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EN PORTADA

Carrer Raval, nº 2 - Parets del Vallès 

Horari: Dll. a Dv. 10 a 13 h i de 16.30 a 

20.30 h Dissabtes visites concertades 

681 25 48 27

Finques Jover és una immobiliària 

especialitzada en el sector, actualment 

ubicada a Parets del Vallès. Amb una cartera 

d’immobles a la zona del Vallès Oriental i 

amb una sòlida implantació en el mercat per 

poder oferir-li les millors oportunitats de 

compra i lloguer. Disposem de departament 

financer, arquitecte i tot el necessari perquè 
no hagi de preocupar-se per res.  

Fem els seus somnis realitat!

El mercat de Mollet fa un 
pas cap al client digital
Els paradistes engeguen un 'marketplace' per vendre per Internet 
els seus productes arreu del Baix Vallès, sense perdre l'escència

MOLLET. El Mercat Municipal ha 

decidit fer un pas endavant i adap-

tar-se a les noves necessitats de la 

clientela. Els mesos de confina-

ment han fet accelerar la posada 

en marxa d'un marketplace que 

aglutina bona part de les parades 

del mercat per poder comprar en 

xarxa els seus productes i fer-ho a 

més, amb el tracte personalitzat 

que acostumen a donar aquests 

establiments de proximitat.

La plataforma de venda Aprop, 

permet comprar tots els produc-

tes a la mateixa parada o a diver-

ses, personalitzar la compra indi-

cant com es vol rebre el producte 

(per exemple tallat o embassat 

d’una determinada manera) i re-

bre totes les comandes juntes a 

casa seva. L’enviament es farà, en 

un inici, de dimarts a dissabte, de 

18 h a 20 h de la tarda, i arribarà, a 

banda de Mollet, a diversos muni-

cipis de la comarca, entre ells Sant 

Fost, Santa Maria, Martorelles, la 

Llagosta, Parets, Montmeló, Mon-

tornès i Lliçà.

Representants del Mercat Muni-

cipal i l’Ajuntament de Mollet van 

presentar dilluns el nou servei 

de venda online que es posarà en 

marxa a partir de l’1 d’agost. Així, 

a partir d'aquesta data, qualsevol 

AMB LA TABLET El Marc Corominas és la quarta generació que treballa a la parada familiar Corominas & Sariol  

60%
DE LES COMPRES D'APROP ES FAN 
A TRAVÉS D'UN DISPOSITIU MÒBIL. 
Segons dades de la plataforma, 
que ja compta amb una quinzena 
de municipis adherits, els clients 
s'enduen una cistella de la compra 
completa, és a dir amb productes 
diversos, sent la mitjana d'edat dels 
compradors de 50 anys (el 65% 
dones i el 45% homes). Mentre que 
el 70% de les compres es fan en la 
franja horària de 20 h a 23 h de la nit.

a.mir
persona podrà comprar a través 

de la pàgina web https://mercat-

mollet.aprop.online els productes 

del mercat i rebre’ls a casa.

Una finestra al futur
“És una plataforma senzilla i in-
tuïtiva que ens permetrà apro-
par-nos a nous clients, ampliar 
l’horari del Mercat Municipal 
per facilitar que les persones 
puguin comprar productes 
frescos i de qualitat i alhora 
adaptar el Mercat Municipal a 
noves tècniques de venda. Hi ha 
molt pocs mercats de Catalunya 
que tinguin una iniciativa com 
la que avui presentem”, va expli-

car Marc Corominas, president de 

la Junta de paradistes del Mercat 

Municipal de Mollet.

La plataforma ja té carregats 

més de 2.000 productes gairebé 

totes les parades del Mercat Mu-

nicipal (41) que han decidit su-

mar-se a aquesta proposta digital: 

"Els i les paradistes estem molt 
il·lusionats amb el projecte i 
creiem que serà molt positiu 
perquè el Mercat Municipal de 
Mollet té molt potencial i uns 
productes de molt bona quali-
tat", afirmava la Ivet Prat, mem-

bre de la Junta de paradistes del 

Mercat Municipal.

Per l'alcalde de Mollet, Josep 

Monràs, amb aquesta iniciativa es 

posa "el mercat en el segle XXI". 

Monràs també va felicitar els pa-

radistes per la seva visió de futur: 

"Davant la problemàtica han ai-
xecat el cap i han vist una opor-
tunitat", va expressar el batlle, 

el qual va voler recordar la tasca 

feta per aquests professionals 

durant el confinament. "Estem 
parlant d’un servei essencial 
que s’ha mantingut obert i al 
peu del canó en aquest perío-
de tan complicat", deia Monràs. 

I és que per l'alcalde molletà els 

paradistes durant la pandèmia 

"no només han fet una funció 
econòmica sinó també social", 

aproximant els productes de pri-

mera necessitat als consumidors 

més vulnerables.

Per la seva banda, la regidora 

de Comerç i Mercats, Mercè Pérez, 

considera que “amb aquesta 
iniciativa, el que fa el mercat 
també és mirar cap al futur i 
obrir-se a nous consumidors 
potencials”.  anna mir  

Innovació

Aprop és l'empresa creadora de la pla-

taforma que permetrà que els produc-

tes de les diverses parades de Mollet 

es venguin online i es distribueixin di-

rectament a les cases dels compradors. 

Els seus fundadors, el David Barbeito i 

el Jordi Ventura, veïns de Castelldefels 

i Argentona, van començar amb el pro-

jecte en plena pandèmia del coronavi-

rus: "La primera plataforma la vam 
posar en marxa el 10 de febrer i ara 
ja en tenim 15", explica en Jordi qui diu 

que molts ajuntaments els han selec-

cionat per donar un impuls al comerç 

local. Tal com diu el seu nom, a Aprop 

treballen amb els valors de la proximi-

tat i la confiança: "que la gent se senti 

com si comprés al mercat de veritat", 

indica un dels seus fundadors, qui as-

segura que ara cal que "tota la feina 
que des dels mercats s'ha fet durant 
anys es posi en valor". Si no es digita-

litzen, apunta: "Perden oportunitats", 

ja que segons comenta, "d'aquí a no 
gaire, la meitat de les seves coman-
des seran online". Per tal d'ajudar als 

establiments adherits, l'empresa a més 

de distribuir les comandes amb una 

mitjana d'entrega de 18 minuts, reporta 

als propietaris de les parades estadís-

tiques sobre les costums dels clients, 

per tal de conèixer els productes que 

es venen més i els ajuda a fer ofertes 

en aquesta direcció. "No volem que el 
mercat es buidi de gent, sinó que si 
no poden anar-hi, comprin online".

LA PANDÈMIA DE LA 
COVID, L'ACCELERADOR 
DE LA PLATAFORMA
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Projecte sense consens
MOLLET.  El futur de l'última gran 

pastilla urbanitzable de Mollet, 

el Calderí, ha quedat dat i beneït 

i sense consens. El ple aprovava 

la modificació del PGOU davant la 

confrontació de dues concepcions: 

la del govern (PSC+Podem) amb el 

suport de Cs, que opta per accele-

rar la construcció del nou barri, i la 

dels dos grans partits de l'oposició 

(Ara Mollet ERC MES i Mollet en 

Comú), que reclamaven la inclusió 

de la tramitació del sector en el 

nou POUM i un debat més profund 

sobre el disseny del nou barri.

Per al govern local, la tramita-

ció del pla del Calderí, que s'ar-

rossega fa gairebé vint anys, és 

una "oportunitat" per a la ciutat. 

"És una proposta molt interes-
sant perquè suposa molt espai 
lliure, cessió de sòl per a equi-
paments públics i mig miler de 
pisos de protecció oficial", deia 

l'alcalde, Josep Monràs.

L'executiu molletà és contrari a 

incloure la tramitació en el debat 

del nou POUM, tal com demana-

ven tant Ara Mollet com Mollet en 

Comú, i considera que cal accele-

rar el desenvolupament del Cal-

derí. "És encertat fer les trami-
tacions per separat perquè el 
Calderí pot caminar de manera 
autònoma ja abans que s'aprovi 

SOCIETAT

Mollet s'alinea amb l'Agenda 2030
El ple municipal de Mollet s'ha adherit a la Declaració 

del 12è Ple de la Federació Espanyola de Municipis i 

Províncies que reafirma el seu Compromís amb l'Agen-

da 2030 de les Nacions Unides i els Objectius de Desen-

volupament Sostenible (ODS).

Vallès Visió estrena nova imatge
Vallès Visió ha renovat la imatge gràfica, un canvi que coincideix  

amb el desè aniversari del canal. La presentació es va fer divendres 

en el marc de l'homenatge que la televisió pública, amb els 

ajuntaments, va fer a les víctimes de la Covid i al personal sanitari i 

essencial que ha treballat al Baix Vallès durant la pandèmia. 

MOLLET DEL VALLÈS. El pla per 

construir el futur barri del Calderí 

ha superat l'últim tràmit munici-

pal amb l'aprovació provisional 

de la modificació del PGOU per 

part del ple de dilluns. Ara, l'últi-

ma paraula la tindrà la Comissió 

d'Urbanisme del Govern català 

que és l'encarregada de fer-ne 

l'aprovació definitiva.

La modificació del PGOU apro-

vada permetrà els projectes de 

reparcel·lació i urbanització de 

l'espai de 297.000 m2 delimitats 

per la via del tren Barcelona-Fran-

ça, l'avinguda Badalona, el Club de 

Tennis, l'avinguda Burgos i l'en-

torn dels carrers Martí l'Humà i 

la Plana. La reordenació compor-

tarà que més del 80% del sector, 

la gran majoria del qual en mans 

URBANISME   EL GOVERN CATALÀ VOL INICIAR LES CLASSES AL SETEMBRE AMB LA "MÀXIMA NORMALITAT" I AMB MÉS "ATENCIÓ PERSONALTZADA" ALS ALUMNES 

El pla per desenvolupar el barri de 
Calderí, en mans de la Generalitat

privades, es dediqui a ús públic 

amb zones verdes, parcs i equi-

paments. Així, es planteja que 

94.000 m2 es destinin a zones ver-

des, parcs i espais públics i 94.000 

m2 més a equipaments, unes xi-

fres molt per sobre dels mínims 

que preveu l'estàndard urbanís-

tic. L’Ajuntament rebrà de mane-

ra gratuïta la cessió de sòl per a 

equipaments per a usos docent, 

assistencial i sanitari, cultural, 

recreatiu i d’espectacles, serveis 

ambientals i esportius.

El 20% restant de l'espai es des-

tinarà a ús residencial i ús tercia-

ri. En total, el planejament apro-

vat preveu 1.329 habitatges, dels 

quals 849 de mercat lliure i 480 

de protecció, un 36% del total, i 

una xifra que compleix el percen-

tatge que marca la llei sobre ha-

bitatge de protecció oficial, amb 

30.846 metres quadrats d'espai 

per a HPO. Amb aquest nombre, 

el Calderí es convertirà en la zona 

de Mollet amb més habitatge pro-

tegit. La zona terciària que suposa 

un 9,79% del sector.  

maps

ESPAI PER URBANITZAR  El Calderí és l'última gran pastilla amb sòl urbanitzable que falta desenvolupar

el nou POUM", opinava la regido-

ra de Planificació, Gestió i Disci-

plina Urbanística, Mireia Dionisio, 

qui afegia: "Es tracta de no atu-
rar la ciutat, no volem frenar 
el desenvolupament de Mollet 
amb l'excusa de nous debats", 

concloïa.

Tant Cs, que considera que la 

planificació fa una "bona dis-
tribució i previsió d'equipa-
ments" a l'espai, com Podem, que 

creu que el Calderí "pot corregir 
mancances que té la ciutat", do-

naven suport a la tramitació.

Veus contràries
Per contra, Ara Mollet i Mollet en 

Comú reiteraven la petició d'in-

cloure el planejament en la trami-

tació del nou POUM de la ciutat. 

"L'única peça urbanitzable que 
li queda a la ciutat no s'inclou 
en el procés de debat del nou 
planejament de la ciutat, és una 
incongruència", deia Marta Vi-

laret, d'Ara Mollet, una visió amb 

què coincidia també la portaveu 

dels comuns, Marina Escribano.

A més, tots dos grups munici-

pals van criticar alguns dels punts 

del disseny del nou barri. Vilaret 

destacava com a positiva la gran 

superfície de zones verdes però 

lamentava que això suposarà una 

concentració molt més alta de 

l'edificabilitat que "es traduirà 
en uns habitatges molt petits, 
amb una mitjana de 64 metres 
quadrats construïts en el cas 
dels de protecció i 84 en els 
de mercat lliure". La regidora 

d'Ara Mollet també considerava 

que la línia d'habitatges previs-

ta està "molt lluny dels pisos ja 
existents i farà que hi hagi poca 
continuïtat de la trama urbana", 

deia. A més, la situació de la zona 

per a l'espai de comerç a l'entrada 

de la ciutat "consolida el model 
de grans espais comercials i no 
interaccionarà amb el comerç 
local", considerava. "L'aprova-
ció en aquest ple tanca les por-
tes a discutir res més sobre el 
Calderí i la conseqüència serà 

hipotecar un espai per a les 
generacions futures", apuntava 

Vilaret.

Per la seva part, Escribano qües-

tionava la necessitat de construir 

1.329 habitatges "no s'han acre-
ditat necessitats demogràfi-
ques per fer un creixement tan 
gran", opinava. A més, els comuns 

també mostraven la seva preocu-

pació pels problemes de mobilitat 

i trànsit que es poden generar a 

l'espai i per la inundabilitat de la 

zona, ja que, tot i que es preveuen 

mesures com el creixement de co-

tes a la zona residencial "la part 
sud, on es preveuen equipa-
ments, seguirà sent inundable". 

La portaveu de Mollet en Comú 

defensava el vot contrari de la 

seva formació, que considera "no 
suposa aturar res sinó desen-
volupar el nou barri de forma 
sostenible i responsable".

El regidor de Junts per Mollet, 

per la seva part, opinava que també 

s'hauria d'incloure la planificació 

en el nou POUM però dubtava si 

això podria suposar "reclamaci-
ons dels propietaris que potser 
ja tenen uns drets adquirits", ex-

plicava Joan Daví, qui afegia que el 

seu grup hagués deixat l'espai "com 
a reserva per a més endavant". 

Amb tot, davant l'aprovació feia 

una sèrie de peticions com "l'exis-
tència de pisos de lloguer social 
perquè hi puguin accedir els mo-
lletans que tenen una capacitat 
d'inversió baixa i preus de ven-
da realment assequibles per a la 
gent de Mollet", deia.

En resposta a algunes d'aques-

tes qüestions, Dionisio assegurava 

que la planificació "compta amb 
els informes sectorials favora-
bles tant de l'Agència Catalana 
de l'Aigua com de Protecció Ci-
vil, entre altres" i criticava el fet 

que Ara Mollet i Mollet en Comú no 

hagin presentat al·legacions al pla 

en el període d'exposició pública.

Finalment, l'últim tràmit mu-

nicipal del planejament del nou 

Calderí es va superar amb els vots 

a favor del govern (PSC+Podem) i 

Cs, l'abstenció de Junts per Mollet 

i el vot en contra d'Ara Mollet ERC 

MES i Mollet en Comú. El proper 

pas previ a l'inici del desenvolu-

pament serà l'aprovació definitiva 

per part de la Comissió d'Urbanis-

me de la Generalitat. ❉ laura ortiz

Els vots a favor de PSC, Podem i Cs tiren endavant la planificació
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SANITAT  EL NOU EQUIP FORMAT PER 18 PROFESSIONALS COMPTARÀ AMB EL REFORÇ D'UN PEDIATRE DE L'ATENCIÓ HOSPITALÀRIA

MOCIONS

MOLLET. A partir del 3 d'agost, 

l'atenció de pediatria de Mollet es 

farà només des de l'ambulatori de 

Plana Lledó. El canvi comportarà 

que 10 professionals de pediatria 

que regularment visiten al CAP Can 

Pantiquet  traslladin la seva activi-

tat al CAP Plana Lledó per treballar 

conjuntament amb els 7 professio-

nals que ja en formen part. El cen-

tre també comptarà amb un reforç 

d'un pediatre de l'atenció hospita-

lària, un dia a la setmana.

Segons ha informat l'Institut 

Català de la Salut (ICS), el reforç 

de l'equip, que estarà format per 

18 professionals, permetrà man-

tenir l'horari assistencial habitual 

durant tot l'any, així com facilitar 

la creació d’un Equip de Pediatria 

Territorial amb una zona d’atenció 

diferenciada. Els pacients, a més, 

mantindran el seu professional de 

referència. L'ICS indica que aquest 

agost l'ambulatori de Plana Lledó 

"comença un procés de transició 

cap a un nou model organitza-

L'atenció pediàtrica a Mollet es 
concentra al CAP de Plana Lledó

El mercat es reprèn sense acord
MOLLET. Després de més de quatre 

mesos, les parades de tèxtil i la llar 

del mercat dels dimarts s'han tor-

nat a instal·lar a Mollet. Els mar-

xants decidien dilluns al vespre 

muntar a la ubicació proposada 

per l'Ajuntament, una alternati-

va que continua sense convèncer 

els paradistes que asseguren que 

seguiran fent pressió per tornar a 

l'emplaçament habitual.

Un 80% de les parades del tèxtil 

i la llar del mercat setmanal no se-

dentari, segons dades municipals, 

s'instal·laven dimarts al lineal 

format pels carrers Ramon Casas, 

carrer de les Ordidores i avinguda 

de Rabassaires. Segons informa-

va l'Ajuntament, MercaMollet i la 

Policia Municipal "han coordinat 

totes les mesures per garantir 

la seguretat dels paradistes i la 

ciutadania i avaluaran diària-

ment la informació i avisos que 

puguin arribar de l’autoritat 

sanitària respecte al mante-

niment del mercat setmanal 

en funció de com evolucioni la 

pandèmia i els rebrots".

Les parades tenen una amplada 

màxima de 5 metres i en segons 

quins punts hi ha a banda i banda 

del carrer i en d'altres només a 

un costat. En aquest sentit, alguns 

paradistes mostraven les seves 

queixes perquè consideren que, tot 

i situar-se al lloc on els ha indicat 

l'Ajuntament, no es pot garantir 

la distància de seguretat entre els 

clients d'una parada i la del davant. 

Alguns compradors també es mos-

traven disconformes amb la nova 

ubicació perquè consideren que és 

poc cèntrica i molt allunyada de les 

parades d'alimentació.

De fet, els marxants asseguren 

que continuaran amb la reivindi-

cació de tornar al Centre. "Ahir 

[dilluns] vam decidir que mun-

taríem perquè ja han començat 

a amenaçar de sancionar-nos", 

assegurava Carlos Chuecos, pre-

sident de l'Associació de Marxants 

de les comarques barcelonines, 

qui reclama una nova reunió ur-

gent amb l'Ajuntament.

D'altra banda, en el ple de di-

lluns, Ara Mollet ERC MES feia un 

prec al govern municipal en què 

li demanava "establir un diàleg 

COMERÇ  UN 80% DELS MARXANTS VAN MUNTAR DIMARTS PERÒ MANTENEN LA RECLAMACIÓ DE TORNAR AL CENTRE

MOLLET. El ple municipal de dilluns 

va aprovar una moció presentada 

per Mollet en Comú que demana 

al Govern català que avanci el Pla 

de Contingència a Catalunya –pre-

vist per a l'1 de setembre– per fer 

front a la Covid-19. La moció pro-

posa dotar la planificació de més 

recursos humans (personal sani-

tari, rastrejadors,...) i econòmics, i 

demana més coordinació i comu-

nicació amb els ajuntaments, que 

"es troben sols davant aquesta 

segona onada". La moció va ob-

tenir tots els vots favorables, ex-

cepte les abstencions d’Ara Mollet 

ERC MES i de Junts per Mollet, els 

quals es mostraven en desacord 

amb els antecedents de la moció, 

on "es critica la gestió del go-

vern català però no de l'Estat", 

deia Marta Vilaret (Ara Mollet). 

El ple també va aprovar, aquest 

cop per unanimitat, dues mocions 

més dels comuns: una sobre el 

Pacte d’Estat pel Dret a l’habitat-

ge, amb propostes com la regu-

lació de preus de lloguer, entre 

altres; i una altra per l'adhesió de 

Mollet a la campanya de Confinem 

els cotxes, recuperem la ciutat per 

una mobilitat més sostenible. 

Per contra, van quedar rebut-

jades una moció de Junts perquè 

les escoles concertades no quedin 

excloses dels ajuts de l'Estat per la 

Covid, i una d'Ara Mollet que dema-

nava a l'Estat que no s'allarguin 99 

dies de concessió de les autopistes 

que acaben contracte i que faci efec-

tiu el rescat d'aquestes autopistes. 

La moció d'Ara Mollet va ser subs-

tituïda per una esmena a la totalitat 

que indicava que s'estudïi el rescat i 

que va comptar amb el suport de la 

resta del consistori. 

Mollet demana que 

s'avanci el pla de 

contingència català 

contra la Covid

tiu, que es consolidarà al setem-

bre". Aquesta nova organització 

permetrà una atenció a la infància i 

l’adolescència integral gràcies a un 

treball multidisciplinari dels pro-

fessionals de l’atenció primària i 

hospitalària.

Des de Salut asseguren que 

aquest equip territorial de profes-

sionals i la seva vinculació amb els 

dispositius hospitalaris "han de 

marcar un punt d’inflexió tant 

per oferir una millor qualitat as-

sistencial com a nivell d’atracció 

i fidelització de professionals". 

franc amb els paradistes, els 

veïns i els comerciants per tal 

de trobar la millor solució per al 

mercat setmanal", deia el porta-

veu d'Ara Mollet, Oriol López. "No 

sabem si es busca dividir els pa-

radistes o treure el mercat del 

centre de la ciutat però el que 

cal és seure i escoltar-se i arri-

bar a un bon pacte encara que 

aquest no acontenti del tot les 

dues parts", opinava López.

En resposta, la regidora Mercè 

Pérez considerava que hi ha hagut 

diàleg i acusava alguns paradistes 

de defensar "interessos particu-

lars". "L'Ajuntament ha de buscar 

l'interès general que és la salut 

dels molletans", deia Pérez, qui 

recordava que aquesta és una ubi-

cació "provisional" i afegia: "Estic 

disposada a mantenir una reu-

nió mensual per valorar quina és 

l'evolució del mercat", concloïa. 

s.c.

ENTRE PARADES  Alguns marxants no veuen clars els espais de seguretat
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Grifols finançarà estudis 
sobre la llúdriga i els peixos 
del Consorci Besòs Tordera 
BAIX VALLÈS. La Fundació RIVUS, 
impulsada pel Consorci Besòs 
Tordera, ha formalitzat una col·la-
boració amb la companyia Grifols 
que s’ha compromès a col·labo-
rar per tirar endavant diversos 
projectes de patrocini relacionats 
amb la recerca, la conservació i 
l’educació ambiental en l’àmbit 

dels sistemes fluvials.
Concretament, la multinacional 

aportarà 145.555 euros, entre els 
anys 2020 i 2022, que serviran 
per finançar dues de les vuit línies 
d’investigació i seguiment de l’Ob-
servatori RIVUS: mamífers, espe-
cialment centrat en el projecte de 
seguiment de la llúdriga, i peixos.

MEDI AMBIENT LA MULTINACIONAL APORTARÀ A LES DUES INVESTIGACIONS 145.555 EUROS ENTRE ELS ANYS 2020 I 2022

GOVERNS LOCALS PROGRAMA AL BANC DE BONES PRÀCTIQUES

CONSULTORI

c. Anselm Clavé, 2 · 4t 2a · Mollet  

Tel. 935 703 991 

Iker Cabezuelo

Advocat
icabezuelo@cgcabogados.net

El TJUE sentencia 
que les despeses 
hipotecàries per 
una clàusula 
abusiva han de ser 
retornades al 
consumidor

El Tribunal de Justícia de la Unió Eu-
ropea (TJUE) ha sentenciat que les 
quantitats pagades en concepte de 
despeses d’hipoteca per una clàu-
sula declarada abusiva han de ser 
restituïdes al consumidor.

D’aquesta manera, la banca haurà de 
retornar als seus clients les despe-
ses de constitució i de cancel·lació, 
amb efectes retroactius, tret que el 
dret nacional disposi una altra cosa.

Així, el TJUE recorda que la nul·litat 
d’una clàusula per la seva abusivitat 
ha de suposar l’anul·lació total de la 
condició des del seu origen. El tribu-
nal només accepta que la restitució 
sigui parcial si la legislació nacional 
marcava que determinades des-
peses havien de ser assumides pel 
client. Aquest matís indica que els 
consumidors podrien haver de con-
tinuar assumint el cost de l’impost 
d’actes jurídics documentats.

En relació a la comissió d’obertu-
ra, el TJUE considera que el fet que 
pugui considerar-se part del preu 
no l’exclou de l’examen de ser abu-
siva, que ha de ser examinada des 
de la vessant de la transparència i 
del desequilibri. Per tant, seran els 
jutges els qui hagin d’examinar si 
la clàusula ha de declarar-se nul·la 
amb base a aquests criteris.

L'Ajuntament permet ampliar 
terrasses dos mesos després
MOLLET.  El govern local comença-
rà a atorgar permisos per ampliar 
algunes terrasses d'establiments 
de restauració de la ciutat, gairebé 
dos mesos després de l'entrada en 
la Fase 1 de desconfinament (25 
de maig), quan es va permetre re-
cuperar l'activitat a les terrasses. 
Segons les dades facilitades pel 
consistori, l'Ajuntament hauria re-
but 14 peticions per poder ampliar 
l'espai de taules i cadires a l'exte-
rior per així poder garantir les dis-
tàncies de seguretat entre clients. 
D'aquestes 14, n'hauria autoritzat 
10 i quatre les hauria denegat. 

L'ampliació de les terrasses és 
una petició que els establiments 
estan fent des de l'inici del des-
confinament, ja que les distàncies 
que els obligaven a mantenir les 
mesures de seguretat fan perdre 
algunes de les taules de què dispo-
sen, amb el greuge econòmic que 
això els suposa. A altres municipis 

RESTAURACIÓ   ELS RESTAURADORS LOCALS LAMENTEN ELS "CONTROLS ABUSIUS" QUE EL CONSISTORI FA A AQUESTS ESPAIS

MOLLET. El periodista i presentador 
molletà Frank Blanco donarà uns 
15.000 euros al Banc d'Aliments de 
Mollet del Vallès. Es tracta del premi 
aconseguit dimarts en l'emissió nú-
mero 84 del programa El Cazador, 
de TVE. Blanco conjuntament amb 
les presentadores Raquel Sánchez 
Silva i Silvia Jato i amb l'humorista 
Goyo Jiménez hi van participar com 
a concursants en aquesta edició so-
lidària del programa. 

MOLLET. El projecte municipal adre-
çat a la gent gran Voluntariat del 
coneixement ha rebut el reconeixe-
ment del Banc de Bones Pràctiques 
dels Governs Locals com a referèn-
cia a aplicar a d’altres municipis 
de Catalunya. El Banc ha valorat 
aquesta experiència per la seva 
aportació innovadora i de qualitat. 
El Voluntariat del coneixement és 
una acció basada en la transmissió 
de coneixement i experiència amb 

l’objectiu de promoure un envelli-
ment socialment actiu i innovador. 
Els voluntaris són persones majors 
de 55 anys amb diferents trajec-
tòries formatives i/o experiències 
laborals que imparteixen tallers i 
cursos adreçats a d’altres persones, 
també majors de 55 anys, sobre 
temàtiques diverses. Actualment 
formen part del projecte 31 perso-
nes voluntàries que imparteixen 42 
cursos i tallers.  

MOLLET. Espai Gos ha creat una es-
cola canina per donar eines a les 
persones amb gos. L'objectiu és 
ajudar-les a corregir comporta-
ments dels seus animals com pro-
blemes de socialització, agressivitat 
i inseguretat. Membres d'Espai Gos 
Mollet amb experiència en educa-
ció i ensinistrament caní guiaran 
els participants en aquest procés 
d'aprenentatge. Cal adreçar-se a es-

paigosmollet@gmail.com.

MOLLET. L'Ajutament ha dut a terme 
diverses actuacions a la riera Seca 
al seu pas per Lourdes. Enguany 
s'han eliminat plantes invasores i 
s'ha potenciat la vegetació autòcto-
na per anar creant boscos de ribera.  
Al maig i al juny s’han fet diverses 
actuacions de desbrossada, neteja 
de residus i tala d’arbres morts i 
secs a la riera, als espais de contacte 
amb la trama urbana als trams pel 
barri de Lourdes.

SOLIDARITAT

CONVIVÈNCIA MEDI AMBIENT

Frank Blanco dona 
15.000 € al Banc 
d'Aliments de Mollet

Un projecte de voluntariat de 
gent gran, exemple a aplicar

Espai Gos crea una 
escola canina per a 
propietaris de gossos

Actuacions de 
desbrossada a la 
riera Seca a Lourdes

de l'entorn, les ampliacions es van 
començar a autoritzar molt abans 
que a Mollet. Amb tot, la primera 
tinent d'alcalde, Mireia Dionisio, 
assegurava dilluns en el ple que 
no hi ha hagut un canvi de criteri. 
"S'ha hagut d'analitzar cas per 

cas i ara autoritzem o no en fun-

ció de cada bar", assegurava la re-
gidora socialista. Els establiments 

que ampliïn no estaran exempts 
de pagar la taxa municipal de ter-
rasses que cobra l'Ajuntament i 
que es calcularà en funció dels me-
tres d'ampliació. "És una qüestió 
de justícia i equitat perquè no tots 
els bars compleixen els requisits 
per poder ampliar i no ho podran 
fer", considerava Dionisio.

Des del sector, els restauradors 

En el cas de la investigació so-
bre la llúdriga, el projecte preveu, 
entre altres actuacions, l’anàlisi 
d’ADN, que permetrà obtenir més 
dades dels diferents exemplars 
detectats i de la població.

Pel que fa a la línia de peixos, 
l'aportació de Grifols, a més d’am-
pliar el nombre de campanyes i 
d’estacions per al seguiment dels 
exemplars, permetrà l’elaboració 
de nou material divulgatiu, així com 
una exposició itinerant i l’execució 
d’activitats d’educació ambiental. 
“La renovació de l’acord amb la 

Fundació RIVUS és una mostra 

més del nostre compromís amb 

el medi ambient i la protecció de 

la biodiversitat en els entorns 

on la companyia opera, en línia 

amb l’Agenda 2030 marcada 

per l’Organització de les Nacions 

Unides”, afirma Daniel Fleta, Chief 
Industrial Officer de Grifols.

“Aquests acords són fonamen-

tals per a la nostra Fundació, ja 

que ens permeten abocar-hi més 

recursos per conèixer amb exac-

titud la situació dels nostres rius 

i donar-la a conèixer entre la ciu-

tadania”, diu Josep Monràs, presi-
dent de la Fundació RIVUS. 

Campanya ADHEC

Aquest estiu gaudeix de la terrassa del 

teu bar o restaurant a Mollet és el lema 

de la campanya que ha impulsat l'As-

sociació d'Autònoms de Dones i Homes 

Emprenedors de Catalunya sXXI (AD-

HEC) per promoure el consum als es-

tabliments de restauració locals. L'as-

sociació sorteja 1.000 euros per gastar 

als bars i restaurants de Mollet adherits 

a la campanya. En concret es reparti-

ran 50 vals de 20 euros per bescanviar 

en aquests establiments. El sorteig se 

celebrarà el pròxim dia 1 d'agost a les 

12.30 h al Mercat Municipal.

SORTEIG DE 1.000 € 
PER GASTAR A BARS I 
RESTAURANTS LOCALS

locals demanen que "es deixi am-

pliar per garantir les distàncies 

de seguretat entre els clients" i 
lamenten el "control abusiu" que 
estan patint els establiments, que 
tenen demanada una reunió amb 
l'alcalde Monràs per tractar la 
qüestió.    

arxiu

REOBERTURA  Les terrasses van poder tornar als carrers el 25 de maig
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Xavier Pérez publica un llibre amb 
receptes dels monjos cartoixans
SANT FOST. El director de l'Arxiu 

Comarcal del Vallès Oriental estre-

na llibre. Xavier Pérez, veí de Sant 

Fost, acaba de publicar amb l'edi-

torial sevillana Punto Rojo Libros, 

l'obra Cocina Cartujana, un llibre 

de receptes amb un centenar de 

plats sobre cuina cartoixana, basat 

en tres receptaris de la cartoixa de 

Montalegre, situada a la Conreria. 

L'autor ha pres com a refe-

rència els receptaris manuscrits 

elaborats pels propis monjos els 

anys 1718, 1890 i 1970/1980. El 

primer es troba a la Biblioteca de 

Catalunya, i els altres dos a l'arxiu 

mateix de Montalegre. "El recep-

tari de 1718 és un manuscrit 

molt interessant, amb receptes 

molt curioses i de fet és el més 

autèntic. En ell es veuen quins 

eren els ingredients principals 

de la dieta tradicional dels car-

toixans", explica Pérez. 

I és que segons l'autor del lli-

bre, els monjos no menjaven carn 

i s'alimentaven de cereals (en for-

ma de pa i farinetes de blat i arròs), 

llegums (principalment cigrons), 

verdures, ous, peix i fruita. Pel que 

fa als lactis no els podien ingerir en 

algunes èpoques de l'any i de mit-

jans de setembre a finals de març 

només tenien un menjar fort al dia. 

Tot i que un dia per setmana, no-

més menjaven pa i aigua. 

Una dieta de proximitat
Segons Pérez "pràcticament tots 

els aliments que necessitaven 

els produïen a les seves finques, 

tret de l'arròs i algun altre pro-

ducte com les espècies", ja que 

tenien extenses propietats agríco-

les al seu voltant com les finques 

de la Conreria i Mas Corts a Sant 

Fost, el mas Ram a Badalona i la 

gran finca de Mogoda a Santa Per-

pètua. En aquestes propietats cul-

tivaven i collien blat, ordi, cigrons, 

mongetes, cols, raïm, nous, pi-

nyons i molts altres productes. El 

peix el compraven a pescadors de 

Montgat, Badalona, Mataró i altres 

HISTÒRIA EL DIRECTOR DE L'ARXIU COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL HA PRES COM A REFERÈNCIA ELS RECEPTARIS MANUSCRITS DE LA CARTOIXA DE MONTALEGRE

LLIBRE EN MÀ L'autor de l'obra, el santfostenc Xavier Pérez

x.p.

PLE  S'APROVA PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGOU

Un pas més per l'ampliació de 

l'Ajuntament de Martorelles
MARTORELLES. L'Ajuntament ha aprovat 

provisionalment la Modificació Puntual del 

Pla General d'Ordenació Urbana de Marto-

relles, per a l'ampliació de l'edifici del con-

sistori. El govern va sotmetre aquest dilluns 

la modificació a votació, durant el ple que es 

va celebrar al Celler de Carrencà. La sessió 

plenària era la primera que es feia presen-

cialment des del confinament.

La modificació es va aprovar amb 10 vots 

a favor i una abstenció, la de Martorelles en 

Comú Podem. El seu regidor, Juan Francisco 

García Caba, justificava el seu vot dient que 

"es podrien haver buscat altres opcions" i 

recordava: "El que fem ara és una aprova-

ció provisional, l'última paraula la tindrà 

la comissió territorial d'urbanisme".

Durant el ple també es va aprovar, en 

aquest cas per unanimitat, el pacte de la Po-

licia Local de l'Ajuntament de Martorelles. 

Amb tot, des dels comuns es va demanar a 

l'equip de govern "una revisió del seu fun-

cionament", deia García Caba. Mentre que 

des del Partit dels Socialistes - Més Acció 

per Martorelles (PSC-MAPM), Mari Carmen 

Villarrazo feia aquesta petició: "Convin-

dria un altre tipus de plantejament de 

la seva mobilitat i relació amb la ciuta-

dania". Per la seva banda, l'alcalde, Marc 

Candela, anunciava que des del consistori 

s'està treballant per crear un Consell de Se-

guretat Ciutadana on hi hagi un intercanvi 

entre la ciutadania i la policia. "Fins ara ha 

estat complicat perquè hi ha hagut mol-

ta provisionalitat, però ara tenim una 

plantilla més estable", afirmava el batlle.

El ple també va servir per aprovar el Con-

sell Jove i de Gent Gran de Martorelles, així 

com el seu reglament de funcionament. A 

banda de donar llum verda a dos nous con-

sells, el d'Esports i el de Salut. Tots quatre 

van quedar aprovats per unanimitat i el 

govern va rebre la felicitació de l'oposició 

per haver implantat aquestes iniciatives pel 

foment de la participació.

Compra de Can Puig
Per altra banda, des de Martorelles en Comú 

Podem es va demanar al govern sobre si hi 

havia hagut tracte de favor per comprar 

Can Puig. L'alcalde va respondre: "Tracte 

de favor cap. A tothom qui ha demanat 

informació se li ha donat el que diu el pla 

urbanístic". Candela va afirmar haver-se 

reunit amb un comprador perquè aquest 

ho havia demanat i va reiterar que "l'equip 

de govern no farà res que no permeti el 

pla urbanístic".  

Curiositats

Segons l'autor del llibre, els monjos 

"tenien fama des d'antic de viure 
molts anys, molts d'ells arribaven 
i arriben als 90 anys i pico, en una 
època en què la majoria de gent mo-
ria abans dels 60". Per a Xavier Pérez, 

això es podria deure segurament, a 

més de l'estil de vida, al tipus de die-

ta que duien, molt semblant a la me-

diterrània, i que coincideix en alguns 

aspectes amb dietes modernes com la 

del japonès Yoshinori Nagumo.

LA DIETA, CLAU EN LA 
LONGEVITAT DELS 
MONJOS CARTOIXANS

punts del Maresme. A la Conreria, 

que era la seva granja, ells matei-

xos es feien el pa i el vi, i a més hi 

tenien un gran galliner, perquè, 

segons apunta Pérez, "consumien 

molts ous". 

La inspiració per escriure aquest 

llibre li va venir a Pérez a través de 

la recerca: "Porto molt de temps 

estudiant la història de Sant 

Fost, la Conreria, Mollet..., és 

una afició que tinc des que vaig 

estudiar a la universitat i en el 

transcurs del anys que porto in-

vestigant les relacions d'aquest 

monestir amb el seu entorn he 

anat trobant documents i notí-

cies referents a la cuina". 
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Divendres, 24 de juliol de 2020

A les 10h: Casal d’Estiu (r); a les 10.30h: Estiu 

2020 (r); a les 11h: NEX Estiu (r); a les 14h: Al 

Dia Vallès Oriental; a les 18h: Casal d’Estiu; a 

les 18.30h: Estiu 2020; a les 19h: NEX Estiu; 

a les 20.30h: Documentals: Montmeló ‘Ganes 

de gitanes’

Dissabte, 25 de juliol de 2020

A les 13.30h: Resum informatiu de la setmana i 

a les 18h: Horari d’estiu

Diumenge, 26 de juliol de 2020

A les 18h: Horari d’estiu

Dilluns, 27 de juliol de 2020

A les 10h: Casal d’Estiu (r); a les 10.30h: Estiu 

2020 (r); a les 11h: NEX Estiu (r); a les 14h: Al 

Dia Vallès Oriental; a les 18h: Casal d’Estiu; a 

les 18.30h: Estiu 2020; a les 19h: NEX Estiu; a 

les 20.30h: Documentals: Montmeló ‘El que no 

està escrit, però va passar’

Dimarts, 28 de juliol de 2020

A les 10h: Casal d’Estiu (r); a les 10.30h: Estiu 

2020 (r); a les 11h: NEX Estiu (r); a les 14h: Al 

Dia Vallès Oriental; a les 18h: Casal d’Estiu; a 

les 18.30h: Estiu 2020; a les 19h: NEX Estiu; 

a les 20.30h: Parlem-ne d’estiu, amb Susanna 

Aguilera

Dimecres, 29 de juliol de 2020

A les 10h: Casal d’Estiu (r); a les 10.30h: Estiu 

2020 (r); a les 11h: NEX Estiu (r); a les 14h: Al 

Dia Vallès Oriental; a les 18h: Casal d’Estiu; a 

les 18.30h: Estiu 2020; a les 19h: NEX Estiu; 

a les 20.30h: Visions: Ballem? (r), amb Alba 

López

Dijous, 30 de juliol de 2020

A les 10h: Casal d’Estiu (r); a les 10.30h: Estiu 

2020 (r); a les 11h: NEX Estiu (r); a les 14h: Al 

Dia Vallès Oriental; a les 18h: Casal d’Estiu; a 

les 18.30h: Estiu 2020; a les 19h: NEX Estiu; 

a les 20.30h: Parlem-ne d’estiu, amb Susanna 

Aguilera

I tota la informació al VV Notícies cada dia a les 

20h, 22h, 00h, 02h, 04h, 06h, 9h, 11hi 13h i al 

web www.vallesvisio.cat

PROGRAMACIÓ

MOLLET DEL VALLÈS

07/07 Francisca Hidalgo Martos 92 anys

07/07 Dolores Guerra Torrents 90 anys

11/07 Angel Álvarez Sahagunt 81 anys

17/07 Abel Caple Alcon 97 anys

18/07 Francisco de Paula de Villasante 89 anys

18/07 Limbania Llorente Jiménez 97 anys

18/07 Dolores Sampedro Lomas 84 anys

19/07 Jose Luís Souto Blanco 77 anys

SANT FOST

16/07 M. Luisa Barreiro Sobredo 76 anys

Dades facilitades per la Funerària 

Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols

Defuncions

MEDI AMBIENT  ES TRACTA DE L'ORENETA CUABLANCA

Un molletà denunciat per 
destruir nius d'un tipus 
d'oreneta protegida
MOLLET. Els Mossos d’Esquadra de 
la Unitat Central de Medi Ambient 
i el Cos d’Agents Rurals (CAR) de 
l'Àrea Bàsica del Vallès Oriental 
han denunciat a la Fiscalia de Medi 
Ambient de Barcelona un veí de 
Mollet per destrossar nius d'una 
espècie protegida d'au: l'oreneta 
cuablanca (Delichon Urbicum).

Segons expliquen fonts de la po-
licia catalana, els fets van tenir lloc 
el passat 27 de maig, quan agents 
de la comissaria de Mollet del Va-
llès van observar com una perso-
na trencava amb un pal els nius 
existents sota el voladís de la co-
berta d’un edifici d’habitatges. La 
destrossa hauria provocat que es 
precipitessin algunes de les aus a 
la vorera i que morissin un mínim 

de cinc cries d’Oreneta cuablanca, 
un fet que impossibilitava la re-
producció de les parelles que els 
ocupaven. Aquests fets constitu-
eixen un presumpte delicte relatiu 
a la protecció de la flora, la fauna i 
els animals domèstics.

L’Oreneta cuablanca és una es-
pècie migratòria que acostuma 
a criar en zones urbanes, i que és 
considerada una espècie protegi-
da per la normativa relativa a la 
protecció de la fauna salvatge, tant 
a nivell autonòmic pel Decret le-
gislatiu 1/2008 de 15 d'abril, com 
a nivell estatal pel Real Decreto 
139/2011, de 4 de febrer, per al 
desenvolupament de la Llista d'es-
pècies silvestres en règim de pro-
tecció especial. 

Jordi Turull: "Havia somiat 
molt aquest dia, però això 
no és llibertat"

PARETS. Més de mig miler de per-
sones es van aplegar divendres 
al vespre a la plaça de la Vila de 
Parets per rebre el seu veí Jordi 
Turull, qui va passar la seva pri-
mera nit fora de la presó des que hi 
entrés el 23 de març del 2018.

Turull va recórrer tota la pla-
ça per un passadís que li havien 
muntat, saludant veïns, amics i 
coneguts, amb les emocions a flor 
de pell. De fet, l'exconseller de la 
Presidència va arrencar el seu dis-

curs des del balcó de l'Ajuntament 
dient: "És un moment molt emo-
tiu, perquè ara sí que sóc a casa. 
Ser aquí a Parets és ser a casa". 
En aquest sentit també va afegir: 
"No viuré prou anys per agrair-
vos tant. No sou conscients de la 
força, del coratge i de l'esperan-
ça que ens heu arribat a donar 
amb tot el que heu fet. Mai us po-
dré agrair tot el que heu fet per 
nosaltres, per tots els presos i 
preses polítics".

1 D'OCTUBRE  MÉS DE MIG MILER DE PERSONES VAN REBRE EL PARETÀ A LA PLAÇA DE LA VILA

EMOCIONAT Jordi Turull divendres, durant la seva arribada a casa, Parets

s.c.

SUCCESSOS 

Un veí de Mollet 
mor en un accident 
de trànsit a Badia

MOLLET. Un veí de Mollet perdia 
la vida la matinada de divendres 
passat en un accident de trànsit. El 
sinistre mortal es va produir a la 
C-58, al punt quilomètric 9,4, a Ba-
dia del Vallès (Vallès Occidental). 
Els Mossos d’Esquadravan rebre 
l’avís a les 06.03 h.

Per causes que encara s'estan 
investigant, van xocar frontalment 
dues furgonetes. Segons els pri-
mers indicis, una de les furgone-
tes circulava en sentit contrari. De 
moment, es desconeixen les cau-
ses per les que ho feia i s'estan in-
vestigant. Com a conseqüència de 
l’accident, van morir el conductor i 
el passatger davanter d’una de les 
furgonetes. Es tracta de J.L.S.S, de 
44 anys i veí de Mollet del Vallès, 
i de R.J.S.A., de 37 anys i naciona-
litat peruana. En l’accident també 
va resultar ferida greu una tercera 
persona, que va ser traslladada a 
l’Hospital Taulí. Arran de la inci-
dència, es van activar set patrulles 
dels Mossos d’Esquadra, set dota-
cions dels Bombers de la Genera-
litat i tres ambulàncies del Sistema 
d’Emergències Mèdiques (SEM). 

D'altra banda, malgrat que ha-
gués pogut tornar al poble, arran 
de la ratificació del tercer grau, va 
reiterar que això "no és cap re-
gal". "Havia somiat molt aquest 
dia, però això no és la llibertat. 
Dilluns dormiré a la presó, igual 
que hi dormirà l'Oriol, la Dolors 
Bassa, la Carme Forcadell i en 
Rull", deia. 

Turull també va tenir paraules 
crítiques cap a la fiscalia, de qui va 
assegurar que "el que voldrien és 
reeducar-nos i que renegués-
sim de les nostres conviccions 
polítiques, i tothom ha de tenir 
clar que no ho farem".

Durant l'acte, el paretà va par-
lar del poble i de la seva gent, com 
quan va afirmar que arran de la 
gran quantitat de cartes rebudes 
a presó tenia una prioritat: "A la 
gent de Parets l'he de respondre 
totes. Mai us podré agrair prou 
el que heu fet".   sergio carrillo

TRIBUNALS 

Llibertat amb 

càrrecs pels 

CDR de Mollet i 

Montmeló

MOLLET. L'Audiència Nacional va 
decretar llibertat amb càrrecs sen-
se mesures cautelars per la Sònia 
Pascual i Rafael López, els dos CDR 
de Montmeló i Mollet citats a de-
clarar aquest dimarts en el marc 
de l'Operació Judes. L'alt tribunal 
havia citat als dos vallesans el pas-
sat 6 de juliol per declarar telemà-
ticament des dels jutjats de Mollet, 
però la vista es va anul·lar per pro-
blemes tècnics, unes dificultats 
que aquest dimarts s'han tornat a 
repetir. Després d'esperar durant 
més de dues hores a l'interior de 
l'edifici, els dos CDR van declarar 
per escrit davant la magistrada 
del jutjat d'Instrucció número 3 
de Mollet, per petició del seu advo-
cat. Els citats es van acollir al dret 
a no declarar i només van respon-
dre les preguntes del seu advocat 
qui va explicar que "encara hi ha 
parts secretes del cas" i que en-
cara "desconeixem" quins fets 
concrets són els que s'atribueixen 
a cadascun dels investigats. 

SEGURETAT

Sant Fost examina 

els aspirants a 

agents de la 

Policia Local

SANT FOST. El Pavelló 2 va acollir di-
marts al matí les proves per ocupar 
les noves places de Policia Local al 
municipi. Del gairebé un centenar 
de persones inscrites, finalment 
van ser 44 els aspirants que es van 
presentar a l'examen teòric, en la 
seva gran majoria homes - només 
un 14% van ser dones -. El procés 
de selecció finalitzarà aquest diven-
dres amb les proves físiques que es 
faran durant el matí al camp de fut-
bol de Sant Fost. Un cop coneguts els 
resultats, se seleccionarà a les dues 
persones amb millor puntuació per 
ocupar les noves places de poli-
cia. També es crearà, entre la resta 
d'examinats amb millor nota, una 
borsa de treball amb 10 persones 
que servirà per fer substitucions.

Segons el regidor de Seguretat 
Ciutadana, Xavier Conesa, amb les 
proves es dona pas a un dels objec-
tius del govern: "Crear una planti-
lla estable d'un cos que s'ha anat 
cobrint amb interinatges", per 
tal de millorar la seguretat.  
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Concentració de la CGT a Ramcon 

per la readmissió de la Isabel

MOLLET. La CGT del Vallès Oriental 

es va concentrar dijous davant la 

seu de l'empresa Ramcon a Mo-

llet per demanar la readmissió de 

la Isabel, la treballadora de neteja 

dels equipaments municipals de 

Mollet, que hauria estat acomiada-

da el passat mes de juny, després 

d'aparèixer en una entrevista al ca-

nal de televisió Vallès Visió.

La CGT del Vallès Oriental de-

nuncia que l'empresa "es tanca en 

banda a negociar la readmissió 

de la nostra companya" i anuncia 

que: "Davant les actituds dictato-

rials dels propietaris d'aquesta 

empresa ens veiem en l'obliga-

ció de continuar amb les mobi-

litzacions en suport de la Isabel". 

També assegura: "No ens atura-

rem fins que la Isabel torni al seu 

lloc de treball".

Mentre que des del consistori 

s'insisteix que es tracta d'un tema 

privat entre la treballadora i l'em-

presa: "Ens consta que s'està tre-

ballant amb una mediació i tant 

de bo arribi a bon port i s'acabi 

solucionant aquest problema", 

deia la primera tinent d'alcaldia, 

Mireia Dionisio durant el ple de di-

lluns, a petició d'un prec d'Ara Mo-

llet-ERC-MES formulat pel regidor 

Oriol López. López que va consi-

dera l'acomiadament "un verita-

ble despropòsit", va demanar al 

govern "una mediació perquè hi 

hagi una readmissió".

Segons Dionisio: "No podem in-

tervenir ni en la contractació, ni 

en els acomiadaments".  

SINDICATS LES MOBILITZACIONS VAN TENIR LLOC AQUEST DIJOUS A LA TARDA

DAVANT L'EMPRESA Manifestants amb pancartes de suport a la treballadora

cgt

El plenari de la Taula Vallès Ori-

ental Avança (TVOA), presidit pel 

Consell Comarcal i format pels 

ajuntaments i els principals agents 

econòmics de la comarca, ha apro-

vat el Pla de reactivació econòmica 

i social del Vallès Oriental, presen-

tat fa uns dies a la Porxada per re-

presentants del Consell Comarcal, 

Pimec, la UGT i la UEI.

El pla es basa en 12 eixos princi-

pals i 76 accions concretes en àm-

bits com la cura de les persones, els 

circuits curts de comercialització, 

el turisme de proximitat, la pers-

pectiva de gènere, els objectius de 

desenvolupament sostenible, la di-

gitalització, la indústria i els acords 

amb entitats bancàries.

El conseller de Promoció Eco-

nòmica i Estudis del Consell Co-

marcal, Jordi Manils, destaca que 

es tracta d’un pla “àmpliament 

consensuat” i que els eixos que 

s’han aprovat “seran fonamentals 

els pròxims mesos per reactivar 

l’economia”. Manils va posar com 

a exemple l’acord amb les entitats 

bancàries perquè ofereixin una lí-

nia de crèdits a les empreses a un 

preu assequible per facilitar-los li-

quiditat i que no hagin d’abaixar la 

persiana dels seus negocis. 

La TVOA aprova el Pla de 

reactivació econòmica i 

social de la comarca 

TEIXIT PRODUCTIU HA ESTAT CONSENSUAT ENTRE ELS AGENTS SOCIALS, POLÍTICS I ECONÒMICS

Grifols compra 12 

centres de plasma

MOLLET. La multinacional pareta-

na Grífols ha adquirit un centre de 

fraccionament de plasma i dues 

plantes de purificació a Montre-

al, juntament amb onze centres 

de plasma als Estats Units al grup 

sud-coreà GC Pharma per un valor 

de 460 milions de dòlars. L'opera-

ció busca a estendre l'obtenció i 

fraccionament de plasma a nivell 

global i enfortir la presència al 

Canadà, on col·labora amb el seu 

sistema nacional d'hematologia. 

INVERSIONS 

Mig any després que la companyia japonesa Towa Pharmaceutical comprés la 

nau d'Esteve a Martorelles, el conseller de Treball Chakir el Homrani va visitar la 

multinacional en companyia del govern martorellesenc. El conseller es va reunir 

divendres amb la direcció i els representants dels treballadors. foto: generalitat

El conseller de Treball visita Towa

L’expert respon

ELS NOSTRES DESPATXOS RECUPEREN EL SEU HORARI 
HABITUAL PER A VISITES I CONSULTES, RESPECTANT 

LES MESURES DE SEGURETAT PREVISTES. 
ES CONTINUARÀ TAMBÉ L’ATENCIÓ TELEFÒNICA I ONLINE.

També ens podeu trobar a: GRANOLLERS | BARCELONA | 
CERDANYOLA | MATARÓ | RUBÍ | TARRAGONA | MADRID

Rbla. Nova, 26, 1r
Tel. 93 593 33 46

MOLLET DEL VALLÈS

www.cronda.coop

Mercè Freiria

Advocada 
de Col·lectiu Ronda

D

Les empreses també 
poden reclamar 
per la clàusula sòl 
de la hipoteca 

urant anys, els tri-
bunals espanyols 
van negar a em-
preses i autònoms 
la possibilitat 
de reclamar per 

l’abusivitat de la clàusula sòl 
dels seus préstecs hipotecaris, 
al contrari del que succeïa amb 
els clients particulars. Aquesta 
clàusula imposa un límit mínim 
a la variabilitat de l’interès no-
minal, impedint als perjudicats 
beneficiar-se de possibles bai-
xades del tipus d’interès, tal 
com ha succeït en els darrers 
anys amb l’Euribor. 

Els tribunals consideraven que 
la nul·litat de la clàusula sòl 
derivava de l’incompliment del 
deure de transparència i infor-
mació que la legislació imposa 
a les entitats quan tracten amb 
clients i usuaris no professio-
nals. Una exigència que neix 
de l’especial grau de protecció 
que la normativa europea i es-
panyola en matèria de consum 
reserva als clients minoristes.

Aquests mateixos tribunals, 
però, consideraven que les 
societats i els autònoms que 
subscrivien préstecs hipoteca-
ris destinats a la seva pràctica 
professional (per exemple, per 

adquirir un local comercial) no 
ho feien en qualitat de consu-
midors i, per tant, les entitats 
no estaven subjectes als ma-
teixos requeriments de trans-
parència i claredat.

Sortosament, aquesta situa-
ció ha experimentat un canvi 
radical arran d’una sentència 
dictada pel Tribunal Suprem 
que ha permès a centenars 
d’empreses reclamar judicial-
ment i aconseguir l’eliminació 
de la clàusula sòl de les seves 
hipoteques i la devolució de 
les quantitats indegudament 
abonades. 

Si en el cas dels particulars els 
tribunals estableixen que la 
clàusula sòl ha de superar el 
denominat «control de trans-
parència», consistent a analit-
zar la claredat de la informació 
proporcionada sobre la natu-
ralesa i els efectes econòmics 
de la clàusula, en el cas de les 
empreses es considera que 
també cal analitzar la informa-
ció proporcionada, però apli-
cant un altre tipus de control: 
el d’incorporació. És a dir, una 
cosa tan senzilla i evident com 
que el prestatari «ha de tenir 
una oportunitat real de conèi-
xer la clàusula en el moment 
de la celebració del contracte» 
i que aquesta ha d’estar ex-
pressada amb «una redacció 
clara, concreta i senzilla, que 
permeti una comprensió gra-
matical normal».

Sent així, per tal que la clàu-
sula sigui vàlida, l’empresa o 
el treballador autònom han 
hagut de tenir amb anteriori-
tat a la signatura de l’escriptu-
ra una informació prou preci-
sa per part de l’entitat sobre 
l’existència de la clàusula sòl 
que, a més, ha d’estar redac-
tada amb claredat, concreció 
i senzillesa, sense provocar 
equívocs en relació amb la 
seva veritable naturalesa.
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OPINIÓ

Veient com al país s'han anat succeint focus de contagis comunitaris que han 

tirat pels aires la previsió que a l'estiu la Covid-19 ens deixaria fer vacances 

tranquils, es palesa més que mai la necessitat que, més enllà de demanar 

corresponsabilitat als ciutadans, han de posar les eines necessàries per evitar 

la propagació de la malaltia. Mesures com la rapidesa en la detecció d'un positiu 

en activitats organitzades com casals d'estiu i en l'aïllament de l'entorn, i la 

previsió de dividir les activitats en grups d'un màxim de 10 infants, per exemple, 

permeten evitar possibles focus. Aquest és un exemple de celeritat que cal 

demanar en tots els casos i això només és possible si es disposen de prou 

proves PCR i dels recursos humans per detectar quines han estat les persones 

properes a qui ha donat positiu per poder-les confinar fins que no siguin un 

perill per als altres. Per això és una bona notícia que la Generalitat hagi anunciat 

l'augment d'aquestes proves i dels anomenats rastrejadors. Ara bé, cal que els 

protocols i les directrius que es donen siguin clares i assumibles perquè no n'hi 

ha prou amb distància, mans i mascareta.

RAPIDESA I PCR

Editorial

l ple de l'Ajuntament de Mollet ha 
aprovat aquesta setmana una mo-
dificació del Pla General d'Ordena-
ció Urbanística (POUM) en l'àmbit 

del Calderí, que afecta un àrea de prop de 
300.000 m2, que suposa la destrucció total 
i irreversible del que és el darrer espai agrí-
cola vinculat a la trama urbana de la ciutat.

El fet que l’equip de govern municipal i els 
seus socis hagin utilitzat una modificació 
del POUM, esquivant la inclusiu a la trami-
tació del nou, com seria el més normal, de-
nota clarament la seva voluntat de sostraure 
aquest projecte del debat social imprescin-
dible per conduir-lo per la via ràpida i dels 
fets consumats. 

La destrucció de l’espai del Calderí és un 
autèntic atemptat contra el patrimoni agrí-
cola i natural dels molletans i molletanes, la 
magnitud de la qual no podem encara imagi-
nar. Es tracta d’una operació al servei dels in-
teressos especuladors del poderós Consorci 
de la Zona Franca, propietari de la majoria 
dels terrenys que pretén “entatxonar” enca-
ra més la ciutat amb un nou macrobarri per 
a més de 4.000 persones, aguditzant la seva 
densificació, contaminació i problemes de 
mobilitat i amenaçant globalment la qualitat 
de vida d’un municipi que amb prou feines 
cobreix les demandes i necessitats de servei 
de la població actual.

La CUP Mollet hem presentat al·legacions 
urgents contra aquesta autèntica barbàrie 
especuladora, malgrat que com sol passar 
amb aquest ajuntament han estat desesti-
mades sense cap justificació ni comunicació. 
Però les al·legacions són només el primer 
pas de la batalla social que vindrà per evitar 
un Mollet encara més massificat, contaminat 
i amb serveis més escassos i precaris.

Mentre alguns s’abonen a recollir premis 
de “Vila Florida”, es descuiden de recollir-ne 
d’altres, com el que es mereix per ser, segons 
les darreres, la setena ciutat de Catalunya en  
nombre de pisos buits. L’excusa de la neces-
sitat d’habitatge per destruir el Calderí, cau 
pel seu propi pes quan s’observa que avui ja 
hi ha a Mollet més pisos buits propietats de 
bancs i entitats financeres que tot l’habitatge 
públic de promoció municipal que s’ha pre-
vist fer al Calderí.

L’operació destructiva pivota sobre un 
informe de sostenibilitat ambiental insoste-
nible que pretén únicament justificar el seu 
model de creixement urbanístic expansiu i 

Salvem el Calderí!
no compacte, en total contradicció amb el 
que defensa la pròpia Llei d’Urbanisme de 
Catalunya.

La història, jutjarà als responsables dels 
partits (PSC, Podemos, C’s i JxCat) que ahir 
van donar suport o es van inhibir, davant la 
destrucció de l’espai Calderí, un dels pocs 
connectors biològics que ens queden entre 
els àmbits de Gallecs i del riu Besòs,  de la 
darrera zona agrícola consolidada i connec-
tada amb el teixit urbà i davant la temeritat 
de construir un nou macro barri per a més de 
4000 persones en una zona catalogada com 
a inundable en tots els plans d’emergències.

Els “jutges” de la cort municipal senten-
cien a mort un dels espais amb més valor 
ecològic i paisatgístic de la ciutat,  inclòs a la 
Unitat de Paisatge de la Plana del Vallès del 
Catàleg de Paisatge de la Regió Metropolita-
na, situada a tan sols 300 metres de la zona 
PEIN riu Besòs, que dona pas i alimentació a 
moltes espècies protegides o en perill d’ex-
tinció i extermina tot un patrimoni d’activi-
tat agrícola estratègicament tan necessària 
com l’aire que respirem, furtant a les gene-
racions futures el seu dret a disposar i gaudir 
d’aquest valuós patrimoni.

No es pot negar que la història ens recorda 
en molts aspectes l’operació franquista per 

urbanitzar Gallecs i construir una macro-ciu-
tat per a més de 100.000 habitants. Encara 
que ni les dimensions ni l’època puguin ser 
comparables, els interessos i els arguments 
tenen molt en comú. Llavors, la mobilització 
popular i el treball unitari van acabar amb la 
preservació de la major part d’aquest espai 
tan vital, si més no, fins ara.

La lluita per preservar un Calderí Verd 
i Agrícola tot just enceta el primer capítol. 
Ens queda molta batalla que donar, comen-
çant per fer saber als molletans i molletanes 
el que està en joc, el que podem perdre per 
sempre. 

Mollet no s’ho pot permetre, per això és 
l’hora de prendre partit, és l’hora de tor-
nar-se a aixecar per defensar cada pam de 
terra, que no volem convertida en asfalt i 
ciment. Afrontar-ho units, des de la mobi-
lització popular, serà la llavor de la victòria. 
Visca la terra ! 

E

TXUS 

CARRASCO
CUP Mollet
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El Mollet actual és fruit del Pla

 General dissenyat pel primer

 Ajuntament democràtic; els

 planejaments posteriors han estat

 retocs fets amb diferent fortuna

La CUP hem fet al·legacions 

contra aqueta barbàrie

especuladora, malgrat que han

estat desestimades sense cap

justificació ni comunicació

Ajuntament de Mollet ha aprovat 
tirar endavant el desenvolupa-
ment del Calderí abans de tra-
mitar el nou POUM.  L’anunci de 

la nova norma de planificació urbanística va 
ser discret, sense bombo ni platerets, i no és 
d’estranyar perquè l’anterior POUM va ser 
suspès per culpa d’algun nyap produït per 
les presses de construir pisos i equipaments 
a la Vinyota. És cert que el terme municipal 
és petit i, si considerem l’espai de Gallecs 
com a intocable, poc queda per regular.  De 
forma resumida, el planejament que es pro-
posa segueix les següents directrius bàsi-
ques: a banda de la controvertida zona del 
Calderí no hi ha creixement territorial; es 
proposa  refer  la trama urbana a base de re-
convertir edificis unifamiliars antics en ha-
bitatges plurifamiliars de més alçada; també 
es planteja reordenar una dotzena d’espais  
avui  incorporats al nucli urbà, però que per-
duren com a mostra del Mollet rural i de les 
primeres indústries. D’alguna manera es va 
escurant l’espai interior amb la intenció de 
reforçar el model de ciutat compacta, soste-
nible i ben relacionada amb l’entorn natural.

L’actual paisatge urbà de Mollet és fruit 
del Pla General dissenyat pel primer Ajunta-
ment democràtic sobre el desgavellat  Mollet 
construït a mitjans de segle passat;  els pla-

L'

PIM, PAM, POUM

Mestre

JAUME NORÓA peu pla

nejaments posteriors han estat retocs fets 
amb diferent fortuna. El que ara es projecta 
tampoc és per tirar coets, però sembla  més 
realista, ja que renuncia a temes que havi-
en generat molta polèmica, i formula com a 
opcionals qüestions que abans eren obliga-
tòries. Es parla d’habitatge assequible, d’in-
terconnexió verda,  de mobilitat saludable, 
d’integració del patrimoni i de la millora 
d’equipaments.  Paraules boniques però bui-
des si  no es treballa per a fer-les realitat. A la 

pràctica no quedarà rastre de Can Fàbregas, 
el Tabaran és un somni i es deixa a l’atzar la 
creació d’una biblioteca, d’un teatre i d’es-
pais socials per la gent jove, mentre solars 
destinats a equipaments públics fa dècades 
que estan buits. Els polígons industrials es-
tan abandonats i el transport públic escasse-
ja.  POUM, realitat o ficció?

Apunt històric: el 1913 l’arquitecte Domè-
nec Sugrañes ja va dibuixar un Mollet per als 
60.000 habitants que ara es projecta.
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ra l'any 2010, a finals del segon tri-

partit, quan la Generalitat va apro-

var el Pla Director Urbanístic de la 

Línia Orbital Ferroviària, que com-

portava fer la reserva de sòl per poder crear 

aquesta ambiciosa infraestructura que havia 

d'unir Vilanova i la Geltrú amb Mataró a través 

de municipis interiors, entre ells Mollet, sense 

passar per Barcelona.

Aleshores es va parlar molt que la creació 

d’aquesta línia era la punta de llança del nou 

model que havia de regir les infraestructu-

res ferroviàries al país: la Transversalitat (no 

en va l’altre gran projecte de l’època era l’Eix 

Transversal Ferroviari entre Lleida i Girona). 

La idea era superar l’hegemònic model radial, 

que suposava que totes les connexions havien 

de passar per la congestionada i saturada ciu-

tat comtal, i començar a treballar a millorar la 

connectivitat dels grans municipis de la segona 

i tercera corona metropolitana entre si.

La vertebració del territori a través de la cre-

ació de noves línies transversals havia de fer 

un pas més l’any següent (2011) amb la posa-

da en marxa de la línia R8 (Granollers Centre 

– Martorell), que no era altra cosa que obrir 

per fi al servei de viatgers la línia Mollet – el 

Papiol, estrenada el 1982 i que durant tres dè-

cades només va estar disponible per al trànsit 

de mercaderies. Ara per fi, els i les estudiants 

de Mollet podien anar a la UAB en 10 minuts i 

sense necessitat de fer atzarosos transbords a 

Montcada. Per fi les persones treballadores de 

grans empreses com Boehringer (Sant Cugat), 

Continental (Rubí), CELSA (Castellbisbal) o 

SEAT (Martorell) podien prescindir del cotxe i 

No estem passant un bon mo-

ment, però tampoc ens podem 

quedar mirant com passen les co-

ses, sobretot perquè continuem te-

nint futur, i perquè estic segur que tothom vol 

que sigui el millor dels possibles. Pensant en 

el nostre Vallès, crec que hauríem d'intentar 

aprofitar les oportunitats que se’ns presentin 

per aconseguir aquest futur que volem.

Al nostre territori, tenim una instal·lació 

que molts altres territoris voldrien, i que hem 

de saber veure com una gran oportunitat i uti-

litzar en profit de la nostra gent: el Circuit.

El Circuit acull el gran premi d'F1, de moto-

GP i de superbikes, esdeveniments en l'àmbit 

internacional, que posen el Vallès Oriental i 

Catalunya al mapa mundial, i que altrament, i 

tot i que necessiten una aportació de la Gene-

ralitat de 6 milions d’euros anuals, tenen un 

retorn al territori en forma de despeses dels 

visitants de 292 milions d’euros i un retorn en 

forma d’impostos de 42 milions. També dona 

feina de manera directa o indirecta a gairebé 

3.000 persones, la gran majoria vallesans.

Recentment, i després de quatre anys de 

gestions el Circuit ha aconseguit la considera-

ció de “acontecimiento de excepcional interés 

público” per part de l’Estat Espanyol, el que 

fa que les entitats que l’esponsoritzen tinguin 

uns importats avantatges fiscals

Però encara que el Circuit per si mateix ja és 

una gran oportunitat per la Comarca, encara 

n’hi ha una de molt més gran que hauríem de 

saber aprofitar, que és el Pla de Desenvolupa-

ment Urbanístic del voltant del Circuit.

Aquest pla, que és dins els termes de Gra-

nollers, Montmeló i Parets, fa quatre anys que 

es va aprovar, i, al meu entendre, pot ser per 

la nostra comarca una oportunitat única de 

Transversalitat i ferrocarril La nostra oportunitat
anar als seus llocs de feina d’una forma directa 

i sostenible.

La primera gerra d’aigua freda va arribar 

amb l’estrena de la línia: només un tren per 

hora i sentit, amb el darrer servei a les 21 h, 

que impossibilitava el retorn de qui tingués el 

torn de feina de 14 a 22 hores, habitual a les 

fàbriques. La segona van ser les precàries con-

nexions amb la resta de línies de Rodalies amb 

què es comunica a banda i banda (pel nord, 

l'R2 cap a Sant Celoni/Maçanet i pel sud, l'R4 

cap a Vilafranca/el Vendrell). I per rematar, la 

manca d’intermodalitat de les estacions per 

on circula: a Rubí no es connecta amb la línia 

de FGC que passa per l’Hospital General de Ca-

talunya, mentre que a Sant Cugat es construïa 

una nova estació de FGC a Volpelleres, que que-

dava a gairebé un kilòmetre de la de Rodalies.

Doncs bé, una dècada més tard ens trobem 

en la següent situació: no hi ha notícies de la 

Línia Orbital Ferroviària, que segueix agafant 

pols a un calaix del Departament de Territori 

per manca de finançament (les obres havien 

de començar el 2011 per entrar en funciona-

ment el 2026). De l’Eix Transversal Ferroviari 

ja ni en parlem. I de l'R8, que sí que es va posar 

en marxa, que se n’ha fet? Doncs un tren per 

sentit cada 2 hores, amb el darrer servei a les 

20 h... Sense paraules.

L'R8 és l’única línia activa de Rodalies que 

encara no ha recuperat el seu horari habitual 

preconfinament. I no val l’excusa que la UAB 

roman tancada, perquè a diferència de l'R7, la 

qual presta el seu servei en funció dels horaris 

lectius d’aquesta universitat; l'R8 té una funci-

onalitat molt més àmplia i diversa (intercon-

nexió entre R2 Nord i R4 Sud i pas per grans 

eixos industrials), i sempre ha mantingut els 

mateixos horaris durant tot l’any. Així doncs, el 

mínim que podem fer actualment és exigir als 

responsables de Rodalies que els restableixin 

de manera immediata. Els molletans i molleta-

nes que sí que creiem en la transversalitat del 

transport públic ho agrairem.

convertir-la en un pol mundial de la mobili-

tat sostenible i el sector de la tecnologia de la 

competició.

Aquest pla preveu espais per a la indústria, 

comerç, oficines, empreses tecnològiques, 

formació, lleure, esport i hoteleria.

I que es pot fer amb això? Doncs ara dei-

xeu-me imaginar el que.

 M’imagino un museu nacional de Cata-

lunya, dedicat a l’automoció de mobilitat i 

a la de competició, lligat amb una escola de 

formació de restauració de vehicles clàssics 

i perquè no, també de competició, lligada 

amb una activitat turística amb gent vingu-

da de tot el món, de lloguer de clàssics que 

faci visites turístiques i gastronòmiques a les 

nostres contrades, i que permeti la viabilitat 

econòmica de tot plegat. També veig un cir-

cuit de karts, potser elèctrics que pot ser pio-

ner en aquest sector. Veig diverses empreses 

tecnològiques especialitzades en mobilitat, 

formant un potent hub per liderar el sector. 

I perquè no, també veig empreses dedicades 

al desenvolupament dels vehicles de l'F1, mo-

toGP i fórmula E que volen ser dins la Unió 

Europea a partir del Brexit. I potser, fent un 

petit esforç, hi veig el departament d'investi-

gació de vehicles elèctrics de Seat i algun altre 

fabricant.

Digueu-me somniador, però les realitats, 

molt sovint vénen dels somnis. I com es po-

den fer realitat? En primer lloc, ens ho hem 

de creure, creure que és possible, i que ara és 

el moment de treballar-hi. Ara podem fer que 

tot això passi. Ens ho hem de creure col·lecti-

vament, però el que és absolutament necessa-

ri, és que el nostre Govern i les nostres admi-

nistracions també s’ho han de creure, actuant 

amb decisió i rapidesa. Si som un País petit 

i per tant, econòmicament àgil, necessitem 

unes Administracions igualment àgils per no 

deixar escapar les oportunitats.

A la Cambra del Vallès Oriental, i amb tot el 

suport de La Cambra de Comerç de Barcelona 

estem convençuts que tenim davant una gran 

oportunitat per la nostra Comarca i per Cata-

lunya. No la perdem.

E N

XAVIER 
HUGUET

Àrea d’Organització 
de Mollet en Comú

JAUME 
ARAGALL

President de la Cambra del 
Vallès Oriental

es de Podem Mollet celebrem la 

presentació del projecte de llei 

que ha presentat el Sindicat de 

Llogateres al Parlament de Cata-

lunya i a la que dona suport el nostre grup 

parlamentari d’En Comú Podem. Aquesta 

iniciativa és la primera que es dona arreu 

del territori espanyol i demostra una vegada 

més que, en matèria d'habitatge, Catalunya 

és pionera en impulsar lleis d'aquest tipus.

Aquesta iniciativa mostra la necessitat de 

regular el mercat del lloguer ja que, llogar 

en aquest país és sinònim de precarietat i 

d'inestabilitat. Aquest projecte de llei també 

suposa una eina més per lluitar contra els 

desnonaments, ja que les famílies podran 

pagar un lloguer més ajustat als ingressos 

que reben, que fins ara se situaven en alguns 

casos per sobre del 50% dels seus salaris.

Regulació dels lloguers 
Es tracta d'un primer pas per tal de fer jus-

tícia en els drets dels llogaters i llogateres, ja 

que l'habitatge és un dret amb el qual no es 

pot especular i no poden prevaler els inte-

ressos econòmics per sobre dels interessos 

de les famílies.

La regulació afectarà als nous contractes que 

se signin a partir de l'aprovació d'aquesta pro-

posició de llei i en aquelles zones declarades 

com a mercat tens de lloguer s’haurà d'aplicar 

l'índex de referència de preus de la Generalitat.

Aquest és el cas en el que es troba la nostra 

ciutat i per tant, des de Podem, esperem que 

aquesta llei sigui una ajuda a poder fer més 

accessibles els pisos de lloguer a Mollet. Els 

contractes no podran sobrepassar les ren-

des mitjanes que fixi aquest registre ni tam-

poc la quota del contracte anterior.

Per al compliment de la normativa s'ha in-

corporat un règim sancionador, tal i com es re-

clamava des dels sindicats d'aquesta matèria.

Creiem que són mesures com aquestes les 

que calen per anar donant passos cap a fer 

del Dret de l'habitatge, un dret real per els 

ciutadans i ciutadanes.

D

NÚRIA 
MUÑOZ

Regidora d'Habitatge de 
Mollet- Podemos Mollet

LA VINYETA de Manel Fontdevila
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Antonio García ja s'entrenaSergi Mingote enfila l'últim tram de l'Olympic Route
El llagostenc Antonio García Robledo ha 
començat aquesta setmana els entrenaments 
amb el Fraikin Granollers, de la lliga d'Asobal. El 
jugador professional torna a terres vallesanes 
després d'un any al Nantes, de França. 

Segona Catalana

L'alpinista Sergi Mingote va arribar dijous a Croàcia per enfilar el tram 
final en bicicleta del repte de l'Olympic Route, que té com objectiu 
coronar el Mont Olimp de Grècia, i promocionar la candidatura dels 
Jocs Olímpics d'Hivern Pirineus-Barcelona 2030. Mingote va ascendir el 
Grande Pardiso i els Dolomites. Ara continurà el camí  en bicicleta. 

MOLLET. La Segona Catalana de 
futbol també es dividirà en sub-
grups i la UE Molletense, segons 
la proposta de la Federació Cata-
lana de Futbol, està enquadrada al 
2A. Aquest subgrup d'onze equips 
està format per Argentona, Cirera, 
Gramanet, Malgrat, Masnou, Mo-
linos, Premià, Sant Pol, Tordera i 
Vilassar de Mar B. 

El sistema de competició canvia 
amb fases d'ascens i permanència. 
A la primera fase, si la Molletense 
acaba entre els tres primers, ani-
ria a la promoció d'ascens –només 
pujaria el primer–; però del con-
trari, lluitaria per no descendir 
-baixen l'últim i els set pitjors 
penúltims–. "Trobem injust que 

puguis acabar la primera fase 

quart classificat i que hagis 

d'anar a la fase de permanèn-

cia", admet el president de la Mo-
lletense Kiko Montoya.  

MOLLET. La Primera Catalana de 
futbol es reestructurarà la tempo-
rada 2020-2021 per la Covid-19 
amb quatre subgrups de deu 
equips, és a dir, que els dos grups 
d'enguany es divideixen cadascun 
en dos. Segons ha publicat en una  
proposta la Federació Catalana de 
Futbol, el CF Mollet UE i el CF Pa-
rets podrien coincidir al subgrup 
1B, que també comptaria amb 
l'Escola Guineueta, l'Escola Ma-
taró, el Júpiter, Les Franqueses, 
el Rubí, el Sabadell Nord, el Sant 
Cugat i la Unificació Llefià.

La proposta d'agrupació, tan-
mateix que el sistema de compe-
tició, està a l'espera d'aprovar-se 
definitivament en l'assemblea or-
dinària de l'ens federatiu previst 
pel 20 d'agost. Segons el nou pla 
de competició, els quatre primers 
classificats de cada subgrup ju-
garien una fase d'ascens, mentre 
que la resta aniria a la fase de per-
manència.

En la fase per pujar de categoria 
s'establirien dos grups -els quatre 
millors dels subgrup 1A i 1B i els 
quatre millors dels subgrups 2A i 
2B- i només pujaria el campió de 
cadascun d'aquests. Pel que fa al 
descens, es crearien quatre subr-
gups de permanència i els tres 
pitjors classificats de cadascun 

cf mollet ue

FUTBOL | Primera Catalana L'ENS FEDERATIU REESTRUCTURA LA CATEGORIA AMB DIVERSES FASES

d'aquests baixarien, és a dir, un 
total de 12 equips.

La competició està prevista ini-
ciar-se el cap de setmana del 3 i 
4 d'octubre i la segona fase, sigui 
d'ascens o permanència, s'inicia-
ria sense acumulació de punts. 

El CF Mollet UE, en desacord
L'entrenador del CF Mollet UE 
David Parra s'ha mostrat contrari 
al nou sistema de competició. Se-
gons admet el tècnic, "passar a la 

El Mollet i Parets podrien 

coincidir al subgrup 1B

segona fase sense acumulació 

de punts pot desvirtuar la com-

petició perquè si un equip no 

es juga res als últims partits de 

la primera fase, podria no pre-

sentar un equip competitiu per 

reservar jugadors per l'ascens 

o promoció.  A més, Parra admet 
que l'equip haurà de començar 
"molt endollat" per passar entre 
els quatre primers a la fase d'as-
cens i mantenir la categoria per la 
via ràpida.   jl.rodríguez B.

ESCACS | Formació EL JOVE DEL CLUB D'ESCACS MOLLET PUJA PER PRIMER COP AL PODI ESTATAL

Pau Mulet es penja un bronze 

estatal sub-8 d'escacs
MOLLET. Pau Mulet, del Club d'Es-
cacs Mollet, ha pujat al tercer es-
glaó del Campionat d'Espanya 
d'escacs sub-8, que va tenir lloc 
la setmana passada a Salobrenya, 
Granada. La disputa pel podi va 
comptar amb un altre baixvallesà, 
Jordi Linares, del Club d'Escacs 
Montornès, que va ser quart clas-
sificat de la final. 

El molletà va assolir un merito-
ri tercer lloc amb un total de sis 
punts, i va quedar a tan sols mig 

punt del segon, Raúl Burriel, de 
Navarra, i a dos del campió, Ál-
varo Torres, de Madrid. "No és 

gens habitual un èxit d'aquest 

tipus. Només el nostre jugador 

Pere Garriga havia aconseguit 

podi als campionats d'Espan-

ya fins ara, amb un important 

subcampionat sub-18", informa 
el president del Club d'Escacs Mo-
llet, Ramón Caro. Per a Mulet, és 
el primer cop que puja en un podi 
estatal d'escacs.   jl.r.B.

La UE Molletense, 

al subgrup 2A de 

Segona

escacs mollet

PAU MULET

MOLLET. L'Endroit celebrarà diu-
menge la final de l'edició 106 de 
billar americà amb els finalistes 
John Torres i Said Laokili, de Mo-
llet, i Iván Martín, de Montcada. 
En aquesta edició han pres part 
una quarantena de billaristes, ma-
joritàriament de Mollet. 

El principal favorit per empor-
tar-se el títol és el molletà Said 
Laokili, que ha guanyat en cinc 
ocasions. A més, a la Primera divi-
sió de la lliga d'Amoba ha vençut 
fins a vuit ocasions. El seu rival 
serà Iván Martín, que també ha 
guanyat en quatre ocasions el tí-
tol, a més, de sumar dos podis de 
l'Open Catalunya de Primera i cinc 
lligues de Primera d'Amoba. 

El novell serà John Torres, que 
afronta la seva primera final però 
és un jugador que destaca també a 
la Segona Divisió d'Amoba. La fi-
nal es disputarà a partir de les 18 
h a L'Endroit.   

BILLAR AMERICÀ

Torres, Laokili i 

Martín, opten al 

triomf de L'Endroit

Els de David Parra, de 'pretemporada'

Des d'aquest dilluns, el CF Mollet UE s'entrena al Camp Municipal del 
Germans Gonzalvo. L'equip de David Parra s'ha posat les botes i s'ha vestit 
de curt per durant dues setmanes "recuperar sensacions", admet. De 
dilluns a dijous, la plantilla s'entrena amb l'objectiu de fer rodar la pilota i 
fer exercicis de grup. La pretemporada començarà el 17 d'agost. 

Massa social

MOLLET. La plataforma Salvem el 
CF Mollet, encapçalada per José 
Gómez Reina, ha portat als jutjats 
de primera instància de Mollet 
una denúncia contra la junta del 
CF Mollet UE per una presumpta 
malversació de fons "perquè no 

ens deixen veure els comptes 

del club", admet el portaveu de la 
plataforma, Toni Cisneros. 

La denúncia es va presentar el 
divendres passat "perquè en re-

petides ocasions hem demanat 

veure com està econòmicament 

el club i no ens han donat cap 

informació", afegeix Cisneros, 
que informa que fins a dues vega-
des han enviat burofax al club per 
veure l'estat econòmic i van de-
manar una mediació a la Federa-
ció Catalana de Futbol, que va ser 
rebutjada pel mateix club molletà. 
A més, en la denúncia, es demana 
que es lliuri la documentació rela-
cionada amb el cessament de José 
Gómez Reina com a vicepresident 
i que aquesta decisió "es decla-

ri nul·la perquè no té cap aval 

estatuari", explica Cisneros, que 
argumenta que ho han fet "en de-

fensa del dret de la informació 

dels socis".  

La junta nega les acusacions
Pel que fa al club molletà, ha in-
format que "el CF Mollet UE des-

menteix totes les acusacions, 

calúmnies i difamacions fetes 

pels tres únics membres de 

la plataforma i comunica que 

defensarà  l'honor i la integri-

tat del club i els seus òrgans 

de direcció iniciant les accions 

judicials que corresponguin" i 
afegeix: "no ens hem negat mai 

a què vingui el soci que vulgui 

a consultar el llibre de caixa". 
A més, respecte al cessament de 
Gómez Reina, el club admet que 
mai ha estat destituït "perquè ell 

ha renunciat en repetides oca-

sions al càrrec" i el que es va fer 
és mantenir com a vocal. 

José Gómez Reina va deixar de 
ser vicepresident formalment al 
febrer amb l'entrada d'Oriol Olivé. 
Des d'aleshores, és manté com a 
vocal de la junta.  jl.rodríguez B.

Salvem CF Mollet 

denuncia la junta 

per presumpta 

malversació
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MOLLET. El sènior masculí del Club Bàsquet 
Mollet tindrà nou cognom la temporada 
2020-2021. El club ha arribat a un acord 
amb DM Group, amb seu a Mollet, per pa-
trocinar l'equip franquícia del club a la 
Lliga d'EBA. A més, l'empresa de recursos 
humans també comptarà amb diverses 
pancartes al pavelló Plana Lledó.

Amb aquesta operació, Recanvis Gaudí 
seguirà com a patrocinador preferent del 
club però ara per ara com a cognom del 
filial masculí, que milita a la Copa Catalun-
ya. "Recanvis Gaudí fa molts anys que 

està amb nosaltres i vam parlar que 

per la pròxima campanya faria un pas 

al costat, però que la intenció era que 

continués al club com a patrocinador 

preferent", explica el president del club 
Carlos Nuez, que no ha volgut desvetllar 
l'import de les operacions: "Encara estem 

CBM

BÀSQUET LA FEDERACIÓ ESPANYOLA CONFIRMA LA PLAÇA ESTATAL 

NOVES EQUIPACIONS Les noves samarretas amb patrocinadors del CB Mollet

La Magalla Agroecològica, 
del Maresme al Vallès

- Quin valor té l'agroecologia?

- Camil: Mira, jo fa 15 anys entre un meló 

i una albergínia no li sabia la diferència. 

Però a mi m'hi van convèncer dues co-

ses. Primer, la part de salut i del produc-

te ecològic. I després: quan en comptes 

de comprar al Caprabo, compres a La 

Magalla, estàs beneficiant un tipus de 

projecte i de manera de viure, i hi estàs 

anant en contra d’un altre. Per mi, en el 

moment de començar en el món de pa-

gès, aquesta part pseudorevolucionària 

va ser molt important, pel fet de donar 

pel sac a la gran distribució.

- Com va arrencar La Magalla?

- Alfred: Fa dos anys va sortir l’oportu-

nitat d’agafar unes terres al Maresme 

i comprar un tractor, que era el que el 

Camil i jo volíem des de fa temps, tenir la 

nostra terra, el nostre tractor i la nostra 

forma de fer. Ja teníem unes cistelles de 

l’època en què vam treballar a La Ver-

dolaga i unes altres que l’Andreu, el noi 

que estava aquí abans, ens traspassava. 

Vam fer números i vam dir: som-hi! A 

més, des del primer dia vam decidir que 

seria en format cooperatiu. 

- Quin espai i quines tasques porteu a 

terme a Cabrera?

- A: Aquí tenim quasi dues hectàrees i 

mitja, bàsicament tot és horta de tempo-

rada, fem agricultura ecològica i recupe-

rem moltes llavors antigues.

- Luis Miguel: A més, aquestes setma-

nes estem fent una mica de tot, sobretot 

desbrossant, i tenim molta collita i mol-

tes plantades. Ara concretament estava 

enasprant les malles de les tomaqueres.

- I què feu quan ja teniu la collita?

- A: Preparem les cistelles per a coopera-

tives de consum, també treballem amb 

EcoCentral, que és un projecte de men-

jadors escolars, i també hem començat 

a treballar amb alguna botiga propera a 

l’hort. Si hi ha gent que no té un punt de 

recollida a la vora, o no els hi van bé els 

punts que tenim, els proposem que bus-

quin més famílies i a partir de cinc o sis 

cistelles podem generar un nou punt de 

recollida, que pot ser casa seva, el garatge, 

l’associació de veïns, la botiga del barri...

- Com ha afectat la Covid a La Magalla?

- C: Les primeres van ser unes setmanes 

en què aquí vam treballar de dilluns a 

diumenge, vam treballar més que no pas 

en qualsevol altra època. Al cap d’una 

setmana o deu dies es va començar a no-

tar que ens augmentaven les comandes i 

que teníem molta demanda de cistelles a 

domicili, que normalment no en fem per-

què no creiem en aquest sistema, que és 

el colmo de la comoditat: jo estic a casa i 

m’ho portes a casa. No. Si vols una cistella 

ecològica, curra-t’ho i organitzat. Bé, du-

rant les primeres setmanes, l’abril i bona 

part del maig va haver-hi un augment 

del nombre de cistelles. Encara va ser 

més important que les cistelles van aug-

mentar molt de preu. 

La gent en comptes de 

comprar 10 o 15 euros 

de cistella, en comprava 

30 o 40, perquè feia tots 

els àpats a casa.

Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental

ENTREVISTA

L'Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental ha visitat el 
camp que la Magalla Agroecològica té a Cabrera de 
Mar per parlar amb els seus tres socis –Camil Armengol, 
Alfred Pedrón i Luis Miguel Fernández–, qui venen les 
seves collites amb cistelles en diversos punts de la co-
marca, com Granollers, les Franqueses o Parets, així com 
a Santa Perpètua, Montcada o Barcelona, entre d'altres.

www.ateneucoopvor.org @ateneucoopvor info@ateneucoopvor.org

acabant de perfilar algunes qüestions". 
El CB Mollet suma tres socis preferents 

amb el DM Group, a l'equip de Lliga d'EBA, 
el Recanvis Gaudí, al filial de Copa Catalun-
ya, i el Construccions Perefran, al sènior 
femení.

Plaça confirmada a Lliga EBA
Aquesta mateixa setmana s'ha confirmat la 
plaça de la Lliga d'EBA del CB Mollet, se-
gons ha publicat la federació espanyola el 
llistat d'equips inscrits per la temporada 
2020-2021. El sector C, on hi són els equips 
catalans, sumen un total de 34 equips, tot i 
que l'ens federatiu dona de marge fins di-
lluns per completar el llistat definitiu de 36 
equips. Fins ara, destaca la presència del 
CB Granollers i el Lliçà d'Amunt, tots dos 
recent ascendits, que seran els derbis va-
llesans de la categoria.  jl.rodríguez b.

DM Group, nou cognom 
del CB Mollet de Lliga EBA

MOTOR COM A COMPENSACIÓ PER CELEBRAR LES CURSES SENSE PÚBLIC

El Govern elimina el pagament 
del cànon de la F1 i MotoGP
BAIX VALLÈS. El Govern de la Generalitat ha 
autoritzat al Circuit de Catalunya un afegi-
ment a la renovació parcial en el contracte 
dels Grans Premis de Fórmula 1 i de Mo-
toGP d'enguany. Com que aquests esde-
veniments esportius no comptaran amb 
presència de públic a les instal·lacions del 
Circuit durant el seu desenvolupament, 
l’acord inclou la modificació de les condi-
cions econòmiques dels dos contractes per 
tal de compensar l’impacte d’aquesta deci-
sió en l’equipament: no s’hauran d’abonar 
els cànons corresponents i, en el cas de la 
F1, es rebrà una compensació d’1 milió 
d’euros per fer front a les mesures extraor-
dinàries contra la Covid-19. 

La celebració d'aquestes dues competi-
cions al circuit vallesà manté la projecció 

de la marca Catalunya arreu del món, tant a 
través de les seves audiències audiovisuals 
com de les diferents formes d’explotació i 
difusió que utilitzen. Malgrat que els dos 
esdeveniments se celebraran sense públic, 
la seva organització implicarà l’arribada 
d’unes 2.000 persones, entre els membres 
dels equips esportius i tot el personal tèc-
nic de suport. 

La reformulació d’aquests contractes 
permetrà reduir l’aportació. D’acord amb 
el compromís adoptat per la consellera 
d’Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, 
al Parlament de Catalunya, aquests recur-
sos ja s'estan destinant a mesures per a 
estimular l’activitat turística, comercial i 
industrial de Catalunya, que són tres dels 
sectors que s’han vist més afectats.  
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CULTURA

Nou concurs 'Llegir té premi'Darrer cap de setmana de Vespres al pati
Les biblioteques públiques de Catalunya han 

convocat una nova edició de Llegir té premi, 

per a infants i joves d'entre 8 i 16 anys. Per 

participar-hi s'ha d'entrar a llegirtepremi.cat i es pot fer fins al 13 de setembre.
TourOperateur i Teatre Nu protagonitzaran el darrer cap desetmana de Vespres al pati de Martorelles. Els primers representaran dissabte (20 h) l'espectacle musical Blonde Paris, en què hi participaràcom a convidada l'artista martorellesenca Judit M. Gené. Elssegons faran diumenge (20 h) el xou humorístic Teatre arrossegat.

MOLLET.  L'Ajuntament de Mollet 
ha decidit anul·lar totes les activi-

tats culturals previstes durant els mesos de juliol i agost a l'espai pú-

blic, entre elles les destinades a la festa major. L'alcalde de Mollet, Jo-sep Monràs, assegura que la deci-
sió es pren per "prevenció i pru-

dència" abans que s'estenguin els 

brots de Covid que en aquests dar-

rers dies s'han detectat a Barcelo-na i en alguns municipis de l'àrea metropolitana.
Aquestes restriccions no afecta-

ran les activitats culturals en es-pais tancats com la de la terrassa del Museu Abelló, les quals "les 

continuarem celebrant, mentre 

la situació no canviï", ha con-firmat Monràs. Aquesta decisió, però, comportarà modificacions 
en les activitats previstes per la 

festa d'estiu: "Demanarem a les 

entitats de la ciutat, sobretot 

a les colles de Morats i Torrats 

que són els que estan preparant 

activitats per festa major, que 

podran fer-la a llocs tancats, 

però a la via pública no autorit-

zarem res", ha afegit la regidora de Cultura i Festes, Mercè Pérez
Cinc itinerants afectadesLa decisió que l'Ajuntament de Mollet va anunciar públicament dilluns ja va tenir les seves prime-

res conseqüències el cap de set-mana. La Fam, Cia de Teatre havia de protagonitzar diumenge el seu 
espectacle itinerant Motorpunk arreu de la vila molletana. Tanma-teix, aquesta activitat inclosa en la programació de l'Ajuntament Re-

fresc'Art a Mollet va ser la primera 
suspesa.D'aquesta manera ho reflectia la companyia a les seves xarxes soci-
als: "Avui a les 19 h havíem d'es-

tar actuant amb els Motorpunk a 

Mollet del Vallès. Ahir a les 21 h 

ens van telefonar per avisar-nos 

que s'havia cancel·lat l'actuació 

per por a nous contagis. Ja ho 

teníem tot preparat i ens feia 

molta il·lusió tornar al carrer, 

amb seguretat, però tornar-hi". El comunicat clou amb l'etiqueta 
#culturasegura amb què el sector 
està reivindicant la necessitat de mantenir els espectacles culturals i amb el missatge que inclou la imat-
ge que està corrent aquests dies per les xarxes socials: "No hi ha hagut 

rebrots als espectacles culturals, 

ens hem reinventat per la nostra 

salut i la de la cultura. Entre tots 

i totes ho estem aconseguint. Si 

ens fan tancar de nou, passarà 

molt de temps fins que puguem 

tornar a veure cultura en direc-

te. Ensenya al món que ets, som i 

fem #culturasegura".A més del Motorpunk, l'Ajunta-ment ha eliminat els altres quatre 
espectacles itinerants de la pro-

ESDEVENIMENTS  L'ALCALDE, JOSEP MONRÀS, ASSEGURA QUE LA DECISIÓ ES PREN PER 'PREVENCIÓ I PRUDÈNCIA' ABANS QUE S'ESTENGUIN ELS BROTS DE COVID

MOLLET. La banda molletana Pele MacLeod va estrenar dijous de la setmana passada a la terrassa del Museu Abelló les actuacions en directe del Refresc'Art a Mollet i el 
seu nou single, Al meu compàs. Un tema que "sona a estil MacLeod", 

segons el cantant Pele Bernial, qui també afegeix que té "un punt 

més modern" amb la incorpora-

PELE MACLEOD  Van actuar el dijous 16 de juliol a la terrassa del Museu Abelló

museu abelló

Mollet anul·la totes les 

activitats culturals previstes a 

l'espai públic el juliol i l'agost
MOLLET.  El Casal Cultural i l'Asso-ciació Escena Mollet han decidit 
suspendre la 5a edició del Festival Artístic Internacional L'Arlequí 
"ateses les circumstàncies ac-

tuals". Així ho informen en un co-municat en el qual lamenten que 
"la situació relacionada amb la 

Covid-19 no és fàcil i, ara mateix, 

cap indici apunta a una millora 

a curt termini". Els organitzadors 
van anunciar a principis de juny que L'Arlequí se celebraria els dies 5 i 6 de setembre al Jardinet del Ca-sal. Tanmateix, s'hi han topat "amb 

massa motius en contra". Un dels principals és el fet que no hagin tro-

bat "cap espai que reunís les con-

dicions necessàries per garantir 

un aforament raonable, amb 

visibilitat idònia i que, en cas de 

pluja, tingui l’opció de traslla-

dar-se a cobert". I hi afegeixen: 
"Tenint en compte que enguany 

el format del festival era amb 

entrada de pagament, no podem 

córrer el risc de deixar en mans 

de l’atzar climatològic la cele-

bració o la cancel·lació a darrera 

hora de l’esdeveniment".  

Se suspèn el 

Festival L'Arlequí, 

previst al setembre

gramació: Red Wine Cabaret, amb 
la Sidral Brass Band (26 de juliol); 

Klez 80 Circus, de la Cia. La Troupe Malabó (16 d'agost); Resistència 

Tour, de Pep Callau i Els Pepsico-

len (17 d'agost); i En Quimet i el 

seu tricicle, de Galiot Teatre (13 de setembre).  

Al Museu Abelló

Les activitats del Refresc'Art a Mollet 

que sí que s'han mantingut són les 

que s'organitzen al Museu Abelló. En 

els pròxims dies concretament es farà 

una gimcana familiar. Serà dijous 30 

a la tarda (de 17 h a 19 h) sota el nom 

de La Ratolina ha perdut la maleta. Es 

tracta d'un joc de pistes per les sales 

del Museu en què els participants hau-

ran d'ajudar la Ratolina a trobar la seva 

maleta per poder marxar de viatge. Per 

aconseguir-ho, es necessitarà l'ajuda 

dels personatges que s’amaguen a la 

Col·lecció Abelló. Per participar-hi cal 

inscriure's prèviament mitjançant el 

telèfon 93 544 50 99 o el correu elec-

trònic museuabello@molletvalles.cat.

DIJOUS A LA
TARDA ES FARÀ UNA
GIMCANA FAMILIAR

ció d'alguns efectes de so. La cançó 

va estar enllestida poc abans del confinament i Bernial considera 
que el seu toc positivista faci que 

"el moment sigui ideal" per llan-

çar-la. Al meu compàs és el primer single del pròxim disc de la banda, 
que el preveu publicar el 2021.Pel que fa al concert al Museu Abelló, el primer que fan en viu després del confinament i, per tant, el primer en el qual s'ha pogut sen-

tir Al meu compàs en directe, Ber-

nial assegura que "va ser màgic" 

i que "tothom hi estava predis-

posat, amb l'energia continguda 

però picant de mans i cantant". També reivindica que "si està ben 

organitzat, es poden fer moltes 

propostes culturals". 

Disseny compartit per Morats i Torrats

Morats i Torrats van publicar dimarts a la tarda la proposta guanyadora 
del disseny que compartiran totes dues a la samarreta i al mocador 
durant aquest 2020 i especialment durant la celebració de la pròxima 
festa d'estiu, de la qual encara manca oficialitzar el programa, que s'està 
adaptant a l'anul·lació d'activitats a l'espai públic de Mollet. El disseny 
escollit és obra d'Anna Garcia i recull el menjar i el beure característics 
de Morats i Torrats en la samarreta i el mocador, així com el campanar de 
l'església de Sant Vicenç –en aquest cas només a la samarreta–.

COLLES  L'AUTORA DE LA IMATGE D'AQUEST 2020 ÉS ANNA GARCIAPele Macleod estrena el seu 

nou single al Museu Abelló
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MARTORELLES. Tal com va anunci-

ar fa setmanes, Martorelles tindrà 

festa major. El municipi aposta per 

la cultura promovent una progra-

mació de quilòmetre 0, això sí, amb 

menys dies i activitats de les habi-

tuals. En comptes de dues setma-

nes, la gresca es concentrarà en sis 

dies i es limitaran els aforaments 

i els espais de celebració. A banda 

de seguir tots els protocols d'higi-

ene i de seguretat necessaris per 

prevenir contagis.

"Tot i que ho tindrem tot a 

punt, en el cas que no es pugui 

fer no es farà", ha assegurat la re-

gidora de Cultura, Mònica Garcia. 

Garcia ha volgut deixar clar que 

"totes les activitats pensades, 

no són ni la meitat d'una festa 

major normal, però totes tin-

dran les precaucions que han de 

tenir", va alertar la regidora.

"No volem que aquesta epidè-

mia ens privi de ser com som. 

Martorelles és un poble molt 

dinàmic, molt participatiu i en-

teníem que la festa major l'ha-

víem d'adaptar a la situació que 

teníem", va expressar l'alcalde 

Marc Candela.

Tres espais per la gresca
Així mateix, tots els actes previstos 

per la festa major 2020 es concen-

traran en tres localitzacions - Car-

rencà, la plaça El·líptica i la pista 

annexa del pavelló-,  amb l'objec-

tiu de preservar la salut dels veïns 

i veïnes. En aquests recintes els 

assistents només podran entrar-hi 

begudes i hauran d'endur-se-les 

en finalitzar l'espectacle. També 

es prendrà la temperatura als as-

sistents abans d'entrar al recinte i 

TRADICIONS  EL MUNICIPI HA PRESENTAT EL PROGRAMA I EL CARTELL DE LES FESTES QUE SE CELEBRARAN DEL 8 AL 13 DE SETEMBRE

Martorelles aposta per una festa 
major amb artistes de quilòmetre 0

s'intensificaran les tasques de ne-

teja tant a la zona de l'espectacle 

com als lavabos.

A més, aquests tres recintes tin-

dran aforament limitat i només 

podran accedir els que tinguin en-

trada - tant si l'espectacle és gratu-

ït o de pagament-, la qual hauran 

d'adquirir amb antelació a través 

del portal martorelles.cat/entra-

des. Els diners recaptats en els es-

pectacles de pagaments destina-

ran a La Marató de TV3, enguany 

dedicada a la Covid-19.

Segons l'alcalde: "Volem evitar 

aglomeracions, per això no fem 

els xiringuitos, ni la fira, ni el 

tobogan gegant o la baixada de 

carretons i totes les activitats 

que hi pugui haver contacte".

Tampoc hi haurà les tradici-

onals barres de la festa major. 

"Volem fomentar que la gent es 

desplaci a peu i donar més espai 

durant aquells dies als bars i 

restaurants", ha explicat Candela. 

La proposta que s'està acabant de 

plantejar vol permetre als restau-

radors ampliar l'aforament.

Els Pets, els caps de cartell
Tot i que els artistes de quilòme-

tre 0 formaran una part molt im-

portant del programa de les festes 

d'enguany, el plat fort de l'escena 

musical és el concert d'Els Pets de 

dissabte 12 de setembre a la plaça 

El·líptica. La banda de Constan-

tí portarà a l'escenari martore-

llesenc  la seva gira '20 / 20', amb 

els 20 grans èxits de la formació 

tarragonina des dels seus inicis.

La música també hi serà pre-

sent amb els vermuts al pati de 

la Masia amb artistes locals com 

Zesc o el quartet de Yuval Gotli-

bovich i Raquel Castro. També el 

beatboxer Pulmón i les havaneres 

de Peix Fregit acompanyades del 

rom cremat de l'Escola Orfeònica. 

Mentre que el teatre i el clown es-

taran presents amb diferents es-

pectacles com La gallina dels ous 

d'or de Zum zum teatre, Zum de la 

Tresca i la verdesca i Gran reserva 

de Rhum&cia. 

El pregó de la festa major anirà 

a càrrec de Manuela Moreno, di-

rectora de l’escola Simeó Rabasa. 

Tampoc faltarà el tradicional ball 

de gitanes de Martorelles, enguany 

en format audiovisual, i el castell 

de focs es farà de forma simultània 

des de tres punts diferents. Així 

com un concurs de Tik-tok i un al-

tre de guarnir els balcons.   a.mir  

aj.martorelles

AMB EL CARTELL L'il·lustrador martorellesenc, Xavi Mira, l'autor de la imatge de la festa major 2020

L'Ajuntament de 

Sant Fost anul·la 

tres activitats de

la festa d'estiu

SANT FOST. L'Ajuntament de Sant 

Fost ha decidit suspendre tres de 

les activitats programades per 

a la festa d'estiu (Fostfestiva't) 

d'aquest cap de setmana, per ga-

rantir les mesures de seguretat 

dels veïns. Concretament can-

cel·len aquelles activitats "que 

aplegarien més santfostencs i 

on seria més difícil garantir la 

distància física de seguretat". Es 

tracta dels sopars de carrer (pre-

vista per divendres) i les dues sor-

preses matineres adreçades als in-

fants de Can Coromines (dissabte) 

i per als de Mas Corts, La Conreria i 

la zona Mas Llombart (diumenge).

"Si bé Sant Fost no forma part 

dels municipis de l’àrea metro-

politana en què s’han aplicat 

restriccions d’aforament i mo-

bilitat, l’equip de govern con-

sidera que cal actuar amb mà-

xima responsabilitat i prendre 

totes les precaucions per evitar 

possibles rebrots de la malal-

tia", apunten des del consistori.

D'altra banda, la resta d'acti-

vitats es mantindran perquè, se-

gons apunta l'Ajuntament, "són 

compatibles amb les mesures 

de seguretat per prevenir pos-

sibles rebrots de Covid-19". Les 

activitats que sí que es faran el cap 

de setmana seran: la pintada de la 

vorera de casa, Sant Fost de llum 

i dj itinerant amb Kuk's (diven-

dres); concurs de paelles virtual, 

sessió d'autoinfantil amb la Festa 

del Mestumàquet i automonòleg 

amb Andreu Casanova (dissabte); 

i vermut musical a càrrec de Rà-

dio Sant Fost i havaneres per a la 

gent gran també per gaudir des del 

cotxe (diumenge). Totes aquestes 

activitats estan pensades per gau-

dir-les des del cotxe (a La Bòbila), 

des de casa o en grups reduïts. 

La diada de Sant Jordi estiuenca es va celebrar dijous amb poca semblança amb 

les habituals jornades del 23 d'abril. De fet, a Mollet no es van aplegar parades 

de llibres i roses, a diferència d'altres municipis com Montornès . Llibreries com 

Abacus o L'Illa van optar per posar una parada davant de la botiga. Foto: abacus

Un Sant Jordi a la porta de l'establiment

dissabte 25

diumenge 26

divendres 24

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

Torna el vent del nord, 

que farà baixar la tempe-

ratura i provocarà alguns 

ruixats al territori, febles 

a casa nostre, si es pro-

dueixen.

Restes de núvols a pri-

mera hora, que acabaran 

diluint-se, i deixant el cel 

serè, amb un lleuger aug-

ment de la temperatura.

L’anticicló retornarà a la 

seva posició, i ens deixarà 

un cel assolellat i un dia 

molt estable i calorós.

EL TEMPS per Felip Comas 

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

DIJOUS, 16 26ºC 20ºC 23ºC 1,6 29 km/h SSW

DIVENDRES, 17 28ºC 22ºC 26ºC - 29 km/h SE

DISSABTE, 18 28ºC 22ºC 26ºC - 29 km/h SE

DIUMENGE, 19 32ºC 20ºC 29ºC - 35 km/h SSW

DILLUNS, 20 30ºC 20ºC 29ºC - 27 km/h ESE

DIMARTS, 21 31ºC 20ºC 28ºC - 27 km/h SE

DIMECRES, 22 31ºC 19ºC 30ºC - 24 km/h SSW

Registres de la setmana * Dades a les 19 h de l’estació meteo de Mollet (Est. de França)
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El tribut a Dire Straits d'Alchemy Project,
un dels plats forts del cap de setmana

La música serà la gran protagonis-

ta del cap de setmana en la progra-

mació del Sintonitza't, la festa ma-

jor de la represa. Entre les diverses 

actuacions, en destaca el tribut a 

Dire Straits, a càrrec d'Alchemy 

Project. El concert serà diumenge 

a les 22 h a l'aparcament del camp 

de futbol municipal i la banda farà 

reviure el concert dels llegenda-

ris Dire Straits a Londres el 1983, 

amb una exquisida fidelitat de so 

instrumentació i escenografia.

El mateix diumenge al migdia, a 

partir de les 12 h, es faran diversos 

concerts vermuts itinerants arreu 

dels carrers del municipi a càrrec 

de Manyacs Parets, Cultures  Avui  

i  els  seus  Amics –amb percussió 

festiva de carrer i cant grupal, amb 

trobada de tambors de tres cultu-

res– i Infusion World Music –es-

pectacle musical de bossa, jazz, fla-

menc, latin i ètnic, així com dansa 

clàssica, contemporània i flamenc. 

A més, també repetirà per segon 

cap de setmana consecutiu el Mu-

sic Truck Fest [vegeu pàgina 20].

No faltaran les orquestres
A més d'aquestes actuacions, per 

la festa estiuenca de Parets tam-

poc hi faltaran les orquestres, que 

actuaran a l'aparcament del camp 

de futbol. Dissabte a les 22 h serà el 

torn per a La Principal de la Bisbal. 

D'aquesta manera, la prestigiosa 

orquestra empordanesa, recone-

guda per la seva extraordinària 

competència musical, tornarà al 

municipi, on ja hi ha actuat en altres 

edicions. Per últim, dilluns a les 22 

h hi actuarà l'Orquestra Internaci-

onal Maravella, una de les orques-

tres més reconegudes del territori 

català per la seva professionalitat, 

el seu talent, el seu esperit perfec-

cionista i la seva llarga trajectòria.

Les entrades per a les actuaci-

ons presencials s'han d'adquirir a 

espectacles.parets.cat. 

FESTA D'ESTIU  TAMBÉ HI HAURÀ ACTUACIONS MUSICALS ITINERANTS, AIXÍ COM ELS CONCERTS DE LES ORQUESTRES LA PRINCIPAL DE LA BISBAL I LA MARAVELLA

alchemy project

ALCHEMY PROJECT  Pujaran dissabte a l'escenari de l'aparcament del camp de futbol IRIS PARIS L'artista visual paretà va pintar aquest quadre al pati de l'escola Lluís Piquer

TAMBÉ HI HAURÀ ACTUACIONS MUSICALS ITINERANTS, AIXÍ COM ELS CONCERTS DE LES ORQUESTRES LA PRINCIPAL DE LA BISBAL I LA MARAVELLA

PARETS DEL VALLÈS

silvia ferran / aj. parets

DE L'ART AL CARRER D'IRIS PARIS ALS
PREMIS DE L'ASSOCIACIÓ FOTOGRÀFICA
■ Música a banda, altres tipus d'art també tenen el seu paper dins d'aquesta 
programació cultural, i mentre sonaven de fons els concerts de dissabte passat 
–a càrrec de Marta Pujol, Los Mil Hombres i Fantàctels– l'artista visual paretà 
Iris Paris va traslladar el seu taller al pati de l'escola Lluís Piquer on va pintar un 
quadre colorista i de gran format en directe. De la pintura a la fotografia, aquest 
dissabte a les 21.30 h a l'aparcament del camp de futbol l'Associació Fotogràfica 
de Parets farà el lliurament de premis Fotolliga 2019-2020. Concretament 
es guardonaran els sis primers classificats d'enguany. Els assistents, a més, 
podran gaudir d'un vídeo amb les diferents activitats que l'entitat paretana ha 
desenvolupat aquesta temporada afectada per la Covid, on es trobarà a faltar, 
per exemple el FOTOGraphic Parets, que va ser ajornat per la pandèmia.
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MEDICINA NATURAL
HOMEOPATIA I HOMOTOXICOLOGIA
MEDICINA XINESA
TERÀPIA NEURAL I DEL DOLOR
NUTRICIÓ ORTOMOLECULAR
ELECTROACUPUNTURA
BIORESSONÀNCIA I FLORS DE BACH

Envelliment facial · Arrugues 
Remodelació labial
Acné · Taques · Flaccidesa 
Peeling químic mèdic · Fils tensors 
Botox · Obesitat i cel·lulitis
Dietes saludables i depuratives
Mesoterapia (facial, corporal, capil·lar)

Drenatge limfàtic · Detoxificació
Esclerosi de varius
Alopecia · Tractaments capil·lars 
Trasplantament de cabell

	Vols treure’t medicaments?
	Et trobes cansat? No dorms bé? 
	Estàs nerviós? Estàs trist? 
	Tens males digestions? 
	Et refredes sovint? Tens al·lèrgies? 
	Vols baixar de pes i no pots? 

CONSULTA GRATUÏTA

PARETS DEL VALLÈS
Tel.93 562 53 19
BARCELONA
Tel.93 219 59 98

www.dranuriagisbert.es 
consulta@dranuriagisbert.es

MÀSTER EN
MEDICINA ESTÈTICA

MÀSTER EN
MEDICINA INTEGRATIVA

CENTRES MÈDICS
AUTORITZATS PER

PARETS DEL VALLÈS

Les germanes paretanes Noa i Lena 
Briceño, de 16 i 13 anys respecti-
vament, han creat una de les grans 
novetats de la festa d'estiu: el Music 
Truck Fest. Es tracta d'una carava-
na que conté a l'interior un escenari, 
amb la intenció de portar la música 
arreu. L'estrena va ser diumenge, 
amb les actuacions del quartet de 
jazz d'en Pep Coca –al migdia da-
vant dels bars Quibus, Passe i Tres 
Rosas– i de Marala Trio –a la nit a les 
places Doctor Trueta i de la Vila–. 
A més, aquest diumenge al migdia 
hi tornarà el jazz d'en Pep Coca a la 
plaça de la Vila (12 h) i al carrer Mo-
nistrol (13 h); i a la tarda hi haurà 
una jamm session a Can Serra.

Les artífexs del Music Truck Fest 
es mostren molt satisfetes per la 
bona rebuda que està tenint la ini-
ciativa. La Lena assegura que "va 
ser una experiència molt grati-
ficant", mentre que la Noa apunta 
que, malgrat que les restriccions als 
entorns de Barcelona es van ampli-
ar justament aquell cap de setmana 

i que "òbviament la gent estava 
espantada", a l'estrena hi va haver 
"molt públic". També expliquen 
que a molts veïns els va encurio-
sir veure una caravana, amb tot el 
muntatge i sense una paret, rodant 
pel poble per arribar al concert.

Una pluja d'idees confinada
El Music Truck Fest va sorgir du-
rant el confinament. "Sempre fem 
moltes pluges d'idees totes dues, 
perquè ens agrada molt pensar 
projectes, tot i que normalment 
es queden a casa com a anècdo-
tes", diu la Noa. La idea d'una cara-
vana portàtil on fer concerts ve dels 
food trucks. "Sempre ens havia 
agradat molt aquest concepte i 
vam decidir portar-lo al nostre 
terreny, que és la música. Vam 
pensar que era molt útil i molt 
flexible, ja que pots posar un es-
cenari davant d'un bar o el pots 
portar a un festival o a un casa-
ment. És un escenari molt com-
pacte i això fa que sigui molt fle-

xible i molt adaptable", hi afegeix.
Per executar el projecte, per 

tant, necessitaven el vehicle. "Vam 
buscar quina caravana ens sor-
tia millor de preu i en vam tro-
bar una de molt econòmica", diu 
la Lena, qui també assenyala que 
quan la van adquirir "estava feta 
pols i no estava a punt per rodar 
ni per viure-hi".

El següent pas va ser buidar la 
caravana, treure-hi tots els mobles 
–també hi tenia cuina i lavabo–, 
netejar-la a fons, pintar-la per fora 
i per dins i extreure una de les pa-
rets laterals per convertir-la en un 
escenari, així com decorar-la i fer la 
pertinent instal·lació de llums i de 
so. Ha estat una "feina molt inten-
sa", assegura la Noa, qui agraeix 
que l'han pogut portar a terme, "en 
només tres setmanes i mitja", 
amb l'ajut de familiars i amics.

Amb la caravana enllestida i des-
prés de les primeres actuacions a 
casa, Parets, el Music Truck Fest 
vol ampliar fronteres. "La nostra 

MÚSICA  ES TRACTA D'UNA INICIATIVA DE NOA I LENA BRICEÑO

L'humorista i monologuista Txabi Fran-
quesa representarà aquest divendres (22 h) 
a la nit l'espectacle Escocía a l'aparcament 
del camp de futbol que, després de dues ac-
tuacions –Andreu Casanova i Víctor Parra-
do– que es van poder gaudir des del cotxe, 
en aquest cas els espectadors estaran asse-
guts en cadires. Escocía és un xou familiar 
sobre la lluita d’un home que ja arribat a la 

quarantena i es troba entre la joventut i la 
maduresa; una batalla contra la dicotomia 
de qui se sent jove, malgrat que estigui "més 
a prop de l'Imserso que del moviment 
universitari". D’aquí ve la “coïssor gene-
racional” del còmic.

Les entrades, que són gratuïtes, es poden 
adquirir al web espectacles.parets.cat. És 
obligatori l'ús de mascaretes.  

Txabi Franquesa 
representarà 'Escocía'

TEATRE  EL CÒMIC MOSTRARÀ COM ES TROBA ENTRE LA JOVENTUT I LA MADURESA

mpc management

A L'ESCENARI  Franquesa actuarà a l'aparcament del camp de futbol

expectativa és poder seguir fent 
concerts i seguir portant músi-
ca a tots els llocs possibles", diu 
la Noa, qui reitera que "la gràcia 
d'aquest escenari és que el pots 
portar fins a una muntanya, a la 
platja, a una festa major o a un 
festival; és súper adaptable".

Les germanes clouen asseve-
rant: "La cultura sempre està 
deixada de banda i amb aquest 
escenari, on acollirem tots els 
músics, poetes, actors i tothom 
que vulgui actuar en directe, 
volem contribuir a què això no 
passi, tampoc en èpoques de cri-
si com aquesta".    sergio carrillo

El Music Truck Fest vol portar 

la música més enllà de Parets

music truck fest

L'ESTRENA Els primers a actuar a la caravana, el quartet de jazz d'en Pep Coca

Creadores i artistes

A més de ser les creadores del Music 

Truck Fest, totes dues germanes tenen 

una vinculació prèvia molt directa amb 

la música. La Lena toca la flauta traves-

sera, la bateria, la guitarra, el piano i el 

violí, i també canta. I la Noa toca el piano, 

canta i autodidactament toca la guitarra. 

També li agrada molt la percussió de la 

península, com el pandero quadrat.

MOLTA VINCULACIÓ 
AMB LA MÚSICA
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· Anàlisi i estudi de necessitats

· Assessoria tecnològica

· Proposta competitiva

· Subministrament i configuració d’equips Mac-OS, Windows, i-OS i Android
· Subministrament, instal·lació i configuració de tota mena de perifèrics
· Comunicacions i xarxes cablades o inalàmbriques
· Seguretat a la xarxa (antivirus, rewall, etc)
· Sistemes d’alimentació ininterrompuda (SAI)

· Gestió i manteniment de programari Mac-OS, Windows, i-OS i Android
· Programació a mida
· Manteniments preventius per optimitzar al màxim els equips i el temps
· Servei de calibració de monitors
· Neteja de virus, reinstal·lació d’equips i configuracions
· Servei de còpies de seguretat al núvol BackupOS
· Gestió de dominis (altes, configuracions, manteniment)
· Videocàmeres IP amb gravació continua o automatitzada
· Finançament a mida amb Rènting Evolutiu

SERVEIS INFORMÀTICS:

Carrer Bruc, 18 
08150 Parets del Vallès (Bcn) 
T. 93 573 79 43
www.registregrafic.com
registre@registregrafic.com
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DIVENDRES 24 JULIOL

· 19 h. Tronada de festa major

Lloc: Plaça de la Vila

Organitza: Diables Parets

· 19 h. Tronada  de  benvinguda  

simbòlica  a  la  festa  major

Lloc: Plaça Dr. Trueta

Organitza: Diables Parets

· 22 h. Chair Comedy. Monòleg 

'Escocía', de Txabi Franquesa

Lloc: Aparcament del camp de futbol

DISSABTE 25 JULIOL

· 10 h. Acapte de sang

Lloc: Casal Sant Jordi

Organitza: Associació de Donants de 

Sang

· 10 h. Assalt a botigues

Lloc: Itineraris a l'Eixample i Barri Antic

Organitza: Diables Parets

· 17 h. Acapte de sang

Lloc: Casal Sant Jordi

Organitza: Associació de Donants de 

Sang

· 21.30 h. Lliurament de premis 

Fotolliga 2019-2020

Lloc: Aparcament del camp de futbol

Organitza: Associació Fotogràfica

· 22 h. Concert de l'orquestra La 

Principal de la Bisbal

Lloc: Aparcament del camp de futbol

DIUMENGE 26 JULIOL

· 11 h. Splash slide. Tobogan inflable

Lloc: Carrer Monistrol

· 12 h. Concert vermut amb Manyacs

Lloc: Itinerant

· 12 h. Concert vermut 'Entre 

Tambors' amb Cultures Avui i els 

seus Amics

Lloc: Itinerant

· 12 h. Concert vermut amb Infusion 

World Music

Lloc: Itinerant

· 12 h. Concert vermut amb Pepe 

Coca Jazz Trio

Lloc: Itinerant

Organitza: Musictruckfest

· 19 h. Gimcana familiar Atrapa la 

bandera

Lloc: Barri antic

Organitza: Associació Rodola

· 22 h. Concert Dire Straits Live 

Experience 35th Anniversary Tour, 

amb Alchemy Project

Lloc: Aparcament del camp de futbol

DILLUNS 27 JULIOL

· 22 h. Concert de l'Orquestra 

Internacional Maravella

Lloc: Aparcament del camp de futbol

El programa

PARETS DEL VALLÈS

Torna el tobogan d'aigua

Diumenge tornarà el tobogan in-

flable d'aigua Splash Slide al mu-

nicipi, que des del 2018 es munta 

al carrer Monistrol. Serà a partir 

de les 11 h i es recomana a les per-

sones que vulguin llençar-se que 

portin tovallola,  roba  de  bany  o  

pantalons  curts,  i xancletes  tan-

cades  o  mitjons  d’ús  exclusiu  

per  a  l’atracció. Una altra activitat 

que farà gaudir la canalla serà la 

gimcana familiar que organitzarà 

l'Associació Rodola diumenge a 

les 19 h arreu del Barri Antic. Per 

a participar-hi es poden fer les ins-

cripcions  fins  a aquest divendres 

al correu electrònic rodola.festa-

major@gmail.com.

D'altra banda, també cal desta-

car les tronades de festa major de 

Diables, divendres a les 19 h a les 

places de la Vila i Dr. Trueta, i l'as-

salt a les botigues arreu del poble, 

dissabte a les 10 h.  

POPULAR  SERÀ AL CARRER MONISTROL, ON JA ES VA FER EL 2018

aj. parets

EL TOBOGAN DE 2018  L'any passat es va haver de suspendre l'activitat a causa de la pluja
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