya.

GRANOLLERS 
Plaça de la Porxada
A les 19.30 h
Lectura del manifest,crema del 
Decret de Nova Planta  i de 
l’article 155, tot  seguit marxa de 
torxes  fins arribar a la plaça 11 de 
Setembre on farem l’ofrena.
En arribar a la plaça de la Corona 
la proclamaran plaça de la Repú-
blica i el carrer Príncep de Viana 
carrer 1 d’octubre. 

MOLLET DEL VALLÈS
Plaça Prat de la Riba
A les 22 h
Concentració de tots els grups a 
la plaça Prat de la Riba i marxa de 
torxes fins al monument a Rafael 
Casanova amb lectura del mani-
fest i cant dels Segadors.  

Actes  per 
la Diada a 
la comarca

SUPRAMUNICIPAL L'EXECUTIU COMARCAL HA REPARTIT DELEGACIONS ENTRE ELS CONSELLERS DEL PSC, JUNTSXCAT I EN COMÚ

Cartipàs del govern del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental
VALLÈS ORIENTAL. El nou president 
del Consell Comarcal, l’alcalde de 
les Franqueses, Francesc Colomé, 
ha donat a conèixer les delegaci-
ons de responsabilitats en el nou 
equip de govern, format des del 
juliol passat pels 11 representants 
del PSC, els 6 de JuntsxCat i els 2 
d'En Comú Guanyem.

Així, Roser Colomé (Vilanova 
del Vallès) presideix el Consell 
Consultiu de la Gent Gran del 
Vallès Oriental i és consellera 
delegada de l’àrea de Polítiques 
Socials i d’Igualtat, mentre que 
M. Lluïsa Ferré (Vilanova) ho és 
d’Ensenyament. Francesc Juzgado 
(Parets) s’encarrega d’Habitatge; 
Joan Daví (Mollet) de Medi Ambi-
ent; Gemma Brunet (Aiguafreda) 
de Personal i Hisenda; i Juan Ma-
nuel Segovia (Granollers) de Polí-
tica Territorial i Mobilitat.

Jordi Manils (Montmeló) és con-
seller delegat de l’àrea de Promo-
ció Econòmica i Estudis; Marc Uri-
ach (Gualba) de Serveis Personals 

arxiu

PRESIDENT  Francesc Colomé encapçala el nou govern comarcal

–Consum, Cooperació, Cultura, 
Joventut, Esports i Salut Pública– 
i Emilio Cordero (Canovelles), a 
més de vicepresident primer –as-
sumirà el càrrec de president a 
mitjans de 2021–, és conseller de-
legat de Societat del Coneixement 
i Transparència.

Finalment, l’exalcalde de la 
Roca, Carles Fernández, és l’en-
carregat de l’àrea de Turisme, i 
José Antonio Montero (Montor-
nès), de l’àrea de Cooperació In-
ternacional.

També són consellers comar-
cals dels partits de govern Lour-

des Aguilera (Cànoves i Samalús); 
Eva Díaz (Montornès); Joan Ra-
mon Bernabé (Llinars); Francesc 
Sánchez (Lliçà d’Amunt); Catalina 
Siles (Lliçà de Vall); Eduard Vall-
honesta (Sant Celoni), i Joan Pons 
(Vilalba Sasserra).

Queda pendent la renovació del 
Consorci Besòs Tordera i del Con-
sorci per a la Gestió de Residus del 
Vallès Oriental, l’organisme que 
depèn del Consell Comarcal que 
més interès genera en el reparti-
ment de poder a l’ens.

Consellers a l'oposició
D’altra banda, a l'oposició hi ha 
els 11 consellers d'ERC –el partit 
amb més regidors a la comarca–: 
Marc Candela (Martorelles); Enric 
Gisbert (Granollers); Marina Pla-
nellas (Mollet); Imma Ortega (les 
Franqueses), Joan Galiano (Bigues 
i Riells), Pamela Isús (Sant Pere de 
Vilamajor), Magalí Miracle (Sant 
Celoni), Anna Cella (Sant Antoni 
de Vilamajor), Núria Carné (Cal-
des de Montbui), Ignasi Martínez 
(Tagamanent), i Assia Cherdal 
(Canovelles); els 2 de Ciutadans: 
Manuel Losada (Parets) i Susana 
Barroso (Santa Eulàlia de Ronça-
na) i 1 de la CUP: Luis Toral (Vall-
gorguina). 

BAIX VALLÈS. La presidenta de la Di-
putació de Barcelona, Núria Marín, 
ha donat instruccions als ajunta-
ments perquè "no es pagui abso·
lutament res a Endesa" en relació 
a les factures pendents de famílies 
desfavorides que la companyia ha 
reclamat aquest estiu als municipis, 
que, en el cas de Mollet, ascendeix 
a més de 60.000 euros, i a Parets a 
uns 35.000. Segons Marín, aquest 
és un tema que "hem de treballar 
conjuntament les administraci·
ons, liderades per la Generalitat, 
que és la competent en matèria 
de serveis socials a Catalunya". 

Marín es reunia dimecres amb 
representants de prop de 150 
governs locals afectats per la re-
clamació d'Endesa. La presidenta 
de la Diputació considerava "in·
adequat" tant el to de les cartes 
enviades als ajuntaments –en què 
s'amenaçava amb el tall del sub-
ministrament dels veïns i veïnes 
víctimes de la pobresa energèti-
ca–; com la data d'enviament, a 
principis d’agost. 

La Diputació diu 
que no es paguin 
les factures que 
reclama Endesa 
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ECONOMIA
Captar clients amb LinkedInMartorelles rep un punt d'informació al consumidor
La Unió Empresarial Intersectorial organitza una 
formació per a pimes sobre com aconseguir més 
clients i més vendes per mitjà de LinkedIn. El curs 
es farà en dues sessions, el 26 de setembre i el 9 
d'octubre, de 9.30 a 14 h a Granollers.

Les Unitats Mòbils d’Informació al Consumidor (UMIC) de la Diputació 
de Barcelona visitaran el pròxim 17 de setembre els municipis
baixvallesans de Martorelles (de 10.30 h a 11.30 h) i Santa Maria de 
Martorelles (de 12 h a 13 h). Els veïns s'hi podran apropar per presentar 
les seves consultes i reclamacions gratuïtament com a consumidors.

EMPRESA  LI VA CAURE A SOBRE UN FARDELL DE PAPER, AMB UN PES DE 700 QUILOS I DES D'UNA ALÇADA DE CINC METRES, A LES INSTAL·LACIONS D'EMBALAJES PETIT

PARETS / MOLLET. Un veí de Mollet 
del Vallès, S.K.K., va morir el pas-
sat divendres després de patir un 
accident laboral a l'empresa Em-
balajes Petit, que es dedica a com-
pactar paper, situada al polígon 
industrial Llevant de Parets.

L’accident va succeir quan al 
treballador li va caure a sobre un 
fardell de paper compactat, amb 
un pes d’uns 700 quilos des d’una 
alçada de cinc metres. L’home, de 
43 anys i de nacionalitat maurita-
na, era veí de Mollet del Vallès.

Els Mossos d’Esquadra de la co-
missaria de Mollet del Vallès van 
rebre un avís cap a les 12.30 h en 
què s’alertava que hi havia hagut 
un accident laboral a l'empresa pa-
retana. A banda dels Mossos d’Es-
quadra, també s'hi van desplaçar 
al lloc dels fets la Policia Local de 
Parets, així com tres dotacions dels 
Bombers de la Generalitat i efec-
tius del Sistema d’Emergències 
Mèdiques (SEM), que van certificar 
la mort del treballador.

Els fets es van posar en conei-
xement del jutjat d’instrucció en 
funcions de guàrdia i del Departa-
ment de Treball, Afers Socials i Fa-
mílies, qui investiguen les causes 
del fatal accident.

El mateix divendres, l'Ajun-
tament de Parets va enviar un 
missatge institucional de condol 
per la mort d'aquest veí molletà 
a l'empresa situada al municipi. 

s.c.

Mor un molletà en un accident 
laboral al polígon de Parets

EMBALAJES PETIT  Nau de l'empresa on divendres va tenir lloc l'accident

SEGONS L'EMPRESA, LA CAUSA NO HAURIA 
ESTAT LA DISFUNCIÓ DE CAP MAQUINÀRIA
n Des d'Embalajes Petit asseguren que l'accident no hauria estat "inherent a la 
disfunció de cap màquina". Així ho va assegurar al diari Som Andreu
Montaner, coordinador de prevenció de la companyia, qui també va afegir que 
en l'accident només hi va haver una persona afectada. Montaner va explicar que 
Inspecció de Treball els va reclamar mesures immediates per evitar que es pugui 
repetir un accident d'aquestes característiques, però aquestes no tindran a veure ni 
amb modificar les instal·lacions ni les maquinàries, ja que cap d'aquests dos factors 
haurien estat els causants de l'accident, segons el coordinador de prevenció. Amb 
les actuacions reclamades es prohibiran alguns passos i accessos. Tot i això,
l'activitat a l'empresa, que es va aturar al migdia a causa de l'accident, es va 
reprendre diumenge a la nit després de rebre el vistiplau d'Inspecció de Treball. 
D'altra banda, Montaner també va dir que la víctima era treballadora d'una empresa 
subcontractada, de la qual no va voler dir el nom a petició expressa de la companyia.

PARETS / MOLLET. El sindicat CNT va 
lamentar l'accident laboral mortal 
en un comunicat, en el qual també 
va reclamar a Inspecció de Treball 
que n’aclareixi les causes.

En aquest sentit, Genís Ferrero, 
secretari d’Acció Sindical i Jurídi-
ca de la secció comarcal de la CNT 
Vallès Oriental, afirma: "No sabem 
exactament què ha passat, però 
alguna cosa ha fallat". Això sí, as-
segura que, tot i que la víctima era 
empleat d'una empresa subcon-
tractada, "el titular del centre de 
treball és responsable de com 
s'executa l'activitat a les seves 
instal·lacions", instant d'aquesta 
manera a què Embalajes Petit no 
vulgui eludir responsabilitats.

D'altra banda, des de la CNT 
apunten que, "com és molt habi·
tual, la precarietat és un factor 
determinant en les causes dels 
accidents laborals". De fet, Fer-
rero afegeix que "els accidents 
laborals són majoritàriament 
de treballadors d'empreses sub·
contractades" i això es deu al fet 
que "la dedicació que es destina 
per formar un treballador fix no 
és la mateixa que per un de sub·
contractat o temporal".

Elevades xifres de mortalitat
En aquest 2019, fins al mes de ju-
liol, hi ha hagut 64 morts en acci-
dents laborals a Catalunya, d’un 
total de 492 al conjunt de l’Estat. 
Aquestes xifres "posen de mani·

fest que el compliment de la le·
gislació en matèria de prevenció 
de riscos laborals als centres de 
treball és molt deficient", segons 
la CNT, i el sindicat "denuncia la 
manca de cultura preventiva 
per la classe empresarial i la 
manca de recursos que hi dedi·
ca l’administració per a realit·
zar inspeccions més freqüents 
i efectives". D'aquesta manera, la 
CNT clou assegurant que "les xi·
fres posen en evidència que els 
beneficis de les empreses estan 
per davant dels treballadors".

En aquesta línia, CCOO també ha 
lamentat que la darrera setmana 
d'agost ha estat "tràgica" en acci-
dents laborals amb tres treballa-
dors morts i un ferit greu a Catalu-
nya. I ha alertat que enguany hi ha 
hagut "el pitjor mes de juliol en 
els últims quatre anys" amb una 
desena de morts i 69 lesions greus 
o molt greus. i s.carrillo

La CNT reclama que se 
n'esclareixin les causes

Concentració

Arran de l'accident, la CNT ha convocat 
una concentració per a aquest diven-
dres a les 19 h davant l'Ajuntament de 
Parets. La mobilització portarà el lema 
Stop accidents laborals: els seus bene-
ficis, els nostres morts.

'ELS SEUS BENEFICIS, 
ELS NOSTRES MORTS'
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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

Puja l'atur a la Llagosta 
durant el mes d'agost amb
50 aturats més que al juliol
BAIX VALLÈS. L'atur al mes d'agost 
a la Llagosta ha augmentat un 
6,22%, amb 50 persones més ins-
crites a l'Oficina de Treball de la 
Generalitat, respecte de les dades 
del juliol, i el municipi se situa amb 
un 12,34% de desocupació. Pel que 
fa a la comparativa amb l'agost del 
2018, la Llagosta ha tancat aquest 
mes amb 44 aturats més (5,43%) 
que ara fa un any.

D'altra banda, cal destacar que 
l'atur ha augmentat en tots els 
municipis baixvallesans: un 10% 

a Santa Maria de Martorelles (4 
aturats més), un 9,68% a Marto-
relles (24 aturats més), un 6,73% 
a Montmeló (27 aturats més), un 
4,24% a Parets (35 aturats més), 
un 3,59% a Mollet (107 aturats 
més), un 3,2% a Montornès (34 
aturats més) i un 2,43% a Sant Fost 
(9 aturats més).

En total, l'atur ha augmentat al 
Baix Vallès un 4,3% en el darrer 
mes, amb 290 aturats més. Una 
xifra que és lleugerament superi-
or a la del conjunt de la comarca 

OCUPACIÓ  DES DEL SINDICAT UGT ASSEGUREN QUE AQUEST HA ESTAT EL PITJOR MES D'AGOST A LA COMARCA DES DE L'ANY 2011 PEL QUE FA A LES XIFRES D'ATUR

(4,13%).
I pel que fa a la comparativa res-

pecte l'agost del 2018, les xifres 
han millorat a Martorelles (-3,89%, 
11 aturats menys) i a Mollet (-1,5%, 
47 aturats menys). I han empitjorat 
a Santa Maria (22,22%, 36 aturats 
més), a Sant Fost (4,41%, 16 atu-
rats més), a Montornès (4,08%, 43 
aturats més), a Parets (3,74%, 31 
aturats més) i a Montmeló (2,15%, 
9 aturats més).

Reclamacions de la UGT
Des del sindicat UGT, qui assegu-
ren que aquest ha estat el pitjor 
mes d'agost a la comarca des de 
l'any 2011 pel que fa a l'atur, rei-
vindiquen una sèrie de mesures de 
l'àmbit laboral per implementar al 
Vallès Oriental. Concretament de-

manen mesures per reduir la con-
tractació precària; el compromís de 
les administracions per no contrac-
tar empreses multiserveis; l'impuls 
d'un pla estratègic comarcal abans 

de prendre decisions que afectin el 
conjunt del territori; i l’impuls i la 
promoció de la formació professio-
nal d’una forma coordinada al Va-
llès Oriental, entre d'altres. 

MONTORNÈS. El grup Nuroil ha ins-
tal·lat una nova estació de servei a 
Montornès. Seguint els models de 
la companyia, és una estació semi 
atesa que disposa a més d'un sor-
tidor automàtic disponible les 24 
hores del dia i també d'un super-
mercat Condis. Està situada al 
Carrer Carles Riba cantonada amb 
Riu Mogent.

Josep Sabater gerent del Grup 
Sabater Nuri, explica que la nova 
estació de servei, situada en una 
rotonda de molt trànsit de Mon-
tornès, respon a un pla de creixe-
ment estratègic. "Seguim apos·
tant per les gasolineres semi 
ateses però marcant l'accent 

EMPRESES  LA NOVA BENZINERA, QUE DISPOSA D'UN SORTIDOR AUTOMÀTIC, RESPON A UN PLA DE CREIXEMENT ESTRATÈGIC

El grup Nuroil obre una nova
estació de servei a Montornès

en el servei humà que ofereix 
el nostre equip de persones", 
afegeix.

La nova gerent de l'estació, Ana 
Carmona, ha destacat la incorpo-
ració de dues noves companyes 
veïnes de Montornès. "Sempre 

busquem personal del barri, la 
facilitat per arribar al lloc de 
treball ens ajuda a millorar la 
qualitat de vida i la conciliació 
familiar", explica.

L'empresa amb seu a Cerdanyo-
la del Vallès compta amb estacions 
de servei i bases de distribució 
repartides també a Cerdanyola, 
Ripollet, Castellar del Vallès, Sent-
menat, la Llagosta i per la comarca 
d'Osona. 

Nuroil

BENZINERA  L'empresa de Cerdanyola ha obert una estació a Montornès

Ana Carmona: "Sempre
busquem personal del
barri; ajuda a millorar
la conciliació familiar"

La benzinera està situada al carrer Carles Riba cantonada amb Riu Mogent
MOLLET. La companyia francesa 
Comité Champagne ha demandat 
l'empresa Champanillo –amb bars 
a Mollet, Barcelona, Cardedeu i Ca-
lella–, acusant-los d'aprofitar-se del 
seu nom. David Iglesias, gerent de 
Champanillo, diu que Champagne 
"s'equivoca", perquè "tot i que 
el nom s'assembla, el producte 
és molt diferent". És per això que 
el Jutjat Mercantil de Barcelona va 
donar la raó als catalans entenent 
que "el producte de Champanillo 
difereix tant dels productes de 
Champagne, que la semblança 
fonètica no provoca evocació”. 
Champagne, però, ha recorregut la 
resolució i la segona instància de 
la demanda està ara en mans del 
Tribunal Superior de Justícia de Ca-
talunya, qui està consultant el con-
flicte amb els tribunals europeus. 

Champagne manté 
una demanda sobre 
Champanillo per 
apropiació del nom

font: ugt vallès oriental

DADES AGOST 2019

MUNICIPI JULIOL AGOST VARIACIÓ MES VARIACIÓ ANUAL

La Llagosta 804 854 +50 +44

Martorelles 248 272 +24 -11

Mollet 2.980 3.087 +107 -47

Montmeló 401 428 +27 +9

Montornès 1.063 1.097 +34 +43

Parets 825 860 +35 +31

Sant Fost 370 379 +9 +16

Santa Maria 40 44 +4 +8

BAIX VALLÈS 6.731 7.021 +290 +93
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Amb el retorn de les vacances, arriben totes les rutines i, els darrers anys,  
s'hi pot comptar l'11-S, que enguany vol repetir una manifestació massiva 
aquest cop a l'entorn de la plaça Espanya. Els dies previs, se senten veus  
que pronostiquen la baixada del soufflé indepe i una participació sota mínims 
a la manifestació de la Diada, a la qual, una part de la ciutadania no se sent 
interpel·lada i se la mira des de la distància amb sentiments que poden anar 
del rebuig total a la mera indiferència. És habitual també el ball de xifres  
d'inscrits que, cada any, s'activa els dies previs a la concentració de Barcelona. 
I, finalment, arriba el dia i, any rere any, com per inèrcia, a l'entorn d'un milió de 
catalans omplen els carrers de la capital del país. Certament, cada any  
l'independentisme està més decebut i desorientat. Aquest estiu la manca  
d'estratègia conjunta i tibantors entre els agents polítics i socials del moviment 
s'ha evidenciat. Però, segurament, com ja fa uns quants anys, molts vallesans 
es desplaçaran a Barcelona per reivindicar la independència, amb una  
persistència poc comuna arreu. Tossudament alçats, que cantava Lluís Llach. 

UNA DIADA MÉS 
Editorial

El poder, l'ambició i el domini
ens fan perdre els valors humans
per convertir-nos en éssers que, 

abandonant la humanitat, ens 
posem en contra de la Humanitat 

a Humanitat és el gènere humà, 
però humanitat és, també, una 
actitud pròpia dels humans. Te-
nir humanitat, tractar algú amb 

humanitat vol dir tenir bondat, compas-
sió, caritat –que és sinònim d’amor. Així, 
el recorregut de moltes llengües —i de la 
nostra– ens porta a usar la mateixa paraula 
per dir qui som i per significar unes acti-
tuds que ens són molt pròpies. Com si fos 
indefugible que l’ésser humà hagués de ser, 
inexorablement, bondadós, compassiu, ca-
ritatiu, és a dir, amorós.

Què ha portat a fer coincidir el nostre 
ser amb la nostra condició més genuïna? 
Una ideal i antiga visió de la persona, un 
indispensable desig. Som la Humanitat i 
tenim, practiquem la humanitat, altrament, 
seríem –i som quan ho incomplim– cruels 
i ferotges, despietats i violents; allò que en 
diem ser inhumà. Certament, són impròpi-
es dels humans la violència, la crueltat, la 
ferocitat... i tantes conductes que indiquen 
la perillosa i estesa qualitat –potser per 
repetida ja profunda– d’essers inhumans. 
Accions inhumanes que difícilment podem 
atribuir a les bèsties. Aquest és el punt més 
dolorós: els éssers humans, a diferència de 
les bèsties, tenim la capacitat de ser consci-
ents de la nostra inhumanitat.

L
HUMANITAT

Humanitòleg i gestor cultural
ORIOL FORTPer compartir

Què ens porta a ser inhumans, a actuar en 
contra de la consciència d’éssers capaços del 
bé comú, de la bondat, de la fraternitat, de la 
solidaritat? Si aquell era el punt més dolorós, 
aquest és el més decebedor: el poder, totes 
les formes de poder, d’ambició, de possessió, 
de domini, ens fan perdre els valors humans 
per convertir-nos en éssers que, abandonant 
la humanitat, ens posem en contra de la Hu-
manitat. Això, no és només malbaratar la 

vida de les persones i de tots els éssers que 
integren el nostre món, és consolidar el camí 
–certament mil·lenari– que els poders han 
anat construint per a assentar el seu poder, 
disminuint la nostra humanitat. 

La filòsofa Marina Garcés escriu: "Som 
humans en la mesura que podem elaborar, 
personalment i amb els altres, la vida com 
un problema comú". Personalment i amb 
els altres resoldrem un problema comú: la 
inhumanitat en la Humanitat. Llibre sug-
gerit: Marina Garcés (dir.) (2019). Huma-
nitats en acció.

Bústia
Set mesos per a una resonància

El 31 de març passat, el meu fill es va fer 
mal al genoll dret. Vàrem anar a urgèn-
cies a l’Hospital de Granollers, li van fer 
una radiografia i no tenia res trencat. Ens 
van enviar al metge de capçalera, que ens 
va derivar al traumatòleg de l'Hospital de 
Mollet. Aquest li va prescriure una nova 
radiografia perquè així ho diu el protocol 
i perquè les radiografies d’urgència no es 
registren a l'historial clínic.

Entre visita a Granollers, metge de cap-
çalera, traumatòleg, radiografia i trau-
matòleg han passat quatre mesos, i estem 
al mateix punt de sortida del 31 de març: 
pèrdua de temps per part de tothom i re-
cursos mal aplicats per repetició. Però 
això no acaba aquí, l'última visita al trau-
matòleg a l'Hospital de Mollet, aquest mes 
d’agost, li prescriu una ressonància pel 28 
de febrer del 2020. 

Anem a la privada a fer la ressonància i 
la portem al traumatòleg, li prescriu que 
s’ha d’operar perquè té el lligament creuat 
anterior trencat i una part del menisc, les 
proves per l'operació les hi donen pel juliol 
de l’any vinent, això vol dir que l'operació 
no li faran fins al Nadal del 2020, el més 
aviat. Una vergonya. Crec que a l’Hospital 
de Mollet hi ha molt mala organització que 
és molt diferent a parlar de manca de re-
cursos, que això seria un altre tema. 

Confio plenament en la sanitat pública, 
no obstant, cada dia més, l’atenció sanità-
ria s’està convertint en un lloc per perso-
nes que disposin de molt temps, o bé per-
sones que tinguin una malaltia molt greu, 
la resta ens veiem abocades a la sanitat pri-
vada. Penso que no hauria de ser així, un 
servei ràpid, organitzat i efectiu milloraria 
el funcionament de l’Hospital.

És necessari que hagi d’esperar 7 mesos 
per fer la ressonància? I després per l'ope-
ració un any i mig?  No és de rebut, alguna 
cosa no funciona. El meu fill no pot bus-
car-se feina fins d’aquí a dos anys... com és 
possible?

M’agradaria que els directius de l’Hospi-
tal de Mollet oferissin a la ciutadania algu-
na resposta a aquesta problemàtica en què, 
suposo, s'hi troben moltes persones.

 rosa martí / parets del vallès

Estació de Santa Rosa, 
accessible per a tothom!
El passat hivern van concloure les obres 
per habilitar un pas subterrani a l'estació 
de Mollet-Santa Rosa, a la línia de Rodalies 
R3. El que havia de ser una millora en la 
seguretat de l’estació s’ha convertit en un 

greu problema de mobilitat. Un cop inau-
gurat el pas inferior, es va procedir auto-
màticament a eliminar el pas de vianants 
entre andanes però es va fer sense posar en 
funcionament els dos ascensors que s’han 
construït a banda i banda del passadís 
subterrani, el que suposa que les persones 
amb mobilitat reduïda es trobin amb una 
barrera arquitectònica gairebé insalvable.

El que en un principi semblava que era 
qüestió d’unes poques setmanes –el por-
taveu de Renfe, Antonio Carmona, va plan-
tejar inicialment el mes d’abril com a data 
per la posada en marxa dels ascensors–, 
s’ha convertit en un suplici que ja dura gai-
rebé mig any. Mig any de problemes i mal-
decaps no tan sols per a les persones amb 
mobilitat reduïda, si no també per qualse-
vol persona usuària de l’estació que hagi 
de carregar amb pesades maletes o amb 
cotxets de nadó. Tot plegat, segons fonts 
de la pròpia companyia, per problemes 
tècnics i burocràtics amb l’empresa que ha 
de subministrar el servei elèctric als ascen-
sors.

Aquesta situació s’agreuja encara més 
si tenim en compte que la via principal de 
Mollet-Santa Rosa es troba a l’andana opo-
sada als accessos de l’estació, el que im-
plica que cal utilitzar el pas inferior en la 
immensa majoria de casos. Només en cas 
de creuament de trens, un dels convois es-
taciona a la via que queda al costat de l’edi-
fici de viatgers.

Considerem que aquesta situació és to-
talment inacceptable i que només s’expli-
ca des de la deixadesa i la desídia de l’ad-
ministració competent i del conglomerat 
Renfe/Administrador d'Infraestructures 
(Adif). No és de rebut que arran d’una ac-
tuació que havia de servir pera facilitar el 
trànsit de les persones a l’estació es generi 
un problema de mobilitat que prèviament 
no existia. 

En una època en la qual per causes me-
diambientals es fa més necessari que mai 
potenciar el transport públic, ens trobem 
que amb actuacions com aquesta es fa jus-
tament el contrari: potenciar l’ús del vehi-
cle privat.

Per tot plegat, exigim que es prenguin 
cartes en aquest assumpte de manera im-
mediata per tal que els ascensors es posin 
en funcionament en la màxima brevetat 
possible.

 plataforma en defensa de la sanitat 
pública al baix vallès / mollet del vallès

Les cartes i imatges han de fer constar el nom i cognoms de 
l’autor, l’adreça, un telèfon de contacte i el document d’iden-
titat. Els escrits han de tenir una extensió màxima de 20 línies. 
En cas que es depassin, la redacció es reserva el dret d’es-
curçar-les.
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IMMOBILIÀRIA

COMPRA

PISO PLANTA PRI-

MERA 56 M2 EN 

MOLLET ESTA-

CIÓN DEL NORTE. 

3 habitaciones, 

baño con plato de 

ducha, salón con 

salida a balcón, 

cocina, lavadero. 

Sin parking. Suelos 

de gres. Certifica-

ción energética:E. 

Ref. JV14084.   PVP: 

115.000 euros. Tel. 

93 579 33 33.

E S P E C TA C U L A R 

PISO DE 105 M2 

EN MOLLET. ZONA 

CAN BORELL. 3 

habitaciones, 2 

baños, cocina de 

14 m2, salón con 

salida a balcón. 
Calefacción. Pis-
cina, parking y 
zona comunitaria. 
Cert. energ.: E. 
Ref. JV14176.   PVP: 
231.900 euros. In-
teresados llamar 
al teléfono 93 579 
33 33.

PISO PARA RE-

FORMAR DE 80M2 

EN MOLLET CEN-

TRO. 2º sin ascen-
sor, en el centro 
de mollet. Dispone 
de 3 habitacio-
nes, 1 baño, coci-
na con lavadero, 
s alón- come dor. 
Piso de origen. 
125.000€ Certifi-
cación energética: 
f. Ref. JV14209 In-
teresados llamar 

al teléfono 93 579 

33 33.

PISO ECONÓMI-

CO DE 77 M2 EN 

MOLLET ZONA EL 

CALDERÍ. Junto al 

centro, piso recién 

reformado con 

3 habitaciones, 

baño y cocina a 

estrenar, lavadero, 

comedor con sa-

lida a balcón. Ca-

lefacción, A/A. Sin 

parking. 145.000€ 

C e r t i f i c a c i ó n 

energética: E. Ref. 

JV14169 Tel. 93 579 

33 33.

CASA DE PUE-

BLO DE 76 M2 EN 

MOLLET CENTRO. 

Casa tipo dúplex 

en el centro, recién 

reformada, consta 
de 3 habitacio-
nes, 1 baño, salón 
y cocina ameri-
cana, balcón. Sin 
parking. 165.000€ 
C e r t i f i c a c i ó n 
energética: E. Ref. 
JV14178 Interesa-
dos llamar al telé-
fono 93 579 33 33.

PISO EN EL CEN-

TRO DE 73 M2 EN 

MOLLET CENTRO. 

Frente al Parc de 
Les Pruneres. Fin-
ca con ascensor. 
Consta de 2 ha-
bitaciones, baño 
completo, amplio 
salón- comedor, 
balcón, cocina 
i n d e p e n d i e n t e . 
Ventanas aluminio 
y A/A. Sin parking. 

166.000€ Certifi-

cación energética: 

E. Ref. JV14182 Tel. 

93 579 33 33.

PISO CON PAR-

KING Y TRASTE-

RO DE 64M2 EN 

MOLLET ZONA 

CAN PANTIQUET. 

Piso con parking 

y trastero en la 

misma finca. Con 2 

habitaciones, co-

cina y baño refor-

mados, lavadero, 

salón de 22 m2. 

Calefacción y A/A. 

179.000€ Certifi-

cación energéti-

ca: D. Ref. JV14192 

Teléfono 93 579 33 

33.

PISO EN EL CEN-

TRO DE 85 M2 EN 

MOLLET CENTRO. 

Magnífico piso en 
el centro con as-
censor. Cuenta con 
3 habitaciones, 2 
baños completos, 
cocina con lava-
dero, comedor, 
balcón. Reforma-
do. Sin parking. 
195.000€ Certifi-
cación energéti-
ca: E. Ref. JV14082 
Teléfono 93 579 33 
33.

CASA ADOSADA 

EN EL CENTRO 

DE 165 M2 EN 

MOLLET CENTRO. 

Casa de 3 plan-
tas que consta de 
3 habitaciones, 
2 baños y 1 aseo, 
salón y cocina 
americana. Ca-

lefacción y A/A. 
Magníficas cali-
dades. Sin parking. 
375.000€ Certifi-
cación energéti-
ca: E. Ref. JV14197 
Interesados llamar 
al teléfono 93 579 
33 33.

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), co-
cina con salida a 
gran patio lava-
dero, y otro patio 
salida por habi-
tación individual, 
baño con plato 
de ducha. Terraza 
25m2 aprox. con 

toldo. Certifica-
ción energética: E. 
Ref. EV11139.   PVP: 
165.000 euros. 
nteresados llamar 
al teléfono 93 572 
30 73.

LLOGUER

DESPATX DE 84M2 

A L'AVINGUDA 

LLIBERTAT DE 

MOLLET, a prop de 
l'Ajuntament. Pri-
mera planta amb 
molta llum. Ves-
tí-bul + 3 despat-
xos amb modernes 
mampares de se-
paració i climatit-
zació fred-calent. 
Alta vigent de llum 
i aigua. PVP: 450 
euros. Interesados 
llamar al teléfono 
606 30 51 03. 

SEÑORA COM-
PARTIRIA PISO 
con persona que 
tuviera piso de 
alquiler. Vallès 
Oriental (Parets o 
Mollet). nteresa-
dos llamar al telé-
fono 678 350 973.

SEÑORA CATA-
LANA NECESITA 
HAB. En alquiler 
en casa de ma-
trimonio de jubi-
lados. Ayuda en la 
cocina y compa-
ñía. Vallès Oriental 
o Maresme. Telé-
fono 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.

BUSCO HABITA-

CIÓN, PEQUEÑO 

ESTUDIO, PISO 

ECONÓMICO O 

CASA para cuidar 

en Mollet o alre-

dedores. Melania. 

Tel. 606 232 980.

OFERTA

S’OFEREIX AU-

TÒNOMA PER 

PORTAR COMP-

TABILITATS/FIS-

CAL/IMPOSTOS, a 

pimes i autònoms. 

Interessats trucar 

al telèfon 651 04 

00 07.

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
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te

Av. Lluís Companys, 26 - Masia Can Serra
08150 Parets del Vallès 

Tel. 93 172 83 99 · 640 114 095
canserradelpadro@gmail.com

facebook.com/canserradelpadro

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

Cocina variada
distinta cada día

Productos de
PROXIMIDAD

SLOW COOKMENÚ DIARIO

MENÚ
EJECUTIVO

CARTA
Fin de semana

Una de les pizzes fresques que podeu de-
manar a LA TOMATE MAGIQUE és la Mario-
na. És saborosa i gustosa, que no us deixarà 
indiferents.
LA TOMATE MAGIQUE és un establiment 
obert a Mollet des del 1999, que ofereix ser-
vei al migdia i al vespre i on podeu demanar 
pizzes per emportar. Les nostres creacions 

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

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

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

pizzerialatomatemagique.com
SUGGERIMENT
GASTRONÒMIC

RESERVA TAULA

LA LLAGOSTA
LA FAMILIA
Menú i carta
c/ Estació
93 182 24 85
PIM PAM PUM BURGUER
Hamburguesaria
Av. 11 de setembre, 80
659 94 13 81 
VOSTRA VITE
Restaurant pizzería
Estació, 7
93 560 24 82

MARTORELLES
CAN RAIGUER
Cuina tradicional 
Fenosa, nau 21
93 579 49 66
EL JOGLAR
Rostisseria - Braseria
Joan XXIII, 2
606 94 18 30

MOLLET
CAL MARFÀ
Cuina casolana 
i tradicional
Prat de la Riba, 13
93 593 00 04 
CERVECERIA RÍVOLI
Tapes casolanes 
i menú diari
c. Agricultura, 9
93 570 57 57

CHINA TOWN 
Cuina xinesa
Av. Burgos, 61
93 570 66 46 
93 511 34 83
D'GUST RESTAURANT
Cuina casolana
Pl. Major, 7
645 66 66 06
EL GARBÍ
Entrepans i tapes
Pompeu Fabra, 20
93 593 49 28
EVA
Cuina tradicional
Avda. Gaudí, 62
93 593 21 16
KENFIR
Braseria 
Joaquim Mir, 57
93 570 85 93
LA LLAR D’EN TARIEL
Braseria - Cafeteria
Pompeu Fabra, 42
93 570 05 46
LES PRUNERES
Cuina casolana 
i tradicional
La Pau, 48
93 593 38 69
PITAPES
Vermuts i tapes d'autor
Jacint Verdaguer, 6
93 593 72 22

MONTORNÈS
AMBIGÚ
Especialitats ibèriques
C. Major, 64
93 572 38 97
BELLA LUNA 
Pizzeria
Onze de Setembre, 3
93 750 31 16
GLOBAL LA LIRA
Multiespai Gastronòmic
C. Sant Isidre, 15
93 572 12 73

PARETS
MOLÍ DE VENT 
Cuina casolana 
Garbí, 17
93 562 16 34
LLEVANT PARK
Entrepans especials 
Tenes, 1
93 562 14 28
 
SANT FOST
CASTANYERS
Cuina catalana
Camí Castanyers, s/n  
(La Conreria)
93 593 00 42
EL XARAGALL
Cafeteria - Catering
Plaça de la Vila, 2
644 44 36 08

Guia de restaurants

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

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

Especialitats
Ibèriques

Gaudeix
de les nostres
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LA LLAGOSTA. Només ha passat 
un any des que el Club Esportiu 
la Llagosta va decidir no muntar 
cap primer equip masculí. Des de 
fa uns mesos, l'entitat llagostenca, 
sota la coordinació general de José 
Ángel Venero, ha recuperat l'ama-
teur masculí, que ja està inscrit a 
la Quarta Catalana de la Federació 
Catalana de Futbol (FCF), que és 
la categoria més baixa del futbol 
català. "L'objectiu és que aquest 
equip s'ompli de jugadors de la 
Llagosta i per aquest nou equip 
hem recuperat jugadors del po·

Jl.r.B.

BmG

FUTBOL | Quarta Catalana L'ENTITAT ES VA QUEDAR SENSE AMATEUR MASCULÍ DURANT LA TEMPORADA 2018-2019

El CE la Llagosta recupera el primer 
equip masculí i ja està inscrit a l'FCF

ble", admet el coordinador, que 
remarca la tasca formativa del 
club i que aquesta temporada pre-
sentarà equip a totes les catego-
ries excepte a cadets. 

Vells coneguts a la banqueta
El nou primer equip masculí del 
club està dirigit per una parella 
d'entrenadors, Manuel Iglesias –
serà la seva quarta etapa dirigint 
al conjunt llagostenc– i José Ber-
mejo. "Iglesias va ser el meu en·
trenador quan era juvenil, ens 
coneixem de fa molt temps", 

Federació Catalana

Excepte la Quarta Catalana, la resta de 
categories amateurs de la Federació 
Catalana de Futbol comencen el cap 
de setmana. Cal destacar la Primera 
Catalana que després d'un curs el Baix 
Vallès torna a tenir dos representants 
amb el Mollet, que jugarà la camp del 
Lloret, i el Parets, que s'estrena diu-
menge contra l'EF Mataró al seu camp. 
(12h). A la Segona Catalana la Molle-
tense intentarà lluitar, novament, per 
l'ascens, i a la Tercera Catalana hi ha 
fins a tres representants amb el Mar-
torelles, recent subcampió del Torneig 
d'Històrics del Vallès, el Montmeló i el 
Montornés Norte. Pel que fa a la Quarta 
Catalana encara s'està a l'espera de la 
publicació dels calendaris i els grups. 

COMENÇA EL CURS 
DEL FUTBOL AMATEUR

La Concòrdia ja s'entrenaMarina Millán, a la Divisió d'Honor de Plata
El CD la Concòrdia ha iniciat la pretemporada 
amb bon peu després de guanyar el primer 
duel amistós, disputat dissabte contra el FS 
Sabadell, de la Divisió d'Honor catalana. Les 
llagostenques van guanyar per 2 a 0. 

Marina Millán ha fitxat per un equip de la Divisió d'Honor de Plata 
d'handbol, el Sant Quirze. La llagostenca deixa la porteria del BM 
Granollers per assumir un rol més important en un conjunt de la 
segona màxima categoria estatal. Millán debutarà a la lliga amb el seu 
nou equip el pròxim 14 de setembre a la pista de l'Handbol Gavà. 

admet Bermejo, qui diu que hi ha 
complicitat entre els dos tècnics. 

Des de fa dues setmanes, l'ama-
teur de la Llagosta ja s'entrena al 
camp de futbol Joan Gelabert. "L'ob·
jectiu és muntar un bon grup i 
després veurem en quina posició 
podem quedar al llarg de la tem·
porada", assegura Iglesias. Els dos 
entrenadors s'han fixat una planti-
lla de 20 jugadors i majoritàriament 
amb veïns del municipi. "Gairebé 
tenim la plantilla enllestida, però 
encara estem pendents d'uns ju·
gadors", diu Bermejo, 

La primera prova del recuperat 
amateur masculí llagostenc tindrà 
lloc demà dissabte contra el To-
relló al camp llagostenc a les 19 
hores. "Hem previst uns partits 
més fins que tinguem clar quan 
comença la lliga, prevista per fi·
nals del setembre", explica Ber-
mejo, que admet que s'està a l'es-
pera de la publicació del calendari 
de la Quarta Catalana.  

Robert Cuesta, 
millor tècnic de la 
Divisió d'Honor

MONTORNÈS. Per segon any con-
secutiu Robert Cuesta, excoordi-
nador d'handbol de les Escoles 
d'Iniciació Esportiva de l'Ajunta-
ment de la Llagosta, ha estat re-
conegut com a millor entrenador 
d'handbol femení a la Liga Iber-
drola Divisió d'Honor 18-19, que 
és la màxima categoria estatal. El 
tècnic va recollir el guardó dissab-
te a Eibar durant l'acte de cerimò-
nia de la Gala d'Handbol Femení, 
que organitza la Reial Federació 
Espanyola d'Handbol. A l'acte, la 
federació espanyola va remarcar 
la "saviesa i intel·ligència" del 
tècnic montornesenc, després 
d'una temporada 2018-2019 per 
emmarcar amb el KH-7 BM Gra-
nollers, amb qui ha assolit el quart 
lloc de la lliga i la classificació per 
disputar competició europea.  

HANDBOL

ENTRENAMENT  D'esquerra a dreta: José Bermejo, José Ángel Venero i Manuel Iglesias

ROBERT CUESTA
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MOLLET. L'Escola Sant Gervasi, de Copa Catalunya, ha fitxat un jugador 
de renom com és l'aler-pivot Roger Dam. El jugador molletà, de 34 anys, 
va estar molt vinculat al CB Mollet, de quin va ser un dels seus jugadors 
franquícia. La seva darrera temporada al Recanvis Gaudí Mollet va ser 
la temporada 2013-2014 a Copa Catalunya, tot i que anteriorment ha-
via jugat també a la Lliga Eba amb l'entitat molletana. 

MOLLET. El Recanvis Gaudi Mollet 
va passar amb bona nota la prova 
del FC Barcelona B, de superior 
categoria (Leb Plata). Els de Josep 
Maria Marsà segueixen la seva 
preparació per afrontar amb ga-
ranties la fase de grups de la Lliga 
Catalana d'Eba, que comença el 
cap de setmana tot i que el primer 

partit dels molletans no serà fins 
al pròxim dimecres. "És un bon 
toc de pedra aquesta Lliga Ca·
talana perquè facilita amistosos 
de nivell i és una competició ofi·
cial", apunta el tècnic molletà.

El primer duel de la Lliga Cata-
lana serà a casa contra l'Arenys i 
el segon, i definitiu, a la pista del 
Badalonès quatre dies després. 
"Tenim possibilitats de pas·
sar la primera ronda perquè 
l'Arenys és un equip que se'ns 
dóna bé, mentre que el Badalo·
nès acaba de pujar a Lliga EBA", 
diu Marsà, que adverteix: "En els 

Jl.r.B.

BÀSQUET | Lliga EBA  ELS MOLLETANS SIGNEN UN BON PARTIT CONTRA EL FC BARCELONA B, DE LA LLIGA DE LEB PLATA

EN JOC Partit disputat al Plana Lledó entre Barça B i Mollet

CB MOLLET - ARENYS 
Dimecres, 11  18 h Mollet

RECANVIS GAUDÍ MOLLET 76
FC BARCELONA B 91

Jl.r.B.

A LA LLOTJA Juan Carlos Navarro al costat de Carlos Nuez, president CB Mollet

El Recanvis Gaudí Mollet, a punt per 
a la fase de grups de la Lliga Catalana

MOLLET. Carmen Sánchez s'ha 
penjat dues medalles al Campio-
nat d'Espanya absolut d'atletisme, 
que va tenir lloc el cap de setmana 
a La Nucia (Alacant). L'atleta mo-
lletana, vinculada al FC Barcelona, 
va tancar la temporada amb bones 
sensacions amb un bronze als 400 
metres llisos i un or amb l'equip 
del relleu 4x100 metres llisos. 

La molletana va penjar-se el 
bronze en la seva especialitat els 
400 metres llisos amb un registre 
de 53,74 segons, a poc menys de 
mig segon de la guanyadora, Aauri 
Lorena Bokesa (53,11) i gairebé 
va tocar la plata d'Andrea Jiménez 
(53,55).

Or amb el Barça
La segona medalla de l'atleta mo-
lletana en la competició va ser l'or 
aconseguit amb l'equip de relleus 
4x100 metres llisos del FC Barce-
lona, que va assolir un registre de 
44,67 segons. 

ATLETISME

Es penja un or
i un bronze a
l'estatal Carmen 
Sánchez

darrers anys no han anat bé les 
coses en aquesta competició, 
crec que ja ens toca".

Bones maneres contra el Barça
El Recanvis Gaudí Mollet va plan-
tar cara contra el Barça B, de Leb 
Plata. El Mollet, tot i perdre 76 a 
91 al Plana Lledó, va mostrar un 
bon nivell tractant-se del segon 
partit de pretemporada. Un duel 
que va servir per presentar el nou 
equip molletà de Lliga Eba i els 

seus dos fitxatges, Javi Rodríguez 
i Miquel Segarra. Rodríguez va ser 
un dels jugadors destacats amb 
14 punts i 5 rebots. "Sobretot he 
intentat ajudar l'equip en el re·
bot", deia en acabar el duel l'aler. 
Pel que fa a Segarra, explicava el 
jugador que s'havia vist "millor a 
la segona part". 

CARMEN SÁNCHEZ 

iNstaGram carmeN sáNchez

Roger Dam fitxa pel Sant Gervasi
Copa Catalunya  EXPERIÈNCIA I QUALITAT AMB L'ALER-PIVOT 
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PARETS. L'alpinista Sergi Mingote 
no s'està quiet. Si bé el juliol va 
acabar el repte 3x2x8000 amb 
el cim del Gasherbrum II, ara el 
paretà s'ha enrolat en una nova 
aventura, que segons apunta, "és 
el projecte esportiu més impor·
tant que he afrontat mai a la 
meva vida". Un repte amb nom 
per emmarcar: 14x1000 Catalonia 
Project Pirineus-Barcelona 2030. 

Fins avui divendres, el nou rep-
te és tot una incògnita i poc ha 
trascendit. Tan sols, que serà una 
nova aventura de Mingote pels 
cims dels Pirineus i que estarà 
vinculat amb la propera candi-
datura dels Pirineus-Barcelona 
2030 per acollir els Jocs Olímpics 
d'Hivern. L'acte de presentació de 
la nova fita del paretà tindrà lloc 
avui al matí al Centre d'Alt Rendi-
ment de Sant Cugat amb el Secre-
tari General de l'Esport de Catalu-
nya, Gerard Figueres i el director 
del CAR, Ramon Tarrassa. 

ALPINISME  LA NOVA AVENTURA ES PRESENTARÀ AVUI DIVENDRES AL CAR DE SANT CUGAT

Sergi Mingote afrontarà un 
repte esportiu als Pirineus

Un centenar de pilots 
a la Lliga Catalana
El Circuit de Motocrós de Marto-
relles reunirà un centenar de pi-
lots per disputar la Lliga Catalana, 
que organitza la Federació Cata-
lana de Motociclisme i els Amics 
Motoclub Martorelles. La compe-
tició tindrà lloc diumenge, de 9 a 
14 h, al circuit martorellenc, en el 
marc dels actes de la festa major.  
Pel que fa a les categories, parti-
ciparan cadets, juvenils, fèmines i 
MX 50 i 65.

MOTOR | Motocrós

Recepció de la Generalitat de Catalunya
El president de la Generalitat, Quim Torra, va fer el passat dijous una 
rebuda institucional a l'alpinista paretà Sergi Mingote, després del seu 
rècord Guinness assolit el passat juliol. A l'acte també hi van assistir 
l'alcalde de Parets, Jordi Seguer, la primera tinent d'alcaldia, Casandra 
García, la regidora Neus Jordà, i els regidors Enrique Villegas i Francesc 
Juzgado, per part de l'Ajuntament paretà.

aJ. parets

CICLISME  PROVA DE RESISTÈNCIA AL CIRCUIT

MONTMELÓ. El Circuit de Barcelo-
na-Catalunya acollirà la celebra-
ció de la Gran Fondo 24h en el 
marc del BiCircuit Festival, que 
tindrà lloc el cap de setmana. La 
prova tindrà més de 500 ciclistes 
inscrits en uns 190 equips.

El Gran Fondo 24 hores es dis-
putarà en tres modalitats: 24, 12 
i 6 hores. Totes elles donaran co-
mençament el dissabte a les 10 h. 
Entre els participants hi ha espor-

tistes de renom com ara el pilot de 
Moto2 Xavier Vierge, l’exciclista 
professional Melcior Mauri i el tri-
atleta Marcel Zamora.

Amb la Federació Catalana
A partir de diumenge a les 15 h, 
el Circuit Barcelona-Catalunya 
també acollirà una competició 
puntuable de la Federació Catala-
na de Ciclisme amb un total de 35 
equips inscrits. 

Més de 500 ciclistes inscrits 
pel BiCircuit Festival

MOTOR  VENÇ AMB UN TOTAL DE 690 VOLTES AL CIRCUIT

Barwell Motorsport guanya les 24 Hores 
El conjunt anglès del Barwell Motorsport va guanyar les 24 Hores de 
Barcelona d’Automobilisme-Trofeu Fermí Vélez després de 690 voltes, que 
van acabar diumenge al Circuit de Barcelona-Catalunya. Aquest equip va 
ser el vencedor absolut i dels GT, mentre que els turismes van ser 
dominats per l’equip TOPCAR Sport with Bas Koeten Racing.  

circuit

PARETS. La cadet Sira Bella, del 
Club Patí Parets, s'ha penjat una 
medalla de bronze al Campionat 
d'Europa de patinatge artístic, 
que té lloc des del cap de setmana 
a la localitat alemanya d'Harsefeld 
entre les categories cadet, juvenil, 
júnior i sènior.  

La patinadora paretana va gua-
nyar la medalla de bronze  després 
de mantenir en el programa llarg 
el tercer lloc que havia obtingut 
en el curt. Sira va sumar 110,31 

punts i va acabar per darrere de 
les italianes Gioia Fiori (148,57) 
i Benedetta Altezza (129,54), pri-
mera i segona respectivament.

Quart lloc de Marco
Bruno Marco, també del Club Patí 
Parets, va fregar el podi del Cam-
pionat d'Europa, de categoria ju-
venil. El patinador paretà va aca-
bar tercer al programa curt, però 
no va poder mantenir la diferèn-
cia al llarg i va acabar quart. 

Sira Bella, bronze cadet europeu
PATINATGE ARTÍSTIC  BRUNO MARCO QUEDA QUART JUVENIL
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ACTIVITATS DESTACADES: CROSS TRA-
INING (NOVETAT), THAI CHI, ZUMBA 
GOLD, ENTRENAMENT FUNCIONAL, 
AQUAGYM, PILATES, AERÒBIC, JIU JITSU 
I MUAY THAY.

Més informació a:
Can Flaquer, 6-8
Mollet del Vallès
Tel  93 593 77 50

Segueix-nos a:
/Gimnàs Pantiquet

Descobreix tot el que t’oferim per millorar la teva salut!
CUIDEM AL MÀXIM ELS CLIENTS PER TENIR  

SEMPRE UN AMBIENT TRANQUIL I FAMILIAR
NO SOM LOW COST NI TENIM PERMANÈNCIA .

HORARIS ZUMBA
• ZUMBA GOLD els dilluns  

i divendres a les 10.15 h
• ZUMBA KIDS els dilluns  

a les 17.30 h 
• ZUMBA MATINS els dimarts  

i dijous a les 10.15 h
• ZUMBA MIGDIA els dimarts  

i dijous a les 15.30 h
• ZUMBA TARDA els dilluns 

18.15 h dimecres 17.30 h  
i divendres 17.45 h

• ZUMBA NITS (NOU) dimarts  
i dijous 19.15 h

LA MILLOR  

OFERTA DE  

ZUMBA ESTÀ 

AL NOSTRE  

GIMNÀS
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PARETS. El Club Atletisme Parets 
ha obert el període d'inscripcions 
per a la 14a edició de la Cursa Po-
pular de Parets, que tindrà lloc el 
6 d'octubre. La prova atlètica, que 
compta amb el suport de l'Ajunta-
ment, tindrà les distàncies de 20, 

10 i 5 km. La prova reina de 20 km 
passarà per l'entorn de Gallecs, 
entre Mollet i Parets. 

Les inscripcions es podran for-
malitzar mitjançant la pàgina web 
de Championchip fins al 3 d'octu-
bre o fins que s'arribi a la xifra de 

ATLETISME LA PROVA TINDRÀ LLOC EL 6 D'OCTUBRE AMB LES DISTÀNCIES DE 20, 10 I 5 KM

S'obren les inscripcions a 
la Cursa Popular de Parets

SANT FOST. La cursa de muntanya 
de Cabanyes tornarà a organit-
zar-se el 22 de setembre després 
de quatre anys. En aquesta ocasió, 
l'associació Gaudicum, formada 
per exjugadors de la Unió Espor-
tiva Sant Fost, ha decidit tornar 
a posar en marxa la mítica prova 
que arriba a la seva 33a edició. 

L'última edició va ser el 2015 
amb un recorregut de 10 km, que 
ara passa a ser de 14 km. "Hem 
recuperat el circuit tradicional, 
que travessa la Serralada Mari·

na, la part santfostenca, i arriba 
fins a la torre de guaita", admet 
un dels membres de Gaudicum, 
Dani Altimiras, que adverteix: "Té 
un desnivell acumulat d'uns 
500 metres i es pot fer en un 
màxim de 2 hores i 30 minuts".
El preu del dorsal és de 12 euros 
i hi ha un límit de 300 partici-
pants. Fins ara ja s'han inscrit una 
seixantena de persones. 

A banda de la cursa de muntan-
ya, també hi haurà el mateix dia 
una caminada popular de 7 km. 

CURSA DE MUNTANYA  SE CELEBRARÀ EL 22 DE SETEMBRE

La cursa de Cabanyes es 
recupera després de 4 anys

600 participants. El preu per la 
cursa de 20 km serà a partir de 17 
euros; i de 10 i 5 km, a partir de 
14 euros. Tots els participants re-
bran per part de l'organització un 
tallavent, una bossa amb regals 
dels patrocinadors i un entrepà. 

xavi martíNez

Fantasia scooter amb Radical 360
Matt Mckeen, amb samarreta gris, i Derek Marr, amb la morada, dos 
especialistes nord-americans de l'scooter internacional, van visitar Mollet 
dilluns per presentar les novetats d'Ao Scooter i fer les delícies amb trucs a 
l'Skate Park de la ciutat. La trobada va tenir lloc a la botiga de Radical 360 
i va comptar amb membres del seu equip de riders. "Els dos riders estan 
fent una gira per Europa i Radical 360 ha estat seleccionada per rebre 
els dos especialistes. És tot un orgull i la vam gaudir molt a la botiga i a 
l'Skate Park", admet el responsable de Radical 360, Xavier Martínez.  

SCOOTER MATT MCKEEN I DEREK MARR VISITEN MOLLET
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CULTURA
Caminada nocturna de GallecsAMAM organitza el Directe al Cívic més indie
Ja estan obertes les inscripcions per participar 
en la 19a Caminada nocturna de Gallecs,
organitzada pel Club Muntanyenc Mollet i que 
tindrà lloc dissabte 21 de setembre a les 20 h. 
El preu és de 9 euros, amb botifarra inclosa.

L'Associació de Música i Art de Mollet arrenca aquest divendres (de 
21.30 h a 1 h) la desena temporada del Directe al Cívic i ho farà amb
tres bandes indies. Els assistents podran gaudir del noisy pop dels
montornesencs Zesc, del pop radical de Bellic i del rock alternatiu de 
Laín Coubert. Serà al Centre Cívic Can Pantiquet amb taquilla inversa.

L’Arlequí, un festival sense sostre

MOLLET.  El cap de setmana passat, 
la ciutat de Mollet es va omplir 
d'espectacles de gran qualitat ar-
tística i de molta gent preparada 
per gaudir-los durant la quarta 
edició del Festival Artístic Inter-
nacional L'Arlequí, organitzat per 
Escena Mollet i el Casal.

De fet, el director artístic del 
festival, Pau Segalés, assegura 
que enguany s'ha ampliat molt 
l'afluència de públic respecte de 
l'edició del 2018. "L'any passat 

ja vam quedar molt sorpresos 
de la quantitat de gent que hi 
havia, però aquest any fins i tot 
l'hem doblat", assegura.

Això sí, els assistents van anar 
arribant progressivament. Diven-
dres es van anar omplint les pla-
ces de gent a mesura que anava 
avançant el dia. Però dissabte va 
ser un dia fort des del principi. 
"La cirereta va ser al parc de les 
Pruneres", ple de gom a gom per 
al xou dels mags i il·lusionistes 

Sasha & Contie.
Un altre espectacle que destaca 

Segalés que va agradar molt als 
assistents va ser el dels mims La 
Karkocha, divendres al vespre, 
amb un "format innovador". Es 
tracta d'un espectacle de carrete-
ra, que es va representar al carrer 
Ramon Casas, i que és iniguala-
ble pel fet de ser una improvisa-
ció en directe amb els cotxes. És 
a dir, "no hi ha dos espectacles 
iguals", afirma Segalés. De fet, hi 

va haver gent que venia de fora 
–des de Manresa, Girona o Bar-
celona, entre d'altres– expressa-
ment per veure aquest xou. "El 
format és una passada", reitera 
el director artístic de L'Arlequí.

Més rellevància i més gorra
D'aquesta manera, queda clar que 
L'Arlequí no és només un festival 
molletà, sinó que trenca fronteres. 
Més enllà de l'actuació en concret 
de La Karkocha, durant tot el fes-
tival hi havia molta gent de fora. 
Amb l'ajuda d'un speaker –una de 
les novetats d'enguany–, qui de tant 
en tant preguntava d'on venien els 
espectadors, es va poder compro-
var que, malgrat que evidentment 
la majoria de públic era de la capi-
tal del Baix Vallès, hi havia un gruix 
important de públic que venia de 
fora. "Això també ens agrada mol·
tíssim", assegura Segalés.

I els organitzadors també es 
mostren encantats per la pre-
sència de membres de la revista 
Zirkolika, molt prestigiosa en el 
món del circ, que reforça l'objec-
tiu d'ubicar L'Arlequí en el mapa 
de festivals de circs de Catalunya.

D'altra banda, cal destacar també 
les bones recaptacions aconsegui-
des amb el pagament per gorra dels 
espectacles. "Els artistes van que·
dar molt sorpresos, i entre els 

esceNa mollet

AL SOCARRAT  El Cabaret de Los IndulgenTres, que va donar el tret de sortida a L'Arlequí

ART  PAU SEGALÉS, DIRECTOR ARTÍSTIC DEL FESTIVAL, ASSEGURA QUE S'HA DOBLAT L'AFLUÈNCIA DE PÚBLIC I QUE HI HA ASSISTIT MOLTA GENT DE FORA DE MOLLET

Solidaritat

L'Arlequí va tancar una nova edició amb 
un cabaret improvisat solidari, que en-
guany ha recaptat 1.120 euros per a 
Pallassos Sense Fronteres (PSF). "Mol-
ta gent mítica de les colles comen-
tava que no recordaven haver vist 
mai el Jardinet del Casal tan ple", diu 
Segalés. Alguns artistes que han actuat 
a L'Arlequí, juntament amb el mateix 
Segalés, actuaran el pròxim novembre 
amb PSF a Cúcuta (Colòmbia) en co-
munitats afectades per la violència pel 
narcotràfic, i posteriorment també ho 
faran en un festival artístic colombià. 
Per últim, en referència al quart L'Arle-
quí, els usuaris de la Unitat terapèutica 
Els Til·lers i el menjador social de Càri-
tas, així com els participants de la festa 
que ADIMO organitzava dissabte a Ca 
n'Arimon, van poder gaudir de diverses 
actuacions socials, que "van funcionar 
molt bé", fet que convida Escena Mo-
llet a plantejar la possibilitat d'ampliar 
aquesta part social de cara a l'edició de 
l'any que ve.

ES RECAPTEN 1.120 €
PER A PALLASSOS 
SENSE FRONTERES

diners que posem nosaltres i la 
gorra, arriben o fins i tot superen 
el caixet que haguessin dema·
nat", clou Segalés.  sergio carrillo

Titelles per inaugurar el 
nou curs de La Tramolla
MOLLET. L’escola d’arts escèniques 
La Tramolla inaugurarà dijous (18 
h) el curs amb la preestrena de la 
nova obra de titelles de la com-
panyia Matito, La Sirena Hidràu-
lica. L’espectacle es farà a taquilla 
inversa i tota la recaptació anirà 
destinada a l'Associació Espanyo-
la Contra el Càncer. Amb aquesta 
activitat, fruit d’una residència 
artística de la companyia al centre 
molletà, es donarà el tret de sorti-
da al primer curs escolar al nou es-
pai de La Tramolla –al carrer Santa 
Bàrbara, 5–, inaugurat el passat 12 
de gener. Com a novetats, enguany 

s’amplien els grups de dansa urba-
na amb la incorporació dels pro-
fessors Andrea Left i Sier; es crea 
un grup de dansa clàssica per a 
adults amb Nura Pinto; i tornen els 
grups de teatre musical amb Xavi 
Navarro, zumba amb Muriel Pas-
cual i ioga amb Anna Gualda.

'La Sirena Hidràulica'
La Sirena Hidràulica és un espec-
tacle que insta a pensar que sem-
pre es pot trobar una manera di-
vertida de fer el que s'ha desitjat 
tota la vida, encara que no sigui 
tal com s'havia imaginat. i

ES REPRESENTARÀ L'OBRA 'LA SIRENA HIDRÀULICA' Cap de setmana 
a Santa Maria per 
celebrar la patrona
SANTA MARIA DE MARTORELLES. 
L'Ajuntament organitza aquest 
cap de setmana diverses activitats 
per celebrar la patrona del muni-
cipi, que arrenca aquest divendres 
(18 h) al Casal d'avis amb la res-
tauració dels capgrossos cedits 
per Les Mimoses per a la rua de 
diumenge. Dissabte hi haurà una 
ballada de country a la plaça de 
l'Església (19 h) i un concert dins 
l'església (22 h). I diumenge tin-
drà lloc un taller de percussió (10 
h), una batucada amb capgrossos 
(11 h) i unes cucanyes (17 h) a la 
plaça de l'Església. I també es farà 
la tradicional missa de La Patrona 
a les 12 h a l'església. 

Inscripcions als 
cursos i tallers
per a la gent gran
MOLLET.  Dijous estava previst fer 
al Mercat Vell la presentació de 
les activitats, cursos i tallers per a 
la gent gran que organitza el con-
sistori. D'aquesta manera, les ins-
cripcions s'obriran pròximament i 
es podran fer de forma presencial 
o a través d’internet els dies 18 
–cursos d’habilitats personals–, 
19 –cursos de salut, creixement 
personal i expressió– i 20 de se-
tembre –cursos sobre noves tec-
nologies, humanitats i recursos 
per al dia a dia–, de 15.30 h a 19 h. 
Les inscripcions presencials es fa-
ran a l’Oficina d’Atenció Ciutada-
na (OAC), situada a la planta baixa 
de l’Ajuntament. 

POPULAR

Dissabte tindrà
lloc la 18a edició 
de La Berenguera
MOLLET. El carrer Berenguer III 
acollirà dissabte (de 9 h a 14 h) 
la 18a edició de La Berenguera. 
Es tracta d'un mercat d'objectes 
antics i moderns per col·leccionar, 
decorar o regalar per a totes les 
edats organitzat per l'Associació 
de Comerciants del Carrer Beren-
guer III i l'Associació de Col·lecci-
onistes de Mollet i Comarca.

Tal com ja es va estrenar l'any 
passat, La Berenguera tornarà a 
tenir el format de Mercat de l'Eu-
ro. És a dir, el preu màxim que es 
pot demanar per cada producte és 
d'un euro.  
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–que s'ubicarà a la pista esportiva 
de Carrencà–. A les 21 h tindrà lloc 
la botifarrada popular –el preu 
dels tiquets és de 8 euros–, a les 
21.30 h es farà l'elecció de la Pu-
billa de la Joventut Sardanista i un 
concurs de Colles Improvisades, i 
a les 22 h arrencarà l'Aplec, orga-
nitzat per la Joventut Sardanista.

Cal destacar també la recepció 
que es farà a les entitats partici-
pants de la festa dimarts (19 h) al 
Celler i l'Era de Carrencà, o les ha-
vaneres i rom cremat amb Les An-
xovetes, dijous (22 h) a l'envelat, 
organitzat per l'Escola Orfeònica.

I també el concurs de pintura 
ràpida Ricard Mira, diumenge du-
rant tot el matí, que se celebrarà 
deu anys després de la darrera edi-
ció. D'altra banda, dijous (20.30 

h) al Celler de Carrencà es farà 
el lliurament de premis i s'inau- 
gurarà l'exposició de les obres 
participants.

Nova competició de les Colles
Enguany tornarà una nova compe-
tició de les Colles de festa major de 
Martorelles, i les primeres proves 
seran diumenge. A les 12 h tindrà 
lloc el concurs popular de paelles 
a l'envelat –en el qual hi pot par-
ticipar tothom– i a les 16 h es farà, 
a la zona del mercat municipal, 
l'activitat de l'Humor amarillo, que 
és puntuable per a les colles, però 
també és oberta a tothom.

Entre els esdeveniments més 
destacats de la pròxima setmana 
hi ha la 25a actuació consecutiva 
de l'Orquestra Selvatana, dime-

cres coincidint amb la Diada de 
Catalunya.

A les 12 h, la Joventut Sardanis-
ta organitzarà la ballada de Sar-
danes amb la Cobla Selvatana a la 
plaça de l'Ajuntament, i acompa-
nyat d'un vermut amb Denomina-
ció d'Origen. A la tarda (19 h) l'or-
questra farà el concert a l'envelat 
per 1 euro solidari –la recaptació 
anirà a parar a la campanya Pue-
blos solidarios, d'ACNUR. I a les 
21.30 h protagonitzaran el tradi-
cional ball de nit, a l'envelat.

Selvatana a banda, dijous tam-
bé hi haurà més música i dansa: a 
les 20.30 h, a l'escenari de l'UCAM 
(pati de la Masia) actuaran l'es-
cola Pas a Pas i el grup de ball en 
línia de la UCAM. I a les 0 h serà la 
nit jove de djs locals a l'envelat. 

arxiu

BAIXADA DE CARRETONS  Una de les activitats tradicionals de la festa

arxiu

HUMOR AMARILLO  Prova puntuable per a les Colles, però oberta a tothom

GRESCA MARTORELLENCA  ELS PRÒXIMS DIES ES PODRÀ GAUDIR DE LES PRIMERES ACTIVITATS, COM EL 25è CONCERT CONSECUTIU DE LA SELVATANA AL MUNICIPI

La UE Bàsquet i les Colles, encarregades
del pregó de la festa major de Martorelles
MARTORELLES. La festa major de 
Martorelles ja escalfa motors i, pre-
cisament, la programació arrenca 
aquest mateix divendres, amb Fred-
die Mercury novament com a prota-
gonista de la gresca martorellenca: 
l'any passat va ser amb el tribut de 
Momo i enguany amb la projecció 
de la pel·lícula Bohemian Rapsody a 
la plaça El·líptica a les 22 h.

A partir d'aquí la programació 
s'estendrà fins al diumenge 15 
de maig, però entre les activitats 
d'aquesta propera setmana desta-
ca el pregó, que anirà a càrrec la 
UE Bàsquet Martorelles –en el seu 
30è aniversari– i de les Colles de 
festa major. Cal destacar, però, que 
l'entitat esportiva encarregada 
del pregó té a les seves files l'únic 
equip femení federat de Martore-
lles de la temporada passada –el 
mini femení–, qui a més va acon-
seguir el campionat de lliga.

El pregó serà dijous a les 20 h a 
la Masia de Carrencà i anirà prece-
dit de la rebuda institucional dels 
pregoners i pregoneres a la sala 
de plens de l'Ajuntament (18.30 
h) i, posteriorment, (19 h) hi hau-
rà una cercavila fins a Carrencà. 
Tot plegat estarà amenitzat per 
l'espectacle itinerant Girafes i La 
Txaranga Jaleoband.

D'altra banda, la cultura po-
pular també serà un dels pals de 
paller de la gresca i dissabte es 
podrà gaudir del 41è Aplec de la 
Sardana a l'envelat de festa major 

Sobre rodes

El motor també serà present a la fes-
ta. Dissabte al matí tornarà una nova 
trobada de motos antigues al pati de 
la Masia de Carrencà. La concentració 
i inscripcions seran a les 9 h, i hi pot 
participar qualsevol persona amb una 
moto de més de 25 anys. Després hi 
haurà botifarrada (9.30 h) i passejada 
amb les motos antigues pel poble (11 h) 
i la cloenda a les 13 h. I a la tarda (18.30 
h), la plaça de l'Església viurà una nova 
sortida de la baixada de carretons, que 
acabarà a Carrencà.

MOTOS ANTIGUES 
I CARRETONS

ESPECIAL BAIX VALLÈSFestes Majors
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Els aparadors locals se 
sumen als colors festius
MONTORNÈS. Enguany la progra-
mació de la festa major comptarà 
amb una novetat que vincula el 
comerç local a la gresca. Les pe-
nyes Pere Anton i Els Bartomeus, 
amb la col·laboració de la Unió de 
Botiguers, organitzen la primera 
edició del concurs d'aparadors de 
la festa major.

Entre el 3 i el 16 de setembre, 
els comerços del poble competei-
xen per lluir el millor aparador de 
la localitat amb els motius grocs 

i verds que identifiquen les dues 
penyes. La proposta celebra la 
seva primera convocatòria amb 
l'objectiu d'impulsar la participa-
ció entre els comerços.

La iniciativa també compta-
rà amb un guardó per al millor i 
més original dels aparadors par-
ticipants. Abans del concert de la 
Fontapa, previst per al diumenge 
15 de setembre, un jurat popular 
lliurarà el premi a l'aparador gua-
nyador.  

MONTORNÈS. Seguint amb la cele-
bració dels 30 anys, la Colla de Ge-
ganters de Montornès ha preparat 
una exposició fotogràfica amb imat-
ges històriques de l’entitat i de les 
activitats que ha dut a terme al llarg 
d’aquest 2019. La inauguració serà 
dissabte a les 12 a Can Saurina i es 
podrà visitar fins al 28 de setembre.

Amb aquest acte la Colla de Ge-
ganters arriba a l’equador dels 30 
actes que vol celebrar aquest any 
per celebrar els seus 30 anys. Se-
gons expliquen des de l’entitat, 
"feia uns 5 anys que no fèiem 
cap exposició i volíem reprendre 
una cosa que sempre havíem fet 
i a més amb noves fotos”, diuen.

“Amb aquesta exposició volem 
que la gent del poble conegui que 
també sortim a més llocs, no no·
més a Montornès, que hem mar·
xat arreu de Catalunya i fins i tot 
fora, hem estat a Madrid, Pam·
plona, València, Menorca..., i, a 
més, ens coneguin una mica tam·
bé a nosaltres”, destaquen com a 
objectiu d’aquesta exposició.

Els horaris
La mostra estarà oberta al públic a 
Can Saurina des d’aquest dissabte 
amb la inauguració i fins al 28 de 
setembre: de dimecres a divendres 
de 17 a 21 h i els dissabtes de 10 a 
14 h.

Ja de cara a la festa major la Colla 
de Geganters de Montornès partici-
parà divendres en el toc d'inici; en 
el posterior seguici amb les colles 
que formen part de la cultura po-
pular del municipi; en el correfoc 
infantil de dissabte, amb la figura 
del Banyetes, i diumenge en la 30a 
Trobada de Gegants.  f.f.

Els geganters 
repassen els 30 
anys d'història 
amb fotografies

MONTORNÈS. Els montornesencs  
podran gaudir aquest cap de setma-
na de les postres de la festa major 
d'enguany. La iniciativa culinària 
arriba a la seva tercera edició re-
petint col·laboració. La penya Pere 
Anton i el pastisser Jaume Viñallon-
ga, de la pastisseria que porta el seu 
cognom, tornen a impulsar el pro-
jecte en aquesta edició, incorporant, 
però, algunes novetats. 

Un toc d'inspiració
Les postres d'enguany estan fe-
tes amb una mousse lleugera de 
iogurt, una compota tendra de 
préssec amb vainilla i una gelatina 
de menta amb un toc de rom. Una 
recepta que busca ser saludable i 
equilibrada i que com l'any passat, 
és baixa en sucres i greixos.

El toc diferencial de les postres 
d'aquesta edició el posen les mu-
ses: "Per preparar la recepta 
em vaig inspirar en un plat que 
vaig menjar a Grècia, amb la 
meva dona que estava fet amb 
formatge feta, menta i préssec 
i quan em van dir de dissenyar 
les noves postres vaig pensar en 
reproduir·lo canviant el format·

a.m.

PRIMER TAST  L'acte de presentació de les postres de la festa major davant la pastisseria Viñallonga

EL PASTISSER JAUME VIÑALLONGA I LA PENYA PERE ANTON PRESENTEN ELS DOLÇOS, UN DELS ACTES QUE OBRE EL PROGRAMA DE LA GRESCA D'ESTIU LOCAL

ge pel iogurt", va explicar Jaume 
Viñallonga durant la presentació 
oficial de les postres que es va fer 
dimecres. 

Durant l'acte, el pastisser tam-
bé va tenir paraules d'agraïment 
per als membres de l'organització 
per la confiança dipositada en ell i 
el seu equip per preparar de nou 
les postres. "Pel meu equip és un 
repte que agafem cada any amb 
moltes ganes i il·lusió", va afir-
mar Viñallonga, qui durant la pre-
sentació va estar acompanyat de la 

regidora de festes, Mercè Jiménez 
i alguns representants de la penya 
Pere Anton, així com molts veïns 
i veïnes curiosos que no es volien 
perdre el primer tast.

Aquestes postres no van ser les 
úniques que es van donar a tastar 
dimecres. Com a novetat, el sabor 
de les festes s'ha estès, en aques-
ta edició, a d'altres dolços. El pas-
tisser montornesenc ha afegit un 
gelat i un croissant a les seves cre-
acions. Tots aquests productes es 
podran tastar a partir d'aquest cap 

Grècia, el toc d'inspiració de les 
postres de la festa major de Montornès

de setmana i durant els dies de la 
festa major. 

Una tradició
Aquest és el tercer any consecu-
tiu que la penya Pere Anton i el 
pastisser presenten les postres 
de la festa major de Montornès. 
Un element gastronòmic que, com 
afirmen des del consistori, "dona 
la mà a la cultura popular del 
municipi i cada any es reinven·
ta buscant sorprendre al públic 
amb nous sabors i textures".  

EL BALL DE DIABLES I DRAC DE MONTORNÈS ORGANITZA PER PRIMER COP L'ACTIVITAT QUE ES FARÀ DIUMENGE A LA PAU PICASSO 

Arriba el Vermut Infernal 
per 'escalfar motors' festius
MONTORNÈS.  Aquest diumenge al 
matí El Ball de Diables i Drac de 
Montornès organitza el seu tret 
de sortida a la festa major 2019. 
El Vermut infernal consistirà 

en un matí de tapes i begudes a 
preus populars i música en di-
recte, a càrrec del dj local i mem-
bre de la colla Chris Logz. Serà la 
primera vegada que s'organitzi 

aquest vermut i des del Ball de 
Diables i Drac de Montornès ex-
pliquen que "la idea és reunir la 
gent del poble i escalfar motors 
per a la festa major amb músi·
ca, vermut i tapes per passar 
una bona estona".

Segons l'entitat, la proposta ha 
funcionat molt bé i creuen que 
s'animarà força gent a venir. "La 
gent ha respost i està interessa·

da en el tema", afegeixen.
A partir de les 11.30 h, a la plaça 

de Pau Picasso, l'entitat oferirà 
vermut casolà, tapes variades 
amb opció vegana i barra de begu-
des a preus populars.

A més, per amenitzar el matí, 
el DJ local i integrant de la colla 
Chris Logz durà a terme una ses-
sió de "música en directe per a 
tots els públics", assegura.  

dissabte 7

diumenge 8

divendres 6

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

Encara restes de núvols a 
primera hora, que minva-
ran, per tornar a reaparèi-
xer a la tarda, amb tempe-
ratures més baixes.

Les temperatures conti-
nuaran a ratlla, més fres-
ques, amb cel altre cop 
variable al matí, i més 
seré a la tarda.

Matí amb cel serè i fres-
ca a primera hora. A la 
tarda anirà augmentant 
la nuvolositat, que serà 
abundant ja al vespre nit.

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

DIJOUS, 29 32ºC 20ºC 28ºC - 27 km/h SSE

DIVENDRES, 30 31ºC 21ºC 28ºC - 27 km/h SSE

DISSABTE, 31 31ºC 21ºC 28ºC - 27 km/h SSE

DIUMENGE, 1 29ºC 20ºC 25ºC 0,4 26 km/h SSE

DILLUNS, 2 28ºC 21ºC 25ºC - 34 km/h SSE 

DIMARTS, 3 28ºC 20ºC 25ºC - 27 km/h SSE

DIMECRES, 4 29ºC 18ºC 26ºC - 26 km/h SE

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

DEL 5 AL 9  
DE SETEMBRE

Els espectacles de música, l'humor i les tradicions populars, els protagonistes de la festa major

La festa major de la Llagosta ja escalfa mo-
tors per oferir als veïns i veïnes una nova 
edició d'aquesta celebració popular. Els ac-
tes van començar dijous i com l'any passat, 
ho van fer amb una jornada de donació de 
sang al Casal d'Avis i amb la cercavila ca-
nalla amb canó d'escuma, de la qual van 

gaudir petits i grans. El gruix de la festa, 
però, arrenca aquest divendres i s’allargarà 
fins dilluns. Entre els actes més destacats 
d'aquesta edició hi haurà l'humor de Salva 
Reina, el monologuista i actor conegut per 
participar a la sèrie de televisió Allí abajo, 
qui també s'encarregarà de pronunciar el 

pregó de festes i l'actuació humorística de 
Manolo Sarria, conegut per ser integrant 
del Dúo Sacapuntas. La música, com no po-
dia ser d'una altra manera, també farà acte 
de presència a la festa. Durant aquests dies 
es podran escoltar una gran varietat d'es-
tils musicals. Del programa destaca el con-

cert que oferirà divendres Smoking Stones, 
la banda tribut a The Rolling Stones. I tot 
això sense oblidar els actes més populars 
com el correfoc dels diables de dissabte i el 
castell de focs artificials de dilluns, amb el 
que es preveu posar el punt i final a les acti-
vitats més tradicionals de la festa.  

CERCAVILA Un dels actes més tradicionals i populars d'aquestes festes és la cercavila que celebren divendres amb els gegants, grups d'animació i la participació de les entitats locals

arxiu
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Els actors de Horroryzeme arriben 
per segon any consecutiu a la Llagos-
ta amb motiu de la festa major. I ho 
fan acompanyats del primer passat-
ge del terror portàtil d'estil americà 
del territori, que estarà de divendres 
a dilluns al Parc Popular del munici-
pi.  Un espai de gairebé 700 m2 que 
durant les cinc nits de festes esdevin-
drà una granja terrorífica on els visi-
tants viuran tot tipus d'experiències 
amb el terror com a protagonista.

Obra d'un llagostenc
El creador del passatge és el lla-
gostenc José Antonio Guerra, 
dissenyador d'escenaris, actor i 
representant de l'Associació d'Es-
deveniments Culturals de la Lla-
gosta i que compta amb una tra-
jectòria de prop de 15 anys en el 
sector, amb experiència en parcs 
temàtics com Port Aventura o Par-
que de Atracciones de Madrid.

Les entrades tindran un cost de 5 
€ i es podran adquirir vals de des-
compte a alguns comerços.   

LA LLAGOSTA. El popular monolo-
guista i actor, Salva Reina serà l'en-
carregat de donar el tret de sortida 
a les festes de la Llagosta. El canari, 
criat a Màlaga i de 41 anys d'edat, ha 
estat escollit el pregoner de la festa 
major d'enguany. Els veïns i veïnes 
que vulguin escoltar el seu  discurs, 
ho podran fer, com ja és habitual de 
cada any, a la plaça d'Antoni Baqué, 
just a sota el balcó de l'Ajuntament.  

Aquesta, però, no serà l'única 
ocasió en què els llagostencs po-
dran veure Salva Reina en directe. 
El mateix divendres, a les 22 h, l'ac-
tor oferirà un espectacle d'humor 
a la mateixa plaça d'Antoni Baqué.

Popularitat contrastada 
Reina ha estrenat recentment el 
seu últim treball com a actor pro-
tagonista, Antes de la quema, un 
film del director Fernando Colo-
mo. Aquest any també ha rodat La 
Lista, d'Álvaro Díaz; i actualment 
es troba gravant la nova sèrie de 
RTVE Malaka. Tot i així, es va fer 
popular gràcies a les seves inter-
vencions al programa de monò-
legs el Club de la Comedia, i al seu 

paper a la sèrie de televisió Allí 
abajo. Entre els guardons acon-
seguits, destaca el Premi Màlaga 
Cinema al millor actor l'any 2014.  

A banda de Salva Reina, l'humor 
destaca com un dels plats forts del 
programa festiu. Manolo Sarria, 
conegut pel públic com el més alt del 
mític Dúo Sacapuntas, oferirà tam-
bé un espectacle en clau d'humor. 
En aquest cas, el també còmic mala-

gueny actuarà l'últim dia de les fes-
tes, el dilluns 9 de setembre, a l'esce-
nari del carrer de l'Estació (23 h). En 
aquesta ocasió, però, no actuarà sol, 
ho farà acompanyat d'un parteniare 
de la seva confiança i també del mag 
Edgar. 

Amb aquest espectacle de co-
mèdia i màgia, la festa major de la 
Llagosta posarà el punt i final a una 
setmana amb cinc dies de gresca.  

PREGÓ  EL MONOLOGUISTA I ACTOR MALAGUENY DONARÀ EL TRET DE SORTIDA DE LES FESTES D'ESTIU LLAGOSTENQUES

promotora 600'Ns

TOC D'HUMOR  A banda del pregó, l'actor també oferirà un espectacle 

ESPECTACLE TERRORÍFIC

Salva Reina, el pregoner d'enguany El parc Popular es 
converteix de nou 
en el passatge del 
terror de la festa 

Manolo Sarria, l'alt del Dúo 
Sacapuntas, oferirà un

 espectacle d'humor i màgia
acompanyat del mag Edgar

festa major La Llagosta
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CONCERT  LA BANDA BARCELONINA SMOKING STONES ACTUARÀ EN DIRECTE DIUMENGE A LA NIT

El tribut a The Rolling Stones 
un dels plats fort de les festes
La banda de rock de Barcelona, 
Smoking Stones, serà un dels caps 
de cartell de la festa major llagos-
tenca. El grup, que actuarà la mitja 
nit de diumenge, oferirà un con-
cert homenatge al mític conjunt 
britànic, The Rolling Stones. Una 
actuació musical en directe, a l'es-
pai de concerts Centre Cultural, 
on el públic podrà escoltar algu-
nes  de les cançons més populars 
d'aquests  anglesos incombusti-
bles. 

Des de 1995 el grup Smoking Sto-
nes ret homenatge als The Rolling 
Stone oferint concerts arreu del ter-
ritori espanyol. Formada per Sergi 
Ortiz, cantant i líder del projecte, 
Luis Arcos, Santi Ursul, Miguel Iz-
quierdo, Brutus i Julio Lobos desta-
ca per ser una de les millors forma-
cions tribut de la coneguda banda 
de rock creada a principis dels anys 
60, encara ara en actiu. 

Durant la jornada de diumenge 
els ciutadans de la Llagosta po-
dran gaudir d'altres actes de caire 

popular, com la cercavila i l'ac-
tuació de Band The Marxa (11.30 
h); la diada infantil amb inflables 
i tallers (12 h); el taller berenar i 
concurs de futbolí (17 h); el po-
pular concurs de truites (18.30 
h) organitzat per la Murga; Esta 
cara me suena (19 h), una versió 
llagostenca del concurs televisiu 
d'actuacions musicals Tu cara 

smokiNG stoNes

A ESCENA  La banda de rock Smoking Stones que homenatja als Rolling 

me suena; la representació de Ca-
baret circ (19.30 h); les Jornades 
Internacionals Folklòriques amb 
la participació del ballet folklòric 
Krujeva provinent de la  Repú-
blica russa de Bashkiria i el ball 
de nit amenitzat per l'orquestra 
Aquarium (00 h). Aquesta última 
actuació coincidirà en horari amb 
el concert tribut als Rolling. 

versióN imposiBle

ESPECTACLE VERSIONS MUSICALS PER A TOTS ELS GUSTOS

El rock serà protagonista
RITME  Versión Imposible combinarà l'humor i la música a dalt de l'escenari

El rock destaca com a protagonis-
ta musical de les festes. Smoking 
Stones a banda, hi haurà una altra  
formació que portarà aquest estil 
musical a l'escenari del Centre 
Cultural. Es tracta d'un conjunt 
amb molt recorregut per terres 
vallesanes, els Versión Imposible. 

La banda, coneguda per utilit-
zar l'humor en les seves versions,  
actuarà la nit de divendres (00 h) 
oferint un concert que combina els 
estils pop i rock. L'actuació de Ver-
sión Imposible compartirà horari 
amb el ball de nit que oferirà l'or-
questa Parfils al carrer de l'Estació.

El segon dia de la festa major 

també estarà amenitzat per la 
celebració del popular corre-tas-
ques (22.30 h) i el 10è aniversari 
de Lotokotó. El grup de batucada 
oferirà una actuació especial pels 
carrers de la Llagosta acompa-
nyats de majorettes amb bastons 
de foc i cariocas, coets, fums de 
colors i els gegants del municipi 
(21.30 h). La jornada de diven-
dres es tancarà també amb la 
música com a protagonista. Serà a 
ritme de la discoteca mòbil Disco 
Pachanga: Only Party que es farà 
càrrec de la cloenda de la jornada 
un cop finalitzada l'actuació dels 
Versión Imposible (2.30 h). 

La festa major farà un pas més 
per viure una festa lliure de mas-
clismes. Aquest any, l’Ajuntament 
instal·larà un Punt Lila específic 
per prevenir, informar i sensibi-
litzar dirigit a qualsevol persona 
que visualitzi o pateixi una agres-
sió sexista. L’espai estarà instal-
lat a la cantonada del carrer de 
l’Estació amb el carrer de Caldes, 

al costat de l’ambulatori. Des de 
fa uns anys, les bar r e s de l’Espai 
de Concerts i del Parc Popular es-
devenien barres liles, on la gent 
es podia adreçar en cas de viure 
o veure un cas d’agressió sexual. 
Ara, hi haurà un espai dedicat a 
promoure actituds no sexistes 
i que tothom pugui gaudir de la 
festa major amb normalitat. 

La festa major disposarà  
per primer cop d'un Punt Lila
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Saltats i Volats, a punt per 
la competició entre colles

LA LLAGOSTA. Volats i Saltats ja es-
calfen motors i acaben d'enllestir 
els últims serrells per demostrar 
les seves habilitats en les proves 
previstes per a la festa major d'en-
guany. Les colles llagostenques 

COLLES  EL GUANYADOR DEL REPTE D'ENGUANY ES DECIDIRÀ AMB LA PUNTUACIÓ DE TRES PROVES: UNA D'HABILITATS, UNA D'ACTUACIONS I UNA GIMCANA 

han decidit recuperar la competi-
ció després d'un any sense enfron-
tar-se. Durant la celebració popu-
lar d'aquests dies Volats i Saltats 
s'enfrontaran en tres proves. 

El primer cara a cara es farà dis-

musicals que tindrà lloc a les 19 h 
a l'escenari de concerts del Centre 
Cultural. I la tercera i definitiva es 
farà l'últim dia de la festa, dilluns. 
En aquesta ocasió s'ha preparat 
una gimcana de proves a desen-
volupar per tot el municipi, amb 
el tret de sortida a l'avinguda del 
Primer de Maig. 

El millor de tres
Un cop disputades totes les acti-
vitats s'escollirà el guanyador del 
2019. Per fer-ho, el jurat haurà 
de sumar la puntuació obtinguda 

en cada una de les competicions. 
El millor dels tres enfrontaments 
serà el vencedor d'enguany.   

Caire festiu
Tot i el caire competiu de les pro-
ves, i l'elecció del guanyador final, 
tant Volats com Saltats reempre-
nen aquesta tradició amb l'objec-
tiu de passar una bona estona i 
gaudir de la festa amb tots els seus 
integrants. A banda d'organitzar 
aquestes activitats, les colles tam-
bé participaran a la cercavila prè-
via al pregó. i

sabte d'11 h a 13 h a la plaça de la 
Sardana amb un joc de proves físi-
ques i inflables (1, 2, 3 Splash!). La 
segona ocasió per puntuar arriba-
rà amb la prova titulada Tu Cara 
me suena, un conjunt d'actuacions 

HABILITATS A PROVA  Volats i Saltats durant una de les proves organitzades a la festa major de fa dos anys

volats
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LA LLAGOSTA.  El correfoc torna a ser aquest 
any una de les activitats més tradicionals 
de la festa major de la Llagosta i, a més a 
més, ho fa vestit de celebració. 

Els membres de Les Llagostes de l'Avern 
celebren enguany el seu 10è aniversari 
com a entitat cultural del municipi. Un ani-
versari que esperen commemorar amb un 
dels actes més esperats durant les festes, 
el correfoc. 

L'entitat organitza l'activitat dissabte al 
vespre. L'acte que començarà a les 21 h a la 
cantonada del carrer Estació amb el carrer 

Caldes omplirà el municipi de diables i foc. 
A banda del correfoc, l'entitat també és 

l'organitzadora d'un altre dels actes de la 
festa, la cercavila canalla amb canó d'escu-
ma prevista per a dijous a la nit, que pre-
para conjuntament amb una altre entitat 
cultural del poble, La Murga.

Les Llagostes de l'Avern és una entitat 
amb una àmplia presència en les activitats 
culturals que es realitzen al municipi. Du-
rant els seus deu anys d'existència també 
han participat en l'organització de la Cas-
tanyada, la Nit de Reis i altres festes. 

CORREFOC  L'ACTE ES FARÀ DISSABTE A LA NIT 

Les Llagostes de l'Avern 
celebren el 10è aniversari

les llaGostes de l'averN

ESPURNES   El  correfoc omplirà de diables i foc els carrers llagostencs
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DIJOUS 5 SETEMBRE
· 10 a 13.30 h. i  16.30 a 21 h. 
Donació de sang
Lloc: Casal d'avis
Organitza: Banc de Sang
· 22  h. Cercavila canalla amb canó 
d'escuma. Animació a càrrec de la 
Murga i Les Llagostes de l'Avern. Amb 
l'actuació de DJ AMS
Lloc: Inici a la plaça d'Antoni Baqué
Organitza: La Murga

DIVENDRES 6 SETEMBRE
· 17 h. Pubilleta i Hereu  amb 
l'animació de Set de so
Lloc: Carrer de l'Estació
· 19.30 h. Inauguració exposició 
Intergeneracional d'Art
Lloc: Can Pelegrí
· 19.30 h. Cercavila amb animació, 
els gegants i les entitats locals
· 19.30 h. Partits d'hanbol 
Lloc: Poliesportiu Antonio Robledo
Organitza: Juventut Hanbol la Llagosta
· 21 h. Pregó amb l'actor Salva Reina
Lloc: Balcó de l’Ajuntament
· 21.30 h. Celebració del 10è 
aniversari de Lotokotó. Actuació 
especial acompanyats de majorettes 
amb bastons de foc i cariocas, coets, 
fum de colors i els gegants 
Lloc: Plaça d'Antoni Baqué
Organitza: Lotokotó
· 22.00 h. Espectacle d’humor
amb Salva Reina
Lloc: Plaça d'Antoni Baqué
· 22.30 h. Corre-tasques (venda 
Lloc: diferents carrers del poble
Organitza: Grup La Feria
· 23 h. Discoteca VIPS. Killing the 
summer amb dj Ams , dj Alive, dj Sergi 
Donat i dj Armin Van Beto
Lloc: Markesina del Parc Popular
Organitza: Associació de dj's de la 
Llagosta VIPS

· 00 h. Ball de nit amb orquestra 
Parfils
· 00 h. Concert de versions pop rock 
amb Versión Imposible
Lloc: Espai de concerts Centre Cultural
· 02.30 h. Disco Pachanga: Only 
Party amb dj Quequi i dj Ams
Lloc: Espai de concerts Centre Cultural

DISSABTE 7 SETEMBRE
· 9.30 h. 21è Memorial Ramón López
Lloc:Pistes Municipals de petanca
Organitza: Club Petanca la Llagosta
· 10  a 18h. Torneig de futbolí infantil 
i sènior
Lloc: Plaça Pere IV
Organitza: Peña Madridista
· 10 h. Torneig futbol sala Unión 
Llagostense
Lloc: CEM El Turó
Organitza: Futbol Sala Unión 
Llagostense
· 11 a 13h i 16 a 20 h. 5è torneig 
Mero Alonso
Lloc: Poliesportiu Antonio García 
Robledo
Organitza: Hanbol Club Vallag
· 10 a 14 h. Torneig de dòmino 
Lloc: Bar El Parque
Organitza: Entidad Dominó La Llagosta
· 11 a 13 h. 1, 2, 3, Splash!
Proves físiques amb inflables
Lloc: Plaça de la Sardana
Organitza: Saltats i Voltats
· 11 h. Jocs de Protecció Civil
Lloc: Avinguda del Primer de Maig
(entre Sant Miquel i Brutau)
· 11 h. Pilates per a tothom
Lloc: Plaça de la Concòrdia (zona del 
parc infantil). 
Organitza: Soster Café Pilates
· 12 h. Espectacle familiar 2D2 
(Pannettonne Brothers)
Lloc: Plaça Antoni Baqué
Organitza: La Room

· 14 h. Paella
Lloc: Parc Popular
Organitza: La Murga
· 18 h. Exhibició de ball en línia
Lloc: Plaça d'Antoni Baqué
Organitza: Jordi Caparrós
· 17.30 h. Trofeu festa major CD 
Viejas Glorias
Lloc: Camp Municipal de Futbol Joan 
Gelabert 
Organitza: CD Viejas Glorias
· 19 h. Exhibició de judo i karate
Lloc: Avinguda de l'Onze de Setembre
Organitza: Associació judo-karate de 
la Llagosta
· 19.30 h. Festival de festa major 
La Room 
Lloc: Plaça d'Antoni Baqué
Organitza: La Room
· 21 h. Correfoc
 Sortida: Carrer Estació amb carrer 
Caldes
Organitza: Llagostes de l'Avern
· 22 h. Discoteca VIPS "Retro Party" 
amb dj Ams, dj Deivitt, dj José Molina, 
dj Frank Trax i Dj Julio Posadas
Lloc: Espai de Concerts Centre Cultural
Organitza: Associació de dj's de la 
Llagosta VIPS
· 22.30 h. Concert rociero amb 
Malandar
Lloc: Plaça d'Antoni Baqué
· 00 h. Sangriada popular by 
Sangrinaris amb música en viu
Lloc: Avinguda del Primer de Maig
Organitza: Sangrinaris
· 00 h. Concerts de grups musical 
locals rociero amb HcB, Land of 
Coconuts, Folkats i Ansiolitikos
Lloc: Markesina del parc Popular
· 00.30 h. Ball de nit amb l'orquestra 
Tropikana
Lloc: Carrer de l'Estació

DIUMENGE 8 SETEMBRE
· 10 h. Torneig de dòmino
Lloc: Plaça Pere IV
· 13 h. Lliurament de premis
Lloc: Plaça Pere IV
Organitza: Peña madridista
· 11.30 h. Cercavila i actuació de 
Band the Marxa
Lloc: Plaça d'Antoni Baqué
· 12 h. Diada infantil amb inflables i 
tallers

Lloc: Carrer de l'Estació
Organitza: La Murga
· 17 h. Taller, berenar i concurs de 
futbolí
Lloc: Passeig de l'avinguda de l'Onze 
de Setembre
Organitza: Esplai Dijoc
Col·labora: Pastisseria Pi
· 17.15 a 19 h. Ball amb el Casal d'Avis
Lloc: Plaça d'Antoni Baqué
Organitza: Casal d’Avis
· 18 h. Concurs de truites. 
Lloc: Carrer de l'estació
Organitza: La Murga
· 19 h. Esta cara me suena 
Actuacions musicals
Lloc: Espai de concerts Centre Cultural
Organitza: Saltats i Volats
· 19.30 h. Cabaret de circ
Lloc: Passeig de l'avinguda de l'Onze 
de Setembre
· 19.30 h. Exhibició de Ball de saló
Lloc: Plaça Antoni Baqué
Organitza: la Llagosta Club de Ball
· 22.30 h. Jornades Internacionals 
Folklòriques amb el Ballet folklòric 
Krujeva (República de Bashkiria, 
Rússia)
Lloc: Plaça d'Antoni Baqué
· 00 h. Ball de nit amb l'orquestra 
Aquarium
Lloc: Carrer de l'Estació
· 00 h. Grup tribut Smoking Stones 
La millor banda tribut als The Rolling 
Stones en directe
LLoc: Espai de Concerts Centre 
Cultural

DILLUNS 9 SETEMBRE
· 12 h. Animació i escuma amb Jordi 
Callau
Lloc: Carrer de l'Estació
· 13 h. Murga tapa
Lloc: Cruïlla de l'avinguda del Primer 
de Maig amb el carrer de l'Estació
Organitza: La Murga, amb la 
col·laboració dels establiments Donde 
El Pepe, Vostra Vite i SAK
· 18 h. Boleros a càrrec de Maricel, 
amb l'espectacle Divino Bolero
Lloc: Carrer de l'Estació
· 18 h Memory urban 
Activitat dinàmica 
Lloc: Rotonda de l'avinguda del Primer 
de Maig

Organitza: Saltats i Volats 
· 19.30 h. Havaneres i rom cremat 
amb el grup Barca de mitjana
Lloc: Plaça d'Antoni Baqué
Col·labora: La Murga
· 22 h. Castell de focs
a càrrec de la pirotècnica Igual
Lloc: Carrer del Montseny, al costat de 
la fira
· 23 h. Espectacle de fi de festa 
amb Manolo Sarria & Parternaire i el 
mag Edgar
Lloc: Carrer de l'Estació
· 13 h. Murga tapa
Lloc: cruïlla avinguda Primer de Maig 
amb el carrer Estació
Organitza: La Murga
Col·labora: Donde el Pepe i Vostra Vite 
· 14 h. Homenatge a la gent gran
Lloc: Centre Cultural
Organitza: Casa de Andalucía 
· 17 h. Humor naranja
Lloc: Plaça Sardana
Organitza: Saltats i Volats
· 18 h. Exhibició de Judo i Karate
Lloc: Plaça Antoni Baqué
Organitza: Associació Karate Judo
· 19 h. Partides d'escacs gegants
Lloc: Plaça Catalunya
Organitza: Club Escacs Can Pelegrí
· 19.30 h. Havaneres i rom cremat
amb el grup l’Espingari
Lloc: Plaça Antoni Baqué
Col·labora: La Murga
· 21 h.  Veredicte de Saltats i Volats
Lloc: Espai de concerts
Organitza: Saltats i Volats 
· 22 h. Castell de focs
Lloc: Carrer Montseny
· 23 h. Espectacle fi de festa, amb 
el Monaguillo i Miguel Ángel Marín
i la presentadora Elisabet Carnicé
Lloc: Espai de concerts

ACTIVITATS PERMANENTS
·  Exposició Intergeneracional d'art
Lloc: Can Pelegrí
Dies: Del 6 al 21 de setembre ,ambdós 
inclosos
· Passatge del terror
Dies 6, 7 i 8 de setembre de 20.30 h. a 
1.30 h. i el dia 9 de setembre de 20.30 
h. a 23.30 h.
Lloc: Parc Popular, al costat de 
l'ambulatori

DEL 5 al 9
de SETEMBRE

El programa
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