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EN PORTADA

Pares (anys)

Mares
(anys)

15
a
19

20
a

24

25
a

29

30
a

34

35
a

39

40
a

44

45
a

49

Més 
de
50

Total

15 a 19 0 3 2 0 1 0 0 0 8

20 a 24 3 13 12 6 4 0 0 0 41

25 a 29 0 0 19 27 15 3 1 0 65

30 a 34 0 0 10 57 58 27 3 1 157

35 a 39 0 0 0 15 72 35 7 3 133

40 a 44 0 0 0 2 6 20 3 0 32

45 a 49 0 0 0 0 0 1 0 1 3

+ de 50 0 0 0 0 0 0 0 1 1

TOTAL: 440

A QUINA EDAT TENEN FILLS ELS MOLLETANS?
Dades 
any 2016

MOLLET / BAIX VALLÈS. Segons l’Ins-
titut d’Estadística de Catalunya, 
l’edat mitjana per ser pares s’ha 
endarrerit notablement els últims 
anys. Si fa una dècada només el 
3,4% de les mares del Vallès Orien-
tal tenien més de 40 anys a l’hora 
de tenir fills, actualment aquesta 
franja d’edat suposa el 8,5% de les 
progenitores. Les mares d’entre 
25 i 29 anys suposaven aleshores 
el 25,8%, mentre que actualment 
aquesta franja d’edat s’ha reduït al 
18,1%. L’any 2016, el 74,7% de les 
dones que van tenir fills va fer-ho 
a partir dels 30 anys, mentre que 
el 8,5% va fer-ho a partir dels 40.

"Cada vegada és més habitual 
veure mares que tenen el pri-
mer fill a partir dels 35 o els 40 
anys", confirma Íngrid Navarro, 

Mares cada vegada més grans
L'any 2016, un 38,2% de les molletanes tenia més de 35 anys quan va tenir el seu primer fill, 
i un 8,2% en tenia més de 40  ·  A partir dels 37 anys es considera que hi ha factors de risc

és més necessari fer controls pe-
riòdics de l'embaràs, i alerta de 
l'increment de cesàries que solen 
produir-se en aquests casos.     

El primer fill, als 31 anys
Les xifres catalanes sobre natalitat 
i fertilitat concorden amb les últi-
mes dades a Europa publicades fa 
pocs mesos per l’Eurostat –l’ofici-
na estadística de la Comissió Euro-
pea–, que indiquen que la mitjana 
d’edat de les mares primerenques 
se situa en els 29 anys. "L'edat 
més adequada per tenir fills 
seria entre els 20 i els 30 anys, 
hi ha menys riscos i els parts 
també són més senzills i natu-
rals", recorda Navarro. 

Les dades també assenyalen que 
l’any 2016 van néixer a Europa 43 

650
ÉS EL NOMBRE DE NAIXEMENTS QUE ES 
REGISTREN CADA ANY A L'HOSPITAL
de Mollet. D'aquests, més del 80% 
són parts naturals, una xifra que ha 
augmentat els últims anys i que situen 
l'Hospital molletà dins dels estàndards 
de bones pràctiques recomanats pel 
Departament de Salut. "Malgrat que 
les mares cada vegada són més grans, 
a Mollet hem reduït el nombre de  
cesàries, un dels factors de risc  
associats als parts en edats més 
avançades", diu Navarro, qui explica 
que les mares cada vegada opten més 
per parts naturals. "Fa uns anys fer 
una cesària era una opció, ara només 
es fa en cas de necessitat", apunta.

L'edat dels casaments també s'ha endarrerit 
i el 82,3% es casen amb més de 30 anys

Tot més tard

Un altre dels canvis que s’han 
produït els últims anys és l’edat 
de les persones que decideixen 
casar-se. Darrerament ha aug-
mentat la tendència a endarrerir 
l’edat per contraure matrimoni. Si 
fa 20 anys el 76,5% de les parelles 
molletanes que decidien casar-se 
tenien entre 20 i 29 anys, l’any 

2016 els nuvis d’aquesta franja 
d’edat només representaven el 
17,7% del total. 

En aquests anys, l’edat mitjana 
dels nuvis que es casen s’ha anat 
endarrerint, i actualment el gruix 
de parelles (45,3%) tenen entre 
30 i 39 anys, pel 20,2% que supo-
saven el 1996. i

ginecòloga de l'Hospital de Mo-
llet, qui recorda que a partir dels 
37 anys ja es considera que tenir 
un fill pot ser un factor de risc. 
"En edats més avançades hi ha 
més risc per a les mares de patir 

diabetis gestacional i hiperten-
sió associada a l'embaràs, així 
com cromosomopaties, és a dir, 
que els fills tinguin síndrome 
de Down", apunta. Navarro afe-
geix que en aquests casos també 

milions de nadons menys que el 
2015, que Espanya i Itàlia són els 
països amb una taxa de fecunditat 
més baixa –només 1,34 fills per 
dona–, mentre que la mitjana euro-
pea és d’1,60 fills per dona i països 
com Suècia –amb 1,85– i França  
–amb 1,92– encapçalen la ràtio de 
fecunditat a Europa.

També Espanya i Itàlia són els 
països en què es té més tard el 
primer fill –31 anys de mitjana–, 
i de fet el 60% de dones espanyo-
les van tenir el seu primer fill amb 
més de 30 anys. Pel que fa a Cata-
lunya, la mitjana de fills per dona 
és d’1,39, i l’edat mitjana de les 
mares primerenques se situa en 
els 30,8 anys. 

Manca de polítiques familiars
Segons els experts, les causes 
principals d’aquest endarreriment 
es troben en la falta de polítiques 
familiars de suport, com la difi-
cultat d’accés a l’habitatge, la pre-

Si fa una dècada només 
el 3,4% de les mares 
tenia més de 40 anys ara 
aquest xifra arriba al 8,5%

carietat laboral i horària, la falta 
d’una igualtat de gènere real que 
faciliti la conciliació, la baixa qua-
litat del semen o l’endarreriment 
en l’emancipació dels fills, entre 
d'altres. i x.l.
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SOCIETAT
Avis per la llibertat del Baix Vallès, a Montserrat
Més d'un centenar de baixvallesans del col·lectiu d'avis i àvies per la 
llibertat es van aplegar divendres a Montserrat en un acte per reclamar
la llibertat dels presos polítics i el retorn dels polítics exiliats. La trobada, 
amb membres del col·lectiu a Mollet, Parets i Santa Perètua de Mogoda,
va aplegar unes 800 persones vingudes d'arreu del territori català.

8.722
SÓN ELS HABITANTS DE SANT FOST a 1 de gener 
de 2018, segons aprovava el ple municipal la setmana 
passada. La xifra representa 60 persones més que el 2017. 
Des del 2008, el creixement ha estat de gairebé el 10%.

MOLLET. El procés participatiu a 
Lourdes per escollir una de les cinc 
propostes de millora del barri va 
acabar divendres després de 10 
dies de votacions. Un cop celebrat el 
recompte, la proposta guanyadora, 
amb el 43% dels vots, ha estat l’ac-
tuació al carrer Juan Ramón Jimé-
nez i la riera i la substitució de fa-
nals, l'opció més barata presentada 
pel consistori i la que suposa la pèr-
dua de menys places d'aparcament, 

una de les preocupacions que van 
mostrar els veïns durant el procés 
participatiu. "Des de l'AV creiem 
que aquesta proposta és la que 
soluciona les prioritats al barri: 
la neteja de la riera i la manca 
d'il·luminació, sobretot a la zona 
de la riera", explica la presidenta 
de l'AV de Lourdes, María Ortega. 

Uns 170 veïns del barri de Lour-
des han escollit, entre el 4 i el 15 
de juny, una de les propostes de 

millora del barri sorgides de les 
sessions mantingudes els darrers 
mesos entre representants del 
consistori i els veïns. "Estem sa-
tisfets per l'opció triada, però la 
participació creiem que ha estat 
baixa. A la gent li costa molt im-
plicar-se", lamenta Ortega. Dels 
projectes, quatre se centraven en 
la millora de la mobilitat i l’acces-
sibilitat del barri i un en altres in-
versions.

Finalment, la proposta guanya-
dora, amb 73 vots (43%), ha estat 
el tractament paisatgístic de la 
riera, la formació de dues zones 
enjardinades, l'adequació de vore-
res al carrer Juan Ramón Jiménez 
i la substitució dels fanals de tot 
el barri. La intervenció, amb un 
pressupost aproximat de 135.000 
euros –80.000 destinats a la millo-
ra del carrer Juan Ramón Jiménez, 
paral·lel a la riera, i 55.000 per a la 
renovació de fanals a tot el barri– 
suposarà la pèrdua de només dues 
places d'aparcament.

En segon lloc, amb 67 vots (39%), 
ha quedat la proposta que preveia 
l'ampliació de les voreres d'un me-
tre d'amplada soterrant electricitat 
i telefonia; i en tercer lloc, amb 25 
vots (15%), l'ampliació puntual de 
voreres amb el trasllat de pals per 
permetre el pas d'un metre. En dar-
rer lloc, i a molta distància, ha que-
dat amb 3 vots (2%) la proposta 
que preveia l'ampliació de voreres 
d'un metre d'amplada sense mo-
dificar ni electricitat ni telefonia, 
i amb 2 vots (1%) la vianalització 
del carrer Miguel de Unamuno, la 
supressió d'aparcament en superfí-
cie i l'eixamplament de la vorera del 
carrer Gustavo Adolfo Bécquer.

Un cop triada la proposta, els 
tècnics municipals redactaran el 
projecte que, un cop aprovat, sor-
tirà a concurs públic.  

URBANISME  EL PROJECTE ESCOLLIT, AMB UN COST DE 135.000 EUROS, HA ESTAT TRIAT PEL 43% DELS PARTICIPANTS EN LA VOTACIÓ

Els veïns de Lourdes voten per la 
neteja de la riera i més enllumenat 

BAIX VALLÈS. El Departament de 
Territori i Sostenibilitat i els con-
sells comarcals del Vallès Oriental 
i Occidental han comunicat als 
ministeris de Foment i Transició 
Ecològica que no avancin en el 
desenvolupament dels estudis del 
tram de la B-40 (Quart Cinturó, 
Ronda del Vallès) entre Terras-
sa i Granollers mentre no estigui 
completat el Pla Específic de Mo-
bilitat del Vallès (PEMV) que les 
tres institucions estan redactant. 
El Govern català i els ens comar-
cals han respost així a l’Estat en 
el procés d’avaluació ambiental 
d’aquesta actuació. “Considerem 
que qualsevol decisió sobre el 
traçat o les característiques de 
disseny de la Ronda del Vallès o 
B-40, així com la seva necessitat 
o no, ha de quedar supeditada 
als resultats del Pla, que està 
en fase avançada de redacció”, 
argumenten les tres institucions. 

El PEMV ha de determinar les 
infraestructures viàries i ferrovià-
ries que permetin estructurar un 
sistema de transport públic col-
lectiu competitiu. Actualment ha 
finalitzat la part de diagnosi i s’està 
redactant la part de propostes del 
pla. Els dos consells comarcals van 
enviar fa gairebé un any una car-
ta conjunta a Foment perquè se’ls 
tingués en consideració com a part 
interessada i afectada, de la qual 
no han obtingut resposta. i

Reclamació 
per no avançar 
en l'estudi del 
Quart Cinturó

Fanals a substituir
Fanals a mantenir
Tractament paisatgístic 
dela riera

PLÀNOL DEL 
PROJECTE 

GUANYADOR
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Pica Pica cada 4 personas
- Bravonas VostraVite con All i Oli
- Ensalada de Queso de Cabra Crujiente
- Surtido de Patés variados con Tostaditas
- Croquetas de Chipiron con All i Oli

Segundo a elegir (uno por persona)
-  Hamburguesa California: Ternera 100%, Lechuga, 
   Tomate, Cheedar, Huevo Frito, Beicon y Cebolla Crujiente 
-  Chicken VostraVite: Pollo Crujiente, Lechuga, Tomate,  
   Pepinillo y Mayonesa
-  Entrecotte con Salsa Pimienta Verde y Patatas Fritas
-  Atún semicrudo con Verduritas y Salsa Teriyaki

Para Terminar...
-  Surtido de Cocas de San Juan 
-  Mojito de Cava VostraVite 25€ /pers.

15€ /pers.

Y para los más peques!!! 
Unas Bravonas cada 4 personas, Hamburguesa de ternera 
o pollo a elegir y un helado de chocolate o fresa

F O O D · D R I N K · C L U B

I N
T E R N A T I O N A

L

En la Verbena de San Juan se unen los dos 
VostraVites en UNO, trasladamos todo el equipo 
VostraVite La Llagosta a Santa Perpètua, para hacer 
de la Noche de San Juan, UNA NOCHE MÁGICA 
Y LLENA DE DIVERSIÓN
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MONTORNÈS DEL VALLÈS. L’Ajunta-
ment de Montornès té la intenció 
de fer extensiu a tot el municipi el 
programa de rehabilitació d'edi-
ficis mitjançant una convocatòria 
anual d’ajuts a partir del 2019. 
Segons fonts municipals, aques-
ta mesura, de la qual es podrien 
beneficiar comunitats de veïns 
de qualsevol barri de la població, 
donaria continuïtat al programa 
de subvencions que s'ha aplicat 
els darrers cinc anys a Montornès 
Nord en el marc de la Llei de Bar-
ris, al qual s'han destinat gairebé 
un milió d'euros.  

Aquests dies, el consistori ha 
concedit un nou paquet d'ajuts per 
un import de 284.793,35 € a onze 
comunitats de Montornès Nord 
destinats a la rehabilitació. Amb 
aquests ajuts, les comunitats po-
dran finançar, entre altres coses, 
l’arranjament de façanes i cobertes, 
la millora de l’accessibilitat, i, en 

Des del 2013, 54 comunitats de 
propietaris s'han beneficiat de les 
cinc convocatòries que s'han dut 
a terme i a les quals s'han dedicat 
913.092,98 euros, que han servit 
per finançar els arranjaments dels 
elements comuns dels edificis. 

alguns casos, la instal·lació d’ascen-
sors. Els ajuts, amb un import de 
284.793,93 €, cobreixen el 50% del 
pressupost protegible de les obres 
i el 75%, en cas que hi hagi una or-
dre d’execució de l’Ajuntament per 
l’existència d’elements en risc. 

MOLLET. L'Ajuntament de Mollet 
ha tret a concurs públic el projecte 
per remodelar la plaça de l'Esta-
tut, al barri de l'Estació del Nord. 
La reforma preveu substituir els 
elements que estan en mal estat i 
reorganitzar l'espai per crear tres 
zones de joc per edats. El preu de 
licitació és de 57.259,61 € sense 
IVA i el termini d'execució un cop 
s'adjudiqui l'obra és de tres me-
sos. L'espai a reformar, d'uns 710 
metres quadrats, es distribuirà en 

tres zones de jocs diferenciades: 
zona de futbol, zona de joc de 6 a 
12 anys i zona de joc per a petits 
(1 a 6 anys) tal com demanen els 
usuaris. El projecte aprofitarà per 
restaurar part dels jocs actuals i 
tornar-los a col·locar.

La plaça de l'Estatut es troba 
delimitada pel carrer Joan Mara-
gall i l'avinguda Burgos i té molta 
afluència de nens i nenes per la 
proximitat a l'escola Sant Jordi i a 
l'Institut Mollet. 

BAIX VALLÈS. El Departament de 
Salut ha impulsat als ambulatoris 
baixvallesans un espai a Internet 
de consulta que permet als pa-
cients disposar de la seva infor-
mació personal de salut. La Meva 
Salut, és un espai digital, perso-
nal i intransferible que permet a 
la ciutadania disposar de la seva 
informació personal de salut i 
inclou la informació que s'ha ge-
nerat per l'atenció sanitària que 
hagin rebut en algun dels centres 
assistencials públics. Algunes de 
les informacions que els usuaris 
podran trobar són la informació 
sobre l'equip d'atenció primà-
ria, diagnòstics, informes clínics 
(d'urgències, ingressos i atenció 
ambulatòria) i resultats de proves 
i exploracions. També s’hi poden 
consultar les vacunes administra-
des, el pla de medicació vigent, i el 
dia i l'hora de proves i visites pro-
gramades en l'atenció primària. 

URBANISME  EL CONSISTORI HA CONCEDIT UNA SUBVENCIÓ DE 284.793 EUROS A ONZE COMUNITATS DE MONTORNÈS NORD

L'Ajuntament vol estendre els ajuts a 
la rehabilitació a tot Montornès el 2019  

aj. montornès

NOVA CARA  Rehabilitació de façana en un edifici de Montornès Nord

SANITAT

Salut habilita 
un espai digital 
per consultar la 
informació clínica

A concurs la reforma de la 
plaça de l'Estatut a Mollet

Llei de barris

La rehabilitació d’edificis és una de les 
principals línies d’actuació del Projec-
te d’Intervenció Integral de Montornès 
Nord, inclòs en la Llei de Barris atorgada 
per la Generalitat a l'Ajuntament el 2009 
i que té com a objectiu la millora de 
barris i àrees urbanes que requereixen 
una atenció especial. La Llei de Barris 
ha permès els darrers anys millores ur-
banístiques com el projecte de reforma 
de la plaça de la Pèrgola o les obres al 
carrer Llibertat, però també de socials 
com els programes d'inserció laboral o 
de dinamització comercial i cultural al 
barri. En total, el pressupost, és de 9,9 
milions d'euros que es financen al 50% 
entre l'Ajuntament i la Generalitat. 

9,9 MILIONS PER A 
MONTORNÈS NORD

x.l.

INFANTIL  El projecte preveu la substitució d'elements del parc

Canviem Mollet ha demanat una 
auditoria pública per determinar 
"exactament" quina és la situ-
ació econòmica de l’Hospital. La 
reclamació arriba després d'una 
reunió informativa de la Funda-
ció Sanitària Mollet amb els grups 
municipals sobre el funcionament 
de l'ens. Al web de la FSM estan 
publicades les auditories dels 
darrers anys. En una nota, Canvi-
em torna a reclamar que la gestió 
de l'Hospital sigui 100% pública.

Canviem reclama una 
auditoria de comptes 
a l'Hospital de Mollet
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Camí de Can Bassa 10. nau 1. P. I. Pla de Palou. Granollers
www.duchavida.cat § info@duchavida.cat

INFORMA’T TAMBÉ DE LES NOSTRES OFERTES I PROMOCIONS EN:  MOBLES DE BANY · AJUDES TÈCNIQUES & ACCESSORIS DE BANY

FINANÇAMENT SENSE INTERESSOS (TAE 0%)
Exemple representatiu per a un fi nançament de 999 € (obra + mampara de vidre) a 12 mesos.
TIN 0,00%. TAE 0,00%. 12 mensualitats de 83,25€ cadascuna. Import total degut 999€.
Finançament subjecte a l’aprovació de Sabadell Consumer Finance, SAU. Oferta vàlida fi ns al 31/12/2019.

TRUCA I ET FAREM UN ESTUDI PERSONALITZAT I GRATUÏT · INSTAL·LEM A TOT CATALUNYA

Regal*
dutxa

termostàtica
Només durant

aquest mes

CANVIA LA BANYERA PER UN  PLAT DE DUTXA ANTILLISCANT

599€
(IVA INCLÒS)

A més, per 400 €, afegeix 
una mampara de vidre 
d’alta seguretat (6 mm 

de gruix ) amb tractament 
anticalç inclòs

El preu inclou: Plat de dutxa antilliscant 
classe 3 (mides fi ns a 120 x 70 cm) 
§ Acabats de rajola a escollir entre més 
de 20 models §Retirada de banyera 
antiga i runa ocasionada §Mà d’obra

PLA RENOVE DUTXA

VISITA LA NOSTRA EXPOSICIÓ A CAMÍ DE CAN BASSA

*Només per a instal·lacions completes
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PARETS. La Policia Local de Parets 
incorporarà aviat dues noves cà-
meres de seguretat que portaran 
tant els vehicles com els agents 
que estiguin de patrulla. En el cas 
dels vehicles, aquesta mesura és 
pionera a tot Catalunya pel que fa 
a cossos municipals, i permetrà 
que es puguin enregistrar fets de-
lictius a l’instant en què s’estiguin 
produint. Les càmeres són uniper-
sonals, compactes i portàtils. A di-
ferència de les habituals càmeres 
de seguretat fixes, en aquest cas 
els agents les portaran subjectes 
al pit, i només hauran d'activar un 
botó per iniciar la gravació, que en-
registrarà fins a 30 segons abans 
que s’activi. D'aquesta manera tot 
el que pugui passar abans que s’ar-
ribi a aquest punt quedarà gravat. 

SEGURETAT  ELS DISPOSITIUS PERMETRAN ENREGISTRAR FINS A 30 SEGONS ABANS DE LA SEVA ACTIVACIÓ PER PART DELS AGENTS MUNICIPALS

Els cotxes i agents de la Policia 
de Parets portaran càmeres

MOLLET DEL VALLÈS. La Policia 
Municipal ha posat en marxa el 
dispositiu Pla Estiu 2018 que es 
mantindrà fins al 14 de setembre 
i que cobrirà tots els barris de la 
ciutat. L’objectiu, segons fonts 
municipals, és garantir el civisme, 
la seguretat i la mobilitat a l'espai 
públic vetllant per la convivència.

Per primera vegada en l'ope-
ratiu participaran conjuntament 
i en coordinació la Policia Muni-
cipal, els Mossos d’Esquadra i els 
Agents Cívics, que intensificaran 

les actuacions als carrers, parcs 
i places bàsicament amb caràcter 
preventiu i informatiu. 

Alguns serveis concrets als 
carrers seran el control del con-
sum de substàncies prohibides i 
alcohol a la via pública, les festes 
de barris i revetlles populars, es-
deveniments esportius i tots els 
actes festius i culturals de la festa 
major d’estiu.

El dispositiu també preveu una 
tasca preventiva a les zones d’oci 
nocturn amb visites periòdiques 

en establiments per recordar-los 
l’obligatorietat de respectar el 
descans dels veïns i de complir 
els horaris de tancament.

En referència a les revetlles de 
Sant Joan i Sant Pere, la campa-
nya de pirotècnia es la primera 
que s’ha posat en marxa en co-
ordinació amb Protecció Civil en 
funcions de prevenció i vigilàn-
cia, així com en compliment a la 
normativa per part de venedors, 
compradors i establiments auto-
ritzats a la venda de petards. 

EL DISPOSITIU PLA ESTIU 2018 ES MANTINDRÀ ACTIU FINS AL 14 DE SETEMBRE

La policia de Mollet reforça la  
vigilància a la via pública a l'estiu

sílvia ferran

SEGURETAT  L'alcalde comprova el dispositiu en un vehicle policial

Una màquina de fer 
paviment crema en 
una nau del polígon

Sis atropellats per un 
cotxe de Protecció 
Civil la nit motard 

MARTORELLES. Els Bombers van 
extingir dissabte a la tarda un in-
cendi que va cremar una màquina 
de fer paviments que hi havia a les 
instal·lacions d’una nau en cons-
trucció d'uns 20.000 metres qua-
drats al carrer Sant Martí del po-
lígon de Martorelles. Els Bombers 
van activar sis dotacions, però 
només van treballar-n'hi tres que 
van donar el foc per extingit cap a 
les 17.15 h. Un home de 37 anys va 
patir cremades lleus a l'avantbraç 
i va ser traslladat a l’Hospital Ge-
neral de Granollers.

MONTMELÓ. Sis persones van patir 
ferides lleus la nit motard de dissab-
te després que un vehicle de Pro-
tecció Civil de Parets –que ajudava 
a extingir un foc produït en una 
motocicleta que cremava rodes– es 
desfrenés. En baixar del cotxe per 
apagar el foc, el vehicle es va moure 
uns metres i va colpejar sis perso-
nes. La policia local apunta que el 
fre de mà estava posat i atribueix 
l'incident a "un error mecànic" 
afegit al fet que "hi havia persones 
recolzades sobre el vehicle" i al 
"petit desnivell" de la via.

SUCCESSOS  VOL ESTUDIAR SI EL CONDUCTOR ESTAVA CANSAT

“Es tracta d’una mesura sobretot 
preventiva i dissuasiva, en cap 
cas de vigilància prèvia. Hi ha 
un protocol molt estricte sobre 

la protecció de dades i només 
s’activaran en casos de possible 
delicte”, explica l’inspector en cap, 
Joan Pérez. També serviran com 

a prova judicial ja que, en no pocs 
casos, es produeixen fets delictius 
dins del mateix vehicle patrulla.

Com una caixa negra 
“És com la caixa negra d’un avió: 
porta un sistema d’activació 
sense fils que només es posa en 
funcionament en casos de ten-
sió i enregistra el que ha passat 
un cop ja ha passat”, exempli-
fica Miguel Ángel Sabio, director 
comercial de Dextron, la distri-
buïdora del producte fabricat als 
Estats Units per l’empresa Digital 
Ally. “Són protocols que allà ja 
han estat testats àmpliament, 
i que no deixen de respondre 
a una necessitat de seguretat 
no només per als agents, sinó 
per a les persones”. I posa com 
a exemple una alerta per violència 
domèstica.

“Hi ha moltes situacions en 
què les persones es poden des-
dir, o donar fals testimoni. Això 
també serveix com a prova ju-
dicial. Les imatges van a una 

centraleta de la comissaria, i no-
més el supervisor, en aquest cas 
l'inspector en cap, pot visionar 
les imatges”, explica. L’alcalde, 
Francesc Juzgado, afegeix que “la 
implantació d’aquest sistema 
respon a la voluntat de l’admi-
nistració de millorar la segure-
tat de la ciutadania i dels agents, 
i de l’aposta per la transparèn-
cia en les actuacions del cos”.

L'ús del dispositiu d'enregistra-
ment està condicionat, entre d’al-
tres, als supòsits en què la Policia 
Local sigui requerida per actuar 
en situacions que es desenvolu-
pin tant en els àmbits de preven-
ció de la seguretat ciutadana o en 
seguretat del trànsit, així com en 
el de policia administrativa, assis-
tencial i de mediació, que puguin 
esdevenir en altres tipus d'actu-
acions, o en el cas que es donin 
circumstàncies de risc concret per 
als membres de la Policia o terce-
res persones, en la seva vida, inte-
gritat corporal o danys en els béns 
públics.  jaume ribell

MOLLET. L'Audiència de Tarragona 
ha acceptat els recursos de refor-
ma i subsidiaris d'apel·lació dels 
advocats de les víctimes i de Fis-
calia contra l'arxiu del cas de l'ac-
cident d'autobús de Freginals, on 
van morir 13 estudiants d'Eras-
mus quan tornaven de les falles de 
València. En la interlocutòria es 
demana l'expedient sancionador 
que Inspecció de Treball va obrir 
contra el propietari del vehicle  
–Autocares Alejandro, de Mollet–, 

iniciat per falta d'informació i 
formació del conductor en riscos 
laborals i per deficiències en la vi-
gilància de la salut del treballador. 

La documentació es considera 
"necessària i útil" per als magis-
trats provincials per esclarir si el 
xofer estava cansat o fatigat. Tam-
bé es reclama un nou peritatge del 
sistema de frens després que el 
conductor declarés que es podria 
haver bloquejat una roda durant 
la frenada, amb l'asfalt mullat. 

L'Audiència reobre el cas
de l'accident de Freginals

LA LLAGOSTA. L'Ajuntament de la 
Llagosta ha invertit 5.600 euros 
en la renovació dels uniformes 
de la Policia Local. Els agents han 
estrenat aquesta setmana la nova 
indumentària per adaptar-se així 
a la normativa del Departament 
d'Interior de la Generalitat per 
tal que totes les policies locals 
de Catalunya portin els mateixos 
uniformes, que són de color blau 

nit amb les espatlles de color groc 
fluor d’alta visibilitat. 

D’altra banda, la Policia Local 
també ha estrenat aquesta setma-
na un nou vehicle, un Seat Ateca, 
que ha estat adquirit per l’Ajunta-
ment amb la modalitat de renting. 
Aquest cotxe substitueix el Seat 
Altea de què disposaven fins ara 
els agents de la Policia Local. 

Finalment, el proper mes de 

juliol, s’incorporaran en període 
de pràctiques a la Policia Local de 
la Llagosta les tres persones que 
han superat la convocatòria que 
ha dut a terme els últims mesos 
l'àrea de seguretat del consistori.

El regidor de Seguretat Ciutada-
na, Mariano García, assegurava fa 
unes setmanes, a l'inici de la con-
vocatòria, que "amb aquestes tres 
noves places de funcionari de 
carrera volem evitar la tempo-
ralitat", així com "dotar la Policia 
Local d'agents més professionals 
per donar un millor servei".

Amb la incorporació d'aquests 
tres nous agents la plantilla de la 
Policia Local de la Llagosta serà de 
21 persones. 

La Policia Local de la 
Llagosta estrena nous 
uniformes i un nou vehicle
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PARETS. L'alcalde Francesc Juzgado 
va signar dilluns amb la presidenta 
de la Diputació de Barcelona, Mer-
cè Conesa, i el director d'Adminis-
tracions Públiques de Banc Saba-
dell, Xavier Garcia, un crèdit per 
al municipi per valor d'1.035.000 
euros, dels quals 27.515 estan 
subvencionats. L'operació forma 
part d'un paquet de crèdits con-
cedits a vuit ajuntaments de la de-
marcació –Canyelles, Sant Vicenç 
de Castellet, Parets del Vallès, Sant 
Just Desvern, l'Ametlla del Vallès, 
Santa Coloma de Gramenet, Mas-
quefa i Martorell– per un valor to-
tal d'11,8 milions d'euros, 353.902 
dels quals subvencionats.

Aquesta línia de préstecs per 
a inversions a un tipus d'interès 
preferencial és possible gràcies al 
conveni signat entre la Diputació 
i el Banc de Sabadell l'any 2016, 
un programa de crèdit local que 
permet als ajuntaments reduir els 
costos financers dels préstecs des-
tinats a noves inversions. A més, 
les entitats locals també poden 
acollir-se a operacions de préstecs 

a llarg termini, actuacions relacio-
nades amb millores a la tresoreria 
i línies de préstecs pont per a in-
versions finançades amb subven-
cions. Al llarg de tot l’any passat, 
la Diputació va signar crèdits per 
valor de 158.437.879 €, dels quals 
6.419.531 estaven subvencionats 
per la mateixa corporació.

Pel que fa a Parets, fonts del 
consistori han detallat les partides 
a les quals es destinaran aquests 
diners. La més important serà per 
al projecte esportiu del Complex 
del Tenes, amb 600.000 €. La resta 
d'inversions seran per a la millora 
de l'enllumenat públic (50.000 €), 
la rehabilitació de la plaça Espa-
nya i de la Salut (25.000 €), la mi-
llora de la xarxa de clavegueram 
(35.000 €), la rehabilitació de la 
plaça Joaquim Guasch (47.500 €), 
la renovació del parc de la Linera 
(30.000 €), la millora de la xarxa 
viària (100.000 €), l'adquisició 
d'equipament informàtic (7.500 
€) i jocs infantils (30.000 €) i el 
condicionament d'edificis munici-
pals (110.000 €). 

La Diputació concedeix 
un crèdit d'un milió a 
l'Ajuntament de Parets

MUNICIPAL  600.000 EUROS SERAN PER AL COMPLEX DEL TENES
ajuntament mollet

NOUS VEHICLES  Les dues escombradores noves presentades divendres

MOLLET. El servei municipal de 
neteja ha incorporat aquesta set-
mana dues escombradores i dos 
vehicles elèctrics nous per tal de 
reforçar la neteja dels espais pú-
blics de Mollet ara que arriba el 
bon temps i s’intensifica la vida al 
carrer. El regidor de Qualitat Am-
biental, Josep Garzón, presentava 
divendres els nous vehicles que 
s'afegeixen a la flota del servei de 
neteja de la ciutat, que actualment 
ja disposa de 8 vehicles elèctrics, 
de baix consum, sense emissions 
i de conducció silenciosa, i dues 
escombradores. Garzón explicava 

que “estem substituint la majo-
ria de vehicles de gasoil per ve-
hicles elèctrics en funció del que 
ofereix el mercat”, i afegia que 
“l’increment de l’ús que té la ciu-
tat durant l’estiu fa que sigui ne-
cessari augmentar el servei de 
neteja, sobretot als parcs i a les 
zones centrals”. Segons assegu-
ren fonts municipals, l’objectiu de 
l'Ajuntament és "continuar amb 
les polítiques de sostenibilitat i 
respecte pel medi ambient, unes 
polítiques que han fet que Mo-
llet fos reconeguda amb diver-
sos guardons els últims anys".  

SERVEIS  JA HI HA VUIT VEHICLES ELÈCTRICS DE BAIX CONSUM

Reforçat el servei de neteja 
amb quatre vehicles més

PARETS. L'Ajuntament celebra  les 
primeres jornades sobre conta-
minació i mobilitat sostenible, 
amb una conferència i una mos-
tra de vehicles. Aquest divendres 
(19 h) l'Escola de la Natura acull 
una xerrada i dissabte (10 h), a la 
plaça del Dr. Trueta, hi haurà l’ex-

posició Parets km 0: endolla't al 
transport del futur, on es podran 
veure i provar vehicles elèctrics 
i combustibles alternatius, a més 
d'un prototip de la marca Tesla 
i la presència dels vehicles elèc-
trics que formen part del parc 
mòbil de l'Ajuntament. 

Parets celebra unes jornades
sobre mobilitat sostenible

BAIX VALLÈS. Un total de 3.753 usu-
aris de les deixalleries han parti-
cipant en la 5a edició del sorteig 
Anar a la deixalleria té premi. Pe-
dro Romero, de Montornès, ha es-
tat el guanyador del primer premi, 
dues entrades pel Gran Premi de 
Catalunya de MotoGP. El sorteig, 

impulsat pel Consorci per a la Ges-
tió dels Residus del Vallès Oriental, 
promou l’ús de les deixalleries i fo-
menta la recollida selectiva. Al Baix 
Vallès, els participants han estat 
139 a la Llagosta; 197 a Martore-
lles; 260 a Mollet; 268 a Montmeló; 
500 a Montornès i 102 a Parets. 

3.700 participants al sorteig 
'Anar a la deixalleria té premi'

Els diners finançaran una desena de projectes
PARETS. El veïnat del parc de La 
Linera –on es celebra el gran gruix 
dels actes més massius de festa 
major–, ha recollit més de 250 
signatures contra l'incivisme. Els 
veïns van reiterar les seves quei-
xes en una reunió dilluns amb re-
presentants de l’Ajuntament i la 
Policia Local, on van indicar que 
més enllà del volum de soroll fins 
a altes hores de la matinada i de 
la massificació en augment, el que 
denunciaven eren els actes incívics 
i la falta de seguretat.

Algunes de les actuacions que es 
duran a terme sobre aquesta qües-
tió aquest 2018 seran l’avança-
ment de l’horari de finalització de 
les actuacions musicals, la celebra-
ció d’una única sessió de discoteca, 
la presència durant més franges 
horàries dels Mossos d’Esquadra o 
missatges que es distribuiran per 
les xarxes socials per conscienciar 
als joves sobre el civisme de cara 
als veïns de l’entorn del parc. 

CONVIVÈNCIA

El veïnat de 
La Linera recull 
250 firmes  
contra l'incivisme

PARETS. L'equip del Síndic de Greu-
ges de Catalunya va rebre cinc 
visites en el seu desplaçament a 
Parets dimecres. De les rebudes, 
quatre de les visites van ser per 
presentar una queixa –una sobre 
una actuació de l'Ajuntament de 
Parets– i una altra per fer una con-
sulta. Els problemes plantejats van 
ser temes relacionats amb submi-
nistraments, tributs i urbanisme.

L'Oficina del Síndic 
de Greuges rep 
cinc visites a Parets
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MOLLET. La ciutat de Mollet acollirà, proba-
blement a partir del setembre, una família 
de refugiats. Així ho ha confirmat Xavier 
Guàrdia, delegat especial de l'assemblea lo-
cal de la Creu Roja Mollet-Baix Vallès, una 
de les entitats designades per a l’atenció a 
les persones refugiades que puguin distri-
buir-se pel territori, coincidint amb el Dia 
Mundial de les Persones Refugiades, que es 
commemorava dimecres. 

"L'acollida es farà quan es disposi d'un 
habitatge adequat perquè aquestes per-
sones puguin inciar a la ciutat la fase 
d'integració", aquella que, després d'uns 
sis mesos inicials en un centre d'acollida, 
suposa "l'inici d'una vida normal, amb 
la recerca de feina, l'escolarització dels 
infants, el coneixement de l'entorn i la 
regularització de la seva situació", ex-
plica Guàrdia. La procedència d'aquestes 
persones, el nombre de membres de la fa-
mília i les necessitats que caldrà atendre es 
decidiran més endavant, quan ja es disposi 
de l'habitatge que Creu Roja, l'Ajuntament 
i diverses entitats bancàries han treballat 
conjuntament per poder habilitar. 

D'altra banda, coincidint també amb l'arri-
bada del vaixell Aquarius al port de València 
amb més de 600 refugiats a bord, l’Ajun-

tament de Mollet ha posat a disposició els 
seus serveis municipals per acollir algunes 
d'aquestes persones. El consistori fa l'oferi-
ment "per contribuir a pal·liar la situació 
en què es troben aquestes persones". 

A més, també ha estès la mà a les diferents 
entitats supramunicipals que treballin en 
l'acollida d'aquestes persones. D’aquesta 
manera, el consistori molletà "referma el 
posicionament del món local català a fa-
vor del refugi, tal com defensa el Fons Ca-
talà de Cooperació al Desenvolupament, 
del qual Mollet n’és membre de la junta 
executiva amb la representació com a vo-
cal la regidora de Solidaritat i Cooperació 
Ana M. Díaz", apunten des de l'Ajuntament.

Canviem Mollet, per la seva banda, ha 
donat suport a la voluntat expressada per 
l'Ajuntament d’acollir refugiats a la ciutat, 
però ha exigit a l'equip de govern que con-
creti quines mesures aplicarà i que complei-
xi els seus compromisos en aquesta qüestió. 

Donació de suport als refugiats
Finalment, l'organització del festival d'arts 
escèniques l'Arlequí, que se celebrarà a co-
mençaments de setembre, ha anunciat que la 
recaptació d'enguany es destinarà solidària-
ment a l'ONG Proactiva Open Arms. i

Mollet acollirà una família de 
refugiats a partir del setembre

SOLIDARITAT  L'AJUNTAMENT S'OFEREIX PER ACOLLIR REFUGIATS DE L'AQUARIUS
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ÉS UNA PROVA PILOT DEL PROGRAMA DE SERVEIS COMUNITARIS QUE S'APLICARÀ EL 2020

Vuit alumnes de l’INS Marina 
fan voluntariat amb Aspayfacos

aspayfacos

aj. martorelles

Amazon fomenta
la lectura a l'escola 
Les Pruneres

MOLLET. La Generalitat ha comuni-
cat al Centre de Formació de Perso-
nes Adultes (CFA) de Mollet que el 
curs que ve eliminarà els dos grups 
d’ESO (de nivell 1 i nivell 2) que fins 
ara feien classe als matins, de ma-
nera que l'oferta d'ensenyament 
secundari per a majors de 18 anys 
es limitarà només a la tarda. La de-
cisió afectarà directament els alum-
nes matriculats en horari de matí al 
centre, així com a la desena de pro-
fessors que imparteixen classes en 
aquesta franja horària. Aquest curs, 
en els grups, tant de matí com de 
tarda, han acabat el curs una mit-
jana de 16 alumnes per cadascun 
dels grups. "El Departament con-
sidera que la ràtio ha d'estar en-
tre 15 i 35 alumnes per grup, per 
tant, a Mollet estem a la franja 
baixa i seguint una política d'op-
timització de recursos han deci-
dit tancar", explica la directora del 
centre, Virgínia Millan .

El CFA de Mollet era l'únic del 
Baix Vallès que fins ara oferia es-
tudis d'ESO al matí, ja que altres 
centres, com el de Parets, la Lla-
gosta o Montornès només con-
centren aquests grups a la tarda. 
"Aquesta decisió deixa sense 
opció molts alumnes que per les 
seves càrregues familiars i labo-
rals no poden canviar el torn", 
lamenta Millan, qui assegura que 
des del CFA de Mollet "lluitarem 
perquè es recuperi aquest grup 
i protegir així les persones que 
volen combinar feina i estudis". 
Precisament, les càrregues labo-

rals i familiars fan que un 30% 
dels alumnes que es matriculen no 
acabin el curs.

L’Ajuntament, per la seva ban-
da, ha reclamat a la Generalitat 
que rectifiqui i no elimini aquests 
grups. El regidor d’Educació, Raúl 
Broto, ha enviat una carta al direc-
tor general de Centres Públics, Jo-
sep González, demanant que recti-
fiqui i que, en el futur, les decisions 
d’aquest tipus siguin comunicades 
amb antelació a l’Ajuntament per 
tal de no alterar la planificació 
educativa a Mollet. L’Ajuntament 
recorda que la tasca del CFA és 
especialment important en el 
marc de l’aprenentatge perquè 
els adults millorin les seves com-
petències i capacitats de cara a la 
recerca i millora d'ocupació.

Finalment, Canviem Mollet tam-
bé ha rebutjat la decisió de la Ge-
neralitat d'eliminar aquest grups. 
"És inacceptable que es cancel-
lin els grups de matí perquè 
això provoca que l’alumnat que 
treballa a la tarda no pugui con-
tinuar els estudis", lamenten.

Matrícula oberta
La notícia de supressió del torn 
coincideix amb el període de ma-
triculacions obert actualment al 
CFA, que s'allargarà fins al 26 de 
juny. Per al curs 2018-2019 hi ha 
prevista formació d'adults en pri-
mària, secundària, preparació per 
a cursos de grau superior i la uni-
versitat, idiomes –català, castellà i 
anglès– i informàtica. 

Cancel·lats els
grups matinals 
d'ESO del Centre de 
Formació d'Adults

EDUCACIÓ  L'OFERTA D'ESO AL CFA ES REDUEIX A LA TARDA

DONACIÓ  Amazon dóna 1.000 € i 10 llibres electrònics a l'escola

LA LLAGOSTA. Vuit alumnes de 3r i 
4t d’ESO de l’INS Marina han par-
ticipat, l'últim trimestre, en una 
prova pilot del servei comunitari, 
un projecte que a partir del curs 
2019-2020 serà obligatori a tots 
els centres de secundària. Es tracta 
d’una iniciativa del Departament 
d’Ensenyament pensada perquè 
els joves facin voluntariat i puguin 
experimentar accions de compro-
mís cívic. Durant tres mesos, els jo-
ves han participat en el programa 
Quedem divendres, un projecte de 
suport a Aspayfacos, l’associació 
de persones amb diversitat fun-
cional de la Llagosta. Els alumnes 
han treballat a classe la diversi-
tat funcional i els divendres a la 
tarda, fora de l’horari lectiu, han 
compartit a Can Pelegrí les activi-
tats d'oci que habitualment fan els 
integrants d'Aspayfacos. El 8 de 
juny, el grup va celebrar l'última 
sessió amb una activitat al mateix 
institut, amb un berenar conjunt, 

COL·LABORACIÓ  Els joves de l'INS Marina amb els integrants d'Aspayfacos

ball i altres activitats. "En total 
han estat 30 hores d'acompa-
nyament a la quinzena de mem-
bres de l’entitat i de treball en-
tre iguals”, diu Judith Tolentino, 
impulsora del projecte juntament 
amb el professor Félix Marco. 

De fet, fins a 28 alumnes van 
apuntar-se per dur a terme el pro-
jecte, i va caldre un sorteig per se-
leccionar els voluntaris. I el resul-

tat ha estat d’allò més positiu, tant 
per als alumnes com per als inte-
grants d’Aspayfacos. “Molts dels 
joves estan disposats a fer vo-
luntariat durant l’estiu i a con-
tinuar donant suport a aquesta 
entitat”, assegura Tolentino. De 
cara al curs que ve, els professors 
impulsors del projecte preveuen 
repetir la col·laboració amb As-
payfacos durant dos trimestres.   

MARTORELLES. Amazon ha entregat 
10 dispositius Kindle –llibres elec-
trònics– i un xec per valor de 1.000 
€ a l'escola Les Pruneres per tal de  
fomentar la lectura digital entre 
els més petits. Els alumnes de 3r 
de primària van rebre el material 
dimecres de mans del director de 
la planta de Martorelles, Michael 
Speich, qui va confirmar que aquest 
any també es repetirà la iniciativa 
amb l'escola Simeó Rabasa. 
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El Tribunal Constitucional ha dictat 
una sentència el passat 11 de maig 
en la qual declara inconstitucionals 
i nuls determinats articles de la Llei 
Reguladora d’Hisendes Locals, tot 
això en relació a la plusvàlua, però 
únicament en determinats supòsits, 
que són aquells en els quals s’han 
produït situacions en les quals no ha 
existit un increment de valor en la 
transmissió.

Aquesta sentència segueix la matei-
xa línia d’una altra anterior del citat 
tribunal que es referia al territori fo-
ral de Guipuzkoa, si bé aquesta nova 
sentència ja és aplicable a l’àmbit 
nacional.

Tal com indica la sentència, l’im-
post sobre l’increment del valor dels 
terrenys (conegut com a plusvàlua) 
és inconstitucional en “aquellos 
supuestos en los que se somete a 
tributación situaciones inexpresivas 
de capacidad económica, esto es, 
aquellas que no presentan aumento 
del valor del terreno al momento de 
la transmisión”.

En aquest sentit, els particulars que 
s’hagin vist afectats pel supòsit 
anteriorment comentat, podrien re-
clamar les quantitats pagades per 
aquest concepte, tot això si la trans-
missió en qüestió s’ha produït els 
últims quatre anys.

Salvador Xicola
Assessor fiscal

salvador.xicola@asemax.org

Reclamació de la 
plusvàlua si vas 
vendre casa teva 
amb pèrdues

CONSULTORI

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

MOLLET. Joan Daví tornarà a ser el 
cap de llista dels exconvergents a 
les properes eleccions municipals 
previstes pel maig de 2019. En 
aquesta ocasió ho farà amb una 
denominació encara per determi-
nar, però que no seran les sigles 
PDeCAT. Daví vol formar una can-
didatura "transversal" amb pre-
sència de persones independents.

El candidat va ser escollit per 
unanimitat el 12 de juny per l’as-
semblea d’associats i simpatitzats 
del PDeCAT per encapçalar la can-

POLÍTICA  L'ACTUAL REGIDOR AL PLE DE MOLLET SERÀ PER SEGONA VEGADA CAP DE LLISTA DE LA CANDIDATURA DE L'ANTIGA CIU

Ara fa tres anys CiU va obtenir 1.609 vots a Mollet
didatura a Mollet, després d'un 
procés de primàries en què la seva 
candidatura va ser l'única presen-
tada. Daví aposta per articular 
"una candidatura transversal, 
amb l’objectiu que presentar 
una proposta municipal que 
superi les sigles dels partits po-
lítics i que permeti a persones 
independents trobar un espai 
que els representi i on es trobin 
còmodes".

Sobre la denominació que tin-
drà la candidatura, el cap de set-

mana la convenció municipalista 
del PDeCAT celebrada a Castell-
defels va avalar la proposta de la 
direcció de presentar-se a les pro-
peres eleccions municipals amb 
la marca Junts per Catalunya, tot i 
que cada grup podrà adaptar-la a 

la seva realitat. Daví assegura que 
Junts per Catalunya-Junts per Mo-
llet és una fórmula "paraigües", 
però que es donarà llibertat a 
escala local per adaptar aquesta 
fórmula segons les necessitats i 
realitats locals. "Seran els nos-
tres militants, simpatitzants i 
membres de la llista electoral 
els que finalment decidirem 
si ens presentem com a Junts 
per Catalunya, Junts per Mollet 
o amb una combinació de les 
dues fórmules", indica.

Daví també assegura que “Junts 
per Catalunya-Junts per Mollet 
és una proposta guanyado-
ra, perquè som transversals, 
som municipalisme, creiem en 
Mollet i ens estimem Mollet i 
aquest és l’esperit que la candi-
datura i tots els seus integrants 
intentarem transmetre als ciu-
tadans de Mollet, als quals ens 
devem i servim".

L’assemblea per designar el can-
didat va comptar amb la presència 
de Montserrat Candini, alcaldessa 
de Calella i membre de la direcció 
nacional del PDeCAT; Xavier Badia, 
president de la vegueria de comar-
ques de Barcelona del PDeCAT; i 
Àlex Sastre, president de l’executi-
va comarcal del Vallès Oriental.

Candidat per segona vegada
Aquesta serà la segona vegada 
que Daví sigui cap de llista de 
l'antiga Convergència. El 2015, va 
encapçalar per primera vegada 
la candidatura en substitució de 
Feliu Guillaumes, qui havia estat 
el candidat convergent des del 
2003 i que actualment és diputat 
al Congrés a Madrid.

Fa tres anys, CiU es convertia 
en la cinquena força al plenari 
molletà amb 1.609 vots (7,95% 
dels escrutini) i dos regidors, uns 
resultats molt per sota dels acon-
seguits el 2011, quan eren tercera 
força amb quatre regidors, 2.270 
vots i un 13,15% dels vots. 

arxiu

JOAN DAVÍ

Joan Daví encapçalarà la
llista de Junts per Catalunya
a les municipals de 2019

MONTMELÓ. Després que el març 
de 2017 el ple de Montmeló apro-
vés per unanimitat una moció 
d'ERC per eliminar la simbologia 
franquista de les façanes dels edi-
ficis del municipi –sis plaques del 
Ministerio de la Vivienda–, a dia 
d'avui encara en queden dues que 
no s'han retirat. Es tracta de dues 
plaques situades en edificis del car-
rer Balmes i el carrer Cervantes. La 
primera està en procediment de 
ser retirada pròximament, però la 
retirada de la segona encara sem-
bla lluny. Com en la resta de ca-

sos, l'Ajuntament ha enviat cartes 
als propietaris de l'edifici per do-
nar-los a conèixer la resolució de la 
moció i per instar-los a retirar ells 
mateixos la placa, però ara com ara 
encara no han rebut resposta. Per 
això ara han escrit als llogaters per 
tal que aquests els posin en con-
tacte amb els propietaris –que no 
viuen al municipi– i enllestir així el 
que marca la moció aprovada ara fa 
un any i gairebé tres mesos. L'Ajun-
tament indica que no pot retirar-les 
per si mateix perquè es tracta de la 
façana d'un edifici privat. 

Plaques franquistes a Montmeló
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Mobilització per unes pensions justes
Centenars de persones, la majoria jubilats i pensionistes, es van mobilitzar 
dijous a la tarda pel centre de Mollet per per reclamar un increment de 
les pensions que s’ajusti al cost de la vida, que les pensions mínimes i de 
viudetat augmentin per sobre de l’IPC i que es garanteixi econòmicament 
la sostenibilitat del sistema públic de pensions, entre d'altres. 

x.lloreda

CIUTADANIA  EN DEFENSA DEL SISTEMA PÚBLIC DE PENSIONS

SANT FOST. L'ANC de Sant Fost es 
va reunir dimarts a la plaça de 
la Vila, com fa cada setmana, per 
demanar la llibertat dels presos 
polítics i els exiliats. Aquest di-
marts ho van fer amb la presèn-
cia de Blanca Bragulat i Laura 
Turull (dona i filla del paretà Jordi 
Turull). També hi va assistir la di-
putada molletana de Junts per Ca-
talunya Aurora Madaula. 

La dona i la filla de 
Jordi Turull, amb 
l'ANC de Sant Fost

MOLLET. La Taula de l'Aigua de 
Mollet es va mobilitzar dimecres 
a la tarda a les portes de l'Ajunta-
ment per mostrar el seu malestar 
pel "comportament de l'Ajunta-
ment de Mollet" amb la comissió 
de seguiment del servei públic de 
l'aigua. Reclamen "transparèn-
cia i informació". El portaveu, 
Quim Pérez, va explicar que en la 
darrera comissió "es va acordar 
que l'Ajuntament ens donaria 

un històric dels talls d'aigua a 
Mollet del 2008 al 2016", així 
com "el contracte de venda del 
servei d'aigua a Sorea del 2013", 
i que de tot plegat no han tingut 
resposta. L'Ajuntament "lamenta" 
aquestes informacions i assegura 
que en la darrera comissió va "in-
formar d'aspectes que afecten 
directament l’objectiu final, que 
és definir el millor model de ges-
tió de l’aigua a Mollet". 

MOBILITZACIÓ  PROTESTA A LES PORTES DEL CONSISTORI

La Taula de l'Aigua reclama 
"informació" a l'Ajuntament

MOLLET. La Llibreria L'Illa ofereix 
un 5% de descompte als clients 
que comprin un llibre mentre juga 
la selecció espanyola. Aquells qui 
es vulguin beneficiar d'aquest 
descompte hauran de seguir el 
perfil de Twitter o Facebook de la 
llibreria, on hores prèvies al partit 
la llibreria penjarà una frase, com a 
contrasenya, que el client haurà de 
dir en el moment de la compra. 

Descompte del 5% 
a la Llibreria L'Illa 
mentre juga 'la roja'

LA LLAGOSTA. El Centre Cultural 
acollirà dilluns (19 h) un homenat-
ge a Cervantes en què hi haurà una 
taula de debat amb el president del 
Forum de Debate Llagostense, Bar-
tolomé Fraile, i els professors d'his-
tòria Francisco Oya i Fernando del 
Castillo. També hi haurà les rapso-
des i cantautores Mara Carbajo, M. 
Reyes Riaza i Guadalupe Morell, i es 
llegiran passatges del Quijote. 

Forum Llagostense
homenatja Miguel 
de Cervantes

SANT FOST. El PSC va criticar en 
l’últim ple els treballs de tala i des-
brossament que s’estan fent darre-
re dels apartaments, a la Conreria. 
El regidor Juan Álvarez va indicar 
que “s’estan talant arbres de 
port gran” i va demanar ser més 
selectiu en la tala i que no s’elimi-
nin roures, alzines ni alzines su-
reres. Álvarez també va demanar 
a l'equip de govern que sigui més 

estricte amb les empreses de tala i 
desbrossament de vegetació i que 
les companyies contractades no 
puguin vendre la fusta que talen.

L’alcaldessa, Montserrat San-
martí, va explicar que “es talen 
pins i tota aquella vegetació 
que estigui molt densificada, 
sobretot si està en la franja de 
sis metres més propera a les ca-
ses, per evitar incendis”. 

El PSC de Sant Fost critica
la tala d'arbres de port gran
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ECONOMIA
Empresa socialment responsableClients de Mollet continuen sense servei telefònic
L'empresa TI Group Automotive Systems SA  
de Montornès ha estat un dels quatre finalistes 
als premis LismiVO 2017 a l’empresa 
socialment més responsable de la comarca.
Els premis es van lliurar dimecres a Cardedeu.

Prop de 1.800 abonats de Mollet continuen sense servei telefònic
després que, ara fa 15 dies, una tempesta amb fort aparell elèctric  
va malmetre part de la xarxa Movistar que dóna servei al centre de la 
ciutat. Els veïns afectats lamenten la lentitud i les poques explicacions  
de la companyia a l'hora de resoldre la incidència.

MOLLET. L’emblemàtic restaurant 
Beumala de Mollet, un negoci fami-
liar regentat per la família Beumala 
des del 1961, tancarà les portes el 
pròxim 30 de juny si abans no tro-
ba relleu. Els seus propietaris, Ma-
ria Àngels Beumala i Antoni Garcia, 
han arribat a l’edat de jubilació i 
han decidit abaixar la persiana. 

“Jo des de jove ja ajudava a 
casa i l’Antoni va començar com 
a cambrer l’any 1975, i poc des-
prés va incorporar-se a la cuina 
per ajudar la meva mare”, expli-
ca l’Àngels, filla dels fundadors i 
actual propietària. Des d’aleshores 
han servit milers de plats. “Ara ja 
hem fet els 65 anys i ara volem 
passar el relleu, i ens agradaria 
que algú li donés continuïtat”, 
explica Beumala, qui ha treballat 
sempre a l’establiment.

Gairebé sis dècades 
La història del restaurant comença 
el 25 de juny de 1961, quan Jaume 
Beumala i Maria Frago van obrir 
les portes d’un petit negoci al car-
rer Roger de Llúria. Es tractava 
d’un menjador on servien els àpats 

arxiu

PRIMERA GENERACIÓ  Drets, Jaume Beumala i Maria Frago els anys 60

RESTAURACIÓ  ELS PROPIETARIS DE L'HISTÒRIC ESTABLIMENT HAN DECIDIT JUBILAR-SE I PROVEN DE TRASPASSAR EL NEGOCI

que preparaven a la mateixa cuina 
de casa, plats casolans típicament 
catalans, des de la clàssica vedella 
amb bolets al pollastre rostit, pas-
sant pels canelons casolans, el peix 
fregit o els calamars a la romana.

En aquells anys tots dos com-
paginaven les tasques de servei i 
cuina en un negoci familiar que va 
anar creixent amb el temps i que 
durant uns anys va ser un dels pocs 
establiments d'aquestes caracte-
rístiques a la ciutat. Els primers 
anys el local tenia una capacitat 
per a 100 persones i un pati ex-
terior, i posteriorment es va anar 
transformant fins a disposar de 
tres sales diferenciades i capacitat 
per a 170 persones. De fet, a més 
dels menús diaris, durant dècades 
van ser habituals els banquets per 
a tota mena de celebracions, i eren 
molt concorreguts els sopars-ball 
dels dissabtes a la nit.

L’any 2003, ja en mans de la se-
gona generació de la família, Maria 
Àngels Beumala i Antoni Garcia, el 
restaurant reobria les portes amb 
unes instal·lacions renovades. El 
menjador, ara més reduït, passava 

a tenir capacitat per a 75 persones. 
Amb tot, el restaurant mantenia 
l’esperit dels seus fundadors, i la 
cuina tradicional catalana conti-
nuava sent la protagonista, amb 
alguns plats diferents i tocs de cui-
na mediterrània. A més, els menús 
de migdia prenien el protagonisme 
als banquets i celebracions. 

“Hi ha famílies que sempre hi 
han vingut a dinar i que ara ja 

S'apaguen
els fogons del 
Beumala després 
de 57 anys

van per la tercera generació: els 
avis, els fills i els néts”, diu l’Àn-
gels, qui també recorda algunes de 
les personalitats que han tastat els 
seus plats o algunes celebracions 
polítiques i esportives que s’han 
celebrat al restaurant. 

Ara, gairebé 60 anys després 
d'aquell primer menjador, el Beu-
mala abaixarà la persiana per deixar 
pas, potser, a un altre negoci. i x.l.

x.l.

SEGONA GENERACIÓ  Antoni Garcia i M. Àngels Beumala

PARETS. L’Ateneu Cooperatiu del 
Vallès Oriental ha posat en marxa, 
a través d'un acord amb el Servei 
Local d’Ocupació de Parets del 
Vallès (SLOP), un punt fix d’asses-
sorament sobre cooperativisme 
i economia social i solidària. El 
PuntCoop és un servei públic i local 
d’assessorament i acompanyament 
per a emprenedors que tinguin 
intenció d’iniciar un projecte em-
presarial col·lectiu, empreses que 
vulguin millorar la seva viabilitat o 
associacions que vulguin transfor-
mar-se en empresa en el marc de 
l’economia social i solidària (ESS) 
–cooperatives, fundacions, associa-
cions, societats laborals, etc.–. 

PuntCoop ofereix diverses línies 
d'assessorament sobre els recur-
sos disponibles, orientació en ges-
tió empresarial i en els tràmits per 
constituir una empresa de l’ESS, 
acompanyament a mida per elegir 
la forma jurídica i suport per cons-
tituir una empresa i transformar 
una societat civil privada (SCP) o 
entitat en una empresa de l’ESS.

El Servei Local d’Ocupació de 
Parets (carrer Major, 2-4), serà a 
partir del juliol l'espai d’assessora-
ment fix al municipi l'últim dijous 
de cada mes de 18 a 20 h. Per assis-
tir-hi cal contactar amb l'SLOP (tel. 
93 573 88 88). El servei d'assesso-
rament s'oferirà fins a finals d'oc-
tubre i estarà tancat a l'agost. 

COOPERATIVISME

Punt fix a Parets 
de l'Ateneu 
Cooperatiu del 
Vallès Oriental
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Hi ha una sèrie de propostes que fa temps venim reivindicant.
Degut la greu mancança de lloguer assequible, cada cop és més urgent 
una major implicació i polítiques actives.

Redacció d’un Pla Plurianual pel 
Dret a l’Habitatge de Mollet del Vallès

Potenciació i major 
difusió de l’Ofi cina Local 
d’Habitatge

Creació d’un parc 
d’habitatge de 
titularitat municipal 
de lloguer protegit

Web informativa 
de la borsa municipal 
de pisos de lloguer 
i per compartir

Subvenció IBI a propietaris/àries que reformin 
habitatges per destinar a lloguer assequible

Creació d’habitatges per a 
persones amb problemes 
de mobilitat aprofi tant 
plantes baixes sense 
activitat comercial

SEGURETAT

1.500 €

PROPOSTES D’HABITATGE

EL FULL DEL CANVI
CANVIEMMOLLET t’informa

Plaça Major, 1. 08100 Mollet del Vallès         93 571 95 00 Ext. 9627         canviem@molletvalles.cat         www.canviemmollet.com  
699 006 601          @ CanviemMollet          /Canviem Mollet

A l’Ajuntament de Mollet tens un Grup Municipal al teu servei... contacta’ns!

1er CONCURS DE PROJECTES 
de CANVIEM MOLLET  

L’accés als Pinetons per la carretera 
que porta a Santa Perpètua no és segur, 
i encara menys per les persones amb 
mobilitat reduïda. Per això cal que des de 
les administracions competents s’instal·li 
un pas de vianants.

Us podeu presentar fi ns el 7 de setembre de 2018
A on? Al correu: canviemmollet@gmail.com
Trobareu les BASES a la nostra web: 
www.canviemmollet.com

perquè la vostra entitat 
o associació pugui tirar 
endavant un projecte 
per Mollet

BONA REVETLLA!
Per Sant Joan, 
el cava a la nevera, 
les penes a la foguera 
i les lluites mai endarrere!

La denúncia...

AQUÍ

propostes de 
Canviem Mollet, 
sobre habitatge: 
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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

LA LLAGOSTA
13/06 Francisco Rodríguez Pardo 86 anys
MARTORELLES
11/06 Carmen Macarulla Sanz 88 anys
13/06 Bartolomé Cuní Xicola 86 anys
MOLLET
12/06 Dolores Solís Navas 86 anys
12/06 Margarita Mogas García 77 anys
17/06 José M. Quiñones Arias 70 anys
PARETS
14/06 Jesús Martín Sainz 79 anys

             Dades facilitades per la Funerària 
Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols

Defuncions

11/06    Cataleya Tapia Sanjuan (Mollet)
11/06    Roy Orozco López (Sant Fost)
14/06  Lucía Moya García (Sant Fost)
14/06  Adrián Flores Luque (Santa Perpètua)
15/06  Lía Arroyes Soto (Mollet)
15/06  Dafne Olivera Navarro (Parets)

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

consentiment dels pares per ser publicats)

Naixements

LA LLAGOSTA. Fins a 35 botigues i 
establiments de la Llagosta partici-
paran el divendres 29 de juny, de 
20 h a 00 h, en la primera edició de 
la Llagosta Shopping Night, la gran 
nit del comerç del municipi. L'ACIS, 
l'Associació de Comerç i Serveis de 
la Llagosta, és l'encarregada d'orga-
nitzar una activitat que convertirà 
la nit del 29 de juny en una vetllada 
tropical als quatre eixos comercials 
principals del municipi: l'avinguda 
Onze de Setembre, el passeig Joan 
Miró, el passeig Pintor Sert i el car-
rer Estació. Aquest dia, de 20 h a 00 
h, les botigues obriran les portes als 
clients i veïns i oferiran tota mena 
de promocions dels seus productes, 
des de descomptes i tastos gratuïts 
fins a vals, tapes o exhibicions de 
productes. Les terrasses dels bars 
obriran fins a la 1 de la matinada. 

L'objectiu de la Shopping Night 
és "dinamitzar tant el municipi 
com el comerç local i de proximi-
tat, que la gent conegui l'oferta 
comercial de la Llagosta", explica 
Mireia Roca, de l'ACIS. "Volem es-
tar en contacte amb els veïns i, 
alhora, que ells coneguin l'altra 
cara del comerç, la part més fes-
tiva", diu. En aquest sentit, la pri-
mera Shopping Night llagostenca 
tindrà lloc als quatre eixos comer-

COMERÇ  HI HAURÀ QUATRE ESPAIS: PINTOR SERT, JOAN MIRÓ, ONZE DE SETEMBRE I ESTACIÓ

Shopping Night, la primera
gran nit del comerç a la Llagosta

cials principals del poble, on les bo-
tigues lluiran els millors aparadors 
fins a la mitjanit i on també s'hi ins-
tal·laran carpes d'altres comerços i 
serveis no ubicats en aquests eixos 
però que també volen participar en 
la festa. A més, en aquests espais hi 
haurà activitat continuada durant 
tot el vespre, com "música en di-
recte, actuacions, promocions, 
jocs i diversió", asseguren els or-
ganitzadors, en bona part a càrrec 
d'entitats locals que desinteressa-
dament col·laboren en la iniciativa. 

Entre d'altres, hi haurà jocs tra-
dicionals infantils i un photocall; ta-
llers de dansa del ventre i de pilates 
a càrrec de Veus de Dona; concerts 
de l'Escola Municipal de Música de 

MOLLET. Després d’un pla de reno-
vació i modernització de la seva 
flota d'autobusos, impulsat els 
últims anys, l’empresa de trans-
ports Sagalés ha fet un pas més 
per diversificar el seu negoci i 
esdevenir un operador de ser-
veis globals de mobilitat. Si fins 
l’any passat el gruix del negoci 
era la gestió del transport urbà i 
de més de 100 línies interurbanes 
en concessió, aquest 2018 ha op-
tat per créixer fora de Catalunya i 
entrar en altres sectors de trans-
port, com el sanitari o la gestió de 
bicicletes públiques. 

D’una banda, fa pocs mesos Sa-
galés va adquirir Ambulancias La-
fuente, una empresa de Rubí que 

la tardor passada va presentar 
concurs de creditors i que opera 
sobretot amb clients privats (mu-
tualitats, asseguradores, el RACC). 

D’altra banda, Sagalés també 
preveu signar pròximament un 
contracte per gestionar el servei 
de bicicletes públiques de Bilbao, 
el Bilbon Bizi. En aquest cas es 
preveu que Sagalés sigui el soci 
minoritari en una aliança amb la 
firma alemanya Nextbike. 

Sagalés va facturar l’any pas-
sat 80 milions d'euros, gairebé la 
mateixa xifra que l’any anterior, i 
ara, amb aquestes operacions, ar-
ribarà al miler d'empleats i aug-
mentarà la flota de vehicles en 75 
unitats, fins als 625.  

BAIX VALLÈS. Alstom ha signat un 
contracte per valor de 100 milions 
d'euros per construir 38 tramvies 
del tipus Citadis per a l'operador 
de transport de Frankfurt, Alema-
nya, un contracte que inclou una 
opció per a 15 vehicles addicio-
nals. Tots els vehicles es fabrica-
ran a la planta de Santa Perpètua, 
on actualment ja es construeixen 
combois d'aquest tipus per a Sid-
ney (Austràlia) i Lusail (Qatar). En 
el marc del mateix acord Alstom 
també farà les proves a la xarxa 
actual i els serveis de formació i 
garantia, i subministrarà les peces 
de recanvi. Es preveu que els dos 
primers tramvies s'entreguin el 
2020, any en què, segons Alstom, 

el centre de la ciutat alemanya ar-
ribarà als 825.000 habitants –més 
de 2,5 milions d'habitants a tota 
l'àrea d'influència–. D'altra banda, 
Alstom també va signar a l'abril un 
acord amb l'Autoritat de Transport 
Terrestre de Singapur per submi-
nistrar sis trens Metropolis addi-
cionals (36 cotxes de metro) i 11 
trens addicionals (33 cotxes) per 
al metro de Singapur. L'empresa 
facilitarà formació als operadors 
per al manteniment de la flota i els 
subministrarà peces de recanvi per 
als combois. En aquest cas el valor 
global del contracte era d'uns 150 
milions d'euros. Fins ara Alstom ja 
ha entregat més de 450 cotxes de 
metro Metropolis a Singapur. 

Música en directe, actuacions, promocions i jocs per dinamitzar la nit
la Llagosta i de l'Escola de Música 
de Santa Perpètua; espectacles 
de La Carpa, classes de zumba del 
CEM El Turó; ball en línia amb el 
Casal d'Avis i classes de salsa amb 
La Room; a més de música ambi-
ent, sessions de dj i l'actuació Flash 
Món amb 100 ballarins a càrrec de 
l'escola de dansa La Room. 

A més, Okinawa Team també 
farà demostracions d'arts marci-
als i masterclass de zumba, body 
attack i body pump. De 22 a 23.45 
h, La Carpa Espai Cultural farà una 
rua tropical pels quatre eixos d'ac-
tivitat comercial del municipi. 

Noves adjudicacions de 
trens i tramvies a Alstom

Sagalés inverteix
en transport sanitari
i gestió de bicicletes

EMPRESES  LA FIRMA DE MOLLET GUANYA EL 'BICING' DE BILBAO
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Promou:

L’Editorial, als efectes previstos a l’article 32.1 paràgraf segon del vigent TRLPI, s’oposa expressament a que qualsevol de les pàgines d’aquesta obra o parts d’ella siguin utilitzades per a la realització 
de resums de premsa. Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només pot realitzar-se amb l’autorització dels seus titulars, llevat d’excepció 
prevista per la llei. Dirigeixi’s a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necessita fotocopiar o escanejar fragments d’aquesta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)
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El 2017, més de 5.000 persones segons l'Institut d'Estadística de Catalunya 
van cursar formació als centres per a adults que hi ha al Vallès Oriental, on 13 
d'aquests centres són públics i depenents del Departament d'Ensenyament. 
La xifra no és menor i demostra la necessitat que aquest servei sigui el més 
accessible possible, ja que pot suposar una oportunitat d'enriquiment personal 
i d'accés en millors condicions al món laboral. De fet, la crisi econòmica va fer 
que moltes persones que van perdre el seu lloc de treball aprofitessin per  
reprendre la formació que en el seu dia van abandonar, una decisió que a la 
llarga els ha estat beneficiosa. Ara, Ensenyament ha decidit tancar els dos 
grups de secundària del torn de matí del centre d'adults de Mollet per la baixa 
ràtio, un torn que desapareix en l'oferta pública al Baix Vallès. El Departament 
ha de ser conscient de les dificultats perquè molts dels potencials alumnes, 
que compaginen feina i estudis, puguin triar horari i no basar-se només en la 
fredor dels números i les ràtios. La decisió, programada abans de l'entrada del 
nou govern, és un greuge per a aquells que no es poden pagar formació en  
centres privats i limita la igualtat d'oportunitats. Tant de bo encara sigui reversible.

IGUALTAT D'OPORTUNITATS 
Editorial

amb piscina i en companyia d’una família 
amiga; elles, dos mesos llargs amb la cana-
lla, ells pujaven els caps de setmana i fe-
ien l’arròs. Cada dos anys passaven quinze 
dies al poble, on, com tants altres, eren 
coneguts com los catalanes.

Aquests dies han anat a la festa de gra-
duació de la seva néta gran i pateixen amb 

ella per la nota de la selectivitat. No sap 
si podrà entrar a la carrera que vol, però 
l’ajudaran a pagar la matrícula; ha tingut 
sort i tindrà la seva primera feina, efímera 
i precària, com a monitora d’un casal. Fins 
que els seus fills facin vacances, la Paquita 
i en Juan tindran a dinar els altres tres nets 
que aquesta tarda jugaran amb uns com-
panys d’escola que demà marxen al Mar-
roc a passar l’estiu.

Aquest any, quan els petits vagin de co-
lònies, tornaran al poble i es plantegen si 
hi continuaran lluint el llaç groc.

ls petards s’han tornat a fer 
presents i les festes de final de 
curs donen pas a les vacances 
escolars. L’estiu ha arribat i la 
gent més jove canvia de ritme i 

de rutina. Una bona colla omplirà les llistes 
dels casals d’estiu, dels campus esportius 
o d’idiomes, dels cursos de teatre, d’arts 
plàstiques o robòtica; altres es quedaran 
a casa o a càrrec dels avis, que també tor-
naran a adaptar les seves rutines al temps 
que els ha tocat viure. Ens fixarem en el cas 
de la Paquita i el Juan que, després d’una 
manifestació per reclamar pensions dig-
nes, fan memòria.

Ella va treballar, fins que va tenir el pri-
mer fill, en aquella històrica fàbrica tèxtil; 
allà va conèixer les que serien amigues 
per a tota la vida, amb elles va aprendre a 
parlar català. Ell va deixar d’anar a l’escola 
aviat per entrar a treballar d’aprenent en 
un petit taller mecànic, més endavant va 
formar part de la colla d’obrers que, tre-
ballant als polígons de fora el poble, es van 
afiliar al sindicat majoritari i en seguien 
les consignes. En casar-se anaren a viure 
en un d’aquells pisos que feien en aquell 
barri nou i que van pagar a poc a poc. Anys 
després, quan l’economia els ho va per-
metre, passaren els estius en un càmping 

E
ESTIUS

Cada dos anys passaven 15
dies al poble, on els coneixien

com 'los catalanes'; enguany
tornaran al poble i es plantegen
si continuaran lluint el llaç groc

Per fi Mollet i el Baix Vallès 
podran gaudir d'un espai per

als jutjats idoni i la població
podrà ser atesa amb la dignitat

 que mereix la justícia 

Mestre
JAUME NORÓA peu pla

es d’Esquerra Republicana sem-
pre defensem la igualtat entre les 
persones, i que les oportunitats 
siguin les mateixes per a tothom. 

El republicanisme, a més, lluita per uns va-
lors on les institucions de l’Estat són lliures 
i garants de la llibertat, la igualtat i la fra-
ternitat. És per això que no ens hem cansat 
de repetir moltes vegades que la situació en 
què treballen jutges, fiscals i treballadors 
dels jutjats de Mollet no són normals en 
una societat avançada com la nostra. Api-
lament de papers per tot arreu perquè no 
hi ha prou espai d’emmagatzematge, fred a 
l’hivern i calor a l’estiu, despatxos insufici-
ents, dificultats per garantir la privacitat i 
seguretat en l’atenció a les persones, espai 
antic, ascensors que no funcionen, el Regis-
tre Civil en un altre edifici...

El conseller de Justícia Carles Mundó 
ens visitava ara fa un any i explicava que 
una de les seves prioritats des del depar-
tament que dirigia eren els jutjats de Mo-
llet. I així va ser. El conseller i el seu equip 
van treballar de valent per tenir uns nous 
espais, que ell mateix visitava a la zona de 
Can Fàbregas. Però passat l’estiu el conse-

Republicanisme i nous jutjats
ller va ser empresonat per haver donat la 
veu al poble, i finalment l’aplicació de l’ar-
ticle 155 ha fet que la intervenció de l’Estat 
aturés gairebé tota l’obra de Govern, tam-
bé aquest trasllat. Finalment, aquest mes 
de juny hem sabut que una de les primeres 
mesures empreses per la nova consellera 
de Justícia, Ester Capella, ha estat signar el 
contracte pel trasllat i que abans d’un any 
els nous jutjats seran una realitat. 

Per fi Mollet i el Baix Vallès podran gaudir 
d’un espai per als jutjats idoni i en condici-
ons per a la feina dels treballadors i treba-
lladores; i per fi la població podrà ser atesa 
amb la dignitat que mereix la justícia.

Gràcies, conseller Mundó, per la feina 
feta. Ha materialitzat una reivindicació his-
tòrica. I ara pertoca a una altra consellera 
proposada per ERC, la molt honorable Ester 
Capella, de seguir en la tasca de modernit-
zació del país. Això és republicanisme.

D

JOSEP 
AMAYA

Regidor del grup municipal 
d'Ara Mollet ERC-MES

Bústia

Atletes veterans, felicitats
En nom del Club Atlètic Mollet vull compar-
tir amb la ciutat, la felicitació al grup d’atle-
tes màster (majors de 35 anys, molletans i 
vallesans) pel seu esforç durant tota aques-
ta temporada d’atletisme amb els molts 
entrenaments, 2-3 vespres setmanals amb 
l’entrenador Albert Caballero i la coordina-
ció tècnica de Rogelio Vega; i la participació 
a les proves atlètiques amb un esperit de 
superació de marques i de pòdiums indi-
viduals (13 medalles al darrer campionat 
català) i col·lectius (per segon any top-10 
de clubs catalans), quan porteu el nom de 
Mollet a curses i Campionats de Catalunya, 
Espanya i Europa. 

El nostre club atlètic, fundat a l’any 1931, 
està gaudint actualment d’una secció de 
veterans magnífica, que està oberta a que 
més homes i més dones amants de l’atle-
tisme vingueu a entrenar a les pistes; que 
fent salut, també  són un gran exemple pels 

nostres atletes més joves, pels seus propis 
fills i, en alguns casos,  també pels seus nets. 
Gràcies màsters.

 joan ollé sedó / president 
del club atlètic mollet

Carta a dues preses polítiques 
i a un pres
Llançà, 19 de maig de 2018
Estic a Llançà, són les 7.30 h de la matí i em 
desperto. Veig el sol rodó que m'enlluerna 
i que acaba de sortir a l'horitzó, tot està en 
calma i en silenci. Inquietant pels que no hi 
estem acostumats.

Sóc de professió fotògrafa de retrat i re-
gidora a Mollet del Vallès per Esquerra Re-
publicana. 

He estat molts dies pensant com podria 
expressar en paraules el que sento el dia 

continua a la pàgina següent
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La o les paraules que defineixen les 
persones amb diversitat funcional han 
anat canviant a mesura que aquesta ha 
esdevingut un insult: tonto, subnormal 
entre d’altres. És cert que la societat ha 
evolucionat i ara també evoluciona la 
nomenclatura en funció del respecte 
a les persones: Diversitat funcional és 
la que millor la defineix. Però, disca-
pacitat, què vol dir? Si ens ho mirem 
bé, tots tenim capacitats i tots tenim 
discapacitats, no tenim les mateixes 
habilitats, ni coneixements, ni possi-
bilitats, ni gustos. Resumint: tots som 
DIVERSOS.

Es tracta dels drets i deures de les 
persones, de ser iguals i tenir un accés 
universal a les oportunitats. Tots tenim 
la capacitat de decidir sobre la nostra 
vida i, per petita que sigui, se’ns ha 
de respectar i és obligació de tots els 
estaments de la societat intentar faci-

MERCÈ
LLAURADÓ

Presidenta del Centre
 Ocupacional APINDEP

litar-ho. 
Els nostres nois i noies aporten al 

seu entorn la seva vivència, superació, 
empatia, solidaritat, respecte, ganes de 
lluitar, inclusió i molts altres valors ne-
cessaris per conviure en una societat 
plural i diversa. És clar que necessiten 
més suports en la seva vida per poder 
potenciar les seves capacitats i per mi-
nimitzar els efectes de les seves disca-
pacitats, però hi tenen dret; tots tenim 
dret a ser diferents.

Apoderament, una altra paraula ac-
tual: vol dir tenir poder sobre el que 
fas i com ho fas. És un fet que no s’ha de 
qüestionar, però que sovint es qüestio-
na quan hi ha diversitat funcional pel 
mig. La conclusió és que quan neixen 
nous conceptes, com l’apoderament 
o diversitat funcional, se’n parla molt 
però s’educa poc.

Resumint: les entitats, administraci-
ons i altres hem de posar els recursos 
adients per superar les circumstànci-
es personals, però també cal canviar 
la mirada sobre les capacitats de les 
persones i així no caldrà canviar tantes 
paraules.

Capacitats? Discapacitats? Diversitat?
que us escrivís una carta. Tinc la percepció 
que mai podré posar-me a la vostra pell, 
només ho sap qui ho viu en la seva pròpia 
realitat. Vaig voler imaginar la sensació 
d'obrir els ulls cada matí i adonar-me que 
estic tancada, que s'havien apoderat de la 
meva llibertat, de no poder decidir cap a on 
es dirigeix la voluntat, l'acció, ni per les co-
ses més insignificants, en aparença.

Ahir, a Llançà, vaig inaugurar una expo-
sició de la qual en sóc autora, Meitats, que 
està produïda per la Diputació de Girona. 
És una reflexió sobre el pas del temps, l'he-
rència genètica i l'impacte que ens produ-
eix un rostre estrany.

Avui, com us deia, sola a l'habitació, he 
reflexionat sobre la meva realitat i la vos-
tra. Aquest gest tan natural i que no valo-
rem de decidir què faré en aquest dia de 
primavera meravellós, a què dedicaré el 
meu temps. Això que he sentit a partir dels 
primers pensaments que he tingut, m'ha 
servit per posar-me a la vostra pell. Per 
això em fa respecte adreçar-me a vosaltres.

Patiu l'immens dolor de la llunyania dels 
qui us estimen i necessiten; estan i esteu 
mancats del seu contacte, de les abraça-
des, dels petons i sobretot de la presència 
quotidiana, silenciosa i de la mirada. Què 
petits que som, oi? Només en satisfer al-
guna d'aquestes coses ja ens sentim més 
alleujats.

Els humans som així, ens costa empatit-
zar, només entenem de veritat la realitat 
que ens esdevé en el dia a dia. Si compre-
nem la nostra profunda feblesa, també ens 

convertim en éssers més forts, això vosal-
tres ho sabeu millor que ningú.

Vosaltres sabeu que quan sortiu no se-
reu com éreu, alguna cosa en la vostra es-
sència ha canviat per sempre.

Esteu pagant amb la vostra pell el preu 
de ser ostatges d'un govern autoritari on 
viu latent el poder d'una dictadura. Un go-
vern que aspira al pensament únic. Com 
podem oblidar l'esforç de segles i segles de 
dones i homes que han lluitat com a lliures 
pensadors per construir societats lliures.

Lliures per decidir, per qüestionar, per 
equivocar-se, per fer autocrítica i sobretot, 
per avançar.

La història us reconeixerà aquest gest 
valent d'assumir el més dolorós dels càs-
tigs. El càstig més profund és la manca de 
llibertat. Ho sento, us respecto, us valoraré 
sempre i sereu el meu referent...

De tornada cap a Mollet, les carreteres 
interiors de la comarca de Girona estan 
plenes de llaços grocs... En molts llocs tam-
bé s'han arrencat... Però la ginesta florida 
per cada cantó de les vores llueix preciosa, 
amb un orgull ple de tristesa per vosaltres...

La ginesta d'aquesta primavera però, no 
la podran arrencar...
Fins aviat…

 judit vizcarra Regidora d'Ara 
Mollet ERC MES / 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’identitat. 
Els escrits han de tenir una extensió màxima de 20 línies. En cas 
que es depassin, la redacció es reserva el dret d’escurçar-les.
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Psicoanalogia · Medicina Natural · Flors 
de Bach · Tests · Tècniques d’estudi...

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

contacte@psicopnaturmolins.cat

Guia

MÈDICA i
ESTÈTICA

Espai Decora celebra el 10è aniversari del 
seu espai web (www.hogardecora.es) convi-
dant els seus clients a gaudir d'un xec regal 
bescanviable per algun dels productes pro-
mocionats al web. Hogardecora.es és un es-
pai visitat des de tot Europa i qué té com a 
referència a Mollet i entorn l'establiment Es-
pai Decora de la rambla Balmes. A Espai De-
cora, com sempre, hi trobareu tota mena de 
mobles de menjador fets a mida i una àmplia 
gamma de taules, cadires, mobles auxiliars i 

per a cuines, banys, rebedors i habitacions, 
així com tota mena d’objectes de decoració, 
miralls, il·luminació, etc. de les col·leccions 
més actuals i amb un ampli estoc de produc-
tes. Espai Decora, amb dues plantes d’expo-
sició, és un establiment històric a Mollet que 
en 55 anys ha esdevingut la referència en la 
fabricació i la venda de sofàs, fets a mida i 
de manera artesanal i amb una garantia de 
fins a 10 anys. Gaudeix aquest estiu dels des-
comptes que ofereix Hogardecora.es.

ESPAI DECORA
Rambla Balmes, 1-3. Mollet. Tel. 93 570 91 45 

www.hogardecora.es

Espai Decora celebra el 10è aniversari 
del seu web amb un xec regal

Amb la garantia de qualitat de Pitapes, 
equip que ja compta amb dos restaurants a 
Granollers i Mollet, neix Socarrat. L'establi-
ment, ubicat a les instal·lacions del Calderí 
Club de Tennis Mollet, fa una nova lectura 
de la cuina de brasa amb arrossos i carn 
en un emplaçament immillorable voreja-
da d'un paisatge verd. Tot i que diumenge, 
amb l'assistència de més de 200 convidats, 
es va fer l'estrena de Socarrat, i que aquest 
Sant Joan ja ha esgotat les reserves, no serà 

fins al dimarts 26 que començarà a oferir el 
servei regular de dimarts a diumenge (mig-
dies i vespres, tret de diumenge, que només 
hi haurà servei de migdia). La reforma ha 
anat a càrrec de l'estudi Jordi Batlle (www.
interiorsjbf.com), que s'ha inspirat en els 
camins de ronda i l'arquitectura menor-
quina per dotar l'espai d'un aire acollidor i 
estiuenc. El resultat, un xiringuito de platja 
fresc i elegant, la teva illa de relax i bona 
gastronomia al Vallès per aquest estiu.

SOCARRAT
Camí Antic del Calderí, s/n (instal·lacions del Calderí Club 

Tennis Mollet) · Mollet · Reserves al tel. 93 593 72 22

Neix un nou concepte gastronòmic
a la comarca, el restaurant Socarrat

L'APARADOR
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MOLLET CENTRE. 
Ref. ROBERT. 102 
m2, 3 habitacions, 
2 banys, 2 trasters. 
CEE: E. Pis amb 
estudi de 25 m2 
a les golfes. Preu: 
238.000 euros. Tel. 
93 570 51 23.

PARETS DEL VA-
LLÈS. Referència: 
PONENT. 207 m2, 3 
hab., 3 banys, pàr-
quing, Certificat 
d'eficiéncia ener-
gètica: D. Casa se-
minova cantonera 
de 3 plantes. Preu: 
320.000 euros. Tel. 
93 570 51 23.

CASA EN SANTA 
MARÍA. Ref. JV13637. 
2 plantas más gar-
je. 3 dormitorios, 2 
baños, buhardilla, 
salón con chimenea, 

cocina con salida a 
terraza, solárium. 
CEE: G. Precio: 
355.000 euros. Tel. 
93 579 33 33.

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

MONTORNÈS. Ref. 
Major. 84 m2, 3 hab., 
2 banys, terrassa. 
CEE: C. Habitat-
ge amb domòtica 

a finca seminova. 
Preu: 220.000 euros. 
Tel. 93 570 51 23.

PISO EN MOLLET. 
COL·LEGIS NOUS. 
Referéncia: JV13643. 
Ascensor, 2 hab., 
baño, cocina con 
galería, salón, 2 
balcones, vent. alu-

minio. CEE: E. Pre-
cio: 130.000 euros. 

Teléfono de contac-
to: 93 579 33 33.

SANT FOST. Ref. 
ALBA. 281 m2, 3 

hab., 3 banys, 2 
places de pàrquing, 

traster, piscina co-
munitària. CEE: E. 
Casa adosada amb 
sortida directa a 
zona comunitària. 
Preu: 425.000 euros. 
Tel. 93 570 51 23.

HOLA SOY BRUNA 
colombiana muy 
cachonda. Auténti-
ca, con pechos na-
turales. Me encanta 
practicar sexo con 
diferentes posturas. 
Soy muy implicada 
y viciosa. Me gusta 
el francés natural, 
beso con lengua, 
69, lluvia dorada... 

Me gustaria hacerte 
disfrutar. Copa gra-
tis. Llámame al tel. 
631 981 531.

ZARA, MASAJIS-
TA PARTICULAR. 40 
AÑOS. Cariñosa, 
besucona, buenas 
tetas, sexo, griego, 
francés natural has-
ta el final. Fiestera. 
Salidas. Teléfono de 
contacto: 671 27 26 11.

CHANEL. Alegre, 
divertida, coqueta 
y sobre todo muy 
morbosa. Des-
cubrirás en mi una 
delicia. Hago una 

gran variedad de 
servicios: griego, 
69, francés, beso 
negro, beso con 
lengua y lluvia do-
rada. Muy comple-
tita. Tel. 611 26 20 91.

CHICA PARTICU-
LAR Y FIESTERA. 
ME LLAMO SUSI. 
Madurita, 50 años, 
gordita y cariñosa. 
150 de pecho na-
tural, soy guapa, me 
gustan los besos 
con lengua, francés 
natural y hago todo 
tipo de servicios. 
Llámame. Tel. 698 
233 361.

IMMOBILIÀRIA

COMPRA

RELAX

LLOGO PLAÇA 
DE PARQUING

Rambla Balmes, 31 de Mollet.
Obra Nova.

935.930.403

¿QUIERES FORMAR
PARTE DE NUESTRO

PROYECTO?
Pregúntanos como puedes 

convertirte en socio/a
independiente.

¡Una oportunidad para
lanzar tu negocio con

productos únicos: naturales,
eco, bio, veganos y

FRESCOS!

deskaradasbarcelona@gmail.com

Tel. 618 422 273

Fiat 500 1.3  
70 CV, 
Año 2013 
67.413 km

Volkswagen 
Golf 1.2 TSI  
105 CV 
Edition 
Año 2014 
39.890 km

Opel Corsa 
1.2 Enjoy  
80 CV
Año 2008 
80.564 km

Toyota 
Auris 2.0 
D4D Active 
126 CV 
Año 2010 
102.877 km

Mini One 
1.6D
90 CV 
Año 2013 
95.669 km

Fiat 500 
Lounge 1.2
70 CV 
Año 2014 
56.432 km

PVP:  7.800 €

PVP:  12.600 € PVP:  5.900 € PVP:  8.300 €

PVP:  11.500 € PVP:  8.100 €
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Álex Sánchez, tercer d'Espanya per equips
El molletà Álex Sánchez va aconseguir amb el seu club, el Fent Camí 
Mislata, la tercera plaça en la final per equips de la Divisió d'Honor 
espanyola de javelina celebrada a Sòria. "Tot i això, no estic gaire 
satisfet amb la meva marca personal: 65 metres". Durant el mes 
de juliol l'esperen els campionats de Catalunya i Espanya.

Sara Castillo, subcampiona
La patinadora del CP Parets Sara Castillo va 
quedar subcampiona de Catalunya sènior en 
el cap de setmana a Santa Cristina d'Aro. Silvia 
Rodriguez va ser sisena i la junior Carla Pérez 
va quedar cinquena en la seva categoria.

Tot i el protagonisme dels pilots 
espanyols en les categories de 
Moto GP, Moto 2 i Moto 3, el Cir-
cuit va registrar diumenge només 
90.537 espectadors, una xifra 
notablement inferior als 99.837 
aficionats que es van reunir l'any 
anterior o els 91.896 que ho van 
fer fa unes setmanes en el Gran 
Premi de Fòrmula 1, el qual també 
va registrar un descens respecte 
els 94.623 del 2017. 

Els 90.537 espectadors rebai-
xen la mitjana dels últims anys, 
quan el dia de Gran Premi la xifra 
d'assistents s'havia mogut al vol-
tant dels 100.000 espectadors, i 
queda molt lluny del rècord del 
2008, quan en van ser 113.150. La 
suma d'espectadors  dels tres dies 
de Gran Premi va ser 155.401. El 
2017 havia sigut 176.391. "No la 
considerem una mala dada. Al 
final estem parlant igualment 
de molts aficionats, són xifres 
que molt pocs esdeveniments 
reuneixen. La principal dava-

circuit

ASSISTÈNCIA INFERIOR  No totes les graderies es van omplir tant com les tribunes principals del Circuit

MOTOCICLISME  LORENZO ES VA IMPOSAR EN LA CATEGORIA REINA I MÀRQUEZ SEGUEIX LÍDER DEL MUNDIAL DE MOTO GP, ARA AMB 27 PUNTS D'AVANTATGE

El Circuit perd 21.000 espectadors 
durant les jornades del Moto GP

llada ha estat per part del pú-
blic  francès i no ajuda que el 
campionat no es faci en obert 
per televisió", han explicat fonts 

del Circuit.
Pel que fa a la part estrictament 

esportiva, els guanyadors van ser 
Jorge Lorenzo a Moto GP (a més, 
va aconseguir el rècord del nou 
traçat del Circuit amb una volta 
d'1m 40s 021), Fabio Quartararo a 
Moto 2 i Enea Bastianini a Moto 3. 
Els tres havien aconseguit la pole 
position el dissabte. L'anterior 
vegada que es va donar aquesta 
circumstància a Moto GP va ser 
el 2010 i també ho va aconseguir 
Lorenzo. Aquest fet també va tenir 

lloc el 2006 (Rossi), 2001 (Rossi), 
1997 (Doohan) i 1994 (Cadalora). 

A la categoria reina, la segona 
posició del podi la va ocupar el 
cerverí Marc Màrquez i la terce-
ra l'italià Valentino Rossi. El líder 
del Mundial continua sent Màr-
quez amb 115 punts, ara amb 27 
d'avantatge respecte a Rossi. El 
granollerí Pol Espargaró va finalit-
zar onzè el Gran Premi i, d'aquesta 
manera, se li segueix resistint aca-
bar entre els deu primers classifi-
cats. El seu germà Aleix, que acaba 

de ser pare de bessons, no va aca-
bar la cursa. A Instagram va consi-
derar com a "horrible" el seu cap 
de setmana al Circuit i va afirmar 
que ja tenia ganes d'anar a Assen, 
on es disputarà la pròxima cursa 
del Mundial de Moto GP.

Minut de silenci per Andreas
Els pilots de Moto GP, amb Loren-
zo, Màrquez i Rossi al capdavant, 
van guardar un minut de silenci en 
memòria d'Andreas Pérez, el pilot 
de Mollet del Vallès que va perdre 
la vida el cap de setmana passat 
en patir una caiguda al Circuit. A 
més, el seu equip, el Reale Avintia, 
va pintar de negre totes les motos 
dels seus pilots.  s. escudero   

Tests
MARC MÀRQUEZ FA EL MILLOR 
TEMPS AMB MOTO NOVA
Dilluns i dimarts les motos de la 
categoria reina van continuar fent 
voltes al Circuit durant els tests de 
Moto GP. Marc Màrquez va fer la 
volta ràpida en els últims instants 
dels tests en treure-li el primer 
lloc a l'italià Andrea Iannone. 
Abans d'aconseguir-ho, el cerverí 
havia patit una lleu caiguda i havia 
canviat tres cops de moto amb la 
intenció de fer diferents proves. 
Una d'elles era de color negre i 
portava incorporades les últimes 
novetats d'Honda. En aquests tests 
no hi va participar Jorge Lorenzo, el 
guanyador del Gran Premi. Danilo 
Petrucci, que va provar la Ducati de 
Lorenzo, va patir una forta caiguda.
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ALUMINIS

COEL
Fabricación, montaje, 

reparación de 
persianas y ventanas

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

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

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

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

¿Quieres ahorrar?
nosotros te ayudamos

COLOQUE MOTOR
A SU PERSIANA

Nuestros servicios

MOTORES PARA
TOLDOS CON MANDO
A DISTANCIA

MAMPARA DE DUCHA 
Versalles

MONTAJE INCLUIDO

MONTAJE INCLUIDO

MONTAJE INCLUIDO

* Hasta � n de existencias
149€
189€

319€
LLIÇÀ

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

+IVA

+IVA

+IVA

MOLLET / PARETS. El Runners Pa-
rets 42.2 va acabar la Garmin 
Team Trail, la cursa de munta-
nya de 200 km entre Castellar de 
n'Hug i Sant Cugat del Vallès que 
s'ha disputat aquest cap de set-
mana, en 24h 7m 43s. Luisa Rey, 
Ruth Luis, Gemma Macian i Geani-
na Hornea són les quatre noies de 
Mollet del Vallès que han format 
part d'aquest equip, l'únic amb 
vuit noies que ha participat en 
aquesta edició de la cursa. 

"Estem molt contentes de 
com ha anat. Hem aconse-
guit l'objectiu que ens havíem 
marcat: acabar i amb un bon 
temps", explica Geanina, a qui li 
va tocar fer la seva etapa durant 
la nit de dissabte a diumenge.  De 
totes maneres, també ha volgut 
expressar el descontentament 

runners parets 42.2

CURSA DE MUNTANYA  QUATRE DE LES INTEGRANTS DE L'EQUIP SÓN MOLLETANES

El Runners Parets 42.2 acaba 
la Garmin en poc més de 24 h

del Runners Parets 42.2 amb 
l'organització en no permetre 
que pugessin al podi perquè eren 
l'únic equip de la seva catego-
ria. "Ens mereixíem pujar-hi 

per l'esforç que hem fet i per 
reivindicar l'esport femení". 
L'organització les va incloure en 
la categoria de mixtes, en la qual 
van ser quartes.  s. escudero  

ALEGRIA  El Runners Parets 42.2 va celebrar el seu éxit en acabar

Edu Reyes, nou entrenador 
del juvenil A del CF Mollet
MOLLET. El Mollet ha anunciat el 
fitxatge d'Edu Reyes com a en-
trenador del Juvenil A de Lliga 
Nacional. Reyes, de 36 anys, i amb 
experiència prèvia com a entre-
nador tant a Primera Catalana 
(Vilassar de Dalt) com a Lliga Na-
cional (Sant Andreu, Mataró i Vi-
lassar de Dalt) tornarà a dirigir un 
equip després de tres anys lluny 
de les banquetes, ja que ha estat 
centrat en la direcció i gestió de 
clubs. "L'objectiu és la salvació", 
va dir a la seva presentació.  EDU REYES A la presentació

cf mollet ue

FUTBOL  TÉ EXPERIÈNCIA A PRIMERA CATALANA I A NACIONAL

MARTORELLES / LA LLAGOSTA. El 
Femisport Palau és equip de Pri-
mera Divisió Nacional de Futbol 
Sala després de guanyar dissabte 
per 2 a 0 al Txantrea en el partit 
de tornada de l'eliminatòria final 
d'ascens –a Pamplona el resul-
tat havia sigut d'empat a 1–. Les 
jugadores Laia Martínez, de Mar-
torelles, i Estefa Jémez, de la Lla-
gosta, són integrants del Palau. La 
segona va marcar el primer gol en 
el partit de tornada amb un xut de 
falta directa.

FUTBOL SALA  

Laia Martínez 
i Estefa Jémez, 
a Primera Nacional 

Mingote, en procés d'aclimatació
Quan ja fa deu dies que va agafar l'avió cap al Pakistan, l'alpinista paretà 
Sergi Mingote es troba aclimatant-se a l'alçada a la zona del Karakorum 
(Mongòlia). Dimecres va dormir a 4.200 metres d'alçada després de 
recórrer durant set hores la distància entre la glacera del Baltoro i 
l'Urdukas. El Broad Peak serà el primer dels sis 8.000 que vol pujar. 
Podeu seguir les cròniques de l'expedició al web somparets.cat. 

sm

ALPINISME   ES PREPARA PER PUJAR EL BROAD PEAK
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POLIESPORTIU  UN CENTENAR DE PERSONES, A LA CLOENDA

NATACIÓ  EL MOLLETÀ NO VA PODER REVALIDAR EL TÍTOL

MOLLET. El molletà Sergio Torres 
no va poder revalidar el títol a la 
Batalla de Rande, una prova de 
27 km en aigües obertes que es 
disputa entre les Illes Cies i l'Illa 
de San Simón (Pontevedra). El 

nedador molletà es va haver de 
conformar amb la segona plaça 
en una cursa amb onatge i vent. El 
pròxim objectiu de Sergio Torres 
és l'UltraEbre, que es disputarà el 
proper 7 de juliol. 

Sergio Torres, segon a Rande

El Mou-te! finalitza a Ca n'Arimon
Un centenar de persones van assistir dimecres passat al complex esportiu  
Ca n'Arimon a la cloenda del programa Mou-te, que tenia com a objectiu 
fomentar la pràctica esportiva i els hàbits saludables entre els adults i la 
gent gran. A l'acte també hi va anar l'alcalde de Mollet, Josep Monràs.

ajuntament de mollet

MOLLET. Diumenge es va celebrar 
la novena edició del torneig me-
morial Juan Bocanegra, organitzat 
per la UD Lourdes. Una quinzena 
de conjunts es van enfrontar als 

equips que el club molletà té a les 
diferents categories. En total, al 
voltant de 250 jugadors van saltar 
al terreny de joc per acomiadar la 
temporada 2017-2018. 

FUTBOL  DURANT EL TORNEIG ES VAN DISPUTAR 15 PARTITS

La UD Lourdes tanca el curs

ud lourdes

ALEVÍ  Els joves jugadors s'acomiadaven de la temporada a casa

Araceli Bujalance, 
nova presidenta
del CE la Llagosta

Araceli Bujalance ha estat l'esco-
llida per continuar la feina feta 
fins ara per l'anterior directiva 
del CE la Llagosta, presidida per 
Susanna Castro. La nova junta 
està formada per diversos pa-
res i mares del club com Daya-
na Carballo, secretària, Santiago 
Chacón, vicepresident, i Mónica 
Oliveira, tresorera. L'objectiu de 
la nova directiva és crear nous 
equips base de futbol 7 i futbol 
11. Encara no se sap si hi haurà 
equip sènior. 

FUTBOL

ce la llagosta

ARACELI BUJALANCE
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Jordi
Gallardo

Entrenador del CF Mollet UE

–Deixes d’entrenar el San Juan 
Atlético de Montcada, un equip 
de Primera Catalana, per agafar 
el Mollet, que acaba de baixar a 
Segona.
–Jo havia establert un compro-
mís amb el Mollet un mes abans 
d’acabar la competició, quan en-
cara no sabia en quina categoria 
jugaria la pròxima temporada. Sóc 
un home de paraula i no m’he fet 
enrere. A més, independentment 
de la categoria, tant a nivell social 
com estructural, el Mollet et dóna 
més possibilitats de créixer pro-
fessionalment. Per institució i per 
història és un pas endavant com a 
professional. 
–El Mollet ve de tenir un any 
molt convuls en què, a part de 
baixar de categoria, no ha parat 
de canviar d’entrenadors. No 
t’ha fet por entrar en el club en 
una situació així?
–Per res del món. Han succeït 
una sèrie de circumstàncies de 
mala sort  que es donen cada molt 
temps en el món del futbol. Tinc 
amistat amb Xavi Moro, l’entre-
nador que durant aquesta tempo-
rada va arribar a posar el Mollet 
entre els sis primers, i conec de 
primera mà com van anar les co-
ses. Li va sortir una oferta profes-
sional d’un equip de Tailàndia i no 
la va poder rebutjar. Sigui com si-
gui, a mi em fa molta il·lusió venir 
al Mollet. 
–Agafes el relleu d’Alberto Man-
ga i Manu Viale, els tècnics que 
han dirigit el Mollet durant l’úl-
tim tram de temporada. Què 
t’ha semblat la seva gestió al 

capdavant de l’equip?
–Els primers partits van encade-
nar una bona ratxa de resultats, 
però s’han trobat amb sancions, 
amb lesions de llarga durada i 
amb jugadors que estaven en ple 
Ramadà durant les últimes jorna-
des. No pot ser que, en la penúlti-
ma jornada a Vic, l’equip desapro-
fités un avantatge de 2-4  a falta de 
25 minuts del final quan s’estaven 
jugant la salvació. A Manga i Viale 
els hi ha faltat una mica de temps 
i de sort. 
–Manga explica que en aquells 
25 minuts a Vic als jugadors els 
hi va faltar experiència. De cara 
a la temporada vinent vols re-
forçar l’equip en aquest sentit?
–En els meus equips sempre bar-
rejo joventut i experiència. És 
molt important la veterania i el 
coneixement de la categoria. 
–Canviarà molt la plantilla?
–De moment, tenim tretze juga-
dors confirmats entre fitxatges i 
renovacions. Li he donat priori-
tat al que tenim a casa. Per això 
pujaran quatre o cinc juvenils de 
Lliga Nacional. De moment estan 
confirmats Guillem Font, central, 
Martí Garcia, migcentre, i Marçal 
Boira, extrem esquerre. És difícil 
fitxar a Segona Catalana perquè 
els jugadors volen anar a catego-
ries més altes.
–Hi ha molts que s’han negat a 
jugar a Segona?
–Sí, a Primera Catalana en una 
setmana ja hagués tingut tancada 
la plantilla. El jugador mira molt 
la categoria. Amb el meu equip 
tècnic vam escollir 290 possibles 

jugadors per al Mollet de la nostra 
base de dades. D’aquests, només 
ens en quedarem amb 20. El 50% 
dels 290 no t’agafen ni el telèfon 
per culpa de la categoria.
–Vols una plantilla llarga?
–20 jugadors seria ideal tenint un 
conjunt juvenil tan potent. El futur 
del Mollet passa per aquests nois 
del planter. Faré seguiment molt 
d’aprop el juvenil A i el juvenil B. 
En un futur, aquests jugadors han 
de ser com a mínim el 50% de la 
base del primer equip. 
–El camp del San Juan, ‘La Bom-
bonera’, està ple cada partit a 
casa. En canvi, al Germans Gon-
zalvo aquesta temporada hi ha 
anat molt poca gent.
–Hem d’aconseguir que hi torni a 
haver una cohesió entre l’afició i 
l’equip. Aportar jugadors del fut-
bol base al primer equip ajudarà. 
I, al final, tot depèn dels resultats. 
–L’objectiu és pujar a Primera?
–Evidentment. Amb la història i 
l’estructura d’aquest club ha d’es-
tar com a mínim a Primera Catala-
na. I et diria que, fins i tot, Tercera 
Divisió. 
–Quin serà el teu equip tècnic?
–Ivan Rodríguez serà la meva mà 
dreta. Els dos serem un. També hi 
haurà Manuel Cuenca i falta aca-
bar de concretar qui serà el pre-
parador físic.
–Suposo que coneixes l’existèn-
cia de la plataforma de socis 
Elefant Rojo, que pretén fer fora 
l’actual president del Mollet, 
Feliu Tura. 
–Alguna cosa he sentit, però ni he 
preguntat pel tema.  s.escudero

“En un futur el 50%
dels jugadors del primer 

equip han del procedir 
del planter del club”

ENTREVISTA

sergi escudero

Perfil

Té 41 anys i és de Barcelona. Fa poques setmanes s’ha convertit en el nou 
entrenador del primer equip del CF Mollet UE. La temporada passada va 

entrenar el San Juan de Montcada a Primera Catalana, amb el que va mantenir la 
categoria. També ha entrenat el Sant Cugat, el Masnou o el Poble Sec.
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Mollet, per un habitatge digne 

Una de les polítiques prioritàries de l’Ajuntament de Mollet del Vallès és seguir lluitant perquè 
tothom tingui un habitatge digne. Aquesta feina es realitza a través de l’Oficina Local 
d’Habitatge (OLH), un servei gratuït, que facilita a la ciutadania tots els tràmits relacionats 
amb la casa i que s’ofereix a les dependències consistorials. Durant l’any 2017, 
l’OLH va atendre gairebé 6.000 persones.

Quins serveis ofereix l’Oficina Local d’Habitatge?
1. Borsa de mediació al lloguer social
• Intermediació entre els propietaris d’habitatges particulars i les persones de Mollet 
que vulguin llogar un pis.
• Té com a prioritat la mobilització dels habitatges particulars a preus assequibles.

2. Servei d’Intermediació en Deutes de l’Habitatge (SIDH)
• S’adreça a les persones que no poden pagar  les quotes de la seva hipoteca, del lloguer o 
dels deutes del consum del seu habitatge habitual.
• Ofereix informació, assessorament i intermediació amb les entitats financeres per al 
manteniment de l’habitatge per part de les persona propietària o llogatera i el seu nucli 
familiar.

3. Tramitació d’ajuts de lloguer just
• Ofereix la tramitació d’ajuts al lloguer just segons les convocatòries de l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya.
• Són ajuts a fons perdut per fer front al pagament del lloguer de les unitats de convivència 
que tinguin ingressos baixos o moderats i a qui el cost de l’habitatge pot situar en risc 
d’exclusió social residencial.

4. Tramitació de prestacions d’urgència especial (PUE)
• Ofereix la tramitació de prestacions d’urgència especial en els casos d’impagament 
puntual d’algun rebut de lloguer o de quotes de la hipoteca. 
• Per fer la tramitació d’aquest ajut cal que els Serveis Socials de l’Ajuntament facin 
prèviament l’avaluació per la viabilitat de la seva sol·licitud. 

5. Tramitació d’ajuts per a la rehabilitació d’edificis d’ús residencial
• Tramita les subvencions que atorga l’Agencia de l’Habitatge de Catalunya a les comunitats 
de propietaris per rehabilitar els edificis d’us residencial. 
• Són ajuts per actuacions destinades a:
          • Fomentar la millora de l’eficiència energètica i la sostenibilitat
          • Fomentar la conservació i la millora de la seguretat
          • Fomentar l’accessibilitat i la supressió de barreres

Les dades de 
l’OLH de 2017

Oficina Local d’Habitatge 
AJUNTAMENT DE MOLLET
Plaça Major, 1, planta -1
Telèfon: 93 571 95 00 (ext. 9622-9575)
Correu electrònic: bhabitatge@molletvalles.cat
Horari d’atenció al públic: Dilluns a divendres de 10 a 13 h

5.763 persones ateses per l’Oficina Local d’Habitatge

427 ajuts de lloguer just

20 persones ateses al Servei d’Intermediació en 
Deute de l’Habitatge

19 prestacions d’urgència especial

48 contractes de lloguer a la Borsa de Mediació
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CULTURA

TEATRE  HAN GUANYAT EL GUARDÓ AL MILLOR ESPECTACLE REVELACIÓ AMB L'OBRA 'FAIRFLY'

Aitor Galisteo i Queralt
Casasayas triomfen als Max
MOLLET / MONTMELÓ. L'espectacle 
Fairfly, amb dos actors baixva-
llesans –Aitor Galisteo-Rocher, 
de Mollet, i Queralt Casasayas, de 
Montmeló– en el repartiment, s'ha 
endut el premi Max a millor espec-
tacle revelació. L'obra, produïda 
per La Calòrica i el Tantarantana 
i dirigida per Israel Solà, ha estat 
una de les triomfadores de la nit 
del teatre espanyol, que lliurava els 
seus premis dilluns a la nit a Sevilla.

Fairfly, del dramaturg Joan Yago 
–qui també ha aconseguit el pre-
mi Max com a autor revelació– és 
una comèdia sobre la bombolla de 
les startup i la cultura emprene-
dora. L'espectacle va aconseguir 
dos premis Butaca l'any passat al 
millor text i millor espectacle de 
petit format.

Quatre amics intenten orga-
nitzar-se després que l’empresa 
d’alimentació infantil on treba-
llen els comuniqui l’obertura d’un 
ERO. La primera idea és lluitar per 
defensar els seus llocs de feina, és 
clar. Però pensen que, millor que 
lluitar pels seus llocs de feina, el 
que cal és mirar de convertir en 
realitat aquella idea revolucionà-
ria que van tenir uns anys enrere.

Emocions a flor de pell
Galisteo-Rocher explica que en 
arribar a Sevilla es van anar "po-
sant nerviosos a mesura que 
anava passant el temps. Jo tenia 

més emoció que nervis. No ens 
crèiem el que estava passant". 
Casasayas també recorda que en 
rebre el premi Espectacle Revela-
ció van pujar a l’escenari plorant: 
"va ser una alegria molt gran. 
Estàvem una mica desconcer-
tats, perquè no ens acostumen 
a passar aquestes coses, i crec 
que ningú tenia la certesa de 
que ens el donarien”.

El molletà creu que l'èxit es deu 
al fet que es tracta d'una obra 
real: "Fairfly és dinàmica, és de 
veritat i no té trampes. El text 
d’en Joan és impecable i la di-
recció de l’Israel és intel·ligent. 
L’Albert Pascual ha creat una 
escenografia i una il·luminació 

la calÓrica

CATIFA VERMELLA  Abans de rebre els dos premis aconseguits per 'Fairfly'

senzilla i molt eficaç, i l’equip 
d’actors hem aconseguit ser el 
que són els personatges: amics. 
I tot aquest conjunt es trasllada 
a l’escena en un tornado que fa 
créixer Fairfly de manera tre-
pidant". La montmelonina tam-
bé creu que l’èxit que han tingut 
"recau molt, sobretot, en la idea 
de l’obra", així com que el fet que 
"passés tot en una taula ha que-
dat molt natural". En definitiva, 
"una bona idea, una bona dra-
matúrgia, un molt bon director, 
un bon escenògraf i quatre ac-
tors que han sabut defensar bé 
els papers són tots els granets 
de sorra que fan que tot hagi 
anat bé". 

El Casal Can Butjosa –a la foto– ha estat un dels protagonistes de la Mostra 
de Teatre Bambolina, al Teatre Can Rajoler de Parets. També hi han actuat els 
paretans de l'Escola Pau Vila, així com grups de fora del municipi. Aquest
divendres s'enllestirà el Bambolina (20 h) amb les obres del Casal Can Butjosa 
En Romeu i la Juli i Això no és vida, d'un grup de Bigues i Riells. parets

Teatre amb regust paretà al Bambolina

LA LLAGOSTA. L'actor llagostenc 
Carlos Lupe, coorganitzador del 
festival 3 de Teatre, ha decidit fer 
un pas al costat i abandonar el fes-
tival pel que considera un "menys-
preu" del consistori cap al projec-
te. Assegura que "gairebé totes les 
reunions en set anys han estat 
amb el tècnic de Cultura i sense 
el regidor". També explica que el 
consistori li havia promès "el blo-
queig d'un cap de setmana sense 
altres activitats al municipi per 
poder donar més potència i re-
llevància al projecte", però que 
al final "no s'ha complert". Per 

tot plegat, abandona el projecte i al 
març engegarà al municipi un festi-
val de teatre alternatiu amb espec-
tacles de carrer a la gorra.

Des del consistori asseguren 
que el festival 3 de Teatre es farà 
enguany un altre cop i que la pro-
gramació, que ja està tancada, "no 
es veurà afectada per la marxa 
d'aquesta persona". A més, no 
comparteixen els motius que ex-
plica Lupe a la carta, que els acusa 
de menysprear-los, i recorden que 
"l'Ajuntament s'ha gastat 10.000 
en promocionar el festival, una 
quantitat molt important". 

ASSEGURA QUE EL CONSISTORI "MENYSPREA" L'ESDEVENIMENT

Carlos Lupe abandona
el festival 3 de Teatre

olga gutiérrez

Segon Concert a la FrescaJove Orquestra de Cambra i Cor Jove, a Can Gomà
La plaça Cinto Pagès de la Llagosta acull 
aquest divendres (19 h) el segon Concert
a la Fresca de l'Escola Municipal de 
Música organitzat aquest juny. Hi actuaran
la coral Oxalaires i la coral de Petits.

El pati del Teatre Can Gomà de Mollet acull aquest divendres al vespre
(20 h) una actuació de la Jove Orquestra de Cambra i Cor Jove, grup de 
l'Escola Municipal de Música. Es tracta de l'espectacle anomenat 
Broadway's Suite, que dirigirà el director musical Ferran de la Varga,  
i que servirà perquè els alumnes i professors acomiadin el curs.
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CONCURS EL GUANYADOR S'HA ENDUT UN PREMI DE 500 EUROS

CARTELL  Víctor Martínez és l'autor de la imatge de la festa major 2018

PARETS. Víctor Martínez Peñalba, 
de Palau-solità i Plegamans, és el 
guanyador del concurs de disseny 
de la imatge que identificarà la fes-
ta major d’estiu de Parets aquest 
2018. El premi es va lliurar dimarts 
a la sala d’exposicions Can Rajoler, 
de la mà de la regidora de Cultura, 
Àfrica Martínez.

En l’edició d’enguany s’han 
presentat a concurs un total de 

16 propostes que havien d’estar 
relacionades amb el patrimoni 
cultural de Parets, amb motiu de 
la celebració de l’Any Europeu del 
Patrimoni Cultural. La dotació del 
premi ha estat de 500 euros i la 
imatge guanyadora quedarà im-
presa a tots els elements de mar-
xandatge i difusió de les activitats 
de la festa major d’estiu, que se 
celebrarà del 27 al 30 de juliol. 

Seleccionat el cartell de
la festa major de Parets

MONTORNÈS. El Circo Raluy Legacy 
presentarà a Montornès  #The-
MagicFormula, el seu nou espec-
tacle que es podrà veure a l'espai 
firal (avinguda d'Ernest Lluch) en 
cinc sessions des de dijous fins a 
l'1 de juliol. L'estrena arriba des 
prés de l'estada de la companyia 
circense a Montornès, on s'han 
fet els darrers assajos del mun-
tatge, que és "un impressionant 
xou completament renovat que 
combina l'essència del circ, amb 
la màgia, la diversió i l'emoció 
en una fórmula única que sedu-
eix els majors i fascina els més 
petits, mantenint l'essència del 
més pur circ dels anys 30 i fusi-
onant-la amb l'avantguardisme 
més actual", diu la companyia.

Luis Raluy, el patriarca de la 
família i un entranyable pallasso, 
és també un reconegut matemàtic 
creador de reveladores fórmules 
i teories matemàtiques. Després 
de molts anys d'estudi, anàlisi i in-
vestigació, Luis vol compartir amb 

ca– i també hi seran les germanes 
Niedziela i Emily Raluy –finalistes 
del programa Got Talent de Tele-
cinco– que canvien l'espectacle de 
patinatge per un amb monocicles.
Les representacions seran els 
dies 28 (20.30 h), 29 (20 h) i 30 
(18 h i 20.30 h) de juny i l'1 de ju-
liol (18 h). 

els espectadors la seva fórmula 
més transcendent, #TheMagicFor-
mula, que es podrà veure i gaudir 
en aquest nou espectacle ple de 
màgia, emoció i destresa, on hi ha 
trucs, desaparicions, equilibris, 
contorsions o canvis tan ràpids 
que els ulls del públic gairebé no 
seran capaços d'assimilar.

Hi apareixeran tota mena de 
personatges. Des del mag Maxi 
–que també és presentador i ani-
marà l'espectacle amb humor i 
trucs de màgia–, fins al trio Lips-
tick –que amb els trucs de contor-
sionisme i equilibri, posaran el toc 
d'elegància i sensualitat al show–. 
No hi faltaran tampoc el clown –
Sandro Roque–,  l'acròbata –Pas-
ha Voladas–, els transformistes 
–Jean Christophe i Kerry Raluy–, 
ni l'equilibrista –Miss Raquel–. 
L'ordre de #TheMagicFormula 
anirà a càrrec de Jurek –El Bigo-
tes–, el xou de força el posaran la 
Troupe La Habana –especialitzats 
en barra russa i bàscula acrobàti-

circo raluy legacy

CIRC  '#THEMAGICFORMULA' ES PODRÀ VEURE A L'ESPAI FIRAL DEL 28 DE JUNY A L'1 DE JULIOL

El Circo Raluy Legacy estrena 
nou espectacle a Montornès

CARTELL
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BAIX VALLÈS. Sant Joan arriba 
diumenge, i el vespre de dissab-
te se celebrarà la revetlla a tota 
la comarca. A Mollet engegaran 
les activitats a la plaça Catalunya 
amb les sardanes de la Cobla de 
Sabadell (18.30 h) que organitza 
l'entitat Tradicions i Costums Mo-
llet-Sardanes. També hi haurà sar-
danes a les 21 h. La Colla Gegante-
ra, Castellers i el Club Muntanyenc 
Mollet faran a les 19.30 h la cerca-
vila de la flama que anirà des de 
la rambla Nova amb via Ronda fins 
a la plaça Catalunya, on arribarà a 
les 20.15 h.

Serà aleshores quan els Caste-
llers faran un pilar de benvinguda, 
es traspassarà la flama a les pobla-
cions veïnes i el Ball de Diables i 
el Club Muntanyenc faran el par-
lament institucional i la lectura 
del manifest. Més tard, a les 21.45 
h, els diables faran l'encesa de la 
foguera al parc de Ca l'Estrada, on 
hi haurà un sopar popular a càrrec 
de la colla Morada. A partir de les 
22.45 h serà el torn de la música, 
amb djs a Ca l'Estrada i amb el duo 
Mar i Cel al pavelló de Riera Seca, 
sota l'organització de l'associació 
de Balls de Saló.

Per la seva banda, l'Associació 
de Veïns de l’Estació de França 
també organitza la seva pròpia re-
vetlla de Sant Joan dissabte (de 20 
a 2 h). Serà al carrer Francesc Ma-
cià –davant del local de l’entitat–, 
amb sopar i coca, i ambientació 
amb música enllaunada.

A Parets
Un any més, la plaça de la Vila de 
Parets rebrà la tradicional Flama 
del Canigó i es farà el parlament 
institucional de la mà d'Òmnium 
Cultural (20.30 h). Des de les 19 
h, però, a la mateixa plaça tindran 
lloc diverses actuacions de la colla 

A Sant Fost
Òmnium Cultural i GAM Segle XX 
de Sant Fost pujaran la flama des 
de Mollet. Al voltant de les 20.30 
h arribaran a la rotonda del Lidl, 
i es preveu que es pugui arribar 
a la plaça de la Vila per encen-
dre la foguera i fer la lectura del 
manifest a les 21 h. Tot seguit hi 
haurà coca i cava, que precedirà 
la botifarrada popular de la Cafe-
teria El Xaragall i el ball i festa de 
Sant Joan a càrrec del Grup Som 
Dos (21.30 h). Els tiquets (12 h) 
inclouen sopar, cava i coca.

A Martorelles
El pati de la Masia de Carrencà 
acollirà dissabte (a partir de les 
20.30 h) les celebracions de la re-
vetlla de Sant Joan, quan arribin 

REVETLLA  L'ARRIBADA DE LA FLAMA DEL CANIGÓ I L'ENCESA DE LES FOGUERES DONARAN INICI ALS PROGRAMES D'ACTIVITATS

del Ball de Gitanes Parets, el Niu 
d'Art Poètic i els Amics de la Sar-
dana de Parets.

Al vespre, al local de Manyacs, 
es farà la revetlla dels castellers 
de Parets, i a les 21 h començarà 
a La Marineta la revetlla organit-
zada per l'Associació Protectora 
d'Animals Peluts. L'Ajuntament, a 
més, enguany ha habilitat un espai 

al carrer de Federico García Lorca 
per encendre la foguera. Després, 
coca, cava i ball de revetlla amb el 
duet Ària, i a continuació, Festa 
Jove amb Dj Ruben i Dj Alain. 

Entre les propostes del diumen-
ge, hi ha una paella popular al 
migdia a l'Escola Marinada. Els ti-
quets i el mocador de les festes es 
poden adquirir en diversos esta-
bliments del municipi. A la nit, un 
sopar de germanor a la fresca i un 
concert de Xirigotes i comparses 
posarà el punt final al programa 
d'enguany.

A la Llagosta
Les Llagostes de l'Avern i Volats 
seran els encarregats d'organit-
zar la revetlla a la Llagosta. Els 
primers faran una xocolatada 
popular al recinte firal (20 h) i 
encendran la foguera (21 h). Els 
segons seran els encarregats de 
muntar les taules i cadires per al 
sopar que es farà al parc Popu-
lar. També han posat a la venda 
tiquets (4 €) per la consumició 
i els fanalets als següents establi-
ments comercials del municipi: 
Divinity, Ràpid Gómez, Lidia Ben-
zal i Lluch García.

A Montmeló
La Colla de Diables de Montmeló, 
amb la col·laboració de Recupalet 
Codina, faran l'encesa de la fogue-
ra. Abans, es farà una cercavila 
des de la plaça de la Quintana (21 
h) fins a la plaça de la Constitu-
ció, on es llegirà el manifest d'en-
guany, s'encendrà la foguera i es 
farà un ball dels Diables. A les 22 
h serà el torn per al sopar de Sant 
Joan –botifarres, broquetes, pin-
xos i servei de bar– i tot seguit (23 
h) arribarà el ball amb l'Orquestra 
Cadillac, que el seguirà un dj per 
posar la fi de festa.

el Club Karate Martorelles, la Jo-
ventut Sardanista i els Gegants de 
Martorelles amb la flama des de 
Mollet. Allà es llegirà el manifest 
de la Flama del Canigó per donar 
inici a la revetlla. A les 21.30 h es 
farà el Sopar Popular de Sant Joan: 
els assistents hauran de dur el so-
par de casa i el tiquet (1 €) –es pot 
comprar al Celler de Carrencà fins 
al 22 de juny a les 15 h–, que in-
clou la coca, el cava i la reserva del 
lloc. Tot seguit, a les 23.30 h, la co-
lla local de Diables Llamps i Trons 
encendran la foguera de Carrencà, 
i a la mitjanit, al mateix pati de 
la Masia de Carrencà, començarà 
una discomòbil per a tots els pú-
blics amb el dj Angel Nohales fins 
a les 4 h.

A Santa Maria de Martorelles
A la plaça de l'Església de Santa Ma-
ria de Martorelles també se cele-
brarà dissabte la revetlla a partir de 
les 21 h. S'obsequiarà els assistents 
amb una copa de cava i coca. 

Sant Joan cremarà el Baix Vallès

Darreres obres a Montbarri aixeca el teló
La increíble historia de la chica del telegrama musical, del grup avançat de 
l'Aula de Teatre de Montornès, va ser dissabte la penúltima representació 
de la programació cultural Montbarri aixeca el teló. Sis convidats a un sopar 
per un amfitrió anònim –no sabien qui ni per què els havien convidat–, es 
van haver d'enfrontar a una nit plena de sorpreses i a visites inesperades.

aula de teatre de montornès

TEATRE  L'AULA DE TEATRE DE MONTORNÈS VA ACTUAR DISSABTE

arxiu

FOGUERA

públic per fer la foguera de Sant 
Joan. El lloc serà la plaça del Mira-
dor de Gallecs.

A Montornès
Les festes de Sant Joan de Montor-
nès Nord arriben aquest cap de 
setmana al seu punt àlgid. Aquest 
divendres (20 h) serà el pregó de 
les festes a la plaça del Poble, a 
càrrec de l'Esplai Panda pel seu 
35è aniversari. I dissabte comen-
çarà amb un tobogan aquàtic de 
50 metres de llarg, que, per segon 
any consecutiu, s'instal·larà al 
carrer del Vallès. A la tarda hi hau-
rà més activitats lúdiques i al ves-
pre, el correfoc amb la Colla de Di-
ables des de la plaça del Poble fins 



dv, 22 juny 2018 35



dv, 22 juny 201836

dissabte 23

diumenge 24

divendres 22

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

Cel serè i ambient calo-
rós, estiuenc, propi de les 
dates en que ens trobem, 
però sense valors molt 
extrems.

Continuarem amb cel 
serè o gairebé, sobretot 
al matí i temperatures 
altes, malgrat que baixa-
ran lleugerament.

El recent estrenat estiu 
ens recordarà que hi som, 
amb valors termomètrics 
que tornaran a enfilar-se, 
i algun núvols a la tarda.

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

DIJOUS, 14 25ºC 15ºC  23ºC               -            31 km/h SSE

DIVENDRES, 15 26ºC 17ºC  23ºC               -            27 km/h SE

DISSABTE, 16 26ºC 17ºC  23ºC               -            29 km/h SE

DIUMENGE, 17 25ºC 18ºC  24ºC               -            29 km/h SE

DILLUNS, 18 28ºC 19ºC  27ºC  -            31 km/h SE 

DIMARTS, 19 28ºC 17ºC  25ºC  -            34 km/h SE

DIMECRES, 20 30ºC 18ºC  29ºC  -            21 km/h SE

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

=

MOLLET. L'AV de Lourdes engega 
aquest divendres les celebracions 
de la festa del barri, que duraran 
fins diumenge. Tot plegat serà al 
parc Rafael Alberti. Divendres hi 
haurà exhibició de taekwondo de 
l’Escola Lee Young Parets (19 h), 
playback organitzat per Gent Gran 
de Mollet (21 h) i actuacions del 
grup de flamenc amb María Pérez 
–veu– i Paco Grafia –guitarra– (23 
h) i del grup de ball Sincopao (0 h).

Dissabte començarà amb un 
canó d'escuma (12 h), a la tarda hi 
haurà una cursa de bicicletes amb 
cinta (18 h) i l'actuació del grup 
Rociero de Parets (20 h). El mo-
nologuista Operario del Humor 
(22.30 h) i el show de Dj Mike 
(23.30 h) clouran la nit.

L'últim dia de gresca serà diu-
menge. Hi haurà un vermut per 
als socis a l'associació de veïns (12 
h), un concurs de paelles (14 h), 
animació infantil amb el grup Risi 
Animación (18.30 h), una màster-

class de zumba (20.30 h) i l'actua-
ció Sevillanas Barrio amb la col·la-
boració de María Ángeles Lara.

L'Estació del Nord torna al carrer
Dissabte també es farà la celebra-
ció de la festa del barri d'Estació 
del Nord, organitzat per l'AV. El lloc 
que acollirà la celebració serà el 
pati de l'escola Sant Jordi –que el 
passat mes de maig va estrenar una 
pista esportiva renovada i oberta al 
barri–. D'aquesta manera, la Festa 
d'Estació del Nord tornarà al car-
rer, després que els darrers anys es 
fes dins del local de l'entitat.

L'associació serà l'encarrega-
da d'oferir servei de bar, a més de 
posar taules i cadires per als assis-
tents. Hi haurà coques i cava gratu-
ït per als socis i els no socis hauran 
de pagar 3 €. Els tiquets es poden 
comprar al local de l'associació, al 
carrer Terol 5, o el mateix dia de 
l'esdeveniment, al pati de l'escola 
Sant Jordi. No faltarà, evidentment, 

la música. Tot i que de cara a altres 
anys es plantegen portar artistes 
per fer directes, enguany es gaudi-
rà de música enllaunada que pre-
pararan els organitzadors.

Isabel Padilla, presidenta de l'AV 
Estació del Nord des del passat 
mes de març, recorda que aquest 
"és el primer gran esdeveni-

ment" des que la nova junta és al 
capdavant de l'entitat. Tot i reco-
nèixer que són "inexperts" i que 
estan "aprenent dia a dia", Padi-
lla també assegura que ho encaren 
amb "moltes ganes". De moment 
ja s'hi han apuntat més d'un cen-
tenar de persones, i calculen que 
podrien arribar fins a les 170. 

Lourdes i Estació del Nord 
celebren les Festes del Barri

VEÏNAL  EL PARC DE RAFAEL ALBERTI I L'ESCOLA SANT JORDI, CENTRES NEURÀLGICS DE LA GRESCA

Óscar Carreras, de The Jartbreikers, 
porta els èxits "oblidats" dels 60 als 90
PARETS. Parets LlevantPark acollirà dijous el concert d'Óscar Carre-
ras, membre de The Jartbreikers, una banda vallesana que recull els 
èxits més oblidats des dels anys 60 fins als 90, "donant-los un enfoc 
sorprenent". Amb aquesta essència, Carreras –que és veu i guitar-
ra del grup– farà reviure la música de ZZ Top, Midnight Oil, Creedence 
Clearwater Revival o The Beatles, entre d'altres. El passat 14, 12&12 
Quartet ja van actuar al LlevantPark amb el seu jazz dels anys 50.  

El Casal Cultural va organitzar diumenge el 31è concurs de paelles al Jardinet, 
un esdeveniment que va comptar amb la participació d'unes 280 persones i nou 
paelles diferents –més la del Casal, a la foto, que no entrava a concurs–. La paella 
més vistosa va ser la dels Boletaires i la més gustosa, la de La Gallineta. mollet

Les paelles inunden el Jardinet

La plaça El·líptica de Martorelles –guarnida com si fos un bosc– va acollir 
dissabte el Festival Infantil de Dansa de l'Agrupació de Gitanes de Martorelles. 
L'acte d'enguany s'inspirava en el programa Tots Som Supers, del Club Super 3 
–que hi va assistir al Festival–, amb la cançó Tenim el poder. martorelles

El Club Super3, al Festival de Dansa

casal cultural

agrupaciÓ de gitanes de martorelles

És el primer gran acte
que munta l'AV d'Estació
del Nord des que hi ha
la nova junta de l'entitat
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ENTREPANS TORRADES · CARN A LA BRASA
VINS · TAPES I MÉS...

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

Especialitats
Ibèriques

Gaudeix
de les nostres

Tapes variades · Menú diari
Menú cap de setmana · Plats combinats

ESPECIALITAT EN 
TAPES CASOLANES

c. Agricultura, 9 · Mollet · Tel. 93 570 57 57

Av. Mauri s/n (al costat del camp de futbol)
SANT FOST · Ds, Dg i festius: de 7 a 12.30 

REVETLLA
DE St.JOAN

Obrim a partir de les

4 de la
matinada

RESERVA TAULA

LA LLAGOSTA
LA TROBADA
Tapes i entrepans
Av. Onze de Setembre, 31
93 156 75 16
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
93 570 74 96

MOLLET
ANALÒGIC
Vins, tapes i entrepans
Anselm Clavé, 11
93 544 50 81
BEUMALA
Cuina casolana

Roger de Llúria, 7 
93 593 08 21
CAL MARFÀ
Cuina casolana 
i tradicional
Prat de la Riba, 13
93 593 00 04 
CASA GERARDO
Cuina de mercat
Del Sol, 75
93 544 07 88
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
EL BODEGÓ
Tapes i cerveses
Berenguer III, 6
655 759 785
EL GARBÍ
Entrepans i tapes

Guia de restaurants
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
LA MARIETA
Cuina Mediterrània
Plaça de l’Esglèsia, 9
93 593 31 83
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
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