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EN REMULL L’organització es mostra satisfeta de la nova ubicació a Ca l’Estrada on, malgrat la pluja, va haver-hi bona afluència de públic

sheila spreu
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EN PORTADA

MONTMELÓ / BAIX VALLÈS. La cele-
bració del Gran Premi de Fórmula 
1 al Circuit de Barcelona-Catalun-
ya genera uns 163 milions d’euros 
al país, segons l’estudi d’impac-
te econòmic dels assistents a les 
competicions de la consultoria 
DEP Institut, que es va presentar 
dimarts al Col·legi d’Economistes 
de Catalunya. Segons l’informe de 
2015, l’impacte econòmic va ser de 
163 milions d’euros, que represen-
ten el 48,1%% del total de l’any.

L’estudi també conclou que el 
Circuit de Barcelona-Catalunya, 
amb les competicions esportives 
que es van celebrar l’any passat, 
va generar 340 milions d’euros 
a Catalunya. L’estudi xifra en 97 
milions d’euros l’impacte econò-
mic del Gran Premi Monster 
Energy de Catalunya de MotoGP, 
el qual representa un 28,5% de 
l’impacte global.

La resta de competicions de 
motor que va acollir el Circuit 
durant la temporada 2015 van 
generar un impacte econòmic de 
80 milions d’euros –molt per so-
bre dels 52 de 2014–, el 23,4% de 
la distribució de l’impacte. DEP 
Institut ha elaborat els estudis 
d’impacte econòmic del Circuit 
els anys 2009, 2010, 2014 i 2015.

L’impacte es calcula segons 

l’acumulat de la despesa directa 
dels assistents en concepte d’en-
trades, transport, allotjament, res-
tauració, compres, activitats d’oci 
i altres; l’impacte que té aquesta 
despesa directa sobre la resta de 
sectors de l’economia catalana i 
l’impacte que la despesa provoca 
en la remuneració dels assalariats 
i la resta de factors productius.

Llocs de treball
Segons l’informe, el Circuit genera 
4.423 llocs de treball –la majoria 
temporals, a l’entorn de les grans 
competicions–: 2.146 de la Fór-
mula 1; 1.245 de MotoGP, i 1.032 
d’altres competicions. Pel que fa a 
la mitjana de despesa dels especta-
dors, supera els 1.000 euros en el 
cas de la F1, passa de 500 a MotoGP 
i arriba a uns 250 en el conjunt de 
la resta de competicions.

El director del Circuit, Joan Font-
serè, recordava com “es va crear 
com un equipament esportiu, 
que ha incorporat el turisme. El 
pas següent ha de ser el sector 
de l’entreteniment, que genera 
oportunitats i ocupació”, defen-
sava dimarts en una trobada amb 
l’Associació d’Hotelers del Vallès 
Oriental. En aquest sentit, el Pla Di-
rector Urbanístic (PDU) de l’entorn 
del Circuit promou nous sectors i 

equipaments al voltant de la ins-
tal·lació per configurar un pol d’ac-
tivitats vinculades al món del mo-
tor, entre les quals una zona lúdica.

De fet, els hotelers de la comarca  
esperen que el PDU de l’entorn del 
Circuit “atregui inversions que 
condueixin a arrelar els nostres 
negocis”, deia Enric Gisbert, presi-
dent de l’Associació d’Hotelers del 
Vallès Oriental. Gisbert remarcava 
la importància de l’equipament a 
Montmeló: “els seus grans esde-
veniments són els que ens aju-
den a quadrar els comptes de 
resultats”, reconeixia. n  m.e.

EQUIPAMENT  Vista aèria del traçat del Circuit de Barcelona-Catalunya a Montmeló, que aquest cap de setmana preveu rebre uns 188.000 aficionats al motor

La F1 al Circuit 
genera uns 163 
milions d’euros 
El 41% de l’impacte econòmic del 
traçat montmeloní prové del Gran Premi 
que se celebrarà aquest cap de setmana 

DESPESA DELS ESPECTADORS

Despesa mitjana total         1.008 €

Entrada

Viatge

Allotjament

Desplaçaments

Restauració

Compres

Activitats d’oci

TOTAL

Catalans
Resta

d’Espanya
Altres 
països

131 €

30 €

11 €

26 €

50 €

45 €

6 €

288 €

171 €

210 €

238 €

66 €

184 €

114 €

42 €

1.026 €

178 €

380 €

432 €

95 €

210 €

183 €

81 €

1.559 €
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EQUIPAMENT  Vista aèria del traçat del Circuit de Barcelona-Catalunya a Montmeló, que aquest cap de setmana preveu rebre uns 188.000 aficionats al motor

La cursa vol superar 
els 86.000 espectadors
L’organització espera 188.000 visitants de divendres a diumenge

El Circuit de Barcelona-Catalunya 
vol superar els 86.000 visitants 
del dia de la cursa de Fórmula 1 
de la temporada passada o, com a 
mínim, igualar la xifra d’assistèn-
cia. El Gran Premi d’Espanya Pire-
lli 2016 té una previsió de més de 
188.000 aficionats des d’aquest 
divendres i fins diumenge. 

El Circuit, que acull per 26a edi-
ció la Fórmula 1, espera superar 
els registres de 2015 i trencar 
amb la dinàmica a la baixa d’afi-
cionats de les últimes edicions. 
“Volem que la tendència es cap-
giri”, explica el director general 
del Circuit, Joan Fontserè. 

Per augmentar visites, el prin-
cipal reclam és l’esportiu amb tot 
el que suposa la tanda d’entrena-
ments, les qualificacions i la cur-
sa de diumenge (14 h). A banda 
d’això, el Circuit ha programat un 
bon grapat d’activitats paral·le-
les. Una de les més esperades és 
la tradicional visita al pit-lane de 

dijous, quan els pilots surten dels 
boxs per signar autògrafs. Amb la 
mateixa finalitat se celebra l’Open 
Track, que permet l’accés a la pis-
ta del Circuit des de les zones de 

n El Mundial arriba al Circuit després de les quatre primeres cur-
ses de la temporada amb un clar domini  de Mercedes GP i el 
lideratge d’un dels seus dos pilots, Nico Rosberg, que ja va 
guanyar l’any passat. Tot i això, els principals reclams per a 
l’aficionat local són Fernando Alonso (McLaren Honda) i 
Carlos Sainz (Toro Rosso). Alonso va aconseguir tornar 
als punts amb un sisè lloc en la darrera cursa, a Rús-
sia, i farà la seva quinzena sortida a l’asfalt vallesà. Pel 
que fa a Sainz, va ser dotzè a Rússia i confia presentar 
la seva millor versió, ja que encara es recorda el cinquè 
millor temps als entrenaments de l’any passat. n

FERNANDO ALONSO I CARLOS 
SAINZ, ELS RECLAMS LOCALS

La F1 atrau un 52% d’espectadors 
d’altres països, un 21,3% de catalans 
i un 25,7% provinents de la resta 
d’Espanya. A MotoGP, en canvi, els 
percentatges segueixen una tendència 
oposada amb un 54,4% d’aficionats 
catalans, un 31,3% d’altres països i un 
14,3% de la resta d’Espanya. L’estudi 
de DEP també conclou que els espec-
tadors internacionals de Fórmula 1 
s’estan a Catalunya una mitjana de 4,2 
dies i els de MotoGP 3,9 dies, mentre 
que els residents a la resta d’Espanya 
s’hi estan una mitjana de 3,3 dies en el 
cas de la F1 i de 3,4 dies en  MotoGP.

EL 52% D’AFICIONATS  
SÓN ESTRANGERS 

públic, un cop finalitzat el Gran  
Premi. 

Dissabte i diumenge, l’animació 
dins del Circuit augmentarà amb 
el Hipstory, que serà una activitat 
lúdica i didàctica que explicarà la 
història del Hip Hop, amb diver-
sos espectacles entre la Tribuna B 
(zona de l’Estadi), I, N i Principal. 

Pel que fa a la Tribuna I també 
s’estrenarà el Tapes GP, que serà 
un espai food market amb gastro-
nomia mediterrània.

A més, el Circuit s’obre amb 
dues activitats gratuïtes: una ex-
hibició de karts el divendres (17 
h) i una cursa atlètica dins del  
Circuit dissabte (19 h). n 

El Pla Director Urbanístic (PDU) del 
Circuit també compta amb detrac-
tors. Fa uns mesos es va constituir 
la plataforma Que no ens venguin 
la moto, i ara les Joventuts d’Es- 
querra Republicana (JERC) s’han 
afegit a les veus contràries. El con-
sell nacional de la formació, cele-
brat diumenge a Parets, va apro-
var per unanimitat una resolució 
que rebutja el PDU, que “planteja 

ocupar sòl agrícola i forestal per 
promoure l’oci del motor, sota 
l’excusa de la creació de llocs de 
treball”. Per a les JERC, aquest és 
un model “basat en la construcció 
d’hotels, restaurants, comerços i 
oci fora de la trama urbana con-
solidada; el model econòmic de-
mostradament fallit que fomen-
ta el ciment, el petroli i els parcs 
temàtics”.

El futur urbanístic de l’entorn del 
Circuit també suma detractors
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PODEM DE LA LLAGOSTA DEMANA QUE ES RECTIFIQUI LA
PLACA D’INAUGURACIÓ DEL CENTRE D’ATENCIÓ PRIMÀRIA DEL 1989

INSTITUCIONAL

El cercle de Podem de la Llagosta ha sol·licitat a l’Ajuntament que rectifiqui la placa que recorda 
la inauguració del CAP de la Llagosta, el 12 de gener de 1989, ja que en la inscripció hi consta 
el tractament de Molt Honorable a l’aleshores president de la Generalitat, Jordi Pujol. 
El cercle de Podem recorda que l’estiu del 2014 es va retirar aquesta consideració a Jordi Pujol.

SALUT  EL CENTRE MOLLETÀ ÉS LA REFERÈNCIA DEL VALLÈS ORIENTAL EN L’ATENCIÓ A AQUESTES SÍNDROMES

La unitat de fibromiàlgia de l’Hospital de 
Mollet atén 250 casos nous cada any

Divendres que ve, 20 de maig, 
l’Hospital acollirà una jornada sobre 
malalties emergents i síndromes de 
sensibilització central organitzada 
per la Federació d’Associacions de 
Fibromiàlgia i Síndrome de Fatiga 
Crònica de Catalunya, l’Afimoic i  
la Fundació Sanitària Mollet, amb  
la col·laboració de l’Ajuntament de 
la ciutat. La jornada està adreçada  
a professionals de la salut que 
treballen en aquest àmbit.

LES MALALTIES 
EMERGENTS

Sessions professionals

La majoria d’afectades són dones d’entre 45 i 55 anys, si bé també hi ha altres perfils
hospital

BAIX VALLÈS. La Plataforma en 
Defensa de la Sanitat Pública del 
Baix Vallès és va reunir dimecres 
de la setmana passada amb la di-
recció de zona del Servei Català 
de la Salut, Atenció Primària i la 
Fundació Sanitària de Mollet per 
traslladar-los les reivindicacions 
de la plataforma. Entre d’altres, 
en la reunió es van tractar temes 
com les llistes d’espera d’algunes 
especialitats a l’Hospital de Mollet, 
la rehabilitació, l’oftalmologia, la 
traumatologia i les urgències hos-
pitalàries, així com la dotació de 
recursos a l’atenció primària.

Més participació
Una de les qüestions que es van 
acordar en la reunió és que es 
buscarien mecanismes de parti-
cipació en l’atenció primària, com 
podria ser un consell de partici-
pació del Baix Vallès que aculli 
tots els ambulatoris de la zona i 
en què hi hagi participació de la 
plataforma i d’altres agents so-
cials i polítics.

Altres qüestions que també es 
van tractar en la reunió i sobre les 
quals no hi va haver acord van ser 
la sol·licitud d’un Fibroscan per a 
l’Hospital de Mollet, l’elaboració 
d’una auditoria dels comptes de 
la Fundació Sanitària de Mollet, 
i la possibilitat d’ampliar les ur-
gències als ambulatoris. n

La Plataforma 
en Defensa de la 
Sanitat es reuneix 
amb el CatSalut

MOLLET. Coincidint amb el Dia 
Mundial de la Fibromiàlgia i la 
Fatiga Crònica, el 12 de maig, 
l’Hospital de Mollet ha donat a 
conèixer el nombre de casos ate-
sos a la Unitat de Fibromiàlgia i 
Fatiga Crònica del centre sanitari 
molletà, la unitat de referència a 
la comarca d’aquestes síndromes. 
La unitat està en funcionament 
des de l’any 2010 i està formada 
per un equip de dues metgesses 
reumatòlogues, una metgessa 
internista, una psicòloga clínica 
i una infermera i gestora de la 
unitat. Atén unes 250 primeres 
visites a l’any de mitjana i ofereix 
sessions psicoeducatives per a 
les persones afectades i per a fa-
miliars, així com teràpia psicolò-
gica grupal. Des de la seva posada 
en funcionament, la unitat ha atès 
1.400 persones.

Marta Pelegrín, infermera i ges-
tora de la unitat, explica que “ara 

com ara no es coneixen les cau-
ses que provoquen la fibromiàl-
gia i la fatiga crònica, però sí que 
sabem que les situacions d’es-
trés poden ser factors desen-
cadenants”. Pelegrín afegeix que 
“els tractaments farmacològics 
estan pensats per alleujar-ne 

els símptomes, però el més efi-
caç és que els afectats tinguin 
eines per trobar-se millor cada 
dia, treballin les emocions, facin 
estiraments musculars, tècni-
ques de relaxació...”. 

La fibromiàlgia és una síndro-
me clínica caracteritzada per do-
lor crònic generalitzat a tot el cos, 
sobretot als músculs i a l’esquena 
i amb gran sensibilitat local a la 
pressió en molts punts. És espe-
cialment freqüent entre les dones 
(4,2% del total de la població fe-
menina i 0,2% de la masculina), 
sobretot d’entre 45 i 55 anys, i 
sovint s’acompanya de “cansa-

ment, trastorns del son i de l’es-
tat d’ànim”, símptomes digestius 
i mal de cap, entre d’altres. La fi-
bromiàlgia pot afectar significati-
vament la qualitat de vida de les 
persones que la pateixen i tenir 
un important impacte personal, 
familiar, laboral i social. 

La unitat treballa en coordi-
nació amb els centres d’atenció 
primària de la comarca i també 
dóna suport a les associacions de 
persones afectades amb activi-
tats, com la que va organitzar di-
jous l’Afimoic, l’Associació de Fi-
bromiàlgia de Mollet i Comarca. n

DIA MUNDIAL  L’Afimoic va posar dijous un punt informatiu al centre



PUBLICITAT 5contrapunt   dv, 13 maig 2016



SOCIETAT6    dv, 13 maig 2016   contrapunt

MOLLET. Els alumnes de batxille-
rat de l’institut Aiguaviva seran 
els que el curs que ve ocuparan 
les aules de la fins ara escola de 
primària Nicolás Longarón. El 
Departament d’Ensenyament ja 
va confirmar fa uns mesos que 
l’escola Longarón tancaria defini-
tivament a finals d’aquest curs, i 
que els 42 alumnes de 3r a 6è de 
primària que encara hi queden es 
traslladarien a Col·legis Nous.

El regidor d’Educació, Raúl Bro-
to, però, ha confirmat que a les 
famílies d’aquests alumnes se’ls 
ofereix la possibilitat d’escollir 
qualsevol altre centre per al curs 
que ve, tot i que prioritàriament 
l’assignació es fa a Col·legis Nous. 
“Els grups de 5è i 6è de Col·le-
gis Nous triplicaran les línies 
per assumir els nous alumnes 
vinguts del Longarón”, explica 

Broto, qui també confirma que el 
centre incorporarà una jornada i 
mitja de professorat per afrontar 
l’increment d’alumnes a partir de 
setembre. 

D’altra banda, i en relació amb 
les dades de preinscripció a P3, 
Broto afirma que “finalment hi 
ha hagut més places que de-
manda, i per sort els alumnes 
han quedat repartits i equili-
brats per tots els centres”, ex-
plica.  

L’Aiguaviva, separat
Per la seva banda, l’institut Aigua-
viva viurà un notable augment 
d’alumnes, fins arribar als 400. 
D’una banda perquè hi haurà 
una línia més de primer d’ESO 
per donar resposta a l’increment 
d’alumnes d’aquesta edat a la ciu-
tat, i d’una altra perquè el centre 

EDUCACIÓ  EL CENTRE DE SECUNDÀRIA CREIXERÀ FINS ARRIBAR ALS 400 ALUMNES

El Longarón acollirà els alumnes 
de batxillerat de l’INS Aiguaviva

fapac

El proper 17 de maig acaba el ter-
mini per presentar les fotografies 
per al primer Concurs fotogràfic 
de formes matemàtiques de Pa-
rets. El concurs està adreçat a tots 

els alumnes entre 12 i 16 anys, i  
l’objectiu és capturar imatges amb 
formes matemàtiques,  del muni-
cipi, com arquitectura, mobiliari, 
vehicles en moviment, etc.

Ampliat el termini del concurs matemàtic

Activitats per a tothom a la Fira d’Entitats
Sant Fost va celebrar dissabte la Fira d’Entitats. A més de les parades  
informatives, els assistents van gaudir d’activitats variades: tallers de  
manualitats, pintacares, pintura, gimcana, esport, inflable, sortejos... També 
hi va haver mostres de ball, un dinar de germanor i una cantada d’havaneres.

sheila spreu

Les AMPA recullen més de 1.800 firmes
Les AMPA de Mollet han recollit les últimes setmanes poc més de 1.800 
signatures per demanar al Departament d’Ensenyament que el curs que ve 
no tanqui cap línia de P3 al municipi i que aprofiti el descens de natalitat per 
abaixar les ràtios d’alumnes per aula i que posi fi a les massificacions d’aules 
de secundària. Les AMPA dimecres es reunien amb responsables municipals 
i en uns dies lliuraran les firmes al Departament d’Ensenyament.

L’esperit de les cooperatives a les escoles
Els alumnes de 5è de les escoles Montseny, Sant Gervasi, Lestonnac i del 
Bosc van celebrar dimarts la quarta fira de les cooperatives, durant la qual 
van posar a la venda els productes creats per a l’ocasió. Els beneficis es
destinaran a una ONG. En total van participar-hi 250 alumnes.

ajuntament

assumirà per primera vegada tots 
els cursos de secundària, inclosos 
els dos de batxillerat. Aquests dos 
cursos, justament, seran els que 
faran les classes a l’antic Nicolás 
Longarón, que durant aquest es-
tiu s’adequarà com a institut amb 
l’habilitació dels espais i d’aules 
més grans. La falta d’espai a l’ins-
titut Aiguaviva, i el fet que les ins-
tal·lacions quedin separades en 
dos espais diferents, preocupen 
l’Ajuntament, les AMPA i la resta 
de la comunitat educativa, que 
temen que la situació de provisio-
nalitat s’allargui en el temps. En 
aquest sentit, el regidor d’Edu-
cació, Raúl Broto, ha tornat a re-
clamar al Departament d’Ensen-
yament la construcció del quart 
institut i un mapa escolar a mitjà 
termini que planifiqui la distribu-
ció de grups als centres. n

EMPRENEDORIA  ELS BENEFICIS SÓN PER A FINALITATS SOCIALS

L’Ajuntament de la Llagosta ha 
obert aquesta setmana el període 
per sol·licitar ajuts de menjador  
escolar per al curs 2016-2017. 
El tràmit s’adreça als alumnes 
matriculats a les escoles Sagrada 
Família, Les Planes, Joan Maragall 
o Gilpe, empadronats al municipi 
i que tinguin una especial situació 
familiar amb necessitats socials i/o 
econòmiques i sempre que no els 
pertoqui la gratuïtat del servei. La 
sol·licitud d’ajuts de menjador pot 
fer-se a l’Oficina d’Atenció a la 
Ciutadania (OAC) fins al 27 de maig.

LA LLAGOSTA OBRE 
EL PERÍODE DELS 
AJUTS AL MENJADOR

Ajuts econòmics



PUBLICITAT 7contrapunt   dv, 13 maig 2016



SOCIETAT8    dv, 13 maig 2016   contrapunt

MOBILITAT  EL GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA RECULL LES DEMANDES DE L’AJUNTAMENT

El PSC al Parlament demana al 
govern el desviament de la B-500

PANCARTA  Els veïns de Sant Fost han reprès les mobilitzacions

arxiu
SANT FOST. El grup del PSC al Par-
lament ha presentat una proposta 
de resolució a la Cambra sobre la 
carretera B-500 per tal que sigui 
tractada i debatuda a la Comissió 
de Territori. La proposta recull 
així la demanda de l’Ajuntament 
de Sant Fost traslladada als grups 
parlamentaris i aprovada en l’úl-
tim ple municipal.

La proposta de resolució ins-
ta el govern de la Generalitat a 
reconèixer “la necessitat ina-
jornable” de desviar el trànsit 
de l’actual B-500 fora del centre 
urbà de la població des del punt 
quilomètric 9,8 al 12,8 i a formu-
lar en un termini no superior a sis 
mesos un projecte que defineixi 
el traçat de desviament provisio-
nal d’aquest tram de la carretera 
B-500 i sotmetre’l a la considera-
ció de l’Ajuntament de Sant Fost.

La proposta també demana 
preveure la incorporació de l’exe-
cució de les obres al projecte de 
llei de pressupostos de la Gene-
ralitat de l’any 2017 i a iniciar 

L’Associació de Veïns de la Selva 
del Vallès, a Sant Fost, va renovar 
diumenge en assemblea la seva 
junta. David Flores és el nou pre-
sident, Jaume Borràs el secretari i 
Maria Freire la tresorera. La nova 
junta es proposa treballar en afers 
d’interès veïnal, sobretot els rela-
cionats amb la seguretat a les ur-
banitzacions Mas Llombart i Mas 
Corts, “últimament força altera-
da”, així com reforçar les relacions 
amb l’Ajuntament i la resta d’en-
titats, indiquen fonts de l’entitat 
que durant anys ha estat presidida 
per Juan García Dolz. 

D’altra banda, l’AV de Santa 
Rosa de Mollet també ha renovat 
recentment la junta. Teresa Prades 
i Meritxell Castellvell, presidenta i 
vicepresidenta respectivament, es 
mantenen, i s’hi sumen Raimun-
do Ramírez com a tresorer, Aida 
Fonseca com a secretària, i Javier 
Serrano i Rosario Giménez com a 
vocals. L’AV pretén consolidar les 
activitats que ja organitza cada 
any, com el carnaval i la revetlla 
de Sant Joan amb més gent jove. n

Noves juntes de 
veïns a Santa Rosa 
i la Selva del Vallès

CIUTADANIA

el traspàs de la titularitat de la 
B-500 a l’Ajuntament de Sant 
Fost en el tram comprès entre els 
punts quilomètrics 13 i 10 i a la 
modificació d’afectacions deriva-
des de l’actual configuració i am-
pliació d’aquesta via.

Aquestes demandes són les que 
el ple municipal del consistori 
santfostenc va aprovar el passat 
mes d’abril després d’haver fet 

diverses sol·licituds a la Generali-
tat en aquest sentit.  

També es dóna la circumstàn-
cia que la Comissió per al Desvia-
ment de la B-500 i els veïns han 
començat un seguit de mobilitza-
cions i talls de trànsit per exigir a 
la Generalitat solucions a l’elevat 
trànsit d’aquesta via i la falta de 
seguretat que genera el pas de la 
carretera pel centre del poble. n

L’Ajuntament de Parets ha re-
querit informació a Adif sobre 
l’esllavissada que la setmana 
passada va afectar un talús a 
la R3 al seu pas pel municipi, 
un succés que la companyia va 
atribuir a la fuita d’aigua d’una 
piscina particular. “És cert que 
el despreniment el va causar 
una fuita d’aigua, però l’hau-
rien pogut causar fortes plu-
ges perquè el talús no està 
reforçat”, explica el regidor de 

Territori de Parets, Francesc 
Juzgado. “Ens reunirem amb 
Adif per tractar exclusiva-
ment aquesta qüestió, i dema-
narem que es facin interven-
cions a curt termini per evitar 
problemes com aquest”, afe-
geix. “De cara al desdobla-
ment de la R3 ja vam demanar 
reforçar el talús, però ara ja 
es veu que cal actuar a curt 
termini”, insisteix el regidor, 
que dóna suport als veïns. n

L’Ajuntament de Parets fa costat
als veïns en l’esllavissada de la R3

MOLLET. L’empresa pública Cor-
reos ha ampliat la seva flota de ve-
hicles amb l’adquisició de 25 nous 
scooters elèctrics a Barcelona, dos 
dels quals s’han destinat a l’oficina 
del carrer Antònia Canet de Mollet. 
Es tracta del model Scutum S02, 
totalment fabricat a Espanya. La 
iniciativa ha suposat una reducció 
de les emissions de CO2 de més 
del 30% els últims anys, i alhora 
eleva el nivell de renovació de les 
flotes de vehicles de l’empresa. El 
model S02 de Scutum incorpora 
un fre de mà, un bidó de mercade-
ria propi de l’entitat i el disseny del 
carenat de color groc corporatiu i 
el logotip l’empresa de color verd, 
fet que destaca el vessant ecològic 
del vehicle. L’scooter assoleix una 
velocitat màxima de 80 km/h, su-
porta fins a 175 quilos de càrrega 
i disposa d’una autonomia de 100 
quilòmetres. També compta amb 
il·luminació LED, marxa enrere i 
tres modalitats de conducció: ciu-
tat, sport i eco, cosa que permet 
estalviar més de 500 euros cada 
10.000 km. n

Dues motos 
elèctriques per al 
servei de correus

MEDI AMBIENT
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programació

Dissabte, 14 de maig
A les 13.30 h. Resum informatiu

Diumenge, 15 de maig
A les 22 h La Jornada de diumenge

Dimarts, 17 de maig
A les 20.30 h Parlem-ne 

Dijous, 19 de maig
A les 20.30 h Visions

FARMÀCIES DE TORN

MOLLET
Farmàcies de guàrdia

13. rovirosa s. Berenguer III, 66
14. sánchez. Sant Ramon, 55
15. satorres. Av. Llibertat, 36
16. tugas. Plaça Catalunya, 1
17. vilaseca. Jaume I, 87
18. amadó. Plaça Prat de la Riba, 17
19. barbero. Gaietà Vínzia, 66

SANT FOST
15. m. gonzález. Av. Sant Jeroni, 2

MARTORELLES
22. c. holguera. c. Nou, 4

SANTA MARIA 
f. muñoz. c. López de Castro, 9

Dimarts 3

Carmen de la Fuente López (Parets)  84 anys

Dimecres 4

Manuel Nieto Romero (Mollet)  83 anys

Dijous 5

Amadeo Tarragó Torrents (Martorelles) 87 anys

Mercedes Díaz Zorrilla (Mollet)   84 anys

Divendres 6

M. del C. Maestre Bedia (La Llagosta)  89 anys

Juan Llonch Aragó (Mollet)  86 anys

Dissabte 7

Eulàlia Trigueros Elias (Montmeló)  83 anys

Rosa Manils Viñeta (Parets)  88 anys

Diumenge 8

Maria Bola Plata (Mollet)  89 anys

Pilar Custodio Vicien (Mollet)  91 anys

 Dades facilitades per la Funerària Monserdà 
i la Funerària Montserrat Truyols

DEFUNCIONS

NAIXEMENTS

Dimarts 3

Axel Cerezuela Contreras (Mollet)

Diumenge 8

Gema Barros Villarroya (Mollet)

Dades facilitades per l’Hospital de Mollet

PARETS. La pista esportiva de Can 
Butjosa, a Parets, tancarà un dels 
laterals per evitar l’elevada so-
noritat que genera l’equipament 
arran de la instal·lació, fa poc més 
d’un any, d’una coberta metàl·lica. 
Aquesta és una de les solucions 
que s’aplicaran per reduir l’impac-
te sonor que des de fa mesos ge-
nera l’ús de la pista i que ha causat 
les queixes dels veïns. 

De fet, l’octubre passat l’Ajun-
tament va tancar cautelarment la 
pista esportiva durant les estones 
d’accés lliure dels caps de setma-
na per les queixes dels veïns, que 
explicaven que “la nova coberta 
fa de caixa de ressonància, de 
manera que qualsevol crit o la 

EQUIPAMENTS  L’AJUNTAMENT INVERTIRÀ 87.000 EUROS PER CONSTRUIR UNA PARET LATERAL I RECOBRIR LA COBERTA

Mesures contra el soroll 
a la pista de Can Butjosa

música posada a un nivell nor-
mal s’amplifica i a fora se sent 
molt més forta”. A partir d’aquí, 
l’Ajuntament va encarregar un 
estudi especialitzat d’audiometria 
per mesurar els decibels a l’entorn 
de la instal·lació i valorar si calia 
prendre alguna mesura correc-
tora que permetés reduir-ne la 
sonoritat, i va consignar una par-
tida de 87.000 euros al pressupost 
d’aquest any per actuar a l’equi-
pament. “La paret lateral es farà 
d’un material que absorbeix el 
so, tant de dins com de fora, i la 
coberta també es recobrirà amb 
materials que esmorteeixen el 
soroll”, explica el regidor de Ter- 
ritori, Francesc Juzgado.

arxiu

SOROLL  L’actuació per minimitzar-ne l’impacte es farà a l’estiu

Estrena del nou tram del camí del Tenes
El Consorci per a la Defensa de la Conca del riu Besòs i l’Ajuntament de 
Parets van inaugurar, dimecres, les obres d’un tram del camí fluvial del 
Tenes que ara permet enllaçar amb els camins fluvials del Besòs, el Congost 
i el Mogent. El nou tram, de 2,2 km, va des de l’avinguda Josep Tarradellas 
fins a tocar a Montmeló pel marge esquerre del riu. L’objectiu del projecte 
és fer més segurs i transitables els prop de 31 km de camí fluvial del Tenes.

consorci del besòs / h.gallardo

MEDI AMBIENT  EL TRAM HABILITAT UNEIX PARETS I MONTMELÓ

El regidor també explica que el 
projecte de millora s’ha presentat 
als veïns, i que la previsió és re-
novar la instal·lació els mesos de 
juliol i agost, “coincidint amb les 
vacances dels alumnes de l’Es-
cola Pompeu Fabra, que habi-
tualment utilitzen la pista com 
a gimnàs del centre”.  

La coberta metàl·lica que ara 
caldrà corregir es va instal·lar fa 
poc més d’un any per un import 
de 215.000 euros, i fins i tot el 
projecte va rebre un reconeixe-
ment del Consell Superior dels 
Col·legis d’Arquitectes d’Espanya 
i ha estat seleccionada per als pre-
mis FAD d’Arquitectura. n

PARETS. La junta de govern local 
ha aprovat la millora de les ins-
tal·lacions de la piscina coberta de 
Can Butjosa Miguel Luque. L’ob-
jectiu és renovar els sistemes de 
ventilació de la piscina, d’aeració i 
climatització de l’equipament, així 
com millorar el sistema d’escalfa-
ment d’aigua calenta per a les du-
txes, actualment deficient. 

El projecte, amb un pressupost 
de licitació 213.066 euros, preveu 
col·locar un nou sistema de con-
trol dels nivells de CO2, renovar 
la climatització del vestíbul i els 
vestidors, col·locar acumuladors 
d’aigua calenta i nous compres-
sors, reparar les fuites de gas 

Parets destina 213.000 €
a renovar la climatització 
de la piscina Miguel Luque 

refrigerant, tancar l’accés entre 
la piscina i el vestíbul i aillar els 
col·lectors i canonades de la sala 
de calderes, entre d’altres. El go-
vern local preveu executar les 
obres a l’estiu. “El condiciona-
ment podrà fer-se sense aturar 
l’activitat normal de la piscina, 
i durarà unes cinc setmanes”, 
explica Francesc Juzgado, qui afe-
geix que ara s’estan licitant els 
treballs i que la previsió és adjudi-
car-los d’aquí a poques setmanes. 

La piscina Miguel Luque, inaugu-
rada el 1987, és la seu del Club de 
Natació Parets. “Les instal·lacions 
són velles i ja convenia fer-hi 
una millora”, diu Juzgado. n
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SANTA JOANA DE LESTONNAC

escola lestonnac

La parròquia entronitzarà la imatge 
de Santa Joana de Lestonnac

MOLLET. Divendres vinent, 20 de 
maig (19 h), l’Escola Lestonnac 
celebrarà a l’església de Sant Vi-
cenç de Mollet una eucaristia amb 
motiu de la festivitat de la patro-
na de l’escola, Santa Joana de Les-
tonnac. La celebració s’emmarca 
en les activitats de celebració del 
centenari del centre. La missa es 
clourà amb l’entronització de la 
imatge de Santa Joana de Leston-
nac a la capella de la Mare de Déu 
dels Àngels. 

L’escultura que lluirà la parrò-
quia a partir de divendres és una 
rèplica de la que té la figura al 
temple de la Sagrada Família de 
Barcelona. Donat que l’original 
està pensada per ubicar-se a 50 
metres d’altura, la mirada de San-
ta Joana es projecta cap avall, des 
d’on contempla el caminar de to-
thom qui l’ha coneguda. La mà de 
Joana reposa sobre l’espatlla de 
la nena que l’acompanya. L’altra 
mà de Joana es recolza al cor, on 

RELIGIÓ  L’ESCULTURA ÉS UNA RÈPLICA DE LA IMATGE QUE HI HA A LA SAGRADA FAMÍLIA

L’acte forma part de la celebració del centenari de l’escola de les monges

Martorelles convida els veïns a 
posar parada al mercat setmanal 
de Carrencà de manera puntual a 
canvi d’una aportació al rebost so-
lidari. Cada setmana es permetrà 
la instal·lació de dues parades de 
particulars al mercat de 9 a 13 h.

Parades de veïns al 
mercat de Martorelles

Record als assassinats als camps nazis
Amb motiu del 71è aniversari de l’alliberament del camp de concentració de 
Mauthausen, l’Ajuntament de Mollet i l’Associació d’Amical Mauthausen van fer 
una ofrena floral al monument a les persones assassinades als camps nazis, 
on es va recordar els molletans que van morir en aquest camp de concentració.

MEMÒRIA HISTÒRICA  OFRENA FLORAL EN SENYAL DE RESPECTE
ajuntament

hi estreny les constitucions de la 
Companyia de Maria (1638).

Segons explica el centre, “la 

figura de Joana és sinònim de 
recolzament, en un segon pla, 
com passa amb els educadors, 
que ajuden a créixer en lliber-
tat, mentre que la de la nena és 
senyal d’avidesa, de fermesa 
davant un món que se li desco-
breix davant seu”. Finalment, un 
tercer símbol de l’escultura és la 
flama encesa que la sosté la nena, 
“una flama que crida a desco-
brir i incentivar altres flames 
que no són altra cosa que els 
somnis personals i col·lectius”.

L’escultor de la imatge és Fran-
cesc Carulla i Serra. Gaudí va 
voler que, al temple de la Sagra-
da Família hi fossin presents els 
sants fundadors que haguessin 
tingut una incidència específica a 
la ciutat de Barcelona. El projecte 
de Joana de Lestonnac va arribar 
a Barcelona el 1650, i va ser el 
primer projecte educatiu adreçat 
a noies, fet que el converteix en 
singular per a la ciutat comtal. n

Marc Selva, membre de la Briga-
da Vallesana a Eko-Idomeni, farà 
una xerrada dijous (19 h) al Casal 
Cultural sobre la seva experiència 
al camp de refugiats d’Idomeni i 
el tracte que reben els desplaçats 
per part de la Unió Europea.

Xerrada al Casal 
sobre els refugiats
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EMPRESES PYMES AUTÒNOMS PARTICULARS

Nous serveis
Dret de família i successions

Obligacions i contractes
Dret bancari

Dret societari i mercantil
Responsabilitat civil
Dret administratiu
Dret immobiliari

C/Anselm Clavé, 2. 4º 2ª. 08100. Mollet del Vallès. 
Tel. 935 703 991  |   Fax 935 939 849 
Email: administracio@asemax.org

Seguim oferint
Fiscalitat : IRPF, IVA, IS, Autònoms
Comptabilitat
Constitució , fusió i dissolució de societats
Anàlisi de viabilitat empresarial
Optimització de costos
Gestió i control del risc i endeutament
Tràmits davant organismes públics

ASSESSORS EMPRESARIALS

El Sindicat dels Tècnics d’Hisenda cal-
cula que l’any 2010 hi havia a Espanya 
1,3 milions de lloguers submergits. Una 
xifra que suposaria gairebé el 50% del 
total d’habitatges en lloguer i al voltant 
de 3.000 milions d’euros anuals no de-
clarats.

Per combatre l’existència d’aquests 
lloguers en negre, Hisenda ha introduït 
com a novetat a la campanya de la ren-
da d’aquest any l’avís a determinats 
contribuents que han realitzat anuncis 
de lloguer per internet del deure de de-
clarar els ingressos que obtinguin per 
aquesta causa. 

Així, Hisenda enviarà als contribuents 
amb lloguers a internet aquest mis-
satge: “D’acord amb les dades de què 
disposa l’AEAT, vostè ha fet anuncis de 
lloguer d’immobles en diferents mitjans 
publicitaris, inclòs internet. Li recordem 
que, en cas d’haver percebut rendes per 
lloguer, han d’incloure’s a la declaració, 
així com qualsevol tipus de renda per la 
qual hagi de tributar i no consti en les 
dades fiscals”.

Però aquí no acaben les mesures, ja que 
Hisenda podrà creuar les dades dels ha-
bitatges sobre les quals s’ha publicitat 
una oferta de lloguer amb els consums 
elèctrics i inspeccions. És a dir, per tenir 
accés a les factures de la llum, gas o 
aigua, Hisenda podrà creuar la informa-
ció per saber si els pisos publicitats han 
tingut consums que evidenciïn l’arren-
dament. També podrà creuar aquesta 
informació amb la dels organismes 
públics en cas de constitució de fiança.

Iker Cabezuelo Adame
Advocat

icabezuelo@cgcabogados.net

Hisenda vigilarà 
els anuncis 
de lloguers 
per internet

CONSULTORI

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

MOLLET. Un total de 561 veïns de 
Mollet –62% dones i 38% homes– 
majors de 16 anys han pres part 
fins el passat 29 d’abril en el pro-
cés participatiu per definir el Pla 
d’Actuació de Mandat (PAM) per 
al període 2016-2019 amb l’apor-
tació de 347 propostes. Aquestes 
aportacions complementaran les 
240 que el govern municipal ja va 
preveure en el document inicial, 
presentat al març.

Així, de les propostes recollides 
entre els veïns, el 47% fa referèn-
cia a la neteja de carrers i parcs, 
la poda d’arbrat, la mobilitat amb 
més control de velocitat i els corre-
cans als barris. El 28% han tractat 
la generació d’oportunitats, so-
bretot en aspectes com els plans 
d’ocupació, un centre comercial 
amb cinemes, l’atracció de noves 
empreses i més promoció comer-
cial local. I el 25% d’aportacions 
han fet referència a les necessitats 
de les persones, com el control 

POLÍTICA  EL GOVERN MUNICIPAL INCORPORARÀ AL PAM LES PROPOSTES MÉS VIABLES

El Pla d’Actuació de Mandat de 
Mollet rep aportacions de 560 veïns

policial pel que fa al compliment 
del civisme i més activitats per a la 
gent gran i els joves.

Ara el govern municipal analit-
zarà i avaluarà les aportacions i les 
afegirà al PAM sempre que es con-
siderin viables, i d’aquesta manera 
s’acabarà de definir un pla d’ac-
tuació que es va presentar inicial-
ment el 8 de març –amb unes 240 
propostes– i que, segons l’Ajun-
tament, també incorpora tots els 
acords als quals s’ha arribat des 
d’inici de mandat amb la resta de 
forces polítiques municipals.

“Servei a les persones”
Segons el govern municipal, el 
PAM posa l’accent en tres àmbits: 
les necessitats de les persones, la 
generació d’oportunitats –ja sigui 
adreçades al comerç local, els po-
lígons o l’activitat econòmica en 
general– i els espais.

A grans trets, el document ini-
cial del PAM proposava prioritzar 

Esquerra Republicana de Catalu- 
nya va constituir divendres la sec-
ció local a la Llagosta en un acte 
celebrat a Can Pelegrí, una secció 
local que es constitueix per sego-
na vegada al municipi i que actual-
ment compta amb set militants 
i una vintena de simpatitzants. 
L’executiva local està formada 
per Xavier Cols (president local, 
secretari de política municipal i 
regidor), Jordi Martín (secretari 
d’organització) i Susanna Vega 
(secretària de la dona i finances). 
Segons Xavier Cols, “els reptes 

immediats de la nova executiva 
local són començar a treballar 
de cara a les eleccions gene-
rals del 26 de juny” i continuar 
donant a conèixer el vot indepen-
dentista d’ERC al municipi”. Com 
a repte a llarg termini, la formació 
es proposa superar l’actual regi-
dor per als comicis municipals de 
2019. Oriol Ramon, president del 
partit a la comarca, va destacar 
que “ERC és el partit dels treba-
lladors”. Pròximament, la secció 
local farà una nova reunió per tal 
d’ampliar l’actual executiva.

Esquerra constitueix nova 
secció local a la Llagosta 

ajuts bàsics per a la manutenció 
alimentària i el suport energètic 
de les famílies i persones vulnera-
bles; negociar amb la Generalitat 
l’obertura d’un centre obert per 
a infants a Can Borrell; ampliar 
l’oferta esportiva (circuit perma-
nent de bicicròs, cobriment de la 
pista exterior del pavelló de Pla-
na); reforçar la vigilància ciuta-
dana amb més agents de civisme; 
elaborar un pla de dinamització 
del Mercat Municipal i un pla de 
millora del mercat setmanal, pro-
moure el desenvolupament de 
l’espai Can Prat-Teneria com a 
parc d’activitat econòmica, iniciar 
els treballs de millora de la llera 
del riu Besòs per a ús ciutadà i am-
pliar la zona de vianants del centre 
històric als carrers de l’entorn de 
l’església.

El govern municipal valora po-
sitivament la resposta que hi ha 
hagut durant aquest procés de 
participació ciutadana. n

SECCIÓ LOCAL  El grup es va reunir divendres a Can Pelegrí

j.l.r.b.

MOLLET. El Casal Popular El Taba-
ran i la CUP Mollet han organitzat 
dijous, 19 de maig (19.30 h), la 
presentació del llibre El franquis-
me que no marxa, un viatge al cor 
de les famílies responsables de la 
dictadura franquista i com els seus 
fills i néts continuen avui al capda-
vant de les principals empreses i 
no han perdut pes polític. La pre-
sentació anirà a càrrec de l’autor, 
Lluc Salellas, politòleg, periodista i 
regidor de la CUP a Girona. Salellas 
documenta i relata com les elits 
franquistes van ressituar-se amb 
les màximes facilitats en les es-
tructures de poder de la nova de-
mocràcia després de la dictadura. 

Municipalitzar l’aigua
La CUP Mollet també ha iniciat 
una campanya per municipalitzar 
el servei d’aigua a la ciutat. Segons 
la formació, “tot i que és un dret 
essencial, el preu de l’aigua està 
inflat per les privatitzacions del 
servei; si es municipalitzés, el 
preu es podria abaratir fins a 
un 25% per als usuaris”, diuen.

La CUP presenta el 
llibre ‘El franquisme 
que no marxa’
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Lluís Llach encoratja les bases 
independentistes a Can Rajoler

PARETS. El teatre de Can Rajoler va 
quedar petit per encabir el nom-
brós públic que s’hi va aplegar di-
lluns per participar en el col·loqui 
organitzat per l’ANC amb el dipu-
tat de Junts pel Sí Lluís Llach, qui 
va voler transmetre un missatge 
motivador a les bases independen-
tistes per “continuar lluitant pel 
futur estat català”.

En la seva intervenció, Llach va 
voler posar en valor els 72 dipu-
tats independentistes a la Cambra 
catalana i va assegurar que “tenim 
un Parlament i un govern deter-
minats cap a la independència, i 
hi anem tots, els 72. Malgrat les 
discussions, dins el Parlament 
no es grinyola”, deia.

Llach, que presideix la Comissió 
d’Estudi del Procés Constituent al 
Parlament, va explicar que aquest 
procés per bastir el model de país 
per a un futur estat català té dos 
vessants, l’institucional, que és la 
feina que s’està fent des de la co-
missió parlamentària, i el social, 
en què “la societat serà qui es-
tructuri un procés de debat so-
bre quin model de país volem. 
L’Onze de Setembre s’hauria de 
convertir en la festa nacional 
per la futura constitució i que 
fos el tret d’inici de la participa-

SOBIRANISME  L’ANC VA ORGANITZAR L’ACTE, QUE VA OMPLIR EL TEATRE PARETÀ

PARETS. Ara Parets ERC, NOPP i 
CDC, aquest últim ara al govern, 
demanaran per mitjà d’una moció 
al ple que l’Ajuntament organitzi 
un procés participatiu en un pe-
ríode màxim de 4 mesos perquè la 
ciutadania pugui decidir si Parets 
s’integra a l’Associació de Muni- 
cipis per la Independència (AMI).

El ple paretà ja va rebutjar 
l’adhesió a l’AMI el passat 24 de 
setembre amb els vots en contra 
del PSC i Ciutadans i l’abstenció 
de Sumem Parets. Ara, els par-
tits volen una consulta ciutadana 
que s’organitzaria a través d’una 
comissió informativa específica, 
a falta d’un reglament sobre con-
sultes populars. n 

ERC, NOPP i CDC 
volen una consulta
per decidir si 
Parets entra a l’AMI

“El Parlament i govern estan determinats per la independència”, diu 

A TAULA  Lluís Llach durant el col·loqui al teatre

anc parets

ció de la societat per definir el 
país”, opinava Llach. Per al dipu-
tat, el procés constituent és “una 
gran possibilitat de dialogar i 
és important implicar no només 
els independentistes, sinó tam-
bé sobiranistes i defensors del 
dret a decidir perquè volem fer 
un país de tots i per a tots”. En 
aquest sentit, el diputat considera-
va que el debat sobre polítiques so-
cials pot ser una manera d’incorpo-
rar col·lectius que no són pròxims 
a les idees independentistes. 

A preguntes del públic, Llach 
va voler donar un missatge espe-
rançador pel que fa al paper que 

pot tenir Europa en la independèn-
cia de Catalunya. “S’està fent feina 
d’exteriors, i hem de confiar-hi 
perquè Catalunya té molts trum-
fos, un dels més importants 
l’economia, perquè som la ter-
cera força econòmica d’Europa. 
Som un poder fàctic i hem de fer-
ho servir amb intel·ligència”.

L’acte, organitzat per l’Assem-
blea Nacional Catalana, i moderat 
per la periodista i directora de 
Contrapunt Laura Ortiz, també va 
comptar amb la participació del 
diputat paretà Jordi Turull, qui va 
presentar Llach i de qui va lloar la 
seva tasca al Parlament. n

L’Assemblea de Joves de Parets 
organitza diumenge (17 h), a la 
plaça de la Vila, un acte per ana-
litzar el paper dels moviments so-
cials en el moment polític actual 
cinc anys després de les famoses 
manifestacions del 15-M, quan 
milers de persones van acampar 
a les principals places del país 
amb la intenció de promoure una 
democràcia més participativa.

Per fer-ho comptaran amb Án-
gel Jiménez, activista de la PAH, i 
Jordi Mir, activista i professor de 
la UPF i la UAB, que parlaran sobre 
el sorgiment del moviment dels 
indignats i d’altres plataformes 
ciutadanes, actors importants en 
l’agenda política actual. n

L’Assemblea de 
Joves de Parets 
analitza la petjada 
del 15-M 
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MARTORELLES OBRE UNA NOVA CONVOCATÒRIA
DE PLANS D’OCUPACIÓ PER A PERSONES A L’ATUR

TREBALL

L’Ajuntament de Martorelles ha obert una nova convocatòria de plans d’ocupació local 
i durant uns mesos contractarà dos peons de neteja de la via pública i tres peons de 
logística i brigades municipals (llocs reservats a col·lectius en risc d’exclusió social),
a més d’un conserge d’instal·lacions culturals i un auxiliar administratiu.

“La situació és més que preocu-
pant. Els últims tres anys, els ac-
cidents laborals han augmentat 
a la comarca perillosament, un 
19%, mentre que el nombre de 
treballadors ocupats durant el 
mateix període ha augmentat 
un 9,80%. El desajust de xifres 
és més que evident”. Aquestes 
eren algunes de les declaracions 
que el secretari comarcal de la 
UGT, Òscar Riu, va fer amb motiu 
de la presentació de l’informe so-
bre la sinistralitat laboral dels úl-
tims anys. La UGT va manifestar 
que “en aquests moments de cri-
si volem alertar de les terribles 
conseqüències que pot tenir per 
a la salut laboral la temptació 
de l’empresari de no conside-
rar prioritàries les inversions 
en prevenció. A això, hi hem de 
sumar les reformes laborals i 
la pèrdua de drets que han re-
presentat”. Segons les dades de 

Els accidents laborals
augmenten un 19% en 
tres anys al Vallès Oriental

l’informe presentat, l’any 2013 es 
van produir a la comarca un total 
de 3.586 accidents amb baixa; el 
2014, 3.840, i el 2015, 4.282. Els 
accidents laborals han doblat el de 
l’augment de treballadors actius. 
El Vallès Oriental ha passat dels 
119.767 treballadors que tenia el 
2013 als 131.499 el 2015, un aug-
ment d’11.732 (9,80%).

La causa, la falta de formació
L’elevada sinistralitat laboral té re-
lació, segons Dionís Oña, respon-
sable de prevenció de riscos labo-
rals de la UGT, “a la temporalitat, 
ja que els empresaris no ofe-
reixen a aquests treballadors 
la informació i la formació que 
necessiten per saber tot el que 
cal sobre la seguretat laboral en 
relació amb els llocs de treball”. 
El sindicat entén que “el món la-
boral encara no ha solucionat la 
falta de prevenció de riscos”. n

EMPRESA  EL POSSIBLE COMPRADOR DE LA PLANTA ES FA ENRERE I EL PROCÉS CONTINUA OBERT

Sintex retira la seva oferta
per reindustrialitzar Valeo
MARTORELLES. El grup Sintex, 
empresa austríaca del sector de 
l’automoció i proveïdora del grup 
Volkswagen, ha retirat la seva 
candidatura per optar a reindus-
trialitzar la planta de Valeo des-
prés que Seat no li hagi adjudicat 
la producció de components del  
model Audi A1, el cotxe més petit 
dels que comercialitza la marca 
d’alta gamma del grup Volkswa-
gen i que a partir del 2018 es fa-
bricarà exclusivament a Martorell. 

Ara fa aproximadament tres 
mesos, Sintex va fer una oferta 
vinculant per reindustrialitzar la 
planta vallesana amb la fabricació 
de components per a l’automòbil, 
però la negativa de Seat a adju-
dicar-li aquesta comanda per als 
propers anys ha portat la compa- 
nyia austríaca a retirar l’oferta 
que havia fet inicialment per assu-
mir la reindustrialització de Valeo. 

L’oferta de Sintex –que durant 
tres mesos ha semblat el projecte 
més ferm i viable– recollia les ga-
ranties d’ocupació per a un cente-
nar de persones per a un període 
de com a mínim tres anys, vincu-
lació al conveni sectorial i abo-
nament de les indemnitzacions 
acordades per part de Valeo, de 
manera que 100 extreballadors de 

la planta del polígon de Can Roca 
s’haurien incorporat en una de les 
dues línies de negoci de la com-
panyia, una de producció de com-
ponents per al grup Volkswagen i 
una per a l’acoblament de carros-
series d’autocaravanes. 

El procés, obert
Després d’aquest entrebanc en la 
consolidació de l’oferta, el procés 
continua obert i, segons han expli-
cat fonts sindicals, actualment hi 
ha sobre la taula quatre grups més 
que s’hi han interessat, tres asià-
tics i un català. “Estem pendents 

SEGURETAT  LA UGT CREU QUE FALTA PREVENCIÓ DE RISCOS

VALEO  L’empresa continua buscant un comprador

arxiu

de com evolucionen les conver-
ses entre l’empresa i els grups 
interessats”, diu Antonio Carrera, 
de la UGT, “tot i que encara no hi 
ha cap oferta del tot consolida-
da”, assenyala

Manuel Zamora, de CCOO, afe-
geix que “no hi ha cap previsió 
de calendari”. “Els grups inte-
ressats tenen tota la informació 
i han visitat les instal·lacions 
diverses vegades”, explica. Els 
sindicats aposten per un grup que 
pugui garantir l’ocupació per als 
257 treballadors de la planta del 
polígon de Can Roca. n

Els sindicats aposten per un projecte que garanteixi feina a tota la plantilla 

La Comissió de Seguretat del Consell Industrial de Parets va celebrar di-
lluns una sessió en la qual van participar delegats d’algunes empreses i re-
presentants dels Mossos d’Esquadra, Bombers, Policia Local, Ajuntament 
i tècnics del Servei Parets Empresa. En la reunió es van tractar temes com 
la mobilitat, la seguretat ciutadana i els plans d’emergència als polígons.

El Consell Industrial de Parets aborda en una 
sessió la seguretat als polígons industrials
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ri, l’Ajuntament va pensar que no es podia 
perdre aquella col·lecció, i va aprofitar els 
canvis de normativa de seguretat per ubi-
car la col·lecció del pintor a l’antiga caser-
na, una casa amb tocs modernistes, que va 
tenir un arranjament modern i innovador 
per permetre incloure tota la col·lecció del 
pintor en un espai digne de la seva vàlua. 

Em pregunto si les persones que ara 
passen per davant del museu tenen idea 

del que es pot trobar allà dintre. Ja no fa 
por passar per davant, hi ha una entrada 
transparent, i l’edifici, a més, té un apara-
dor especialment interessant. Al carrer 
Àngel Guimerà tota la paret és una peixera 
de vidre on, de tant en tant, descobreixes 
formes d’art innovador, sopreses trenca-
dores que et demanen aturar-te i pensar 
o simplement gaudir. Molts dels que lle-
giran aquesta columna han experimentat 
aquesta sensació tot passejant per Mollet. 
Caldrà que tots els que ho sabem donem a 
conèixer aquesta joia a la gent, de Mollet o 
de fora. Segur que molts es sorprendran, 
altres investigaran, i tots gaudiran d’un 
espai que ha esdevingut patrimoni artístic. 

Aquest cap de setmana, el Circuit de Montmeló viurà una de les cites més 

importants del calendari: el Gran Premi de Fórmula 1. Els números són

imponents. En només un cap de setmana, l’activitat a l’equipament 

baixvallesà genera uns 163 milions d’euros. Un dels elements clau que 

institucions i privats posen sobre la taula a l’hora de defensar l’activitat del 

Circuit – i el desenvolupament del Pla Director Urbanístic (PDU) del seu 

entorn– és la capacitat de l’equipament de generar benefici econòmic al 

territori i llocs de treball. Sens dubte és un argument de pes que els opositors 

al projecte haurien de sospesar i posar en valor. D’altra banda, però, els 

promotors i simpatitzants del desplegament del PDU haurien d’establir un 

model sostenible, no només mediambientalment, sinó també 

socioeconòmicament, per garantir que aquests futurs llocs de treball siguin 

de qualitat, fet que en el sector de l’entreteniment no sol passar. La 

precarietat laboral no només provoca més sinistralitat– com demostren les 

dades exposades aquesta setmana per la UGT– sinó que també malmeten la 

vida de la societat i, de retruc, a llarg termini, l’economia del país.

CAL POSAR EN VALOR ELS LLOCS DE TREBALL QUE PODRIEN GENERAR ELS

PROJECTES A L’ENTORN DEL CIRCUIT, PERÒ TAMBÉ CAL GARANTIR-NE LA QUALITAT

L’ARGUMENT DE L’OCUPACIÓ

i ha a Mollet un espai singular 
que la democràcia va reconver-
tir. L’antiga caserna de la Guàr-
dia Civil, al carrer Berenguer 

III, ara és el Museu Joan Abelló. Podria 
semblar, passant ara per davant de l’edi-
fici, que sempre havia estat un lloc llumi-
nós i tranquil, però no ho ha estat sempre. 
Recordo passar-hi per davant, per anar a 
escola, i passar a l’altre cantó del carrer 
perquè sempre hi havia un home armat, 
vestit de verd i amb un barret estrany a 
la porta. Em feia por, no sabia per què; les 
pors dels infants que perceben el perill de 
forma inconscient.

Allà a prop hi vivia un pintor que va ser 
amic de Picasso i de Dalí. Era Joan Abelló. 
Jo el recordo, al senyor Abelló, passejant 
pel carrer amb un barret, llaç i un bastó, 
molt elegant, amb un punt d’histrionisme, 
com tenen els seus quadres. Tenia una 
casa plena, a vessar, de quadres, al carrer 
Lluís Duran, que de tant en tant deixava 
veure. Atapeïda i monumental en si ma-
teixa. La història d’una vida d’artista. 

Va arribar la democràcia i, amb bon crite-

H Al carrer Àngel Guimerà la paret és
una peixera de vidre, on, de tant en
tant, descobreixes formes d’art 
innovador, sorpreses trencadores  

TRINA 
 MILÁN

Antropòloga i professora

Abelló

EDITORIAL

PLATXÈRIA

Primavera Comercial a la Llagosta

Voldria aprofitar aquestes línies per agrair 
la implicació dels i les comerciants de la 
Llagosta, molt especialment a la junta de 
l’ACIS, per accions com la fira Primavera 
Comercial, on malgrat les inclemències 
meteorològiques i la impossibilitat de des-
envolupar els actes programats, es posa de 
manifest que el teixit comercial del nostre 
municipi està més viu que mai.

Volem destacar i felicitar tots els actors 
implicats per la seva bona predisposició, 
així com encoratjar-los a no desistir: hi 
haurà més oportunitats (mostres, fires, 
etc.) per donar a conèixer al consumidor 
que la Llagosta té una oferta lloable. Lamen-
tem que la pluja hagi espatllat el que havia 
de ser un punt de trobada entre comer-
ciants i consumidors i donar així visibilitat 
a aquells que lluiten cada dia per aixecar la 
persiana del seu negoci. 

En aquesta ocasió la tasca organitzativa 
dels actes (tallers, atraccions, parades, etc.) 
no ha arribat a fer-se del tot visible, i cal 
reconèixer la bona feina realitzada per els 
nostres botiguers. 

 jaume bonallach

Regidor de Comerç, Consum i Participació 

Ciutadana de l’Ajuntament de la Llagosta

la llagosta

Revitalització de L’Illa de Mollet
El comerç a les ciutats és generador de vida i 
riquesa, però la crisi ha generat un retrocés 
en la projecció de negocis, que han hagut de 
tancar o canviar les seves estratègies. Ara 
Mollet-ERC-MES, en el passat ple municipal, 
vam fer propostes per revitalitzar L’Illa, en 
una moció que després va ser aprovada afe-
gint la proposta de Convergència de fer un 
estudi  del comerç en general de la ciutat.

El disseny de l’espai de L’Illa va guanyar 
un premi d’arquitectura, però, malaurada-
ment, no sempre disseny i efectivitat van lli-
gats. Ens trobem en un semilaberint, on és 
difícil trobar el que el vianant vol amb faci-
litat i satisfacció visual. Proposem la senya-
lització des de diferents punts per orientar 
l’usuari. Senyalitzar també des d’avinguda 
Burgos i l’entrada a l’avinguda Llibertat 
com a zona comercial i zona de lleure.

Sovint en el dia a dia ens acostumem al 
que veiem i perdem el sentit crític. Ens re-

ferim a la imatge que donen edificis com el 
Tabaran i algun edifici més d’aquesta zona.

Proposem desenvolupar un projecte 
artístic pintant les façanes deteriorades i 
abandonades. També fent propostes artis-
tiques de pintures al terra a la plaça Major. 
El tancament dels cinemes fa uns anys va 
fer accelerar aquesta sensació d’espai sen-
se vida i ensopit, poc actiu en les seves ho-
res de lleure o festius. Els diumenges, per 
exemple, alguns bars d’aquesta zona tan-
quen i donen un aspecte encara més depri-
mit de L’Illa. Per això seria positiu estudiar 
la viabilitat dels cines com a centre cultural 
per a joves amb només dues sales de cine i 
facilitar places d’aparcament gratuïtes per 
als clients del cinema. 

També seria necessari fer un estudi per 
incrementar més mobiliari urbà i vegetació, 
per guanyar més calidesa i evitar la fredor 
dels espais, com la plaça Major. També seria 
efectiu que les parades i activitats diverses 
dels festius que es desenvolupen al nucli 
antic, també d’una forma alternativa, es fes-
sin a la plaça Major o a l’avinguda Llibertat.

D’altra banda, la realitat és que el ciutadà, 
en ocasions, no sent el suport del departa-
ment d’Urbanisme de l’Ajuntament. Es trac-
ta d’ajudar el ciutadà que té una iniciativa a 
sentir-se animat, ben informat dels seus deu-
res i obligacions, però amb la gratitud que un 
Ajuntament deu a les persones amb iniciati-
va. Som conscients de les dificultats actuals 
per la crisi econòmica i creiem que hem de 
fer un esforç plegats per planificar perquè la 
ciutat sigui més atractiva i no es converteixi 
definitivament en una ciutat dormitori.

judith vizcarra

Regidora d’Ara Mollet-ERC-MES

mollet del vallès

40 anys de La Quitxalla
Després de gairebé 40 anys de treballar a 
La Quitxalla ha arribat l’hora de la jubila-
ció. Aquest serà el meu últim curs i voldria 
donar les gràcies a tota la gent que ha con-
fiat en nosaltres i ens ha donat suport en 
els moments més difícils. La llar d’infants 
tindrà una nova direcció, un nom nou i un 
nou programa amb un projecte molt nou i 
engrescador.

lydia calvet

Mestra educadora i directora de La Quitxalla

santa maria de martorelles

VOTARÉ IGUAL           80%
VOTARÉ DIFERENT     16%
NO VOTARÉ            4%

Què faràs les properes 
eleccions generals 
del 26-J?

Opina a contrapunt.cat/enquestes

Resultat definitiu

Bústia redaccio@contrapunt.cat 



PUBLICITAT16    dv, 13 maig 2016   contrapunt
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D’on ve la incapacitat de comprometre’s? Per 
què fugim davant la possibilitat d’iniciar una 
relació de parella? Què entenen els homes 
quan les dones els demanen més implicació? 
Per què reaccionen a l’inrevés de com elles 
esperen? Darrere de tot això només hi una 
resposta: por de patir. La por del compro-
mís és la por de tot allò que implica l’amor, ja 
que és un autèntic context de feina profunda 
amb un mateix i vers l’altre, cosa que consti-
tueix un desafiament personal. La manca de 
compromís de la qual es queixa la dona, així 
com el sentiment de pressió que sent l’home, 
responen a dues pors: la queixa femenina a la 
por de ser abandonada i el sentiment masculí 
a la por de ser envaït. Així, doncs, es tracta 
de dues pors complementàries que es poten-
cien mútuament. És un cercle viciós que pot 
generar una crisi dins la parella i fins i tot una 
separació. Si no hi ha una comprensió del que 
realment passa, el conflicte està assegurat. 
Cal entendre què és l’amor. Què ens exigeix. 
Quant i com ens afecta el que la nostra parella 

fa i diu, i per què. Cal tenir sempre present 
que l’altre és l’altre, i no una prolongació de 
nosaltres mateixos. Que pensa i sent de ma-
nera diferent, ja que el que ha viscut i com 
ho ha viscut de ben segur és molt diferent 
de les nostres vivències. Hem de vigilar com 
interpretem les accions de la parella. Potser 
veiem una manca de compromís on en reali-
tat el que es manifesta és la nostra por de ser 
abandonats. De fet, quan sentim emocions 
intenses, tots els sentiments que hi ha enre-
gistrats dins les nostres memòries es mouen 
i ens poden confondre respecte de la vivèn-
cia present. Cal obertura i confiança, dues 
actituds que donen benestar a un mateix i a 
l’altre. Si intentem mirar què passa dins nos-
tre, què es mou, segur que sabrem mirar què 
succeeix  dins la nostra relació de parella. El 
primer compromís vers l’amor és amb nosal-
tres mateixos, amb el que sentim, i l’autèntica 
valentia és buscar les nostres pors i transfor-
mar-les. Poder viure això és tot un privilegi 
emocional.

PARELLA, PORS, CONSCIÈNCIA, CREIXEMENT

GABINET PSICOPEDAGÒGIC I MÈDIC NATURISTA ESTHER MOLINS  
av. Llibertat, 20, 2n C  I  MOLLET  I  Tel. 93 570 43 04 - 618 07 72 20  
www.psicopnaturmolins.cat  I  esther@psicopnaturmolins.cat

ESTHER MOLINS
Psicoanalogista, naturòpata i terapeuta floral

RACÓ DEL PROFESSIONAL

 

CaixaBank, entitat capdavantera al 
mercat de previsió social complemen-
tària, va reunir més de 200 clients a 
Granollers –60 dels quals eren de Mo-
llet del Vallès–, en una sessió Caixafu[-
Tu]r per ajudar a planificar la jubilació 
d’acord amb les seves necessitats i ex-
pectatives. Les trobades Caixafu[Tu]r 
de disposició són sessions informatives 
destinades a clients jubilats o propers 
a la jubilació en què se’ls assessora i 
explica com una correcta organització 
del seu patrimoni és una oportuni-
tat per mantenir el seu nivell de vida 
i benestar. El 2015 es van organitzar 
180 trobades per tot el territori amb 
una assistència total de més de 18.000 
clients. L’entitat vol conscienciar als 
clients que és millor començar a estal-
viar al més aviat possible perquè en el 
futur puguin comptar amb els recursos 

necessaris per afrontar la jubilació de 
manera òptima, sense que la seva qua-
litat de vida es vegi reduïda en iniciar 
aquesta nova etapa. De fet, pels seus 
orígens fundacionals, CaixaBank man-
té una responsabilitat amb la societat, 
que és contribuir a fer que les persones 
tinguin l’estalvi necessari per gaudir 
de la seva jubilació. Amb Caixafu[Tu]r, 
l’entitat ha desenvolupat un nou simu-
lador financer que ajuda el client a pro-
jectar la jubilació a partir del càlcul de 
la pensió que vulgui percebre i la renda 
actual, i que proporciona tota la infor-
mació necessària perquè el client pugui 
prendre decisions d’estalvi pensant en 
el futur. La companyia és l’entitat líder 
en plans de pensions, tant en el total de 
mercat, amb una quota de mercat del 
21,5%, com en plans individuals, amb 
un 20,4%.

CAIXABANK  caixabank.cat  

60 MOLLETANS PLANIFIQUEN
LA JUBILACIÓ AMB CAIXAFU[TU]R

L’APARADOR

Neurofeedback
Psicoteràpia

EMDR  (Tractament
de t rauma ps íquic)

Dir ig i t  a :
Nens /Adolescents
Adul ts  /  Famí l ies

Tel: 645 668 763
www.psicologiaineuroterapiesmollet.cat
C. Gaietà Ventalló 10, 1r. Mollet del Vallès

MOLLET · magda gayà i vidal
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MULTINACIONAL EN 

EXPANSIÓN BUSCA 

33 PERSONAS. For-

mación a cargo de la 

empresa. Teléfono de 

empresa y SS. Entre-

vista personal al 630 

59 33 41.

SE NECESITAN MA-

QUINISTAS DE CON-

FECCIÓN. Tel. 600 82 

17 17.

ARQUITECTE. Cédu-

les, certificats eficiencia 

energética des de 85 

euros+IVA. Tel. 657 

989 467.  

CASA ADOSADA DE 

120 M2 EN MON-

TORNÈS. 120 m2 

construidos y 79 m2 

útiles + trast. 37 m2 en 

la parte ext. 245 m2 de 

solar, 3 hab. (2 dobles, 

1 indiv.), baño con plato 

de ducha, coc. office, 

lavad., comedor muy 

amplio, suelos gres, 

calefac. de gas natural, 

carp. ext. alum. blanco, 

carp. interior roble.  Ref. 

20183. Por 171.000 eu-

ros. Tel. 93 568 35 45.

CASA EN MONTOR-

NÈS. CAN BUSCA-

RONS. 105 m2, 3 hab. 

(2 dobles, 1 indiv.), 

baño, coc. office, la-

vad., comedor, suelo 

gres catalan, jardín 626 

m2, garaje, armarios, 

carp. ext. alum., carp. 

int. madera, trast. y 

barbacoa. Ref. 07174. 

Precio: 166.800 euros. 

Tel. 93 568 35 45.

PISO ESQUINERO 

Y EXTERIOR EN EL 

CENTRO DE MO-

LLET. Ref. JV13043. 3 

hab., cocina con lavad., 

comedor con salida a 

balcón y gran ventanal, 

suelo terrazo color bei-

ge, puertas de roble, 

gas natural, vent. alum. 

Precio: 146.000 euros. 

Tel. 93 579 33 33.

PISO DE 60 M2 

AMUEBLADO + 60 

M2 DE TERRAZA  EN 

MARTORELLES. 2 

hab., baño, cocina y co-

medor con salida a tza. 

60m2, suelo marmol, 

alum., calefac., 4 veci-

nos en finca. Todo ext. 

y soleado. Ref. 32772. 

Por 112.260  euros. Tel. 

93 572 30 73.

CASA EN MARTO-

RELLES DE 203 M2. 

Planta sótano de 60 

m2 destinada a garaje. 

Planta baja y planta 

alta destinada a vivien-

da y patio que rodea la 

casa de 61 m2. 5 hab., 

2 baños, salón 30 m2, 

cocina office, lavadero, 

trast., carp. int. haya, 

carp. ext. alum. Ref. 

06418. Precio: 196.000  

euros. T.  93 568 35 45.

PISO EN MOLLET. 

EST.  DEL NORD. 80 

m2, 3 hab., baño, coc. 

office en buen estado, 

lavad., aire acond., ca-

lefac., asc., puerta blin-

dada. Precio: 120.000 

euros. Tel. 647 577 183.

CASA EN MARTORE-

LLES.  130 m2, cocina 

abierta a salón, salida 

a jardín, galeria indep., 

2 hab., baño completo, 

suelos hidráulicos anti-

guos, puertas lacadas, 

calefac., 2 tzas., amue-

blado con electrodom. 

Precio: 149.000 euros. 

Tel. 647 577 183.

PRECIOSA CASA DE 

PUEBLO. Centro de 

Parets. Ref. JV13037. 3 

hab. +  buhardilla, baño 

y aseo, amplia cocina 

office con salida a pa-

tio interior de 25 m2. 

Precio: 260.000 euros. 

Tel. 93 579 33 33.

PISO DE 65 M2 EN 

MONTORNÈS. 2 hab., 

baño, coc. ref. con la-

vad., comedor, suelo 

gres, calefac., carp. ext. 

alum., carp. int. lacado, 

balc. 7 m2. Ref. 70378. 

Precio: 350 euros/mes. 

T. 93 568 35 45. 

PISO TIPO APARTA-

MENTO DE 45 M2 

EN MOLLET. ZONA 

PLANA LLEDÓ. 1 hab. 

doble, cocina abierta al 

comedor, baño amplio, 

asc., suelos de parket, 

alum., puertas de haya. 

Recien pintado. Gastos 

comun.incl. en precio. 

Ref. 04498. Precio: 

450 euros/mes. Tel. 93 

579 33 33.

PISO EN MOLLET. 

105 m2, todo exterior 

y ref. 5 hab., baño de 

diseño, coc. cpta., 

puertas de haya, carp. 

ext. alum., suelo de 

parket. No se aceptan 

animales. Ref. JA10712. 

Precio: 750 euros/mes. 

Tel. 93 579 33 33.

PISO DE 62 M2 EN 

LA LLAGOSTA. CEN-

TRO. 3 hab. dobles, 

baño, cocina conserva-

da, lavad., comedor  de 

14 m2, trast., suelo gres, 

asc., vidrios dobles, 

carp. ext. alum., carp. 

int. madera, ext.,  bal-

cón de 9 m2. Por: 530 

euros/mes. Ref. 70374. 

Tel. 93 568 35 45.

PISO EN MONTME-

LÓ. 3 hab.,  baño, coc., 

comedor 18 m2, suelo 

gres, asc., carp. ext. 

alum., carp. int. sapelly, 

ext., amueblado y con 

algún electrodom. Ref. 

70390. Por 490 euros/

mes. T. 93 568 35 45.

JENNIFER 120 de pe-

cho, absoluta seriedad, 

tengo para ti el mejor-

trato, besitos, carícias, 

salidas. 24 h. Particular. 

Tel. 688 42 71 33.

RUBIA PARTICULAR 

38 AÑOS. Apasiona-

damente besucona con 

lengua. Mucho pecho. 

Sí a todo. Te recibo 

sola. Tel. 688 39 96 85.

CHICA AMABLE Y 

CARIÑOSA. Pruéba-

me y no te arrepentiràs. 

Tel. 688 394 188.

DOS AMIGAS. RU-

BIA Y MORENA. 20 

y 30 años. Somos tus 

diablitas perversas. Ca-

riñosas y guapísimas. 

Dispuestas a jugar a 

todo lo que te apetezca. 

Dúplex, lésbico, gar-

ganta profunda y más... 

Tel. 698 266 444.

NATY CARIÑOSA. 

Todos los servicios. 

100 de pecho con buen 

gusto, para comerte. 

Salidas 24 h. Tel. 606 

729 370.

C
la
s
s
if
ic
a
ts

FEINA

DEMANDA

OFERTA

IMMOBILIARIA

COMPRA

LLOGUER

CONTACTES

RELAX

SELECCIONAMOS PERSONAS 
PARA PUESTOS FIJOS DE 
TRABAJO EN MATARO. 

LLAMAR AL 650 22 32 33
SRA. GALLEGO.
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Els darrers quatre anys, la  
Plataforma d’Afectats per la Hipoteca 
de Montornès ha atès uns 250 casos 
de persones en risc de perdre el pis.  
Segons Porro, ara els desnonaments 
de propietaris s’han reduït molt i 
sobretot hi ha “desnonaments de 
persones que estan de lloguer”, 
apunta. L’assessorament jurídic als 
afectats i la negociació amb les 
entitats bancàries ha fet que del total 
de casos, 175 s’hagin pogut renegociar 
i hagin acabat satisfactòriament.

LA PAH HA ATÈS 
250 CASOS ELS 
DARRERS 4 ANYS

Afectats 

SUPLEMENT INFORMATIU MENSUAL DE MONTORNÈS I MONTMELÓ

                                         MG16
                                                       MAIG 2016
MONTORNÈS - MONTMELÓ

SERVEIS  EL GOVERN MUNICIPAL NEGOCIA L’ADQUISICIÓ DE QUATRE IMMOBLES MÉS TAMBÉ A MONTORNÈS NORD 

El pis, de 46 metres quadrats, es troba al 
carrer Nou d’Abril i ha costat 20.000 euros 

MONTORNÈS. Gairebé un any i mig 
després que el govern de Mon-
tornès engegués els tràmits per 
començar a crear un parc públic 
de pisos per a necessitats de llo-
guer social i d’habitatge, a finals 
d’abril el consistori ha aconseguit 
formalitzar la compra d’un primer 
pis. Es tracta d’un habitatge de 46 
metres quadrats situat al carrer 
Nou d’Abril, a Montornès Nord, 
pel qual l’Ajuntament ha pagat 
20.000 euros. Actualment, els ser-
veis tècnics municipals treballen 
en la redacció del projecte de re-
forma interior, que portaran a ter-
me membres de la brigada muni-
cipal i persones contractades per 
mitjà de plans d’ocupació. 

L’adquisició d’aquest primer 
pis, però, ha trobat dificultats di-
verses que n’han retardat la com-

L’Ajuntament de Montornès compra el 
primer pis del futur parc públic d’habitatge

COMPRAT  L’habitatge adquirit es troba al carrer Nou d’Abril

ajuntament de montornès

pra. El desembre de 2014, l’Ajun-
tament obria la convocatòria 
perquè particulars i entitats ban-
càries posessin immobles buits 
a la venda i pels quals el consis-
tori pagaria un màxim de 35.000 
euros, una convocatòria que no 
va obtenir resultats favorables. 
Segons fonts municipals, poste-
riorment, es va intentar un pro-
cediment negociat amb una enti-
tat bancària que no va prosperar 
per discrepàncies amb l’entitat a 
l’hora de dipositar la garantia per 
la venta de tres habitatges. Ara 
l’Ajuntament ha aconseguit exer-
cir el dret de tanteig, acollint-se 
al Decret llei 1/2015, de 24 de 
març, de mesures extraordinàries 
i urgents de mobilització dels ha-
bitatges provinents de processos 
d’execució hipotecària. El consis-

tori està en procés d’adquisició de 
quatre habitatges més.

Satisfacció de la PAH
La Plataforma d’Afectats per la 
Hipoteca de Montornès s’ha mos-
trat satisfeta davant la compra 
d’aquest pis per part de l’Ajunta-
ment. “A Montornès hi ha molts 

pisos buits i tot i que darrera-
ment no hi ha desnonaments 
perquè els aconseguim aturar 
abans de l’execució, continua 
havent-hi necessitat d’habitat-
ge social”, explica Petra Porro, 
portaveu de la PAH a Montornès. 
De fet, segons les dades de l’Agèn-
cia Catalana d’Habitatge, al mes de 

febrer, es comptabilitzaven 146 
habitatges buits a Montornès pro-
pietat d’entitats bancàries.

La portaveu destaca que el go-
vern local “ha pres mesures i és 
molt receptiu amb la PAH i el 
problema dels desnonaments”, 
però creu que “hi hauria d’haver 
una comunicació més fluïda amb 
intercanvi de dades per ser tots 
plegats més efectius”, indica. n
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MONTORNÈS. El Servei de Mediació 
Ciutadana de Montornès ha atès 
des de la seva posada en marxa, 
el 2013, 226 casos, el 78% dels 
quals tenen a veure amb la gestió 
de les comunitats de veïns, els so-
rolls, les obres, etc. El servei, que 
es presta de manera gratuïta, re-

INFRAESTRUCTURES  AL·LEGACIONS A L’ESTUDI D’IMPACTE AMBIENTAL DEL DESDOBLAMENT DE LA LÍNIA FÈRRIA DE VIC

sol problemàtiques relacionades 
amb la convivència, amb l’objec-
tiu de millorar les relacions ciu-
tadanes, evitant denúncies que 
puguin allargar encara més el 
conflicte. Segons dades munici-
pals, el 85% dels casos tractats ha 
acabat amb un resultat satisfac-

MONTMELÓ. L’Ajuntament de 
Montmeló ha reclamat al Ministe-
ri de Foment que inclogui la nova 
estació de la R3 i el soterrament 
de les vies al tram que passa per 
darrera del cementiri en l’estudi 
d’impacte ambiental del projec-
te de desdoblament de la línia 
de Vic. El ple també ha demanat 
mesures de protecció acústica i 
barreres de separació de les lí-
nies que evitin l’impacte acústic i 
augmentin la seguretat al barri de 
Can Tabola.

El ple de l’Ajuntament va apro-
var per unanimitat a finals d’abril 
la formulació de les al·legacions a 
l’estudi d’impacte ambiental pre-
sentat per Adif. Una de les prin-
cipals demandes montmelonines 
és la construcció de la nova esta-
ció al Circuit, un equipament que 
comptava amb el compromís de 
Foment, però que ha desapare-
gut del projecte. “Si el problema 

són els recursos, almenys que 
el projecte incorpori les ac-
tuacions d’amplades i rasants 
adequades perquè es pugui fer 
la infraestructura a mitjà ter-
mini”, deia l’alcalde, Antoni Guil.

El consistori també demana a 
Foment el soterrament del tram 
de la via que passa per darre-
ra del cementiri. Actualment, 
aquest tram està a l’aire lliure i 
el nou projecte Adif no preveu la 
seva integració mitjançant el so-
terrament o la construcció d’un 
fals túnel. Pel que fa a la zona de 
Can Tabola, el consistori recla-
ma la instal·lació de mesures de 
protecció acústica i barreres de 
separació de les línies que evitin 
l’impacte acústic i augmentin la 
seguretat al barri.

Per l’alcalde, Antoni Guil, el mi-
nisteri “fa trampa. És tan gran la 
necessitat que hi ha del desdo-
blament d’aquesta línia obso-

Montmeló reclama la nova estació 
i el soterrament d’un tram de la R3

A TOCAR També es reclamen pantalles acústiques a Can Tabola

arxiu

El 78% de conflictes al 
Servei de Mediació de Montornès 
són veïnals, per sorolls i obres

MONTORNÈS. Arran d’una actuació 
policial a botigues de convenièn-
cia de Montornès, dues persones 
han estat expulsades del país per 
estar en situació irregular. Segons 
fonts municipals, la Policia Local, 
la Policia Nacional i Inspecció de 
Treball van dur a terme a l’abril 
controls a diversos establiments, 
fruit de les diligències iniciades 
pel cos local el febrer, que van su-
posar la retirada de més d’un cen-
tenar de productes caducats d’una 
de les botigues inspeccionades. 
L’informe policial també detallava 
altres irregularitats que es van po-
sar en coneixement de Salut Públi-
ca i Inspecció de Treball.

Fruit d’aquesta actuació, la Poli-
cia Nacional i Inspecció de Treball 
inspeccionaven les botigues de la 
plaça del Poble, 14; carrer Major, 
28 i avinguda de l’Onze de Setem-
bre, 55. A l’establiment de la plaça 
del Poble s’hi van detectar dues 
persones sense documentació 
que, després de ser traslladades 
a la comissaria de la Policia Na-
cional de Sabadell per a la seva 
identificació, van ser expulsades 
per situació irregular a Espanya. n

La Policia expulsa 
dos immigrants 
indocumentats

SEGURETAT

El mercat setmanal que se celebra 
cada dissabte a Montornès Nord 
compta des de finals d’abril amb 
11 parades noves, cinc de les quals 
són d’alimentació i sis de produc-
tes d’equipament personal (roba, 
calçat, cosmètica, etc.) i de la llar. 
Amb aquestes incorporacions, el 
mercat arriba a les 24 parades, 
gairebé el doble de les que tenia 

El mercat de Montornès Nord 
creix amb onze parades noves

fins ara i ja s’han ocupat el 80% de 
les parades disponibles. L’Ajun-
tament manté oberta la convo-
catòria per si altres comerciants 
s’hi volen afegir. Com a incentiu i 
de manera excepcional, durant el 
2016 totes les parades autoritza-
des gaudeixen d’una bonificació 
del 100% de la taxa d’ocupació i 
de neteja viària. n

leta que posa els ajuntaments 
en el compromís de prioritzar 
entre millorar la mobilitat amb 
més trens o la integració urba-
na de la via amb soterraments 
i pantalles acústiques”. Segons 
Guil, “la necessitat no ha de ser 
obstacle per fer les coses ben 
fetes”, deia.

En aquest sentit, ICV-EUiA va 

mostrar el seu suport al govern 
perquè “és un tema complicat 
que haurem de defensar units. 
Estem a disposició del govern 
per fer les actuacions que cal-
guin”, deien des de l’oposició.

Les al·legacions a l’estudi am-
biental del projecte de desdobla-
ment de la R3 van ser aprovades 
per unanimitat. n

tori i més de la meitat (54%) es 
tanquen en el termini d’un mes. 
A banda de les relacions veïnals, 
els sorolls i les obres, que són els 
conflictes més habituals, el servei 
també tracta conflictes familiars 
(el 10,5%), així com conflictes 
derivats de les activitats econò-
miques.

L’equip de mediació, a més de 
les actuacions en cas de conflicte, 
duu a terme accions de difusió. 
Per aquest any s’han programat 
quatre tallers gratuïts per asses-
sorar les comunitats de veïns. n

L’Ajuntament també demana mesures de 
protecció acústica al barri de Can Tabola
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SALUT PÚBLICA  L’AJUNTAMENT APROVA LA NORMATIVA PER A L’OBERTURA D’AQUESTS LOCALS

MONTMELÓ. El ple de l’Ajuntament 
de Montmeló aprovava el 26 
d’abril, de manera provisional, el 
pla especial per a la regulació es-
pecífica de les condicions urbanís-
tiques d’emplaçament dels locals 
de clubs i associacions de cànna-
bis, una normativa que estableix 
les bases perquè establiments 
d’aquest tipus es puguin ubicar 
al municipi i que marca, com a 
criteri principal, que els clubs no 
es podran situar a menys de 150 
metres d’escoles i centres de salut.

El pla considera que la ubicació 
de clubs de fumadors de cànnabis 
“pot suposar greus perjudicis 
sobre la seguretat ciutadana, 
la convivència social o la salut 
pública”. Per aquest motiu, la 
normativa estableix que els clubs 
es podran implantar en aquelles 
zones del municipi on està admès 

l’ús sociocultural, és a dir al nucli 
urbà, però a una distància míni-
ma de 150 metres d’escoles, cen-
tres assistencials i de salut i parcs 
infantils per “evitar la promoció 
del consum d’una substància 
que pot tenir efectes nocius en 
els col·lectius més vulnerables, 
com poden ser els joves”, expli-
cava la regidora de Salut Pública 
M. Jesús Prieto. El pla també fixa 
una distància mínima de 150 me-
tres entre els clubs socials i asso-
ciacions de cànnabis.

Perímetre “massa restrictiu”
Actualment ja existeix un club de 
cànnabis a Montmeló, però des 
del gener de 2015 l’Ajuntament 
de Montmeló havia suspès caute-
larment la concessió de llicències 
d’obertura d’aquest tipus d’esta-
bliments, després que en rebés 

Els clubs de cànnabis a Montmeló 
hauran d’estar a més de 150 metres 
d’escoles i centres de salut

MEDI AMBIENT  LA LLISTA PER ACCEDIR-HI ÉS DE 39 INSCRITS

El projecte de l’Escola d’Hoteleria 
del Vallès Oriental a Montornès, 
que s’ha posat en marxa aquest 
curs, ja és oficial. La setmana pas-
sada, el Departament d’Ensenya-
ment i l’Ajuntament van signar 
el conveni de col·laboració per 
implantar els cicles formatius de 
grau mitjà de cuina i gastronomia 
i de serveis en restauració a l’ins-
titut Marta Mata. L’objectiu és mi-
llorar la qualificació professional 
de les persones en els àmbits de 
l’hoteleria i del turisme.  

En virtut del conveni, a més 
d’implantar els dos cicles, el De- 
partament dota el centre del pro-
fessorat i dels recursos econò-
mics necessaris per a l’adquisi-
ció d’equipament didàctic, i es 
fa càrrec de l’increment de les 
despeses de funcionament que 
comporta l’aplicació d’aquests 

L’Escola d’Hoteleria 
a Montornès ja és oficial

nous títols. L’alumnat que finalit-
zi aquest itinerari obtindrà el títol 
de tècnic del cicle corresponent i 
un diploma del projecte formatiu 
desenvolupat per Ensenyament i 
l’Ajuntament.

Per la seva banda, l’Ajuntament 
de Montornès posa a disposició 
de l’institut Marta Mata les ins-
tal·lacions de la Masia del Molí, 
prèviament reformades, amplia-
des i dotades dels equipaments 
adequats. També condicionarà 
dues aules de l’institut per poder 
implantar els dos cicles formatius 
i col·laborarà amb el Departa-
ment d’Ensenyament en la pro-
moció de la formació professional 
al territori i en la cerca d’empre-
ses del sector de l’hostaleria que 
estiguin interessades a participar 
en aquest projecte formatiu, en-
tre altres qüestions. n

ensenyament

RÚBRICA  Signatura del conveni entre Ensenyament i l’Ajuntament

diverses sol·licituds, per poder 
redactar un pla regulador.

El pla especial va ser aprovat 
per set vots a favor (PSC i ERC) 
i sis abstencions (ICV-EUiA). El 
portaveu dels ecosocialistes, Jor-
di Manils, considerava que la dis-
tància de 150 metres en un poble 
amb un nucli tan petit com Mont-
meló –uns 2 km de nucli urbà– és 
“massa restrictiva perquè li-
mita molt la possible obertura 
d’aquests locals i un excés de 
restrictivitat i de zel pot fomen-
tar el consum al carrer, que és 
el que es vol evitar”, deia.

La regidora de Salut Pública 
advertia que el perímetre de 150 
metres és “el que aconsella la 
Generalitat” i assegurava que és 
dels menys restrictius, ja que “hi 
ha poblacions que l’augmenten 
fins als 500 metres”. n

MONTMELÓ. L’Ajuntament ha apro-
vat un pla per reduir la llista d’es-
pera existent, amb 39 persones, 
per accedir a un dels horts urbans 
del municipi. El pla aprovat consta 
de tres etapes. La primera suposa 
l’aprovació i tancament de la llista 
d’espera actual, així com la crea-
ció de 43 nous horts a la zona de 
Can Quico de 100 metres quadrats 
que es destinaran preferentment 
als integrants d’aquesta llista. 
La segona etapa serà la revisió i 

aprovació del reglament d’usos 
i dels criteris d’adjudicació dels 
horts urbans. La tercera etapa del 
pla serà la convocatòria oberta 
d’accés als horts urbans d’acord 
amb els criteris d’adjudicació i re-
glament aprovats. Actualment, la 
zona municipal dels horts urbans 
del Raiguer disposa d’un total de 
89 parcel·les d’horts, distribuïdes 
en dues modalitats: 52 horts amb 
caseta individual i 37 horts que 
utilitzen la caseta comuna. n

L’Ajuntament crearà 43 nous 
horts urbans a Can Quico

EDUCACIÓ  CICLES FORMATIUS A L’INSTITUT MARTA MATA

Montmeló celebrarà dissabte 21 
de maig, a l’avinguda Pompeu Fa-
bra i la Plaça de la Vila, l’11a Fira 
del Comerç, Entitats i Artesania 
de Montmeló. Des de les 10 fins a 
les 21 h, desenes de carpes de co-
merços i entitats ensenyaran les 
seves novetats, activitats, promo-
cions i nous serveis, entre d’altres. 
La fira, organitzada per la Unió de 
Botiguers i Comerciants de Mont-
meló i l’Ajuntament, comptarà 
amb tot un programa d’activitats 
per amenitzar la jornada.

Montmeló organitza 
l’11a fira d’entitats, 
comerç i artesania
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MONTORNÈS. El Complex Esportiu 
Municipal Les Vernedes celebra-
va dissabte una festa pel primer 
aniversari de reobertura, que va 
aplegar centenars de veïns. Ara 
fa un any de l’obertura de les ins-
tal·lacions sota la gestió directa de 
l’Ajuntament, després que el con-
sistori se’n fes càrrec davant els 
incompliments de l’empresa con-
cessionària. Actualment, l’equipa-
ment té 1.850 persones abonades, 
atén més de 600 infants cada tri-
mestre en els cursets de natació 
i durant aquest estiu acollirà el 
campus esportiu.

L’últim any s’han incorporat 
quatre màquines cardiovasculars a 
la sala de fitness, s’han comprat 21 

EQUIPAMENTS  GAIREBÉ 2.000 VEÏNS DEL MUNICIPI ESTAN ABONATS A LES SEVES ACTIVITATS

El complex esportiu Les Vernedes 
celebra un any de gestió municipal

bicicletes de ciclisme indoor i, amb 
la voluntat d’integrar les aporta-
cions de les noves tecnologies, hi 

El proper 21 de maig, l’Ajunta-
ment de Montmeló organitza una 
passejada i una plantada d’arbres 
a l’anella verda, un itinerari circu-
lar que des de Can Cabanyes re-
corre diferents paisatges naturals 
del nord de Montmeló i del sud de 
Granollers, de manera que millo-
ra la connectivitat entre els dos 
municipis tant pel passeig fluvial 
com per l’espai agroforestal dels 
voltants del Circuit.

HISTÒRIA  ENTREVISTES A 16 VEÏNS DE MONTORNÈS

Memòria col·lectiva en un audiovisual
El Teatre Municipal acollia a finals d’abril la projecció del quart documental 
de la sèrie Parlem de Montornès. Memòria del segle XX, promoguda per 
l’Arxiu Històric Municipal i la Biblioteca, que va aplegar unes 200 
persones. El film, dedicat a les festes, les tradicions i el lleure, ha estat 
elaborat a partir de 16 entrevistes a persones grans del poble que han 
explicat les seves vivències durant els anys 40, 50 i 60 del segle XX.

ajuntament

ha classes amb un suport audio-
visual que permet fer recorreguts 
virtuals sobre itineraris reals. n

Passejada i plantada 
a l’anella verda de 
Can Cabanyes

El programa d’arranjament d’habitatges de l’Ajuntament, en col·labora-
ció amb la Diputació, subvencionarà obres de millora de l’accessibilitat 
de tretze domicilis particulars de Montmeló. Entre les intervencions més 
habituals hi ha la substitució de banyeres per plats de dutxa o el tracta-
ment antilliscant de paviments.

L’Ajuntament i la Diputació milloraran 
l’accessibilitat a 13 llars de Montmeló 

La plaça del Poble de Montornès 
Nord acollirà el 22 de maig una 
nova edició del mercat de segona 
mà. El mercat se celebrarà de 9 a 
14 h i les persones interessades 
a participar-hi poden formalitzar 
la inscripció de manera gratuïta 
fins al 13 de maig a l’Oficina del 
barri. Es donarà preferència a les 
persones residents a Montornès. 
El primer mercat d’aquest tipus es 
va celebrar el juliol del 2013.

Nou mercat de 
segona mà a la 
plaça del Poble

A L’AIGUA  El complex ofereix diverses activitats aquàtiques

ajuntament
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Racing 64 és una empresa creada per Alex Llobet el 
2012 –onze vegades campió d’Espanya d’Enduro, amb 
3 medalles d’or, 2 de plata i 1 de bronze als Internatio-
nal Six Days Enduro– centrada en el món del motoci-
clisme off-road. El centre ofereix tot tipus d’assistència 
a aquest tipus de motocicletes, siguin de trial, enduro 
o motocròs. Pel que fa a la competició, Racing 64 par-
ticipa als campionats d’Espanya d’Enduro i de Catalun-
ya d’Enduro i Endurades, oferint a tots els seus pilots 
assistència personalitzada durant les proves, a més de 
preparació específica en època de pretemporada. Ara, a 
més, Racing 64 disposa d’un nou taller a la Llagosta de 
recanvis i motos. És importador exclusiu a Espanya de 
Kawasaki KE, i servei autoritzat de Kawasaki KE, Piag-
gio, KTM i Honda. Com a promoció d’obertura, el centre 
ofereix una revisió completa i canvi de filtre d’aire i oli 
i canvi d’oli per només 65 euros en el cas dels scooter i 
per 110 euros en el cas de les motos de carretera.

Racing 64, nou taller de recanvis
i motos d’Alex Llobet a la Llagosta

RACING 64 - ALEX LLOBET
C. Gaudí, 9 - Tel. 93 544 85 73

www.racing64moto.com
 LA LLAGOSTA

Comercial Alfi, 20 anys al teu servei
Comercial Alfi és una empresa dedicada a la comer-
cialització de recanvis d’automòbil i vehicle industrial, 
amb vint anys d’experiència en el sector. Disposen de 
dos punts de venda, un a Mollet del Vallès i un altre al 
polígon Riera de Caldes a Palau-solità i Plegamans, amb 
un equip de professionals al servei dels seus clients. 
Alfi pertany a un dels grups d’automoció amb més re-
llevància en l’àmbit nacional, el Grup Serca. Ofereixen 
una àmplia gamma de productes de màxima qualitat de 
fabricants com Alkar Automotive, As, Cruzber, Dayco, 
Industrias Dolz, Ferve, Kyb, Luk... que equipen en ori-

gen les principals marques de vehicles. Als establiments 
d’Alfi podràs trobar-hi tot el que necessitis per mantenir 
i equipar la teva automòbil. El seu compromís és estar 
sempre a prop del client, perquè se senti atès davant de 
qualsevol problema que se li pugui presentar, i gestio-
nar solucions amb rapidesa, agilitat i professionalitat.

COMERCIAL ALFI, SL
C. Joan Maragall, 7 - www.comercialalfi.es

Tel. 93 570 09 37 - 93 570 02 17
MOLLET DEL VALLÈS 
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MONTMELÓ. La quarta edició del Fi-
tkam, el Festival Infantil de Teatre 
Kacu Mensi, portarà al municipi 
27 espectacles de 26 companyies 
entre el 21 i el 22 de maig. Tant 
per a l’Associació de Professionals 
del Teatre Infantil  i Familiar Kacu 
Mensi, ànima del festival, com per 
a l’Ajuntament,  que hi col·labora, 
aquesta edició és “la de la con-
solidació”. “Va començar com 
una festa de l’entitat i ha anat 
creixent fins al punt que només 
11 companyies formen part del 
col·lectiu”, apunta Joan Sors, di-
rector artístic del festival.

L’esdeveniment d’enguany in-
corpora algunes novetats que en 
demostren el bon estat de salut. La 
primera és que tres companyies 
l’han escollit per estrenar-hi nova 
producció. Es tracta dels muntat-
ges Fades i follets de la Compan-
yia Patawa, Musical de Muscials 
d’M&M, i Esfèric, de la Compan-
yia Aboon Teatre. Com sempre, 
el programa es completarà amb 
una nodrida mostra d’espectacles 
de tots els àmbits, des del teatre 
sensorial -No toquin les meves 
mans!, de Valeria Guglietti-, la mà-
gia -Bicicadabra, de Fèlix Brunet-, 
el musical -Hansel i Gretel, de La 
Roda Produccions-, el clown, les 
titelles -Draps, de la Guilla Teatre-, 
els concerts teatralitzats -El mera-

CULTURA  KACU MENSI HOMENATJA ELS 50 ANYS DE CARRERA DEL RONDALLAIRE CESC SERRAT

El Fitkam acollirà l’estrena 
catalana de tres muntatges

CIA. PATAWA  La companyia estrena ‘Fades i follets’ al FITKAM

arxiu

vellós viatge de la Violeta i en Par-
pelles, de la companyia Parpelles-, 
entre moltes altres propostes. Per 
als espectacles de pagamanet en 
auditoris, caldrà adquirir prèvia-
ment les entrades. El preu del pri-
mer i el segon espectacle és de dos 
euros i, a partir del tercer, l’entra-
da serà d’ un euro.

Els espais sumen nou escenari
Una altra novetat d’aquest FI-
TKAM són els espais d’exhibició. 
Enguany, hi haurà també funcions 
a l’Espai J de la Sala Petita de la 
Polivalent. La resta d’escenaris es-
taran ubicats als espais d’interior 

i exterior de l’edició passada: el 
Casal dels Avis -amb 70 persones 
d’aforament-, la Sala de la Concòr-
dia -150 butaques-, el Teatre de 
l’Agrupa -110 localitats-, la Sala 
Polivalent -per a 300 persones- i 
els 2 ambients dels Jardins de la 
Torreta. El punt d’informació tor-
narà a estar ubicat a l’Ajuntament.

Homenatge a Cesc Serrat
Una altra de les incorporacions 
destacades és l’homenatge que 
farà Kacu Mensi al rondallaire 
Cesc Serrat. L’artista, que acumu-
la 50 anys dalt dels escenaris, hi 
és convidat per representar-hi 
Granotes i Gripaus i altres triful-
gues diumenge (16.30 h) a la Sala 
Polivalent. Abans, però, rebrà 
l’ovació i el reconeixement tant 
del públic com de l’organització.

També diumenge (14.30 h), als 
Jardins de La Torreta se celebrarà el 
dinar popular per a companyies, vi-
sitants i programadors. Els tiquets 
es vendran al preu de 5 euros. n

NOMÉS ELS FALTA RECAPTAR 250 EUROS PER CONSTRUIR-LA

A dues setmanes per tancar la 
campanya, la Colla de Diables 
de Montmeló ja ha acon-
seguit recaptar més del 
80% del finançament 
que va sol·licitar a través 
d’Internet per a la construc-
ció de la nova Bestiola de 
la colla infantil. Es tracta 
de 1.250 euros dels 1.500 
que demanaven, una xifra a 
la qual s’ha arribat a través de 37 
mecenes. 

Fa un mes, la colla va decidir 
posar en marxa una campanya 
de micromecenatge a través del 
portal d’Internet Totsuma per fi-
nançar una de les dues bestioles 
que tenen previst construir amb 
motiu dels 10 anys del Vibrot, la 
bèstia de foc dels diables mont-
melonins. El pressupost per a les 
dues bestioles suma 2.600, però 
els diners que manquen se cerca-
ran mitjançant la venda de mar- 
xandatge promocional dissenyat 

Els Diables de Montmeló, 
a punt d’assolir el finançament
per a la nova Bestiola

pels navarresos 
Kukuxumusu, 
així com la recerca d’espònsors i 
subvencions públiques. 

En cas que les aportacions su-
perin amb escreix la xifra pres-
supostada, l’entitat ja té pensat 
com gastar els diners extra. A 
banda de finançar la segona 
bestiola, també es destinarien a 
l’elaboració de faldons per a les 
bèsties i vestuari especial per als 
seus portadors, i la renovació del 
remolc del Vibrot. n

DIUMENGE 22 HI HAURÀ TALLERS, VISITES TEATRALITZADES

Amb motiu del Dia Internacional 
dels Museus, que se celebra mun-
dialment el dia 18, Mons Obser-
vans celebrarà diumenge 22 una 
jornada de portes obertes amb ac-
tivitats per a tots els públics.

A les 11 h i a les 12.30 h, Cai-
us Maximus Minimus, un pintor 
imaginari que va venir des de la 
ciutat romana de Pompeia per 

Mons Observans se suma al 
Dia Internacional dels Museus 

decorar les estances del palau, 
guiarà els visitants per l’assenta-
ment. Entre les 11 i les 13 h, a cada 
hora en punt començarà un taller 
per aprendre de primera mà, l’ofi-
ci d’arqueòleg adreçat a infants. 
Per conèixer els pentinats romans, 
a les 11 h hi haurà una xerrada so-
bre moda capilar i, a les 11.45 h, 
una sessió de perruqueria. n
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CULTURA  EL MUSICAL HISTÒRIC SE CELEBRARÀ EL DISSABTE 4 DE JUNY

MONTORNÈS. Dissabte 4 de juny, Montornès 
tornarà a reviure la revolta dels pagesos de 
remença contra els senyors feudals a tra-
vés del macromusical La Remençada. Els 
balcons del municipi ja anuncien la tercera 
edició, i el centenar d’actors que hi prenen 
part ja enllesteixen tots els detalls de la  
representació amb els darrers assajos.

Aquest dimarts, l’organització farà pú-
bliques totes les novetats que s’han incor-
porat a l’espectacle, que, des del 2014, està 
en constant evolució. 

L’any passat, més d’un miler i mig de 
persones van gaudir en directe de l’espec-
tacle de La Remençada. n

La tercera ‘Remençada’ ja
té posat el compte enrere

PAGESES Escena de l’edició del 2015

arxiu

MONTORNÈS DEL VALLÈS. Dissabte 21 de 
maig se sabrà, finalment, quina banda 
s’alça com a guanyadora del sisè concurs 
de maquetes Masferrer Sona. 

L’Associació de Músics de Masferrer 

de Montornès ja sap el nom dels tres fi-
nalistes, que a la final disposaran de 45 
minuts per fer la seva actuació a l’esce-
nari de la Masia de Can Masferrer. Un 
jurat format per experts en l’àmbit mu-
sical de l’entitat valorarà els concerts i 
emetrà el seu veredicte. El guanyador 
podrà actuar a l’escenari principal de la 
festa major.

L’última edició del certamen de grups 
emergents es va celebrar el 2013. n 

Tot a punt per a la 
gran final del concurs 
Masferrer Sona’16
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EL CD LA CONCÒRDIA ACABA LA TEMPORADA DEL SEU 
DEBUT A SEGONA ESTATAL AMB UN MERITORI QUART LLOC 

FUTBOL SALA

El sènior femení del CD la Concòrdia ha acabat al quart lloc de la Segona estatal 
després de sumar un empat en la darrera jornada en la pista de L’Hospitalet (2-2). 
Les llagostenques, dirigides per Tati Torres, enguany s’estrenaven en la segona 
màxima categoria estatal i van assolir amb comoditat la permanència fa jornades. 

BÀSQUET I Lliga EBA  L’EQUIP TANCA LA TEMPORADA SENSE LA CLASSIFICACIÓ PER A LES FASES

Àlex Coma deixa la banqueta 
del Recanvis i continua a la base
El tècnic molletà tanca una segona etapa en la direcció del primer equip

MOLLET. Àlex Coma ha decidit po-
sar punt i final en la seva segona 
etapa com a entrenador del Re-
canvis Gaudí Mollet. Tot i això, el 
tècnic, que és el vicepresident del 
club, continuarà com a entrena-
dor de la base. 

El molletà tanca així una sego-
na etapa en la direcció del primer 
equip de quatre temporades amb 
la recuperació del sènior a la Lliga 
EBA i enguany amb l’equip llui-
tant per classificar-se per a les fa-
ses d’ascens a LEB Plata. “La gent 
està acostumada a deixar-ho 
quan les coses van malament. 
Jo crec que és millor així”, des-
taca Coma. 

El tècnic ha valorat positiva-
ment l’actual temporada per ha-
ver assolit l’objectiu de la salvació  
a meitats de curs i lluitar per fer 
la promoció d’ascens. “Era una 
oportunitat històrica per a l’en-
titat. No ha pogut ser però hem 
fet una temporada de nota alta. 
Hem omplert el pavelló i hem 
arribat a l’últim partit amb op-
cions de fer una promoció, que 
mai fins ara havíem imaginat”, 
valora Coma, que remarca com un 
dels èxits del present curs “el bon 
ambient de dins i fora del vesti-
dor. Vam començar guanyant i 
vam fer una gran dinàmica fins 

sheila spreu

Amb la mel als llavis al Plana Lledó
La derrota del Recanvis Gaudí Mollet contra el líder, L’Hospitalet (74-80), 
i la victòria del CB Quart contra l’AEC Collblanc (78-67), va deixa l’equip 
molletà fora de les fases d’ascens a LEB Plata i en la quarta plaça amb un 
balanç de 10 triomfs i 8 derrotes. L’equip molletà va acabar a tan sols una 
victòria del Quart, que es va quedar el darrer lloc de promoció. El Mollet ja 
havia assolit sobradament l’objectiu de la permanència. sergi ramón

al final de la temporada”. 
El nou entrenador del primer 

equip encara és una incògnita 
perquè el club està a l’espera que 
es resolgui el període electoral, 
ja que fins ara només hi ha pre-

sentada la candidatura de l’ac-
tual president, Carlos Nuez, que 
compta amb Àlex Coma com a vi-
cepresident. “Seguiré entrenant, 
però en la base del club. Jo no 
marxo”, diu. n jl.rodríguez b.

Segona Catalana ACABA AL SEGON LLOC DEL GRUP 3

El filial del CB Mollet obté 
l’ascens a Primera Catalana

El filial masculí del CB Mollet ha 
assolit l’ascens a la Primera Catala-
na. El conjunt molletà, format amb 
un gran nombre de jugadors de la 
base del club, ha acabat la tempo-
rada al segon lloc del grup 3 de la 
Segona Catalana després de guan-
yar el Castellar B dissabte (80-64). 

“És històric per a l’estructura 
del club perquè està format 
per molts jugadors de la base”, 
diu Àlex Coma,  vicepresident del 
club. Els molletans han acabat la 
temporada amb un balanç de 24 
victòries i 6 derrotes, a una del pri-
mer,  el Maristes Ademar. n

PLANTILLA  El segon equip masculí de l’entitat molletana

cbm

L’Escola Sant Gervasi lluitarà aquest 
cap de setmana per classificar-se 
per a la Final Four de la Primera Ca-
talana i aconseguir l’ascens directe a 
Copa Catalunya. Els molletans, que 
han acabat al segon lloc del grup 1, 
disputaran la fase prèvia de la final 
de la categoria. 

El sistema de competició de la 
fase prèvia es jugarà en un triangu-
lar. Dissabte, el Sant Gervasi jugarà 
a Salou i diumenge rebrà  el Bàsquet 
Pia Sabadell (19.45 h). El guanyador 
de la fase pujarà directament i la 
resta esperaran als ascensos i des-
censos no compensats. n

El Sanger, a la prèvia de la Final
Primera Catalana ELS MOLLETANS ES JUGUEN L’ASCENS DIRECTE
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MOLLET.  La Penya d’Escacs ha aca-
bat la temporada amb el segons 
lloc del Campionat de Catalunya 
de Segona Provincial, tot i que ja 
fa setmanes havia aconseguit l’as-
cens a Primera. El conjunt molletà 
va acabar amb un mal regust en la 
final després de perdre, tot i em-
patar contra el Sant Esteve Ses-
rovires (3-3). 

La Federació Catalana d’Escacs 
va aplicar el sistema holandès de 
desempat, que mesura el coefi-

cient decreixent de les partides 
i en cas d’un nou empat, com va 
succeir amb el 10 a 10 final del co-
eficient, es dóna com a guanyador 
l’equip que hagi guanyat el pri-
mer taulell de la jornada, que va 
ser el Sant Esteve. Els molletans 
van signar una bona actuació però 
va ser del tot insuficient, amb un 
doblet de victòries (Gerard Gao-
na i Joan Ferres), derrotes (Joan 
Blanco i Narcís Bravo) i empata 
(Javier Morais i Ramon Villar). n

cfm

FUTBOL I Primera Catalana   FEIA 9 JORNADES QUE NO SUMAVEN 3 PUNTS AL GERMANS GONZALVO

EUFÒRIA L’equip molletà celebra la victòria al vestidor

A tres jornades per acabar la tem-
porada, el CF Mollet UE té gairebé 
assegurada la permanència a la 
Primera Catalana. Els molletans 
van tornar a celebrar una victòria 
a casa després de nou jornades 
sense aconseguir-ho i ho van fer 
contra un rival directe pel des-
cens, el Girona B (2-0). Els de Da-
vid Ortiz eviten el descens directe 
matemàticament i ara estan pen-
dents dels descensos no compen-
sats per la Segona Divisió B, que 
acaba aquest cap de setmana.  

El Mollet, que ha pujat fins al 8è 
lloc amb 46 punts, visita diumen-
ge un dels conjunts implicats en 

El CF Mollet UE torna a guanyar 
a casa i té la salvació a tocar

l’ascens, l’Horta, que és 5è amb 51 
punts. 

Pel que fa la UD Molletense, va 
perdre els dos partits consecutius 
que va disputar en cinc dies. El 
passat dissabte ho va fer contra el 

Manresa al Zona Sud (0-3) i dime-
cres, contra la Jonquera en el par-
tit ajornat de fa una setmana (3-0). 
Els de José Linares són últims i dis-
sabte reben el segon classificat, el 
Sants (18.45 hores). n

ESCACS I  Segona Provincial   PERD LA FINAL TOT I EMPATAR

La Penya d’Escacs queda 
subcampiona de Catalunya

EN JOC Un dels moments de la final catalana

pem

El filial del Llagostense guanya la lliga
El segon equip del FSU Llagostense va celebrar el passat diumenge el 
campionat del grup A de la Primera Territorial en la darrera jornada de la 
temporada. Els llagostencs van guanyar el Racing de Llavaneres (10-3).

FUTBOL SALA I Primera Territorial EN LA DARRERA JORNADA

HORTA - CF MOLLET UE 
Diumenge, 12 h

El FS Parets baixa a 
la Divisió d’Honor a 
falta de tres jornades

Tercera Estatal

El FS Parets ha consumat el seu 
descens de la Tercera estatal. Els 
paretans, que han signat una tem-
porada irregular, són equip de la 
Divisió d’Honor Catalana quan 
falten tres jornades per acabar 
el campionat. Els del pavelló Joa-
quim Rodríguez ocupen el penúl-
tim lloc amb 17 punts i tenen la 
permanència a 11 punts quan 
només s’han de jugar 9 punts. 
L’equip entrenat per Dani Mos-
teiro visitarà aquest dissabte la 
pista del Sant Joan de Vilassar. n

CF MOLLET UE - SANTS
Dissabte,  18.45 h Zona Sud
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Guia professional i de serveis per a la llar de Mollet i el Baix Vallès
Si vols anunciar-te en aquesta secció: publicitat@contrapunt.cat o 93 570 52 59 

Fincas Mollet, professionals de
l’assessoria immobiliària al Baix Vallès

Fincas Mollet disposa d’una àmplia 
cartera d’immobles localitzats al Va-
llès Oriental i, més especialment, als 
pobles del Baix Vallès, preparats per 
convertir-se en la casa dels teus som-
nis. Es tracta de pisos i cases situades 
a Mollet, Parets, Martorelles, Sant 
Fost, Santa Maria de Martorelles, San-
ta Perpètua, Palau-solità i Plegamans, 
Lliçà d’Amunt i Lliçà de Vall, un ampli 
assortiment d’immobles que permet 
a l’assessoria immobilària oferir als 
seus clients tant l’habitatge que bus-
quen i necessiten en cada moment 
com comercialitzar amb les millors 
garanties l’immoble que vulguin po-
sar a la venda. 

Fincas Mollet ofereix un servei to-
talment personalitzat, i el seu equip 

professional sempre mira de trobar el 
millor preu possible i d’adaptar-se a 
les necessitats de cada client, amb l’ob-
jectiu de generar la millor confiança 
en un moment tan important com és 
la compravenda i el lloguer d’immo-
bles. Blanca Casanovas, la responsa-
ble de l’assessoria, acumula 22 anys 
d’experiència en el món de la inter-
mediació i l’assessoria immobiliària, i 
des de fa poc més de dos anys regenta 
la seva pròpia assessoria al centre de 
Mollet, a l’edifici dels Jutjats. Casa- 
novas és membre de l’API, col·legiada 
al Col·legi Oficial d’Agents de la Pro-
pietat Immobiliària de Barcelona. 

A més dels serveis de compraven-
da d’immobles, Fincas Mollet també 
ofereix tots els serveis relacionats 

amb la llar, com taxacions, cèdul·les 
d’habitabilitat, certificats energètics i 
assegurances de la llar.

Fincas Mollet és una empresa amb 
vocació i il·lusió per la feina ben feta, 
atenta sempre a les novetats del mer-
cat i a les necessitats dels clients.
Fincas Mollet anuncia els immobles 
de què disposa a portals pisos.com, 
yaencontre.com, fotocasa.es i habita-
clia.com. No t’ho pensis dues vegades, 
confia la compra de casa teva a Fincas 
Mollet!

FINCAS MOLLET
C. Anselm Clavé, 2 (edifici dels Jutjats)

Tel. 647 57 71 83
MOLLET DEL VALLÈS
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MOTOR  ÈXIT D’ASSISTÈNCIA A LA TERCERA LLOTJA DEL VEHICLE CLÀSSIC TOT I LA PLUJA

MOLLET.  El parc de Ca l’Estrada va 
acollir dissabte un museu a l’aire 
lliure per un dia amb la 3a Llot-
ja del Vehicle Clàssic. La jornada, 
que va comptar amb força visi-
tants, tot i la pluja, va retre home-
natge a pilots de llegenda del món 

El parc de Ca l’Estrada s’omple de 
pilots de llegenda de la motocicleta

de la motocileta dels anys 50, 60 
i 70. L’acte amb la quinzena de 
pilots va ser un dels moments 
amb més afluència. Entre els ho-
menatjats, molts d’ells campions 
estatals, hi havia Pere Pi, de Lliçà 
d’Amunt, Joan Bellsolà, de Santa 

HANDBOL I Primera Catalana

El CH Parets depèn 
d’ell mateix per 
assolir l’ascens
El CH Parets pot certificar dissabte  
l’ascens a la Lliga Catalana al Joa-
quim Rodríguez (17.45 h). Els pa-
retans necessiten guanyar contra 
el Terrassa, que ocupa el quart 
lloc, per assegurar-se acabar la 
temporada entre els tres primers 
classificats. Els de Parets quan fal-
ten dues jornades, tenen un marge 
de 2 punts amb el Terrassa. El club 
ha fet una crida a l’afició. 

HOMENATGE  Els pilots davant les motos clàssiques

sheila spreu

Perpètua de Mogoda, i José Sán-
chez, de Vilanova del Vallès. “Hi 
havia molts que no es veien 
des que competien. Va ser molt 
emotiu i els van reconèixer a 
tots”, explica un dels organitza-
dors, Josep Isern. 

La Llotja, que s’estrenava a Ca 
l’Estrada, va comptar amb una 
cinquantena d’expositors i amb 
un gran nombre de cotxes i ve-
hicles clàssics. “Estem satisfets 
amb la nova ubicació a Ca l’Es-
trada. El parc es va fer petit i 
estava molt ple, tot i la pluja. 
A més, haver organitzat una 
exposició amb coxtes fa que la 
Llotja sigui molt més comple-
ta”, remarca Isern. Per la tarda, es 
va fer una rodada amb una qua-
rantena de cotxes clàssics.

A banda dels pilots, visitants i 
expositors, la Llotja va comptar 
amb una cinquantena de col·la-
boradors, molts d’ells persones 
vinculades amb el motor entre els 
anys 50 i 70 al Baix Vallès. n jl.r.b.

Doblet d’Otmane Btaimi a Parets
Otmane Btaimi va guanyar per segon cop la Cursa Popular de Parets, que 
va organitzar diumenge passat el CA Parets amb mig miler de participants. 
El corredor del Bikila Barcelona defensava campionat als 10 quilòmetres i 
la seva victòria va ser contundent amb un temps de 34 minuts i 35 segons.  
Pel que fa el CA Parets, va assolir dos triomfs femenins amb les victòries 
als 21 quilòmetres de Vanessa Pérez i als 5 quilòmetres de Laia Soler. 

CURSA I Popular  VICTÒRIA LOCAL FEMENINA ALS 21 I 5 KM 

El CN Parets, al 7è lloc de la segona fase
El CN Parets va celebrar amb èxit la segona fase de la Lliga Absoluta del 
grup C. El club paretà, que va organitzar la trobada el dissabte passat a la 
piscina Miguel Luque, va acabar al 7è lloc de la jornada. El millor classificat 
després de la fase va ser el CN Mataró, que va dominar la sèrie. 

NATACIÓ I Lliga  LA PISCINA MIGUEL LUQUE S’OMPLE DE NEDADORS

sheila spreu

sheila spreu
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El proper dissabte 21 de maig, el restaurant La Masia de 
Pedra de Sant Fost –l’antic restaurant L’Aplec– inaugurarà 
la terrassa d’estiu, i per fer-ho ha organitzat una nit plena 
de glamur amb una desfilada de moda a càrrec de PimPam-
Pum, una exhibició de dansa a càrrec de l’Escola de Dansa 
Pas a Pas, i una sessió de ball per concloure la vetllada. La 
festa començarà a les 19 h. 

D’altra banda, cada dissabte a la nit, el restaurant ofereix 
sessions de sopar i ball al seu saló musical, així com una va-
rietat d’espectacles que fan més amena la vetllada central 
del cap de setmana. 

Des del desembre passat, el restaurant La Masia de Pe-
dra té una nova gerència i la gestió renovada. L’establi-
ment ofereix servei de bar i restaurant, amb especialitat de 
carn a la brasa, i una diversitat de menús cada vegada més 
àmplia, que va des del servei de bufet lliure de dilluns a 
divendres, no festius, per només 10 euros més el cost 
del refresc, fins als menús exclusius per a executius i els 
àpats de caps de setmana.

La Masia de Pedra va ampliant poc a poc el catàleg de 
serveis d’un restaurant agradable i de qualitat. 

La Masia de Pedra inaugura la
terrassa d’estiu amb una festa amb glamur

BAR RESTAURANT LA MASIA DE PEDRA
carretera B-500 (direcció Badalona), 183-185 

Tel. 93 570 64 12 - SANT FOST DE CAMPSENTELLES 
Facebook: La Masia de Pedra
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CULTURA
contrapunt.cat/actualitat/cultura

L’ESCRIPTOR PARETÀ ISIDRE OLLER PRESENTA
‘THE WIND CRIES MARY’ A LA LLIBRERIA L’ILLA

LITERATURA

Aquest divendres (20 h), la llibreria L’Illa de Mollet acull la presentació del llibre The wind cries 
Mary del paretà Isidre Oller. La filòloga Sara Mortreux serà l’encarregada d’introduir l’obra als 
lectors, que també podran gaudir de la poesia musicada d’Alcuscús i Maria Pujol, ja que, com diu 
l’autor, “la música és pertot i sense ella tampoc no podríem viure”.

ART  EL MUSEU S’ACABA D’ESTRENAR A LA XARXA INSTAGRAM I HI CONVOCA UN CONCURS

MOLLET. Els propers 18, 20 i 21 de 
maig, el Museu Abelló obre les por-
tes de bat a bat per deixar entrar-hi 
tothom a descobrir tots els seus 
racons amb motiu del Dia Inter-
nacional dels Museus, que s’escau 
dimecres que ve. Sota el títol #Ben-
vingutsalMuseu, l’equipament ha 
preparat un programa especial 
amb activitats i visites guiades per 
a totes les edats per commemorar 
la celebració mundial. Enguany, a 
banda de l’habitual jornada de por-
tes obertes i les visites guiades, el 
mateix dia 18, al Museu i a la Casa 
del Pintor, l’Abelló ha programat 
propostes inèdites perquè la ciuta-
dania pugui conèixer-lo des d’una 
òptica molt més original a la que 
acostuma a mostrar.

Així, dimecres 18 es podrà gau-
dir de l’activitat Museu Confiden-
cial, una visita comentada al taller 
de restauració per descobrir les 
bambolines de la galeria d’art. El 
mateix dia, es donarà a conèixer 
la nova Joia del Museu, una tro-
balla del fons de l’equipament. La 

d’aquest any, tot coincidint amb el 
150 aniversari del naixement de 
Ramon Casas, serà una col·lecció 
de revistes de l’artista modernista.

Com cada any, el dissabte des-
prés del Dia Internacional dels 
Museus se celebra arreu de Cata-
lunya la Nit dels Museus. A Mo-
llet, el Museu Abelló tornarà a 
avançar-la a divendres 20 amb la 
proposta nocturna Cockt’Art. A les 
21 h, tindrà lloc una visita guiada 

per l’exposició L’altre jo que cul-
minarà al capdamunt de l’equi-
pament, a la terrasa del Museu. 
Allí, el músic molletà Pele McLeod 
oferirà un concert mentre els assi-
tents assaboreixen un còctel. Els 
més menuts seran els protagonis-
tes de dissabte. A les 16 h, hi estan 
convocats per participar al joc de 
pistes En busca del pinzell perdut, 
sobre l’obra de Joan Abelló.

Concurs a la xarxa Instagram
Per augmentar els seguidors al 
recent estrenat perfil d’Insta-
gram –@museuabello–, s’ha po-
sat en marxa un concurs a través 
d’aquesta amb l’etiqueta #Ben-
vingutsalMuseu. D’entre tots els 
participants, el 18 se sortejarà 
una visita i un lot de productes. n 

L’equipament commemora el Dia Internacional dels Museus amb activitats

Descobrir l’Abelló més inèdit
HI PARTICIPARAN 73 CREADORS ENTRE DIVENDRES I DISSABTE

Abans d’establir, en acabar la 
guerra, el seu negoci al bell mig 
de Prat de la Riba, el farmacèutic 
Joan Amadó s’allotjava a l’Hostal 
La Marinette, l’actual Centre Cul-
tural La Marineta. Allí, presumi-
blement el químic va fer els seus 
primers preparats i fórmules ma-
gistrals.

Aquesta experiència verídica 
va inspirar l’any passat la primera 
mostra col·lectiva de creació au-
diovisual L’Habitació del Farma-
cèutic, un espai de trobada per a 
joves artistes a La Marineta que, 
com els antics hostes de l’hostal, 
es troben en una situació de tràn-
sit, tot i que, en el seu cas, aquest 
standby és una condició perma-
nent que els permet evolucionar 
en la seva carrera professional.

Després de la bona acceptació 
de la primera edició, aquest any 
l’Ajuntament ha decidit ampliar 
la inciativa un dia més, i tindrà 
lloc aquest divendres (a partir de 
les 20 h) i dissabte (durant tot el 
dia) al centre cultural molletà. En 
total, hi participaran 73 creadors 
tant de Mollet -Neus Ballús, Maria 
Codina, Raquel Avellaneda, Sito 
Ruiz, Alba Rihé, Marco Domeni-
chetti- com de la resta de Cata-
lunya i estudiants de la Univer-
sitat de Navarra. Durant aquests 
dos dies, convertiran les sales de 

La Marineta acull la segona 
mostra audiovisual col·lectiva  
L’Habitació del Farmacèuticarxiu

CASA DEL PINTOR El Museu hi farà visites guiades

La Marineta en expositors de 27 
obres audiovisuals individuals i 
col·lectives fetes amb tècniques 
com ara el curtmetratges, el do-
cumentals, el videoart, el map-
ping o l’animació.

Per a la regidora de Cultura, 
Mercè Pérez, L’Habitació del Far-
macèutic té voluntat de consoli-
dar-se com una plataforma per 
donar a conèixer l’obra dels artis-
tes “de Mollet i de fora, i donar 
l’oportunitat als joves que han 
decidit iniciar el camí de la lliu-
re creació i l’audiovisual”. 

A banda de les creacions dels 
artistes, en aquesta edició  també 
s’hi exposaran els treballs dels 
alumnes del Batxillerat Artístic 
de l’IES Mollet i del Centre d’Estu-
dis Mollet. n

arxiu

VÍDEOINSTAL·LACIÓ A LA MARINETA
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NON SENSE VA PROCLAMAR-SE CAMPIONA DEL CERTAMEN

El DevilFest fa vibrar els ‘metalers’
La banda de metal melòdic NonSense, formada per quatre joveníssims
barcelonins, va proclamar-se guanyadora de la cinquena edició del DevilFest. 
La final, que va  disputar-se al Mercat Vell dissabte passat, també va fer 
pujar al podi Aerial Blacked -a la imatge superior- i Expel the Grace, segons 
i tercers respectivament. L’organització, AMAM, ha destacat “el bon rotllo” 
que hi ha hagut tant a les semifinals com a la gala de dissabte”.

FESTIVAL MOLLET VA ACOLLIR LA 3a EDICIÓ D’HORS LITS

Invasió d’espectacles 
Més de 200 persones van participar el cap de setmana passat a la tercera 
edició del festival Hors Lits, que en aquesta ocasió va situar els quatre 
espectacles a tres llars molletanes i al local del mític club moter Los 
Imperiales. És la vegada que més gent s’hi ha apuntat i també la que ha 
rebut més espectadors de fora. I és que un dels artistes era el mag Jorge 
Luengo, premi munidal de màgia, que compta amb nombrosos fans a tot 
Espanya. L’il·lusionista no només va fer trucs de màgia, sinó que també va
hipnotitzar alguns dels assistents. Per ara, Pau Segalés, organitzador 
d’Hors Lits a Mollet, no sap quan muntará la quarta edició, però reconeix 
que té un projecte entre mans, “un festival de teatre de carrer a Mollet 
que tindrà lloc a principis de setembre”.

MÚSICA EVA FERNÁNDEZ GROUP CLOU LA PROGRAMACIÓ 

Un trosset de la Sant Andreu 
Jazz Band, a Can Rajoler
PARETS. La programació cultural 
d’aquest semestre al teatre Can 
Rajoler es tanca aquest diumen-
ge  (19.30 h) amb  Eva Fernández 
Group, un quintet de jazz liderat 
per la jove promesa de la Sant An-
dreu Jazz Band de Joan Chamorro. 
La saxofonista i cantant Eva Fer-
nández acumula, malgrat la seva 
joventut, una llarga experiència 
dalt dels escenaris. Ha tocat amb 
figures destacades com Dick Oatts, 
Ken Peplowski i Bobby Gordon.  n

Santa Maria 
presenta els 
noms del festival 
Nit, Nit, Nit
Per tercer any consecutiu, Santa 
Maria de Martorelles celebrarà el 
festival  gratuït Nit, Nit, Nit. Tot 
coincidint amb l’arribada del bon 
temps, el mes de juny viurà tres 
nits de música en viu a la plaça de 
l’Església. La primera convidada, 
el dissabte 4 de juny, serà Txell 
Bonet, cantant i comunicadora -ha 
treballat a iCat.cat i a Rac1- que 
presentarà la seva performance 
¡Detente, bala!, un cabaret poètic 
en què l’artista recita una selec-
ció de versos musicats amagats 
entre el seu vestuari. El dia 11, la 
protagonista serà  la formació de 
gipsy swing Saffran!, integrada per 
veïns de Santa Maria. La banda 
toca temes tradicionals folk i de la 
chanson francesa amb tocs medi-
terranis. Per tancar el tercer cicle 
de concerts a la fresca, el dia 18 
el festival comptarà amb el duet 
Maria Victòria Riutord & Johnny 
Pardo, també especialitzats en la 
música d’arrel tradicional.  n

 EL 4, L’11 I EL 18 DE JUNY

arxiu

EVA FERNÁNDEZ

maria codina rebull

sheila spreu
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dissabte 14

diumenge 15

divendres 13

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

Continuarem amb aquest 
temps variable, primaveral, 
canviant, amb molts núvols 
i alguns ruixats dispersos.

Seguirem amb inestabilitat, 
sobretot amb ruixats de 
tarda, i temperatures que 
pujaran lleugerament.

Vent del nord, que farà baixar 
la temperatura, i ens deixarà 
un cel variable, amb moltes 
més clarianes, però.

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

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

DIJOUS, 5 21ºC  10ºC     18ºC        -              23 km/h SE

DIVENDRES, 6 20ºC  13ºC     18ºC       0,2            21 km/h E

DISSABTE, 7 20ºC  14ºC     17ºC       2,4    18 km/h NE

DIUMENGE, 8 17ºC  12ºC      16ºC      1,6      24 km/h ESE

DILLUNS, 9 17ºC  15ºC      17ºC      5,8            26 km/h NE 

DIMARTS, 10 20ºC  11ºC      18ºC      8,4            27 km/h NNW

DIMECRES, 11   22ºC  11ºC      20ºC     0,2                   39 km/h WSW

=

TEATRE L’OBRA VA GUANYAR EL PREMI DEL PÚBLIC A LA MOSTRA D’IGUALADA

L’Ateneu s’omple 
amb ‘Les Supertietes’

Dissabte, l’Ateneu rebia la visita de 
Les Bianchis, una jove companyia 
que acaba de guanyar el premi del 
públic a la mostra d’Igualada gràcies 
a la producció Les Supertietes, 
l’obra que és va poder veure a 
l’auditori santfostenc. L’obra està 
protagonitzada per la montmelonina 
Queralt Casasayas (al centre de 
la imatge), qui interpreta una tieta 
novella amb certs maldecaps.

arxiu

ART   L’OBRA, QUE FARÀ MÉS DE QUATRE METRES D’ALÇÀRIA, ESTÀ FETA A PARTIR DE PLANXA NEGRA I FORJADA EN FRED

L’escultor martorellenc Ricard 
Mira ha estat l’escollit per mossèn 
Miquel Planas, rector de la parrò- 
quia de Mollet, per dissenyar i do-
nar forma a l’escultura del Sant 
Crist a la Creu de l’església Santa 
Rosa. Mira ja té ben avançada la fi-
gura de Jesús crucificat, una imatge 
que, unida a la creu que prepara 
el mateix artista, medirà gairebé 
5 metres. “És una de les obres 
més grans que m’han encarregat 
mai”, reconeix l’escultor, que per 
fer-la compta amb l’ajuda del seu 
amic de professió Lluís Pérez. Tots 
dos són seguidors de la línia escul-
tòrica de Pau Gargallo, a qui tenen 
com a referent.

L’escultura està feta a partir de 
peces soldades de planxa negra 
de ferro, cadascuna de les quals ha 
estat doblegada en fred amb l’aju-
da de martells, una tècnica que Ri-
card Mira utilitza sovint per donar 
volum a les seves obres. Al final, hi 
aplicarà un acabat de grafit que li 
donarà un toc lluent i més fosc. 

Per fer el disseny, Mira va de-

Mira forja el Crist de 
l’església Santa Rosa

manar al seu nebot, el futbolista 
Albert Mira, que li fes de model, un 
pas previ imprescindible “perquè 
les proporcions siguin realistes”. 
Tot seguit, va fer una maqueta amb 
ferro perquè li servís de referència, 
tot i que després, al fer l’escultura 
gran, va canviar la inclinació tant 
del cos com de la cara per donar 
més dramatisme i veracitat a l’ex-
pressió de patiment de Jesús. 

Aquesta serà la sisena escultura 
pública de Ricard Mira a Mollet, 
que és autor, entre d’altres, del 
monument a Pau Casals que hi ha 
al parc que porta el mateix nom. 
Recentment ha exposat a les capi-
tals de comarca de la província de 
Lleida juntament amb la seva dona, 
la ceramista Pepi Montesinos,  dins 
del projecte itinerant de la Dipu-
tació i el Departament de Cultura 
Creativitat i Salut Mental, que ja 
compta amb ell per a la segona edi-
ció. I és que, com diu l’artista, a qui 
van diagnosticar esquizofrènia  de 
ben jove, “l’escultura és la millor 
teràpia  per trobar-me bé”. n   m.r. FORJA Ricard Mira i Lluís Pérez mostren l’evolució del Crist de ferro

CRA’P convida la 
coreògrafa libanesa 
Danya Hammoud
Aquest divendres (19 h), l’entitat 
CRA’P comptarà amb la presèn-
cia de la coreògrafa i ballarina del 
Líban Danya Hammoud, que hi ex-
hibirà una mostra del treball Il y a 
longtemps que je n’ai pas été aussi 
calme, un espectacle que prepara 
amb la catalana Carme Torrent. 
Durant aquesta setmana les dues 
artistes han estat treballant en 
residència a l’espai de CRA’P la 
peça que estrenaran al juny al fes-
tival Montpellier Danse. 

L’obra remet a l’estat de per-
mament contradicció de l’ésser 
humà, entre la “contenció i l’ex-
pansió”. n

ARTS ESCÈNIQUES
m.r

Festa de la primavera
a la plaça El·líptica
Dissabte i diumenge, els veïns de 
Can Sunyer de Martorelles cele-
bren la Festa de la Primavera amb 
exhibició de ball de sevillanes, gi-
tanes i juvenil; màgia; xocolatada 
i inflables per als menuts. n

sheila spreu
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SUGGERIMENTS

Us agraden les pizzes de tota la 
vida? Doncs tenim la vostra a l’estil 
més clàssic i tradicional. 

A La Tomate Magique n’hi troba-
reu més d’una desena per escollir, 
però una de les més gustoses és 
la pizza Me da igual. És perfecta 
perquè agradi a tots els de casa, 
ja que aposta pels ingredients més  
universals i combina tomàquet 
fresc, pernil dolç, bacó molt cru- 
ixent, tonyina i una bona capa de 
formatge emmental perquè a la 
primera mossegada l’explosió de 

gustos sigui extraodinària!
A La Tomate Magique no hi ha 

cap obstacle perquè tothom pugui 
gaudir d’una bona pizza, ja que en 
fan d’aptes per a celíacs amb ingre-
dients selectes i especialitzats. 

Tasta-la i repetiràs!

PIZZA ‘ME DA IGUAL’
Amb tomàquet, pernil dolç, bacó,  
tonyina i formatge emmental 

La Tomate Magique

Rda. Can Fàbregas, 18 - Mollet
& 93 579 41 22
pizzerialatomatemagique.com
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Santa Rosa · Mollet                Ref. JV13007

¡Oportunidad por precio! Piso reformado
Céntrico, a  5 min. de la estación de Santa Rosa. Tenemos al 
lado 2 colegios y un instituto de bachillerato. 3 hab. (1 doble, 
2 individuales), suelos de parquet, calefac., baño ref. con 
bañera, salón-comedor con salida a balcón con muy buenas 
vistas. Sin asc. pero con posibilidad de ponerlo en el futuro. 
Clase energética: E.

Muy luminoso y cálido 73.000 €
Centro · Martorelles                         Ref. JV13080

Estupendo piso reformado exterior y soleado 
85 m2, 4 hab. (1 doble, 3 indiv.), baño con ducha, coci-
na office, lavadero, salón-comedor con salida directa a 
balcón para disfrutar de las vistas a la montaña, suelos 
gres, asc., calefac., carp. ext. alum., carp. int. haya, ori-
entación este balcón 8 m2. Clase  energética: D.

Situado en la zona centro 115.000 €
Eixample · Parets (c. La Mola)           Ref. JV13050

Espectacular piso en Cal Jardiner
4 hab. (3 dobles), 2 baños cptos. con ducha, gran comedor. 
Balcón (12 m2) con vistas a la piscina y zona ajardinada 
comun. Parking amplio (18 m2) y trastero incluidos en 
el precio. Edificio con zonas comunes (parque infantil y 
lavadero de coches) y con gran piscina (15 x 7,5 m). Clase  
energética: E.

Obra seminueva 233.500 €

Eixample · Parets del Vallès               Ref. JV13091

Gran casa de 339 m2 seminueva
4 hab. dobles, amplia cocina de 18 m2, luminoso y bonito 
comedor-salón de 40 m2. 3 baños completos para no 
tener que hacer cola la familia, el garaje de 112 m2, con 
cabida para 4 coches. Clase energética: E

Al lado de l’Av. Catalubta 475.000 €

Centro · Parets del Vallès                 Ref. JV13037

Preciosa casa de pueblo reformada  
3 habitaciones +  buhardilla, 1 baño y 1 aseo,  amplia 
cocina office con salida a patio interior de 25 m2. NO 
DUDES EN VENIR A VERLA. Clase  energética: E

Acabados de primera calidad 260.000 €

Centro · Mollet                                  Ref. JV13069

Piso muy amplio con grandes posibilidades
Junto Rambla, es un 3º real sin asc. 3 magníficos bal-
cones  muy soleados, 4 hab. (3 dobles). Gran cocina 
office con barbacoa y salida a lavadero con un balcón 
para tender, baño de 8 m2 con bañera y aseo con ducha 
de obra. Clase energética: E.

Finca con 4 vecinos 130.000 €

Eixample · Parets (c. Mary Santpere) Ref. JV13048

Planta baja con zona infantil y piscina comun.
3 estupendas hab., 2 amplios baños cptos., salón-come-
dor con luminosidad y salida directa a jardín de 50 m2 
con barbacoa, 2 terrazas (40+25 m2). Parking y traste-
ro incluidos en el precio. Pónganse en contacto con 
nosotros. Clase  energética: G

Muy buena orientación 213.000 €

El Besós · Barcelona                       Ref. JV13020

Preciosa cocina reformada en el 2012
Piso de 60 m2 bien conservado con vent. alum. 2 hab. 
(una doble y la otra indiv.), salón-comedor rectangular 
de 16 m2. Balcón habilitado como vivienda, lavadero. 
Primera planta. Cerca del Centro comercial Diagonal 
Mar. Clase energética: F

No dispone de ascensor 80.000 €

Sant Jaume d’Enveja · Tarragona        Ref.JV13071

Casa perfecta para disfrutar de la naturaleza 
Amueblada y ref. de 123 m2. 3 hab., comedor de 20 
m2 y comedor de verano de 20 m2, cocina office, baño 
cpto. y lavabo. Parcela de 120 m2. Terraza de 100 m2 
con buenas vistas, calefac. Dos armarios empotrados, 
un magnifico Trastero de 12 m2. Clase  energética:  F.

Zona muy tranquila 110.000 €


