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EN PORTADA

El Consorci de Gallecs va realitzar fa 
uns mesos la neteja del pou i de la mina 
de l'Era de Can Querol, uns treballs que 
han tingut un cost de 2.821,48 euros, 
dels quals el Consorci n'ha assumit el 
60% i els veïns de Gallecs que en fan 
ús el 40%. L'objectiu és "millorar la 
capacitat del pou per poder augmen-
tar-ne el cabal i facilitar el subminis-
trament d'aigua als veïns, sobretot a 
les èpoques més adverses, com l'es-
tiu", apunten fonts del Consorci, que 
també ha col·locat fins al dia d'avui cinc 
dipòsits aptes per a aigua potable amb 
les corresponents instal·lacions per 
bombar l'aigua fins  a les cases "per 
evitar que cap veí es quedi sense ai-
gua a l'estiu".

NETEJA DEL POU I LA 
MINA DE CAN QUEROL

PARC NATURAL  Gallecs encara no disposa del pla especial, pendent d'aprovació des de 2010, ni d'un sistema d'abastament d'aigua per als veïns de l'espai rural

A l'espera de l'aigua i del 
    pla especial de Gallecs

L'Incasòl enllesteix l'estudi sobre el sistema
d'abastament d'aigua a Gallecs que 
vol presentar en el proper consell plenari 
del Consorci, abans del 30 de juny

MOLLET. L'Incasòl està ultimant la 
redacció de l'estudi  tècnic i econò-
mic dels diversos sistemes d'abas-
tament i sanejament de les masies 
de l'espai rural de Gallecs. De fet, 
segons han confirmat fonts de l'In-
casòl al Diari Som, l'estudi s'estaria 
enllestint, ja que la intenció és po-
der presentar-lo en el proper con-
sell plenari del Consorci del Parc 
de l’Espai d’Interès Natural de Ga-
llecs, màxim òrgan de l'ens, en què 
estan representats la Generalitat i 
els ajuntaments dels diversos mu-
nicipis, que està previst que se ce-
lebri abans del 30 de juny. 

Fa uns mesos, l'Incasòl va con-
tractar l'empresa Pi Consultora 
d'Enginyeria Civil i Urbanisme 
perquè redactés l'estudi, que "ha 
de permetre comparar diver-

sos sistemes d'abastament de 
les masies de Gallecs". Entre les 
alternatives, es planteja l'abasta-
ment "a partir de pous del parc 
rural o l'abastament municipal 
a partir de diversos punts de 
connexió", que es podrien trobar 
en diferents municipis com Santa 
Perpètua o Mollet.

El subministrament d’aigua a 
Gallecs és un problema que ve 
de lluny. Els veïns s’abasteixen 
de l’aigua dels pous que fan ser-
vir per dutxar-se, regar o rentar, 
però que no és apta per beure ni 
per cuinar. La situació crítica dels 
pous –reconeguda pel mateix In-
casòl– ha fet que tant veïns com 
administració local hagin recla-
mat en reiterades ocasions l'exe-
cució d'un sistema d'abastament 

per garantir el subministrament 
d’aigua a l'espai rural.

Pendents del pla especial
D'altra banda, la reivindicació 
perquè s'aprovi el pla especial de 
Gallecs ha tornat al ple de l'Ajun-
tament de Mollet. L'aprovació di-
lluns al ple de la declaració d'es-
pecial interès municipal d'unes 
obres a l'espai rural va ser el deto-
nant perquè tant veïns com grups 
municipals tornessin a reclamar 
la necessitat urgent de tirar enda-
vant el pla especial, que s'espera 
des del 2010.

L'Incasòl, propietari dels ter-
renys, ha demanat a l'Ajuntament 
la declaració d'especial interès 
municipal –que suposen la bo-
nificació del 95% de la taxa– de 
les obres per a la reparació d'una 
coberta de Can Cònsol, al camí 
de Sant Valerià, i d'enderrocs de 
diversos coberts i autoconstruc-
cions a cal Ferrat, ca l'Andreu, ca 
l'Antic i can Llagostera.

En aquest punt, el representant 
de l'AV de Gallecs, Pol Ansó, va 

prendre la paraula per denunciar 
la situació a Gallecs. "No existeix 
una mínima normativa d'urba-

nisme i habitatge perquè les ad-
ministracions no tenen interès 
en aprovar el pla especial de 
Gallecs, i els successius conse-
llers de Territori no han donat 
solució a l'al·legalitat que exis-
teix". Ansó denunciava que l'ac-
tual model és "opac i arbitrari 
perquè depèn de la decisió de 
dos tècnics sense que hi hagi 
una planificació consensuada" 
que doni seguretat i garanties als 
veïns de Gallecs. 

En aquest sentit, fonts del Con-
sorci de Gallecs discrepen i assegu-
ren que "la decisió d'enderrocar 
es pren per preservar la segure-
tat, per una qüestió de salubritat 
i per un criteri paisatgístic" que 
s'adeqüi a la figura de parc natu-
ral. A més, asseguren que l'actuació 
d'enderroc està comunicada als ve-
ïns des de fa més d'un any i que en 
tots els casos es tracta d'autocons-
truccions –i no pas de primeres vi-
vendes– que poden suposar un pro-
blema de seguretat. La gerent del 
Consorci, Gemma Safont, assegura 
que "els criteris per fer aquestes 
actuacions no són arbitraris i se-
gueixen una planificació".     

El debat sobre el punt també va 
servir perquè els grups municipals 
reiteressin la necessitat d'aprovar 
el pla especial. El regidor socialista 
Josep Garzón va proposar que en 
el proper ple es presenti un punt 
per demanar la xarxa d'aigua i per-
què "d'una vegada" s'aprovi el pla 
especial de Gallecs amb indepen-
dència del punt en què estiguin els 
plans urbanístics dels municipis. 
"Ha arribat el moment de salvar 
problemes locals i puntuals entre 
el Departament de Territori i al-
gun municipi perquè no serveixi 
per continuar paralitzant el pla 
especial", deia Garzón. En aquest 
sentit, l'alcalde, Josep Monràs, acu-
sava l'Ajuntament de Santa Perpè-
tua de Mogoda de mantenir "para-
litzat el pla especial" i apuntava 
que "és important que hi hagi un 
nou conseller de Territori per de-
manar-li l'aprovació". i laura ortiz
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Record als morts als camps nazisMollet reclama el desdoblament de la R3
L’Ajuntament i l’Associació d’Amical Mauthausen 
de Mollet commemoren dilluns el 73è aniversari 
de l’alliberament del camp de concentració de 
Mauthausen. L’ofrena floral es farà a les 18 h 
a la plaça d’Amical Mauthausen.

L'Ajuntament de Mollet reclamarà al govern de Madrid que destini una 
partida en els pressupostos generals de l'Estat perquè es pugui iniciar 
el projecte de desdoblament de la R3 entre Parets i la Garriga, un  
projecte que Foment ja va anunciar fa mesos i que es troba aturat.  
Així ho aprovava per unanimitat el ple municipal celebrat dilluns.

Adif entrega 
el projecte de la 
segona fase de la 
llosa de Montmeló
MONTMELÓ. L'Administrador d'In-
fraestructures Ferroviàries (Adif) 
ha entregat a l’Ajuntament de 
Montmeló el projecte constructiu 
de la segona fase de les obres d’in-
tegració urbana del soterrament 
del tren. Aquesta segona fase in-
clou les obres per resoldre l’en-
contre de les parets de la llosa del 
túnel de la línia de Rodalies amb el 
carrer de l’Estació vella, de la pla-
ça de l’Escultor Josep Llimona i de 
la zona de darrera del pavelló, així 
com la solució urbanística per a la 
llosa de cobriment, entre el carrer 
de Pompeu Fabra i el final dels tú-
nels que donen al riu Congost.

El projecte arriba quan la pri-
mera fase d’integració comença a 
prendre forma. A partir d’ara, el trà-
mit d’aprovació per part de l’Ajun-
tament, ha de venir precedit per un 
detallat estudi i informe dels tècnics 
municipals i un procés d’informació 
i participació de la ciutadania.

D'altra banda, l'Ajuntament ha 
portat a terme treballs de millora 
a la plaça de l'Estació, com ara l'ex-
tracció de gramínies, el canvi de 
terra, la instal·lació de malles an-
tiherbes i mànegues de reg, i la col-
lació d'una nova capa d'escorça per 
tal de minimitzar el manteniment 
de l'espai. Finalment es va plantar 
una nova vegetació, amb espècies 
de major alçada per evitar el pas de 
les persones pels parterres. 

URBANISME

MOLLET. El conflicte pel local de la 
comunitat musulmana Al-Huda 
al carrer Àngel Guimerà de Mo-
llet segueix sense vies de solució 
a la vista. Dilluns, el representant 
de l'associació Ahmed Balghouch 
presentava una denúncia als 
Mossos d'Esquadra pel retard 
en l'atorgament de la llicència 
d'obres al local que l'entitat té en 
propietat i que està precintat fa 
gairebé cinc anys.

Balghouch presentava dilluns 
una denúncia penal en què expo-
sa que l'octubre de 2016, l'entitat, 
ja com a associació cultural, va 
demanar una llicència d'obres a 
l'Ajuntament per fer reformes al 
local d'Àngel Guimerà, cantonada 
amb avinguda Badalona. "Sabem 
que el Servei de Territori de 
l'Ajuntament va donar per apro-
vada la llicència d'obres a l'abril 
de 2017 però encara no l'hem 
rebuda, tot i reclamar-la en mol-
tes ocasions", explica Balghouch.

presentat la demanda penal 
perquè l'Ajuntament de Mollet 
"podria estar incorrent en un 
delicte de prevaricació en no 
donar la llicència", apunten. A 
més, Balghouch ha anunciat que 
en els propers dies té la intenció 
de presentar també una denúncia 
a la Fiscalia d'Odi i Discriminació 
perquè investigui el cas.

Negociacions trencades
D'altra banda, la denúncia ha es-
tat la gota que ha fet vessar el got. 
Balghouch assegura que el col·lec-
tiu musulmà dóna per trencades 
les negociacions amb l'Ajunta-
ment per la possible permuta del 
local per un solar municipal al po-
lígon de la Farinera. "Amb aquest 
govern municipal no tornarem 
a seure perquè no compleixen 
cap compromís i l'únic que fan 
és guanyar temps", assegura 
Balghouch, qui lamenta que "des 
del primer dia han rebutjat la 
mediació de la Generalitat a tra-
vés d'Afers Religiosos perquè no 
volen trobar una solució", opina. 
El portaveu d'Al-Huda descarta la 
permuta i assegura que ara l'únic 
objectiu és poder aconseguir la lli-
cència i reobrir el local precintat.

Per la seva banda, l'Ajuntament 
no ha volgut fer declaracions ni va-
loracions sobre la qüestió.  l. ortiz

CONVIVÈNCIA  ELS VEÏNS VAN DENUNCIAR A L'ESTIU LA COMUNITAT MUSULMANA PER UN SUPOSAT FRAU DE LLEI

Al-Huda denuncia l'Ajuntament 
pel retard de la llicència d'obres

arxiu

LA SEU El local de la comunitat Al-Huda es va precintar fa cinc anys

A l'estiu de 2017, però, la comu-
nitat de propietaris de l'immoble 
on es troba el local va presentar 
a la Fiscalia una denúncia contra 
Al-Huda, que seria el motiu de la 
paralització de l'atorgament de la 
llicència, segons el mateix Ajunta-

ment comunicava a l'entitat mu-
sulmana. En concret, la denúnica 
penal es va presentar perquè els 
veïns consideren que en la petició 
de llicència "existeix frau de llei 
perquè estan demanant permís 
per centre cultural quan sabem 
que el que volen és obrir una 
mesquita", apunten fonts de la 
defensa de la comunitat de veïns, 
que asseguren que la via penal 
continua oberta. "El cas jurídi-
cament és complexe però, sigui 
per via penal o administrativa, 
arribarem fins al final", assegu-
ren les mateixes fonts. 

La comunitat musulmana ha 
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NOU REGLAMENT GENERAL DE PROTECCIÓ DE DADES 
(2016/679 RGPD) 

Entrada en vigor el proper  25 de maig 2018

Els Autònoms, pimes, grans empreses, Comunitats de 
propietaris i Associacions/fundacions estan obligats a 
complir amb el Reglament UE.

Si encara no estàs adaptat, 
informa’t!
Data Protection Compliance ofereix un innovador sis-
tema de consultoria i auditoria per l’adaptació al nou 
reglament LOPD i Llei de la societat de la informació – 
Comerç Electrònic (LSSI-CE).

SERVEIS:
• Anàlisi inicial  i  avaluació d’impacte 
per un consultor.
• Disseny de procediments, controls 
i mesures a adoptar.
• Realització d’auditories.
• Assessorament jurídic.
• Assistència legal davant inspeccions 
i tramitació de recursos davant AEPD.

Avda. Rabassaires, 28, 1a planta - 08100 MOLLET DEL VALLÈS - Tel. 93.522.04.17
info@bdpcompliance.com  -  www.bdpcompliance.com
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PARETS. La masia de Can Músic, 
situada al carrer Llibertat 56, es 
troba en procés de venda. El preu 
és de 490.000 euros i ja hi ha tres 
ofertes de compra en procés de 
converses avançades. Així ho con-
firmen fonts de la família propie-
tària de l’immoble, que afirmen 
que des que es va posar a la venda 
el mes de gener ja han rebut prop 
d’una quinzena d’ofertes. “Ens ha 
sorprès la resposta. Som diver-
sos familiars i, l'un o l’altre, cada 
dia passem per allà. No està 
gens descuidada, hi mantenim 
l’activitat agrícola als camps 
del voltant. Però tampoc no po-
díem donar-li un ús quotidià, i 
com que l’entorn dóna moltes 
possibilitats vam pensar que 
vendre era el millor”. Un entorn 
que limita just amb els terrenys de 
Gallecs inclosos en el Pla d’Espais 
d'Interès Natural (PEIN). De fet, de 
tota la parcel·la, que ocupa més de 

marc barrio

URBANISME  JA HI HA TRES OFERTES I SUMEM PARETS I NOPP DEMANEN QUE L’AJUNTAMENT L'ADQUIREIXI PER A EQUIPAMENTS

La masia de Can Músic, a tocar de 
Gallecs, surt a la venda per mig milió

43.000 m2, només 300 m2 corres-
ponen a la masia, edificada l’any 
1940. Per això és ideal per a usos 
relacionats amb el medi ambient. 
I precisament una de les ofertes 
més avançades és per fer-hi una 
granja-escola. Una oferta privada, 
com la resta que s’han rebut.

ENTORN RURAL  La casa limita amb els terrenys del PEIN de Gallecs

Precisament per això dos grups 
de l’oposició, Sumem Parets i 
NOPP, han entrat una proposta a 
l’Ajuntament perquè el consistori 
presenti una oferta de compra per 
convertir l’espai en terrenys mu-
nicipals i dedicar-lo a usos públics. 
El text ho argumenta per “la seva 

PARETS. L’Ajuntament ha posat a 
la venda la casa que va acollir la 
primera escola bressol municipal, 
El Petit Cirerer. L’immoble, que 
ja porta anys en desús, ha sortit 
a subhasta per un preu de sorti-
da de 66.000 euros. Ara s’obre el 
procés habitual en aquests casos. 
“Cal fer una oferta en sobre 
tancat, i la més alta es quedarà 
la casa”, explica el regidor d’Ur-

banisme, Francesc Juzgado, que 
afegeix que el pas dels anys i el 
vandalisme han fet que la casa en 
si tingui poc valor, però no així el 
solar. Juzgado avança que aquests 
diners “no aniran a pagar deute, 
sinó que es reinvertiran en més 
patrimoni”. En concret, apunta al 
sector IVECO, on ha d’anar la nova 
comissaria de la Policia Local. 

Per la seva banda, NOPP ha 

L'antiga escola bressol 
de Parets, a subhasta

marc barrio

EN DESÚS  L'immoble, que va acollir El Petit Cirerer, està tapiat

posició estratègica molt a prop 
del PEIN de Gallecs, el seu va-
lor arquitectònic i cultural (...) 
i els possibles usos que poden 
portar-se a terme donades les 
característiques de l’immoble”.

De moment, la família propie-
tària no ha rebut cap interès con-
sistorial, i en cas que el rebés: "Es 
tractaria com qualsevol altra 
oferta; si se li dona un ús soci-
al, sempre és un plus. Però pre-
cisament ja ho són alguns dels 
projectes presentats, com el de 
la granja-escola", comenten. Els 
propietaris a més, asseguren ha-
ver rebut interès de constructo-
res, però "són terrenys no edifi-
cables i, per tant, el seu futur ús 
anirà lligat al seu entorn natu-
ral. I més veient que les ofertes 
sobre el preu de 490.000 euros 
no són pas a la baixa. Per tant, 
no tenim cap pressa per ven-
dre", asseguren.  j.ribell

anunciat que presentaria al·le-
gacions perquè “les bases asse-
nyalen el preu, però no s’espe-
cifica la superfície del solar”, 
assegura la portaveu, Rosa Martí, 
qui afegeix que “l'Ajuntament 
té poc patrimoni. Seria més lò-
gic que aquest solar i l’edifici 
s’aprofités o es reformés per 
destinar-lo a habitatges de pro-
tecció oficial públics, o bé pisos 
per persones tutelades o per a 
dones maltractades”. Finalment, 
s'hi han sumat a les al·legacions 
els grups d'Ara Parets, Sumem Pa-
rets i Ciutadans.  j.ribell

L’IMMOBLE SURT AMB UN PREU DE 66.000 EUROS, QUE L'AJUNTAMENT VOL REINVERTIR ALS ESPAIS MUNICIPALS DEL SECTOR IVECO

SANT FOST. L'Ajuntament ha tancat 
el període de presentació de pro-
postes per remodelar la part interi-
or de l'avinguda Aragó, i en total se 
n'han comptabilitzat un centenar. 
La gran majoria surten del taller 
participatiu del passat 8 d'abril, i 
la resta són dels 23 formularis pre-
sentats a les bústies repartides pel 
municipi i al web municipal.

Ara els tècnics municipals com-
provaran que compleixen els re-
quisits marcats –no superar els 
50.000 euros, ser una inversió, 
ser de competència municipal, 
no contradir els plans municipals 
aprovats i ser viables tècnicament i 
legalment–, englobaran les que són 
iguals o similars i el grup motor les 
validarà. Sobre aquestes girarà 
el segon taller participatiu (diu-
menge 13 de maig a les 11 h a la 
sala de plens), on es volen generar 
propostes col·lectives per presen-
tar-se a la votació ciutadana. 

Els veïns fan 
un centenar de 
propostes per a 
l'avingua Aragó
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MOLLET. La Taula de l'Aigua de 
Mollet va organitzar la setmana 
passada un acte per informar so-
bre diversos models alternatius al 
model privat de gestió del servei 
d'aigua en què van intervenir-hi 
representants dels ajuntaments de 
Barcelona, Montornès i Olesa de 
Montserrat, que van explicar els 
seus models de gestió. Jordi Delga-
do, primer tinent d'alcalde de Mon-
tornès, va descriure la viabilitat de 
la gestió pública de l'aigua al muni-
cipi i les dificultats amb què es va 
trobar l'Ajuntament a l'hora d'apli-
car el model. La Taula de l'Aigua de 
Mollet farà una campanya de sensi-
bilització per promoure la remuni-
cipalització del servei a la ciutat. 

SERVEIS

Debat per canviar 
el model de gestió 
del servei d'aigua

Crema el motor d'un Sagalés a la Llagosta
Tres dotacions dels Bombers van intervenir divendres per extingir un foc 
que va calcinar parcialment un autobús de línia de l'empresa Sagalés. Els 
fets van produir-se al centre de la Llagosta, a l'avinguda Onze de Setembre, 
en incendiar-se el filtre d'aire del vehicle. El foc es va estendre pel motor, 
però no va afectar l'habitacle i no va causar ferits. L'incident va obligar 
a tallar l'avinguda i va provocar retencions per entrar i sortir del municipi. 

aj. la llagosta

SUCCESSOS  EL FOC VA EXTINGIR-SE EN POC MÉS DE 15 MINUTS

El govern municipal de Mollet ha apro-
vat incrementar el servei de neteja a la 
via pública les properes setmanes amb 
un augment de les actuacions princi-
palment els caps de setmana, les tardes 
i també la neteja de les zones de conte-
nidors i espais públics on s’han detec-
tat més casos d’incivisme. Segons fonts 
municipals, està previst que l'increment 
del servei estigui operatiu les properes 
setmanes i que s’apliqui especialment 
durant els mesos d’estiu, que és quan 
més s'intensifica la vida i l'activitat ciu-
tadana a l'espai públic. Aquest reforç 
del servei suposa un increment extra de 
prop de 300.000 euros, i va ser un com-
promís adoptat pel govern i els grups 
municipals que van fer-ne possible 
l'aprovació en els pressupostos del 2018.

INCREMENT DEL
SERVEI DE NETEJA
A LA VIA PÚBLICA

EL COMITÈ APOSTA PER RECUPERAR ELS DRETS PERDUTS DURANT ELS ANYS MÉS DURS DE LA CRISI

La plantilla d'Urbaser amenaça 
amb una vaga en la neteja viària
MOLLET. El comitè d’empresa d’Ur-
baser, el grup que presta el servei 
de neteja viària, manteniment de 
clavegueram i recollida de residus 
urbans a Mollet, ha convocat per 
als propers dies una vaga indefini-
da mentre no es resolgui un con-
flicte laboral obert entre la planti-
lla i la direcció d'Urbaser. Després 
de diverses sessions de negociació 
sense acord, dijous al vespre tot 
feia preveure que la vaga s'activa-
ria divendres, tot i que la plantilla 
estava pendent d'una assemblea 
per decidir la seva posició. Si fi-
nalment s'activa la convocatòria, 
s'aplicaran serveis mínims en el 
servei de neteja a la ciutat.

Josep Pérez, advocat del Col-
lectiu Ronda que representa els 
treballadors, explica que les rei-
vindicacions de la plantilla vénen 
de lluny. "L'any 2012, arran de 
la situació de crisi que es vivia, 

hi va haver moltes renúncies de 
drets per part dels treballadors, 
i des d'aleshores s'ha anat plan-
tejant la recuperació progressi-

va d'aquest drets, un compro-
mís que l'empresa va adquirir 
en el seu moment". Actualment, 
diu Pérez, "la reivindicació prin-
cipal passa per una reducció de 
la jornada laboral de 40 a 35 
hores", una mesura que Urbaser 
acceptaria en part si, a canvi, es 
compensés la pèrdua d'hores de 
treball. A més, diu Pérez, "també 
es planteja un increment salari-
al d'1% anual, una proposta que 
la direcció de l'empresa vol con-
dicionar a l'absentisme".

Actualment, la plantilla del ser-
vei de neteja viària i recollida de 
residus de Mollet és de poc més 
de 50 persones. 

"La reivindicació principal 
passa per reduir 
la jornada laboral de 
40 a 35 hores setmanals"
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MOLLET
24/04 Victoria Juan Nadal 74 anys
24/04 Lucia Arribas Alonso 88 anys
28/04 Francisco López Velasco 75 anys
29/04 María Jiménez López 87 anys
30/04 Juana Salvador Canela 85 anys
PARETS
25/04 Antonio Moreno García 89 anys
27/04 Rosa Verdaguer Guasch 90 anys
SANT FOST
24/04 Dolores Ventura Torrents 93 anys
             

Dades facilitades per la Funerària 
Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols

11/04    Hugo Simon Maireles (Palau-solità)

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

consentiment dels pares per ser publicats)

Defuncions

Naixements

MOLLET / BAIX VALLÈS. “El que més 
espanta és la mort; no se sap 
com afrontar-la. També negui-
tegen molt els pactes de silenci; 
moltes famílies no parlen de les 
situacions que viuen per no fer 
patir els altres, i això provoca 
un grau de patiment afegit que 
no caldria”, diu Sara Pons, respon-
sable del servei d’atenció espiritu-
al actiu a l’Hospital i el Sociosani-
tari des del setembre passat. 

Es tracta d’un servei promogut 
per la Fundació Sanitària Mollet  
(FSM) per ajudar els pacients i 
familiars a abordar situacions de 
fragilitat, patiment o final de vida, 
així com els professionals mèdics 
que tracten aquestes persones. 

L’objectiu, segons la FSM, és 
donar una dimensió més humana 
als serveis que ofereix la fundació, 
tant a l’Hospital com al Sociosani-
tari. “No només tractem malal-
ties, sinó persones amb totes 
les seves complexitats”, indica 
Jaume Duran, director de la FSM. 
“Atenem les persones des d’un 
vessant físic, psicològic, social 
i ara també espiritual”, afegeix 
Mireia Vicente, directora inferme-
ra de la FSM, qui destaca que es 
tracta d’un servei laic i plural, no 
vinculat a cap confessió religiosa 
i emmarcat en el model d’atenció 
centrada en la persona que vol po-
tenciar la fundació. Així, el servei 
d’atenció espiritual aborda de ma-
nera professional i no religiosa les 
necessitats interiors que viuen les 
persones en moments de fragilitat 
i patiment, i dóna suport fora de 
l’àmbit sanitari als professionals 
que viuen diàriament situacions 
difícils. “Intervinc en qualsevol 

SALUT  LA FSM VA POSAR EN MARXA AL SETEMBRE UN SERVEI LAIC I PLURAL OBERT A PACIENTS, FAMILIARS I PROFESSIONALS

El servei d’atenció espiritual atén
una setantena de casos en mig any

tenen pacients i familiars i quin 
grau d’informació han pogut as-
similar, i a poc a poc els ajudem 
a ajustar-se espiritualment a la 
realitat que estan vivint”.

Pel que fa als professionals, Vi-
cente explica que l’acompanya-
ment es fa no només als pacients 
i els seus familiars, sinó també als 
metges i infermeres que atenen 
aquestes persones perquè tinguin 
prou recursos per saber abordar 
situacions difícils. De fet, aquesta 
atenció als professionals és una 
de les característiques que fa in-
novador aquest servei. “També 
els metges ho passen malament 
quan han de donar males no-
tícies, i necessiten parlar amb 
algú que els abstregui d’aquest 
patiment i els ajudi a afrontar 
el mal moment”, diu Vicente. “A 

situació que comporti patiment 
que no sigui físic, per exemple 
davant d’una notícia difícil o 
per adaptar-se a algun diagnòs-
tic complicat”, explica Sara Pons, 
responsable del servei.

“Es tracta de fer que les per-
sones se sentin acompanyades; 
que no estiguin soles; que vegin 
que l’Hospital també està pen-
dent d’elles pel que fa a neguits 
i preocupacions”, diu Pons. “In-
daguem quin grau d’informació 

x.l.

ATENCIÓ PERSONALITZADA  Sara Pons dedica dos dies a la setmana a l’Hospital i un al Sociosanitari

més, per a ells és una ajuda més 
que els facilita la relació amb els 
pacients”. “Per les característi-
ques d’aquest hospital els pro-
fessionals pateixen molt perquè 
en molts casos coneixen perso-
nalment els pacients”, diu Pons. 

Atenció professional
La FSM destaca que el servei 
d’atenció espiritual és un servei 
professional, ja que hi ha inter-
canvi d’impressions i d’informació 
amb els metges i la persona en-
carregada té formació específica 
en atenció pal·liativa. “Hi ha una 
metodologia de treball al darre-
re”, apunta Vicente, qui diferencia 
aquest servei de les accions de vo-
luntariat i de l’atenció psicològica. 
“És un acompanyament a través 
d’eines com el silenci, la mirada, 

el contacte físic, una abraçada...; 
de vegades n’hi ha prou amb es-
tar al seu costat i que notin que 
tenen a prop una persona que 
no té por del que està passant”, 
diu Pons, qui alhora col·labora 
amb diferents programes d’aten-
ció domiciliària i equips de suport.

Fins ara han estat els matei-
xos professionals mèdics els que 
han detectat la necessitat d’oferir 
aquest servei a alguns pacients, 
però a partir d’ara seran els matei-
xos usuaris de la FSM els que po-
dran demanar d’accedir al servei 
davant d’una situació de necessi-
tat. Des que el nou servei va entrar 
en funcionament al setembre a 
l’Hospital i el Sociosanitari ja s’han 
atès una quarantena de casos en-
tre pacients i familiars i una tren-
tena de professionals. i x.lloreda

“Sovint n’hi ha prou 
amb estar al seu costat
i que notin que tenen
a prop algú sense por”

El ple de Mollet aprovava dilluns una 
moció del PSC per reclamar una millora 
del finançament per part de la Genera-
litat a l’Hospital i al Sociosanitari. La re-
gidora de Salut, Ana M. Díaz, demanava 
un “finançament just” per als actuals 
serveis sanitaris, sobretot per millorar 
les urgències amb dotació de personal. 
El portaveu de Canviem Mollet, Xavier 
Buzón, mostrava el suport a la moció 
però criticava el fet que “un hospital 
pagat amb fons públics tingui una 
gestió mixta” en relació amb la Funda-
ció Sanitària Mollet, que gestiona tant 
l’Hospital com el Sociosanitari, mentre 
que el regidor del PDeCAT Joan Daví 
defensava la gestió de la FSM i recorda-
va que la fundació va posar diners per 
equipar l’Hospital quan la Generalitat el 
va pressupostar de manera insuficient. 
Daví també defensava que un hospital 
públic pugui oferir serveis privats per 
tal d’ajudar a finançar la sanitat pública. 

MÉS FINANÇAMENT 
PER ALS SERVEIS 
SANITARIS

Reclamació
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ENDERROC  L'edifici, actualment abandonat, és al passatge Colom

Aprovada la tarifació 
social per a les escoles 
bressol municipals

MONTMELÓ. La junta de govern 
local ha aprovat el projecte d'en-
derroc de l'antiga llar d'infants si-
tuada al passatge Colom, 8 –tam-
bé va ser l'escola pública Nostra 
Senyora de Queralt–, propietat de 
l'Ajuntament. És un edifici que "fa 
més de 20 anys que no s'utilitza 
com a escola bressol i que està 
en desús des de fa 5 o 6 anys", 
explica l'arquitecte municipal, 
Josep Reyes. Abans que s'aban-
donés, els últims anys s'havia uti-

Montmeló 
aterrarà l'antiga 
escola bressol

litzat com a espai per a tallers i ac-
tivitats. "La decisió es pren per 

seguretat, perquè pel seu mal 
estat és un risc", afegeix Reyes. 

MONTORNÈS. Un alumne de segon 
d'ESO de l'Institut Marta Mata de 
Montornès ha quedat novè del seu 
curs en les proves Cangur de ma-
temàtiques per davant de més de 
20.000 alumnes de tot Catalunya.  
Concretament, en aquestes pro-
ves hi han participat 112.893 nois 
i noies de 5è i 6è de primària, ESO 
i batxillerat, i en Hongwei ha que-
dat novè dels 21.525 del nivell de 
segon d'ESO. Els premis Cangur es 
lliuraran el 15 de maig al Teatre Po-
liorama de Barcelona. 

Hongwei, 9è a 
les proves Cangur 
de matemàtiques

ins marta mata

HONGWEI  Alumne del Marta Mata

MOLLET. El ple de Mollet, a petició 
de CCOO, va aprovar per unani-
mitat una moció que demana a la 
Generalitat una reducció del nom-
bre d'alumnes per aula als centres 
educatius catalans, de manera 
que en educació infantil la ràtio 
sigui de 20 alumnes per aula, en 
secundària de 25 i en ensenya-
ments postobligatoris de 30, amb 
els desdoblaments necessaris per 
garantir la qualitat.

La secretària general de l'àmbit 
d'educació de CCOO Vallès Orien-
tal Maresme, Isabel Huertas, va 
presentar al ple la campanya de 
CCOO per reduir les ràtios ales es-
coles. El 24 abril, el sindicat es va 
reunir amb els grups parlamen-
taris per demanar un compromís 
polític per començar a reduir gra-
dualment les ràtios el curs vinent 
i així "garantir una bona quali-
tat de l'educació i una veritable 
escola inclusiva".

El regidor de Canviem Gabriel 
Espinosa apuntava que "la mas-
sificació a les aules suposa un 
problema per donar recursos 
necessaris als alumnes" i con-
siderava que la reducció de ràtios 
"no és una qüestió econòmica, 
sinó de voluntat política; hau-
ria de ser una inversió priorità-
ria". "Els últims anys s'han tan-
cat quatre línies de P3 a l'escola 
pública i cap de la concertada, i 
això té una intencionalitat polí-
tica", assegurava. 

El regidor d'Educació, Raúl Bro-
to, indicava que rebaixar ràtios 
"millora la qualitat educativa, 
evita la segregació escolar i mi-
llora la inclusió" i tornava a re-
clamar una planificació escolar a 
mitjà termini per part del Depar-
tament d'Ensenyament. 

Des d'Ara Mollet ERC MES es 
destacava la "infrainversió de 
l'Estat" en matèria d'educació. 

Mollet demanarà a la 
Generalitat que redueixi les 
ràtios d'alumnes a les aules

EL PLE APROVA PER UNANIMITAT UNA PROPOSTA DE CCOO

MOLLET. El ple va aprovar dilluns la 
modificació de l'ordenança per po-
der atorgar ajuts a les famílies per 
a la matriculació a les escoles bres-
sol seguint el model de tarifació 
social, que es determina en funció 
de la renda de les famílies i el nom-
bre de membres de la unitat fami-
liar. Les subvencions per al curs 
2018-2019 arribaran fins al 72% 
i la quota màxima mensual serà 
de 179 euros. Segons el regidor 
d'Educació, Raúl Broto, les escoles 
bressol són "un element clau en 
la igualtat d'oportunitats" per la 
importància de l'educació de 0 a 3 
i per tenir escola pública de qua-
litat accessible. Segons Broto, la 
tarifació social és un sistema "més 
progressista i més just i permet 
arribar a les persones que tre-
ballen i no poden accedir a les 
beques de serveis socials però 
per a qui 179 euros mensuals 
suposen massa càrrega". Segons 
Broto, el cost que la mesura tindrà 
per a l'Ajuntament encara es des-
coneix, ja que dependrà del perfil 

d'alumnes que es matriculin. Amb 
tot, si fins ara s'assumia el 50% de 
la despesa, ara ho farà el 60%. 

Marina Escribano (Canviem) as-
segurava que el seu grup està "molt 
satisfet" i recordava que aquest 
era un dels acords entre Canviem 
i el PSC per aprovar el pressupost 
municipal d'enguany. "Estarem 
atents al desenvolupament de la 
mesura aquest primer curs i es-
perem estendre el model a altres 
serveis", deia. Marta Vilaret, d'Ara 
Mollet, celebrava el canvi de criteri 
perquè "ja fa anys que demanem 
la tarifació social també per a al-
tres serveis", i indicava que la tari-
fació "s'adapta millor a la casuís-
tica de cada família". Jordi Talarn 
(PDeCAT) lamentava que no s'ex-
plicitessin els diners que deixarà 
d'ingressar l'Ajuntament. "Estem 
d'acord amb el sistema de tari-
fació, però hi ha una imputació 
negativa en el pressupost que no 
s'ha explicat com s'assumirà" –
uns 150.000 euros a l'any segons el 
càlcul del PDeCAT–.  

LA QUOTA DEPENDRÀ DE LA RENDA I ELS MEMBRES DE LA FAMÍLIA

PARETS. Dimecres i dijous Parets va 
acollir les jornades Divertillengua, 
un projecte per aprendre català 
que neix del seminari de llengua 
de les escoles de Parets i Mollet. 
Les jornades consten d'un seguit 
d’activitats de frases fetes, endevi-
nalles i proves d’habilitat lingüís-
tica en català perquè els alumnes 
aprenguin la llengua jugant.

'Divertillengua', 
un projecte per 
aprendre català

MONTMELÓ. La Policia Local, amb 
el suport de Mossos d’Esquadra i 
la coordinació del Servei Català de 
Trànsit, ha engegat una campanya 
preventiva per controlar el trans-
port escolar a Montmeló. La Policia 
vigilarà que la documentació dels 
vehicles estigui al dia, controlarà 
l'ús dels sistemes de seguretat i farà 
controls d'alcoholèmia als xofers. 

Policia Local i 
Mossos controlen 
el transport escolar

EDUCACIÓ
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BAIX VALLÈS. La sentència dictada 
per l’Audiència de Navarra en re-
lació amb el cas de La Manada, que 
condemna per abús sexual i no per 
violació els cinc acusats pels fets 
succeïts durant les festes de San 
Fermín del 2016, ha generat un fort 
rebuig social i especialment del mo-
viment feminista, que el mateix di-
jous i també en dies posteriors con-
vocava concentracions de rebuig a 
les portes dels ajuntaments. 

A Montornès, dijous, unes 60 per-
sones es concentraven convocats 
per la Taula d'Igualtat. Divendres, 
la regidora de Polítiques d'Igualtat, 
Mar García, i una representant de la 
Taula van llegir un manifest de re-
buig a la sentència i de denúncia a la 
"presència de persones masclis-
tes en els llocs de poder".

En la concentració de Mollet, 
Lluïsa González, de CCOO, assegu-
rava que la sentència “és injusta i 
un insult a la dignitat, la igualtat 
i la llibertat de les dones". Per la 
seva banda, tots els grups munici-

TOTS ELS GRUPS MUNICIPALS DEL PLE DE MOLLET ACORDEN UN TEXT DE CONDEMNA ALS FETS

Concentracions de rebuig
a la sentència de La Manada

ajuntament de montornès

REBUIG  A tots els municipis del Baix Vallès es van fer concentracions

pals de l'Ajuntament de Mollet van 
signar un text conjunt  que mostra 
el "més absolut desacord amb la 
interpretació dels jutges" i asse-
gura que "les dones mai no són 
responsables de les agressions 
que reben". Aquest mateix missat-
ge es va ratificar dilluns al ple amb 
l'aprovació per unanimitat d'una 
moció d'urgència presentada per 
Ara Mollet –Cs va oposar-se a la 

urgència de la moció–, en què es 
proposaven accions per prevenir la 
violència masclista i sensibilitzar en 
la igualtat de gènere. Entre d’altres, 
s'exigeix la revisió del Codi Penal 
per incorporar-hi la perspectiva 
de gènere, formació obligatòria de 
la judicatura per garantir els drets 
de les dones, i un protocol local per 
prevenir i abordar l’assetjament se-
xual en els espais d’oci i de lleure. 

BAIX VALLÈS. La Diputació de 
Barcelona ha posat a disposició 
de tres instituts públics del Baix 
Vallès –l'IES Mollet; el Vinyes Ve-
lles de Montornès i el Marina de 
la Llagosta– l’eina B-resol, una 
aplicació mòbil que facilita que 
els joves, tant les víctimes com 
els observadors, puguin alertar 
de les situacions d'assetjament de 
manera immediata i segura des 
de qualsevol lloc i en qualsevol 
moment. 

La iniciativa forma part d’un 
programa pilot que impulsa la Di-
putació de Barcelona per oferir a 
l'alumnat d'ESO eines i recursos 
per lluitar contra el bullying, el 
ciberbullying, l'assetjament, els 
trastorns alimentaris i qualsevol 
tipus de conflicte que pugui afec-
tar especialment els adolescents. 

L'alumnat pot disposar així de 
l'app B-resol, gratuïta per a An-
droid i per a iPhone, que permet 
alertar els interlocutors dels cen-

tres educatius de qualsevol con-
flicte. L'app permet enviar mis-
satges, xatejar –si els centres ho 
habiliten– i seleccionar els recep-
tors dels missatges i del xat. Tam-
bé té accés anònim per defecte i 
canals d’informació inicials com 

notícies i vídeos disponibles.
El dispositiu ja compta amb una 

experiència d’èxit a més d’un cen-
tenar d’instituts públics catalans 
que, durant els curs passat, es van 
adherir al programa d’innovació 
educativa #aquiproubullying i 
van utilitzar l’aplicació B-resol a 
través de les llicències adquirides 
pel Departament d'Ensenyament 
de la Generalitat. 

Eines per lluitar contra 
el bullying a tres 
instituts baixvallesans

CIUTADANIA  L'APP ÉS UN PROJECTE DE LA DIPUTACIÓ

L'eina B-resol és una 
aplicació mòbil que facilita
que els joves puguin alertar
de situacions d'assetjament



dv, 4 maig 201812

MONTORNÈS DEL VALLÈS. El Servei 
Català de la Salut (CatSalut) ha 
enllestit les reformes a la planta 
baixa del Centre d’Atenció Primà-
ria (CAP) de Montornès del Vallès 
que tenien com a objectiu princi-
pal ampliar el nombre de consul-
tes mèdiques. Ara, el CAP compta 
amb quatre unitats de consulta 
més i arriba a un total de vint, a 
banda d’una sala de tractaments i 
boxs d’extracció més grans. 

SANITAT  CATSALUT HA FINALITZAT LES OBRES A L'AMBULATORI, QUE HAN TINGUT UN COST DE PROP DE 250.000 EUROS

El CAP de Montornès estrena 
quatre noves consultes mèdiques

Nova aturada als jutjats
MOLLET / BAIX VALLÈS. Jutges, fiscals, procuradors i advocats feien dijous 
al migdia una nova aturada d'una hora als jutjats per reclamar més mit-
jans i recursos personals i econòmics. L'aturada a Mollet també serveix 
per denunciar la precarietat de les instal·lacions dels jutjats actuals i 
reclamar l'obertura d'un nou edifici judicial.

MOLLET. El ple de Mollet va apro-
var dilluns una moció que dema-
na a l’empresa Resonancia Mollet 
que reconsideri la seva estratègia 
de màrqueting i que "per motius 
ètics" no utilitzi al·lusions a paci-
ents de la sanitat pública en les se-
ves tanques publicitàries a Mollet 
i altres poblacions de la comarca. 
La moció va ser presentada per la 
Plataforma en Defensa de la Sani-
tat Pública del Baix Vallès. El seu 
portaveu, Antonio López, explica-
va que han demanat a l'empresa 
que retiri les tanques publicitàries 
en què ofereix un descompte en els 
seus serveis als pacients que estan 
en llista d'espera a la sanitat públi-
ca. "El missatge és un insult per 
a  les persones que han d'espe-
rar anys i no es poden pagar un 
servei privat", deia López. El punt 
es va aprovar amb el vot afirmatiu 
del PSC i Canviem. Cs va votar-hi 
en contra, ja que "l'empresa no 
fa res il·legal i hem de respec-
tar la llibertat d'expressió", i Ara 
Mollet ERC MES s'abstenia per-
què, segons deia el portaveu Oriol 
López, "és una falta d'ètica, però 
no compartim el text de la moció 
en què el govern ha introduït un 
punt sobre la propietat d'on es-
tan instal·lades les tanques i no 
creiem que sigui de rebut". El 
PDeCAT també s'abstenia per "res-
pecte llibertat d'expressió". i l.o.

El ple censura 
l'ús de les llistes
d'espera com a 
reclam publicitari

catsalut

NOUS ESPAIS  La reforma de l'ambulatori de Montornès ha permès ampliar els boxs d'extracció 

Les obres, que van començar a 
l’inici del mes de setembre i tot just 
han acabat aquest mes d’abril, han 
costat prop de 250.000 euros i tam-
bé han servit per millorar la zona 
de recepció, reordenar els espais 
administratius i millorar la climatit-
zació del primer cos edificat. 

Ja fa un parell de setmanes que 
es fan servir els nous espais de con-
sulta. Eduard Carrión, director del 
CAP de Montornès, ha explicat que 

“amb la reforma es treballa mi-
llor, sens dubte. Fins ara, els pro-
fessionals havíem de compartir 
consultes tres dies de la setmana 
i ara això es veu millorat subs-
tancialment, ja que els professi-
onals estaran la major part dels 
dies a la mateixa consulta”.

Per construir les noves consul-
tes i sales d’atenció s’han allibe-
rat àrees que ja no s’utilitzaven i 
s’han reubicat altres serveis. S’ha 

pogut disposar de l’espai que fins 
ara ocupaven l’arxiu i dos magat-
zems que ja no es feien servir, així 
com el dormitori del personal, 
que tampoc no s’utilitzava. A més, 
els vestidors i la sala de personal 
s’han traslladat al soterrani i s’ha 
reduït un espai de sala d’espera 
ja que no s’ocupava totalment. La 
superfície reformada és de 312 
metres quadrats. 

Una demanda històrica
El 2006, l’Ajuntament de Montor-
nès ja sol·licitava a CatSalut l’am-
pliació de les dependències del 
CAP per oferir una millor atenció 
sanitària als usuaris. I és que cal 
tenir en compte que el centre sa-
nitari es va posar en marxa al car-
rer de Can Parera el 1997, quan el 
municipi comptava amb poc més 
de 12.000 habitants, una xifra que 
avui ascendeix a més de 16.000. 

Es tracta d’una reforma esperada 
i que amb l’arribada de la crisi es va 
veure aturada, però que finalment 
s’ha pogut dur a terme. “Ara, amb 
les noves zones d’atenció, hi ha 
espai suficient per atendre la po-
blació actual al municipi”, ha ex-
plicat Carrión, qui també ha afegit 
que “en un futur s’haurà d’ava-
luar tenint en  compte l’evolució 
de la població”. i anna ansia
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INFORMA’T TAMBÉ DE LES NOSTRES OFERTES I PROMOCIONS EN:  MOBLES DE BANY · AJUDES TÈCNIQUES & ACCESSORIS DE BANY

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

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

Regal*
dutxa

termostàtica
Només durant

aquest mes

CANVIA LA BANYERA PER UN  PLAT DE DUTXA ANTILLISCANT

599€
(IVA INCLÒS)

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

de gruix ) amb tractament 
anticalç inclòs

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

PLA RENOVE DUTXA

VISITA LA NOSTRA EXPOSICIÓ A CAMÍ DE CAN BASSA

*Només per a instal·lacions completes
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LA LLAGOSTA. Després que ara fa 
aproximadament un mes trans-
cendís que el músic Juan Pita 
–l’home de 57 anys que va morir 
al gener en l’incendi d’una cabana 
a Santa Perpètua– podria haver es-
tat víctima de la violència masclis-
ta i familiar, la setmana passada 
van detenir-se dues persones en 
relació amb el cas. Concretament, 
de les tres persones que la inves-
tigació dels Mossos d’Esquadra as-
socia a la mort de Pita, dues s’hau-
rien lliurat als Mossos la setmana 
passada i haurien passat a dispo-
sició judicial. Segons confirmen els 
Mossos, les dues persones van ser 
detingudes en un primer moment 
i, posteriorment, una d'elles va in-
gressar a presó i una altra va ser 
deixada en llibertat amb càrrecs. 
Ara com ara la investigació con-
tinua oberta i la tercera persona 
presumptament implicada en el 
cas continua en cerca i captura.

El 13 de gener, un foc declarat 

en una cabana al peu de la carrete-
ra N-152z i de la riera de Caldes en 
terme de Santa Perpètua va posar 
fi a la vida de l’artista i compositor 
Juan Pita, un veí molt conegut a la 
Llagosta perquè des de ben petit 
hi havia fet vida i perquè havia 
format part d’alguns grups de mú-
sica locals, especialment durant 
la dècada dels 80. Des del primer 
moment ja hi va haver indicis que 
el foc podria haver estat provocat, 
ja que tant la víctima com la seva 
filla havien rebut algunes amena-
ces i fins i tot alguna agressió. De 
fet, setmanes més tard es confir-
mava que el gendre de Pita, de 27 
anys i membre d’un clan familiar 
vinculat al narcotràfic, era un dels 
principals sospitosos. D’altra ban-
da, després de setmanes d’inves-
tigació oberta i secret de sumari 
–cosa que endarreria el funeral i la 
sepultura del cos–, Juan Pita va ser 
enterrat el 29 de març al cementiri 
de Santa Perpètua de Mogoda. 

SUCCESSOS  ELS MOSSOS HI VINCULEN TRES PERSONES

MOBILITAT  CALCULARÀ LA VELOCITAT MITJANA DELS VEHICLES EN UN TRAM DE SIS QUILÒMETRES

Ingressa a presó un
dels presumptes autors
de la mort de Juan Pita

LA FORTA VENTADA 
DE DIUMENGE 
CAUSA UNA DESENA 
D'INCIDÈNCIES

La forta ventada que va bufar al Baix Vallès diumenge a la tarda va provocar diver-
ses incidències. Una de les més destacades va registrar-se a Sant Fost, on a l'en-
torn de les 15 h el vent va arrencar la tela asfàltica del sostre d'una casa del carrer 
Barcelona. L'incident no va causar més danys físics ni materials, però va obligar a 
tallar la carretera durant una estona mentre es retirava el despreniment. Mollet 
també es va veure afectada pel vent. Al km 8 de la C-17 en sentit Barcelona va caure 
un arbre sobre les 18 h, i una hora després es va produir el despreniment parcial 
d’una façana del pati interior del número 4 del carrer Caldes. En total, la ciutat va 
patir una desena d'incidències –totes resoltes el mateix diumenge per la Policia 
Municipal i els Bombers– i també es van registrar el despreniment de l’arrebossat 
d’una altra façana, la caiguda de suports de senyalitzacions, d’un parell de tanques 
metàl·liques d’obres i d’un fanal, o el desplaçament d’un contenidor.

protecció civil sant fost

A SANT FOST ES VA TALLAR LA B-500 A CAUSA DEL DESPRENIMENT DEL SOSTRE D'UN EDIFICI

Guillaumes presideix 
la investigació de 
l'accident de l'Alvia

Detingut un lladre 
de les obres del 
carrer Llibertat

El molletà Feliu Guillaumes, dipu-
tat al Congrés pel PDeCAT, serà el 
president de la comissió d’inves-
tigació de l’accident de tren que el 
juliol de 2013 va causar la mort de 
80 persones i 141 ferits a Santiago 
de Compostel·la. La comissió, molt 
reclamada per la Plataforma de 
Víctimes de l’Accident de l’Alvia, ha 
estat bloquejada durant cinc anys 
per les reticències de PP i PSOE.

MONTORNÈS. La Policia Local va 
enxampar in fraganti el 18 d'abril 
un presumpte lladre a les obres 
que es fan al carrer Llibertat. L’ho-
me, de 30 anys, veí del poble i 
amb antecedents per fets similars, 
havia accedit a una de les casetes 
d'obra trencant els vidres d'una 
finestra. La detenció va ser possi-
ble gràcies a l'avís del veïnat. L'ho-
me va passar a disposició judicial.

MOLLET. El nou radar de tram que 
el Servei Català de Trànsit (SCT) ha 
instal·lat a l'autopista AP-7 entre 
Barberà i Mollet del Vallès podria 
entrar en funcionament de mane-
ra imminent. Tot i que el SCT no 
ha confirmat el dia exacte de la 

El radar de tram entre 
Barberà i Mollet, a punt 
d'entrar en funcionament

seva posada en funcionament, tot 
apunta que serà els pròxims dies. 
Aquesta setmana, operaris del SCT 
estan acabant d'instal·lar i ajustar 
els aparells que permetran contro-
lar la velocitat mitjana que se cir-
cula en un tram de sis quilòmetres 

entre Barberà i Mollet. Actualment 
la velocitat màxima permesa és de 
120 km/h. El radar de tram és un 
sistema que reconeix les matrícu-
les a l'inici i al final d'un determi-
nat tram i controla el temps inver-
tit en el recorregut per comprovar 
si s'ha superat la mitjana de velo-
citat permesa. Aquest no és el pri-
mer radar de tram operatiu a les 
carreteres baixvallesanes. Fa pocs 
mesos va entrar en servei un radar 
de tram a l'autovia C-17, entre Lli-
çà d'Amunt i Parets del Vallès. 
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El Tribunal Europeu de Drets Humans 
(TEDH) ha tornat a condemnar Espa-
nya per no protegir un ciutadà del 
soroll nocturn provocat per locals i 
terrasses a València. Així, obliga a 
l’Estat a garantir el dret al respecte 
del seu domicili i la seva intimitat i a 
indemnitzar-lo amb 7.000 euros per 
danys morals i materials, i 6.671,26 
euros per despeses i honoraris. 

La Sentència del TEDH conclou que 
existeix una violació de l’article 8 
del Conveni europeu que protegeix 
el dret de l’individu al respecte de la 
seva vida privada i familiar, la seva 
correspondència i el seu domicili. 
D’aquesta forma, el TEDH explica 
que el dret al respecte del domicili 
no es concep únicament com el dret 
a un espai físic, sinó també com 
el dret a gaudir amb tranquil·litat 
d’aquest espai. 

La sentència recorda que l’Ajunta-
ment de València va incomplir un 
acord de 1983 mitjançant el qual no 
permetia noves llicències d’obertura 
de locals, que mai va complir. 

Aquest incompliment, unit a la prova 
aportada pel demandant (informes 
mèdics, i acreditació dels decibels de 
so), ha portat al TEDH a condemnar 
a Espanya per no protegir el ciutadà 
del soroll nocturn.

José Ignacio Carnero
Advocat

jicarnero@cgcabogados.net

El soroll excessiu 
a l’exterior del 
domicili viola 
la intimitat

CONSULTORI

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

PARETS DEL VALLÈS. El govern del 
PSC de Parets va posposar mo-
dificar el crèdit de l’Ajuntament 
per valor de prop de dos milions 
d’euros en el darrer ple munici-
pal, celebrat dijous de la setmana 
passada. Els grups de l’oposició 
van argumentar que no se’ls ha-
via facilitat la informació amb 
prou temps per poder valorar-la.

Es tracta d’una ampliació no 
prevista al pressupost per enca-
rar 51 actuacions, la més impor-
tant de les quals és la de la nova 
comissaria de la Policia Local que 

s’ha d’emplaçar al sector de l’anti-
ga Iveco per valor d’uns 800.000 
euros.

De fet, el ple es va suspendre 
durant cinc minuts per debatre 
si el punt continuava endavant o 
no, ja que en cas que finalment 
s'hagués passat a aprovació, no 
hauria comptat amb prou suports  
pel vot contrari de Sumem, Ara 
Parets, NOPP, PDeCAT i Cs. Final-
ment, va quedar sobre la taula per 
ser votat a la propera sessió ordi-
nària del darrer dijous de maig.

El ple també va estar marcat 

per dues protestes. Una, contra la 
sentència pel cas de La Manada, 
per la qual la sessió es va aturar 
a l'hora convocada a tot l'Estat 
per fer una concentració davant 
l’Ajuntament amb crits de No és 
abús, és violació.

D'altra banda, el CDR de Parets 
va omplir la sala de plens i va inter-
rompre la sessió per llegir un ma-
nifest en què denunciava la falta 
de compromís del consistori amb 
els casos com el de Jordi Turull i va 
acabar amb crits de Llibertat, pre-
sos polítics. i jaume ribell

MOLLET. El ple va aprovar amb els 
vots favorables de Canviem, PSC 
i Cs una moció presentada per 
Canviem Mollet per reclamar a la 
Generalitat el desplegament de la 
renda garantida de ciutadania, que 
va entrar en vigor a finals de l'any 
passat. El debat del punt va gene-
rar l'enfrontament dialèctic entre 
el ponent i Ara Mollet, que defen-
sava la gestió que el Departament 
de Treball, Afers Socials i Família 
està fent.

Francisco Sancho (Canviem), 
denunciava "mancances en 
l'aplicació de la llei. Cal que la 
prestació s’apliqui sense caràc-

ter restrictiu" i assegurava que 
de les 61.000 noves peticions que 
s'han fet (a banda de les que ja 
cobraven l'antic PIRMI), se n'han 
aprovat 1.000 "una xifra real-
ment preocupant", deia Sanc-
ho, qui denunciava que "no s'ha 
desenvolupat un reglament, hi 
ha falta d'informació i transpa-
rència, manca de seguiment i 
nombroses queixes dels sol·li-
citants". En aquest sentit, dema-
nava que un cop es formi govern 
a Catalunya, es posi en marxa la 
comissió de govern de la renda 
garantida de ciutadania, que ha de 
realitzar les funcions d’òrgan de 

seguiment de l'aplicació de la llei. 
Per contra, Marta Vilaret (Ara 

Mollet ERC MES), va defensar la 
gestió del departament, liderat fins 
fa uns mesos per la consellera Do-
lors Bassa, actualment a presó, qui 
"va desencallar l'aprovació de 
la llei amb la seva participació 
decidida". Vilaret acusava Canvi-
em de fer afirmacions a la moció 
que "no són certes, amb dades 
esbiaixades". "S'estan complint 
els terminis en l'aprovació d'ex-
pedients que marca la llei i les 
resolucions que determinen els 
funcionaris segueixen els crite-
ris que també marca la llei i que 

PLE MUNICIPAL  L'AMPLIACIÓ DE CRÈDIT PRETÉN FINANÇAR UNA CINQUANTENA D'ACTUACIONS

MOCIONS  CANVIEM CRITICA LES "MANCANCES" EN EL DESPLEGAMENT I ARA MOLLET DEFENSA LA TASCA DEL DEPARTAMENT

El govern de Parets posposa 
una modificació de crèdit 
per valor de 2 milions d’euros

L'aplicació de la renda garantida 
enfronta Canviem Mollet i ERC

MOLLET. Un any després de l'apro-
vació d'una moció molt similar, di-
lluns el ple tornava a aprovar una 
proposta d'Ara Mollet ERC, que va 
tenir el suport de Canviem, per re-
clamar al govern municipal la cre-
ació d'una comissió d'estudi per 
redactar el reglament d'un consell 
editorial dels mitjans públics. El 
govern i Cs van votar-hi en contra 
després que un informe de Mollet 
Comunicació SL, que va analitzar 
la petició, va concloure que el con-
sell volia polititzar la feina dels 
mitjans. El portaveu d'Ara Mollet, 
però, considerava que si el ple feia 
l'encàrrec de crear aquesta comis-
sió, "s'ha de fer". 

MOCIONS

El ple torna a 
demanar un consell 
editorial dels 
mitjans públics

vam aprovar tots amb un ampli 
consens al Parlament", assegura-
va Vilaret, qui qualificava la moció 
"d'oportunista". "El temps d'im-
plementació de la llei és fins al 
2020 i, per tant, no està tot aca-
bat i saben que el reglament de 
la llei no es pot aprovar perquè 
estem amb un govern en funci-
ons per l'aplicació del 155", deia 
Vilaret. 

Sancho responia a Vilaret que la 
moció "només busca més justícia 
social" i acusava els partits inde-
pendentistes de "desviar l'aten-
ció sempre al mateix tema". 
Vilaret, per la seva banda, conside-
rava una "profunda hipocresia" 
que la moció no mencioni que "la 
direcció política que hauria de 
tirar endavant moltes de les co-
ses que es demanen està injus-
tament empresonada". i l.ortiz
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MOLLET. El Pavelló de Lledó ja dis-
posa d'una caldera de biomassa 
que permet escalfar les instal·la-
cions i l’aigua corrent per als ves-
tidors i que també dóna servei 
a l’Escola Joan Salvat Papasseit. 
La instal·lació, a més, estimula la 
gestió dels boscos amb l’aprofita-
ment de la seva massa forestal en 
donar sortida al mercat a l’estella, 
combustible que s’utilitza, min-
vant el risc d’incendis. A més, els 
residus que provoca es reaprofi-
ten per generar adob que s’aboca 
a Gallecs o a les zones arbrades i 
enjardinades de la ciutat. 

La instal·lació, que redueix no-
tablement les emissions de CO2 
i estalvia energia, s'inaugurava 
aquest dijous en presència del 
diputat d’Espais Naturals i Medi 
Ambient de la Diputació, Valentí 
Junyent, i de l’alcalde de Mollet, 
Josep Monràs, qui afirmava que 
“iniciatives com aquesta són 
una mostra més del compromís 
constant d’aquesta ciutat amb 

el medi ambient”. 
Per la seva banda, per a Junyent, 

“aquesta no és una aposta aï-
llada de Mollet, sinó que és la 
continuació d’un seguit d’ini-
ciatives d’aquest Ajuntament 
adreçades al medi ambient i a 
l’estalvi energètic”.

De fet, la instal·lació, que ha tin-

gut un pressupost aproximat de 
150.000 euros, dels quals la Di-
putació ha contribuït amb el 50%, 
suposarà un estalvi de la factura 
energètica de Mollet d’uns 15.000 
euros a l’any. 

Aquesta nova caldera se suma a 
la que ja funciona des de 2014 al 
camp de futbol Zona Sud. 

ajuntament mollet

ESTALVI  La caldera reduirà la factura energètica en 15.000 euros a l'any

MEDI AMBIENT  LA INSTAL·LACIÓ TAMBÉ DÓNA SERVEI A L'ESCOLA JOAN SALVAT PAPASSEIT

El pavelló de Plana Lledó 
estrena caldera de biomassa

Els Saltats, solidaris 
amb Aspayfacos

Actualitzades
les tarifes de la 
piscina municipal

LA LLAGOSTA. La colla dels Saltats 
organitza diumenge el Festival de 
la Diversitat, una festa per recaptar 
diners per a Aspayfacos, l’entitat 
que aplega a persones amb diversi-
tat funcional de la Llagosta i els seus 
familiars. L’acte tindrà lloc al Centre 
Cultural (17 h) i consistirà en un es-
pectacle de ball. Les entrades ja es-
tan exhaurides. Els Saltats donaran 
uns 400 euros a Aspayfacos. 

MARTORELLES. L'Ajuntament ha 
aprovat l'actualització de preus de 
la piscina municipal de cara a la 
temporada d'estiu. Concretament, 
el preu de l’entrada general indivi-
dual passarà entre setmana de 4,80 
a 5 euros, mentre que l'entrada ge-
neral per al cap de setmana passa-
rà de 5,50 a 6,50 euros. Amb aquest 
augment "s'equiparen els preus 
de la piscina de Martorelles als 
de les piscines de l'entorn".  

SERVEIS

Martínez Camps, 
nou president del 
Fòrum de Síndics
de Catalunya

MOLLET. El Síndic Personer de 
Mollet, Lluís Martínez Camps, va 
ser escollit dijous nou president 
del Fòrum de Síndics i Defensors 
Locals de Catalunya, l'entitat que 
aplega una cinquantena de defen-
sors locals d'arreu del país. Els sín-
dics locals tenen la missió de de-
fensar els drets de la ciutadania en 
l'àmbit local i supervisar la tasca 
de l’administració municipal. Mar-
tínez Camps és el Síndic Personer 
de Mollet des del 2015. 

CIUTADANIA

arxiu

LLUÍS MARTÍNEZ CAMPS
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MOLLET. El fotoperiodista Jordi 
Borràs presentava dijous al Casal 
el llibre Dies que duraran anys, un 
llibre que recull imatges i escrits 
anteriors i posteriors a l'1 d'oc-
tubre, en un acte organitzat pel 
Casal Popular el Tabaran. Borràs 
explicava que les mirades dels 
escriptors que han acompanyat 
les fotografies "ajuden a enten-
dre què va passar aquí durant 
la tardor, com una cosa que va 
molt més enllà del fet històric".

El llibre és un recull de foto-
grafies i escrits de la tardor "més 
llarga" que l'autor va començar el 
17 d'agost –dia dels atemptats de 
Barcelona i Cambrils– i no va aca-
bar fins al 21 de desembre –amb 
les eleccions al Parlament. "Tenia 
deu dies de vacances i va sonar 
un missatge", recordava. El mis-
satge li anunciava l'atemptat a la 
rambla. Poc després de l'esclat, 
Borràs assegura que "ja tení-
em un diari dient que hi havia 
hagut un avís als Mossos d'Es-
quadra que els informava d'un 

possible atemptat. Allà va co-
mençar a embolicar-se la cosa, 
però al cap de pocs dies el cer-
vell d'aquell atemptat resultava 
ser una persona coneguda dels 
serveis secrets espanyols". La-
menta, però, que aquells fets "no 
van tenir conseqüències".

També recordava un altre mo-
ment inclòs al llibre protagonitzat 
per la molletana Àngels Martínez, 
diputada de Podem, amb la retira-
da de les banderes espanyoles que 
els diputats del PP van deixar als 
seus escons al ple del Parlament 
del 6 de setembre: "ella, sigil·lo-
sa, va anar cap a dalt, a poc a 
poc, i ningú va parar atenció 
perquè era l'Àngels, una dipu-
tada més que entranyable, i va 
començar a estirar davant l'es-
tupefacció de tothom".

En l'acte també es va condemanr  
la sentència a La Manada i Borràs 
va deixar anar: "En aquests úl-
tims dies es parla molt de vio-
lència en aquest país on tot és 
violència i res és violació". i s.c.

Jordi Borràs: "Ha estat 
una tardor que va més 
enllà del fet històric"

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE 'DIES QUE DURARAN ANYS' 

MOLLET.  El ple de Mollet va rebut-
jar una moció presentada per Ara 
Mollet ERC MES per denunciar el 
que consideren una "criminalit-
zació" dels Comitès de Defensa 
de la República (CDR) per part de 
l'Estat a través dels cossos policials 
i les instàncies judicials. La propos-
ta no va tirar endavant pels vots en 
contra del PSC i Cs, i l'abstenció de 
Canviem Mollet. La moció dema-
nava a l’Ajuntament que consideri 
una forma d'acció política "abso-
lutament legítima, la protesta, 
les mobilitzacions, la desobedi-
ència civil pacífica, resistent i no 
violenta" i reclamava que es posi-
cionés en contra de "les operaci-
ons de l'Estat contra els CDR".

Francisco Muñoz, de Cs, conside-
rava que les accions dels CDR s'han 
d'investigar perquè "són intolera-
bles en democràcia". Per la seva 
part, la socialista Mireia Dionisio 
també argumentava el vot negatiu 
del PSC perquè "la moció no par-
la de la cara B dels actes pacífics 
dels CDR i del centenar d'agressi-
ons a les seus del PSC per no ser 
independentistes", deia.

En el cas de Canviem Mollet, el 
seu portaveu, Xavier Buzón, apun-
tava que la solució ha d'arribar 

amb les "normes establertes". 
Buzón reconeixia que "es vol cri-
minalitzar l'independentisme 
però també hi ha minories que 
usen els CDR per alimentar el 
conflicte. Ens abstindrem per no 
alimentar una situació de bàn-
dols perquè ningú té dret a ten-
sionar la nostra societat fins als 
límits que s'estan tensionant".

Joan Daví (PDeCAT), defensa-
va la tasca dels CDR: "Coneixem 
aquesta gent que treballa en 
defensa d'uns ideals i de la de-
mocràcia", concloïa.  l.o.

POLÍTICA  MOCIÓ REBUTJADA PEL PLE MUNICIPAL

s.c.

AL CASAL El fotògraf Jordi Borràs durant l'acte a Mollet dijous passat

A Parets

Ara Parets ERC, Sumem Parets, NOPP i 
PDECAT han consensuat un text con-
junt–molt similar al que s'ha rebutjat 
al ple de Mollet– en defensa de l'acti-
vitat dels CDR, a l'entendre que existeix 
"repressió i violència institucional". 
El text, que es tractarà en la Junta de 
Portaveus de maig, reclama al consis-
tori de Parets que "denunciï la crimi-
nalització" dels comitès.

TEXT D'ERC, SUMEM, 
PDECAT I NOPP

Ara Mollet ERC i 
PDeCAT, sols en 
defensa dels CDR

SEUS

El Casal El Tabaran 
inaugura espai al 
carrer Berenguer III 
amb Antonio Baños

Montmeló acull aquest dissabte 
la celebració de la setena edició 
de la Festa de la Rosa del Vallès 
Oriental, que els socialistes de 
la comarca organitzaran a la 
plaça de la Quintana a partir de 
les 17.30 h. La festa socialista 
comptarà amb la participació 
de Miquel Iceta, primer secreta-
ri del PSC.

PARTITS

Iceta presidirà la 
Festa de la Rosa que 
es farà a Montmeló 

MOLLET.  El Casal Popular El Taba-
ran inaugurarà aquest divendres 
una nova seu al carrer Berenguer 
III número 162, entre el Museu 
Abelló i l'estació de tren. L'espai, 
que substitueix el que ocupaven 
fa uns cinc anys a l'edifici del Ta-
baran afectat per l'ensorrament 
de part del sostre, s'inaugura-
rà a les 19 h i acollirà també la 
presentació de la plataforma No 
callarem, amb la membre del 
col·lectiu Mireia Carulla, i el pe-
riodista Antonio Baños. Els actes 
continuaran diumenge a les 12 h 
amb un vermut i glossa, amb una 
mostra de glossa mallorquina de 
la mà dels glossadors Mateu Xurí 
i Maribel Servera.
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PETITCOMITÉ
CICLE DE CONFERÈNCIES WYS

TRANSFORMACIÓ DIGITAL? 
DUES VISIONS PER A ENTENDRE-LA

Com entendre el moment actual, el nou  repte i la importància de les 
persones dins el procés de transformació digital a la indústria.

L’Ateneu
Plaça de la Vila, St. Fost de Campsentelles
Dijous 17 de Maig 2018 · 18.00 h
Entrades gratuïtes a www.wys.es

Un any més l’Empresa 
Witt e y Solà organitza el 
PETITCOMITÉ, un espai 
d’intercanvi d’idees per a 
fomentar la innovació 
i els nous models de 
gesti ó empresarial. 

Genís ROCA
Francisco REQUENA

PROPERA EDICIÓ/ 17 DE MAIG
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ECONOMIA
Mercat de segona mà, el dia 13Sessió el 10 de maig sobre seguretat a l'empresa
La plaça del Poble de Montornès acollirà el  
diumenge 13 de maig, de 9 a 14 h, una nova 
edició del mercat de segona mà. Les inscripcions 
per participar-hi, que són gratuïtes, es poden
fer a l'Oficina del Barri fins al 9 de maig.

L'Agrupació d'Industrials del Baix Vallès ha organitzat per dijous 10  
de maig (9.30 h), a la seva seu de Sant Fost, una jornada sobre seguretat 
a l'empresa. La sessió anirà a càrrec de la inspectora Silvia Catà, 
cap de la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Mollet, i el caporal 
Francisco Olivares, coordinador de Policia Comunitària de Mollet.

MOLLET. El fons d’inversió brità-
nic Segro, especialitzat en el sec-
tor immologístic, ha començat la 
demolició d’alguns edificis de les 
antigues instal·lacions de Bacar-
dí després de comprar, el mes de 
febrer passat, les set hectàrees de 
terreny i les naus de la companyia 
embotelladora de begudes alco-
hòliques, traslladada recentment 
a Barcelona (oficines) i Itàlia (pro-
ducció).

L’objectiu del fons britànic és 
reconstruir en aquesta finca un 
nou espai de 40.000 m² per des-
tinar-lo a la distribució logística 
i urbana. Concretament, s’habili-
tarà un espai d'emmagatzematge 
adequat per a un sol ocupant però 
subdividible en unitats de 6.000 a 
7.000 m², i la previsió és que les 
obres de construcció comencin 
d’aquí a uns mesos, un cop hagin 
acabat els treballs d’enderroc de 
les naus antigues.

David Alcázar, director de Segro 
a Espanya, ha valorat la “ubicació 
estratègica” de les instal·lacions 

x.l.

BACARDÍ  La planta va deixar d'embotellar begudes alcohòliques el 2016

EMPRESES  SEGRO HI CONSTRUIRÀ NOVES NAUS PER A MAGATZEMS PER AL SECTOR LOGÍSTIC

molletanes en “una de les regi-
ons més dinàmiques d'Espa-
nya”, i ha explicat que la prioritat 
de l’empresa és “construir actius 
moderns i d'alta qualitat, medi-
ambientalment responsables, 
per a la distribució urbana i lo-
gística”.

Aquesta adquisició s’afegeix 
a d’altres que recentment ha fet 
el grup Segro a l’Estat, entre les 

quals també hi ha les naus que 
actualment ocupa Amazon al po-
lígon Can Roca de Martorelles. i

Comença l'enderroc de les 
instal·lacions de Bacardí

Creixen un 4% les vendes 
de Freudenberg de Parets
PARETS. La multinacional tecno-
lògica Freudenberg, amb seu a 
Parets, ha publicat els resultats 
empresarials del 2017. Pel que fa 
a les quatre fàbriques paretanes  
–lubricants, teles sense teixir, com-
ponents de l'automoció i produc-
tes de neteja Vileda–, l'empresa va 
registrar un increment de vendes 
del 4%, un augment de beneficis de 
l'11% i un creixement de la planti-
lla de gairebé el 5%, en 30 perso-
nes, fins als 650 treballadors.

"Les bones xifres de les fàbri-
ques de Parets estan per sobre 
de les xifres mitjanes del grup", 
explica Jaume Cané, director exe-
cutiu de Freudenberg a Espanya. 
"Dels 11 milions d'euros inver-
tits en tecnologia i nova maqui-
nària a Espanya cinc han estat a 
les plantes paretanes", afegeix. 

El directiu de la multinacional ha 
posat en valor la implementació a 
Parets de la formació professional 
dual –"mitja dotzena de joves fan 
la formació a l'empresa"–, l'opti-
mització de recursos i la millora 
de l’eficiència tant de productes 
com d’instal·lacions i la col·labo-
ració de l'empresa amb projectes 
locals. "Intentem ser bons veïns 
i involucrar-nos en les activitats 
dels pobles i ciutats on estem 
implantats, perquè el motor del 
nostre grup són les persones 
que viuen i treballen en aquests 
territoris”, diu Cané. En el cas pa-
retà, Freudenberg és un dels socis 

fundadors del Consell Industrial 
de Parets i promou la iniciativa es-
portiva i solidària Freudenberg a 
Roda al Circuit, així com els premis 
a la innovació empresarial dels es-
tudiants de l'INS Torre de Malla.

En creixement constant
Pel que fa al conjunt del grup mul-
tinacional, l'any 2017 va augmen-
tar el seu volum de vendes en 322 
milions (+4%) respecte al 2016 i va 
facturar 9.345 milions. Els benefi-
cis van passar de 519 milions l’any 
2016 a 700 milions l’any passat, un 
augment que s'atribueix sobretot a 
l’adquisició de noves empreses que 
s’han incorporat al grup. Pel que fa 
a inversions, l'any passat va desti-
nar-hi 670 milions d'euros –170 en 
adquisicions i gairebé 500 en actius 
per a les plantes de producció–, so-
bretot en tecnologia i maquinària 
però també en recerca i desenvolu-
pament (R+D), un àmbit que l’em-
presa considera que “és la clau de 
l'èxit corporatiu a llarg termini”. 
En aquest àmbit l'augment de la in-
versió va ser del 27,6% respecte a 
l’any anterior –fins als 427 milions 
d’euros–, una aposta pensada per  
augmentar el volum de vendes de 
nous productes –un de cada tres 
productes del grup té menys de 
quatre anys d’antiguitat–. Segons 
la companyia, dels 47.653 treba-
lladors totals del grup, l'any passat 
van treballar a l'àrea d'R+D un total 
de 3.445 empleats.  

INVERSIÓ DE CINC MILIONS A LES PLANTES PARETANES

L’alcalde de Mollet, Josep Monràs, 
va visitar divendres les instal·la-
cions de l'empresa Thyssenkrupp 
Plastic Ibérica, especialitzada en la 
distribució de plàstics i amb forta 
presència en els mercats d'impres-
sió digital, retolació, imatge cor-
porativa, publicitat i reprografia. 
L'empresa, que factura 6 milions 
d'euros anuals, es va inaugurar a 
finals de febrer a Can Magarola. 

Visita de l'alcalde 
a Thyssenkrupp
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víctor león

MOBILITZACIÓ  La CGT del Vallès Oriental va triar Mollet per mobilitzar-se

MOLLET. La delegació del Vallès 
Oriental del sindicat CGT es va 
manifestar dimarts, amb motiu del 
Primer de Maig, pels carrers del 
centre de Mollet amb el lema L'es-
tafa continua, seguim als carrers. 
Enguany, quan es compleixen deu 
anys de crisi, la CGT qualifica d'"e-
mergència social" el fet que més 
del 14% de les persones amb feina 
siguin pobres a Catalunya per la 
precarietat dels contractes de tre-
ball, amb baixos salaris i, en molts 
casos, amb elevada temporalitat.

El sindicat també critica el re-
trocés en el poder adquisitiu dels 
pensionistes i la bretxa salarial de 
gènere, i alerta de l'"estafa" que 
suposa que serveis públics com 
l'educació, la sanitat i les pensi-
ons s'estiguin convertint en "di-
vidends per a les grans corpo-
racions empresarials" mentre 
els ciutadans "rescaten bancs i 
autopistes" i "paguen un deute 
que és il·legítim i que en gran 
part procedeix de la corrupció".

Per això la CGT s'oposa a la 
privatització de serveis públics, 
al desmantellament del sistema 

públic de pensions i al fet que els 
treballadors vegin reduïts els seus 
drets cada dia amb noves refor-
mes laborals, i aposta per repartir 
el treball reduint la jornada la-
boral, posar fi a les hores extres i 
avançar l'edat de jubilació. 

També proposa recuperar els 
serveis públics privatitzats i re-
partir la riquesa amb una refor-
ma fiscal que faci pagar més a les 
grans fortunes, així com posar fi al 
frau i els paradisos fiscals.

CCOO i UGT, a Barcelona
Els sindicats majoritaris, CCOO i 
UGT, van fer una crida a manifes-
tar-se a Barcelona el Primer de 
Maig per aconseguir "més igual-
tat, millor ocupació, salaris més 
alts i pensions més dignes". La 
marxa, seguida per unes 30.000 
persones segons els sindicats, 
reivindicava enguany el dret dels 
treballadors a recuperar les condi-
cions laborals i econòmiques per-
dudes durant la crisi, així com una 
millora del poder adquisitiu dels 
pensionistes i posar fi a la bretxa 
salarial entre homes i dones. 

Un Primer de Maig per 
recuperar els drets perduts

SINDICATS  CRIDA A FRENAR LA PÈRDUA DE PODER ADQUISITIUEMPRESES  LA NIT EMPRESARIAL DE LA UEI GUARDONA SIS EMPRESES DEL VALLÈS ORIENTAL

Els empresaris de la comarca 
premien la innovació de Grifols
PARETS. La Unió Empresarial In-
tersectorial (UEI) atorgava dijous 
el premis de la sisena edició de la 
Nit Empresarial, que va suposar 
el tret d'inici als actes del 40è ani-
versari de l'entitat, amb un sopar 
al restaurant Mas de Sant Lleí de 
Vilanova. En aquesta edició, la UEI 
va reconèixer la farmacèutica pa-
retana Grifols per la recerca i la 
innovació contínua que l'empresa 
aplica en el seu sector. 

Carlos Roura, directiu de Grifols, 
va recollir el guardó i va recordar 
que "Grifols té 78 anys d'histò-
ria, i durant tot aquest temps 
la innovació ha estat al nostre 

ADN", deia. Roura també va expli-
car que la temporada 2015-2016 
la prestigiosa revista Forbes va 
incloure la farmacèutica paretana 
entre les 100 empreses mundials 
capdavanteres en innovació.

D'altra banda, la UEI també va 
reconèixer la trajectòria empresa-
rial i professional de la granolleri-
na Pàver, que enguany celebra 50 
anys d'història; la implicació en 
el territori de Fraikin, la firma de 
lloguer de vehicles industrials ins-
tal·lada al polígon Congost de Gra-
nollers; la responsabilitat social 
de la Fundació Privada del Vallès 
Oriental; i el creixement i la qua-

litat empresarial de l'empresa de 
taps Bericap, de la Roca.

Els premis, segons el president 
de la UEI, Joan Díaz, són "un ho-
menatge a les persones que cada 
dia creen PIB, riquesa per al 
país". La Nit Empresarial fins ara 
se celebrava al novembre i la dar-
rera edició es va endarrerir arran 
del context polític, de manera que 
es va traslladar a l'abril, una data 
que a partir d'ara es mantindrà.

L'acte, que també commemo-
rava els 40 anys de la patronal, 
va comptar amb la presència del 
president de Foment del Treball, 
Joaquim Gay de Montellà.  m.e.
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CERTIFICADOS MÉDICOS PARA RENOVACIÓN Y OBTENCIÓN DE CARNÉ DE CONDUCIR 
· PERMISOS DE ARMAS · TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS · 

CERTIFICADOS NÁUTICA · GRÚAS Y TORRE MÓVIL · DEPORTE · SUBMARINISMO Y PESCA

MOLLET DEL VALLÈS
Carrer l’Alsina
08100 Mollet del Vallès
93 593 99 50
info@cermsa.com
LUNES 11-13 h
JUEVES  17 - 20 h
SÁBADO  11 - 13 h

LA LLAGOSTA
C/ Dr. Fleming, 2. Local 1
08120 La Llagosta
93 574 36 74
lallagosta@cermsa.com
MARTES 18 -20 h
MIÉRCOLES  11 - 12 h
JUEVES  18 - 20 h

STA.PERPÈTUA DE MOGODA
Carrer Genís Sala, 1-3
08130 Santa Perpètua 
de Mogoda
93 593 99 50
info@cermsa.com
JUEVES 20.00 -21.00 h
SÁBADO  09.30 - 10.30 h

nNo hace falta cita previa ni traer fotos. 
nEntrega inmediata provisional de DGT 
para conducir. nTramitación gratuita. 
Solamente se paga la tasa de tráfi co. 
nRecibe su carné en casa. nReclama-
ción gratuita si no lo recibe. nRecupera-
ción gratuita del carné caducado, mismo 
precio. nEntrega gratuita de fotos para 
las obtenciones de permisos.

NUESTROS SERVICIOS

TODA LA INFORMACIÓN EN WWW.CERMSA.COM

NUESTROS CENTROS

PARKING
GRATUITO

30 MIN
PZA. PAU CASALS

(Frente
Ayuntamiento)

PRECIO ESPECIAL
EMPRESAS Y GRUPOS

45€
Información al
639 857 650
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empresarial cooperatiu:

Rambla Pompeu Fabra, 32 
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redaccio@diarisom.cat

Editora fundada l’any 2001

Premi Tasis-Torrent de la Diputació de Barcelona a la millor 
publicació de premsa local i comarcal de Catalunya (2006) · 
Premi de periodisme Eugeni Xammar d’Òmnium Cultural (2017) 

economia
social
aracoop

sommollet.cat somparets.cat somlallagosta.cat sommontornes.cat

Veïns i grups municipals de l'Ajuntament de Mollet han tornat a alçar la veu per 
reclamar l'aprovació una vegada per totes del pla especial de Gallecs i l'execució 
d'un sistema que subministri aigua potable als veïns de l'espai rural. El 2009 
la Generalitat va aprovar la inclusió de Gallecs al Pla d’espais d’interès natural 
(PEIN), una figura de protecció del territori que ha d'anar acompanyada d'un 
pla especial, que estableixi la normativa urbanística i d'usos, i que ja fa gairebé 
deu anys que s'espera. D'altra banda, el problema de l'aigua és una mancança 
històrica a Gallecs, on els veïns s'han d'abastir dels pous, uns recursos hídrics 
cada cop en una situació més precària. Està previst que el projecte de  
subministrament d'aigua es pugui presentar en el proper consell plenari del 
Consorci de Gallecs, però la seva convocatòria dependrà de la situació política 
catalana. La manca d'un govern estable, sense direccions polítiques al  
capdavant de les conselleries, aboca a la paralització del país, però no del país 
en majúscules, sinó d'aquell que afecta la vida quotidiana de les persones. 
L'aigua a Gallecs, el nou edifici dels jutjats a Mollet, el desplegament amb  
condicions de la renda garantida de ciutadania i un llarg etcètera de projectes. 
Cal, doncs, no dilatar més l'aplicació del 155, que només és un llast per al país.  

UN PAÍS PARALITZAT
Editorial

aplicar-les, està totalment fora d'òrbita. No 
només no és capaç de tutelar el tractament 
just per a un rescabalament de la integritat 
de l'agredida, sinó que, a més, s'instal·la en 
una visió rància, aquella que pot recordar 
"és que les vesteixen com putes" i mantenir 
la presumpció de provocació que atenuï la 
responsabilitat de l'atac.

Però no ens enganyem. La barbaritat ju-
dicial s'ha perpetrat perquè reflecteix una 
forma de pensament refractària als avenços 
socials d'una part fosca de la societat. I això 
és així perquè el suposat consens sobre el 
qual es basa el Règim del 78 només fou 
una transacció sobre estructures i institu-
cions, però no pas en la trobada d'un espai 
comú de valors fonamentats en la llibertat 
i la dignitat democràtica. Tenim un cadàver 
recosit que encara conté els residus retrò-
grads del franquisme, com un Frankenstein 
que ataca quan se sent assetjat pels reptes 
i els canvis socials, i que es mostra misogin 
quan la dona posa en crisi els valors hetero-
patriarcals de mer domini.

enèsima gerra d'aigua freda 
dels estaments judicials, la 
sentència del famós cas de La 
manada amaga sens dubte un 

rerefons molt pertorbador, més enllà de 
la indignació que pot aixecar. Podem plan-
tejar-nos-en la càrrega punitiva contra 
aquells que deliberadament tenien l'ànim 
de fer allò que van fer –ens podem remetre 
al famós grup de whatsapp–, però perdem 
la perspectiva de la persona que va sofrir 
l'atac, la qual etiquetem com a "víctima". 
Perquè el fet que una violació es degradi 
a abús no implica només una pena menor, 
sinó que, a més, suposa atorgar una càrre-
ga extra a l'afectada, a banda del patiment 
derivat del procés i del judici mediàtic on 
s'hi ha vist immersa, pel que fa al consen-
timent de la pràctica sexual. En definitiva, 
que la paralització davant la por i la inti-
midació es compara a la manca de consen-
timent. Això és gros, perquè en negar que 
algú hagi prestat consentiment, indirec-
tament se li està negant l'autonomia, i de 
retruc la dignitat, per decidir i expressar 
dita decisió.

Potser caldrà revisar les lleis penals subs-
tantives i processals, però és evident que 
l'operador encarregat d'interpretar-les i 

L'
FRANKENSTEIN

Potser caldrà revisar les lleis
penals, però és evident que 

l'encarregat d'interpretar-les
està totalment fora d'òrbita 

Les pensions públiques 
juntament amb la sanitat
 i l'educació són els pilars

 essencials d'una comunitat
 justa i igualitària

Politicòleg
ORIOL ESCURACave Canem

a Comissió de Jubilats i Pensionistes 
de Mollet, portem una llarga tra-
jectòria de lluita en defensa d'unes 
pensions justes, suficients i que 

cada any s'apugin en relació amb l'augment 
del cost de la vida, tal com diu la Constitu-
ció, però no és respectada pel Govern i per 
aquells que li donen suport. La lluita i l'esforç 
en la defensa del sistema públic de pensions, 
té una grandísima majoria de la societat. 
Som 9 milions de pensionistes a Espanya, 1 
milió a Catalunya, i més de 8.000 a Mollet.

Les pensions públiques juntament amb la 
Sanitat i l'Educació són els pilars essencials 
d'una comunitat justa i igualitària. Per això 
la Comissió de Jubiliats i Pensionistes de Mo-
llet exigim que totes les pensions es revisin 
cada any, segons el cost de vida (IPC); que 
les pensions mínimes i de viudetat augmen-
tin més que l’IPC; garantir econòmicament 
la sostenibilitat del sistema; derogar la re-
forma laboral que ha reduït els salaris dels 
treballadors/es i que això també garanteixi 
una major aportació econòmica a la financi-
ació de les pensions; combatre el frau fiscal 

Salvar les pensions públiques
i que es prenguin totes les mesures neces-
sàries perquè no siguem només els de baix, 
els que paguem, mentre les grans empreses 
només paguen el 7%; i que els Pressupostos 
Generals de l’Estat aportin cada any, la quan-
tia econòmica suficient per mantenir i con-
solidar el sistema públic de pensions, com es 
fa en molts països d’Europa.

El sistema és sostenible si es vol, si es dei-
xa d’afavorir els monopolis de l’electricitat, 
l’aigua, el gas, les grans constructores d’obra 
pública, els bancs i asseguradores –amb els 

seus beneficis en els plans de pensions pri-
vades– i es persegueix el frau i la corrupció.

I per aconseguir aquests objectius, ne-
cessitem que una gran majoria d'afectats 
prenguin partit, que es mobilitzin, que s'as-
senyalin sense por, que apareguin i donin fe 
i explicació dels problemes que tenim per 
viure dignament després de tota una vida 
de treball. Perquè tots i totes som necessa-
ris. Totes i tots patim un mateix problema i 
perseguim un mateix objectiu.

L

FEM MEMÒRIA

Equip infantil de futbol a Sant Fost de fa 60 anys 
La temporada 1958/1959, el mestre Joaquim Abril va formar un equip infantil que jugava a 
la lliga de la província contra equips força experimentats com Granollers, Europa, Sant Martí, 
Horta, Mollet, la Damm, etc. La fotografia és a l’antic camp de futbol, on avui hi ha el 
col•legi Joaquim Abril i el pavelló 1. Els jugadors són (drets d’esquerre a dreta): Joan Tura, 
Jordi Vilardell, Valero Simon, Jaume Rifà, Manel López, Àngel Herrero, Francesc Garcia i el 
mestre Joaquim Abril, que feia d’entrenador i delegat. Ajupits: Isidre Ferrando, Lluís Torrents, 
Jaume Forés, Ricard Fontanet i Pere Bonet. Molts van arribar a jugar en equips de segona 
divisió nacional i en competicions de la Federació Catalana de futbol. jaume rifà sant fost

XAVIER 
GARCIA

En nom de la Comissió de 
Jubilats i Pensionistes de Mollet
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OPINIÓ

L'amor a la pàtria és un 
sentiment natural i ha de ser 

podat de totes les formes
 d'agressivitat i d'odi a

tot allò foraster

Bústia

Gràcies Dèntix

El dia 24 d'abril vaig anar a la 
Clínica Dentix a la Rambla Nova 
de Mollet. No havien passat deu 
minuts, quan vaig patir una lipo-
tímia. La doctora que m'atenia no 
només ho feia amb professionali-
tat, sinó que va ser amorosa i efec-
tiva, va avisar la família i va deri-
var-me a Urgències de l'Hospital 
de Mollet en ambulància. 

Només tinc paraules d'agra-
ïment i, per justícia, ho vull fer 
públic. A Urgències vaig estar cinc 
hores fent-me proves i el diagnòs-
tic va ser síncope i col·lapse. Alta i 
a domicili. 

Moltíssimes gràcies als profes-
sionals de la sanitat que ens ate-
nen com si fóssim la seva família.

 teresa giralt / mollet

Apa noies, no són 
violadors, són abusadors
Les lleis estan bé, en aquest tema 
que ens ocupa, ho ha dit la Mar-
garita Comas, una jutgessa que és 
de fiar. Els que estan malament 
són els jutges que han sentenciat 
que els membres de La Manada 
són abusadors, no violadors –i dic 
membres expressament–.

Aquests jutges els haurien d’in-
habilitar perquè són carques, 
no respecten el gènere femení i 
viuen amb sous actuals pagats 
amb diner públic com correspon, 
però amb la ment situada a l’edat 
mitjana, quan existia el dret de 
cuixa. Les dones que el patien no 
eren violades? Poc podien oposar 
resistència.

¿Què espera el Consell Gene-
ral del Poder Judicial per apartar 
aquests jutges de la carrera judici-
al el més aviat possible? 

Perquè no respecten res, ni el 
codi penal ni la Llei per la igual-
tat, que ja és trist haver de tenir 
aquesta llei, però a sobre no la 

respecten. Què hem d’esperar, 
que aquests jutges continuïn exer-
cint per redactar més sentències 
en aquest sentit?

Estem tipes que una part im-
portant de la justícia no faci la 
feina com cal. Tenim un Tribunal 
Constitucional i una Fiscalia Gene-
ral que estan al dictat del govern 
central i ara surten aquest tres 
jutges que semblen emergir de 
la caverna per dir-nos que l’actu-
ació dels membres de La Manada 
és un abús i no una violació. Dos 
d’aquests violadors, membres 
de La Manada, en els seus currí-
culums tenen apartats que hauri-
en de ser agreujants dels fets, un 
és militar i l’altre guàrdia civil. Al-
guns altres tenen antecedents per 
fets violents que també hauria de 
ser agreujant.

Estem a l’era de la intel·ligència 
artificial, de la informàtica, dels 
coneixements múltiples i, men-
trestant, hi ha jutges que pensem, 
escriuen i jutgen creient que una 
dona violada ho és perquè ha tin-
gut mala sort.

Ricardo González, el tercer jut-
ge, va demanar l’absolució dels 
membres de La Manada, segons 
ell la noia gaudia amb la violació. 
Quina barra! La noia ha estat vi-
olada patint una agressió física, 
múltiple i jurídica.

Signaré la petició de la platafor-
ma digital change.org, que sol·lici-
ta la inhabilitació dels magistrats 
que van dictar aquesta sentència, 
tot esperant que el Tribunal Su-
prem l’esmeni el més aviat pos-
sible i els tres magistrats siguin 
inhabilitats.

 rosa martí / regidora 
de nova opció per parets

a terra és la base de 
l’edifici on s’assenta la 
vida d’un poble; n’és 
l’element més estable i 

permanent. Els seus gèneres nei-
xen, viuen i moren damunt d’ella. 
Passen. Però ella resta, per rebre i 
nodrir les noves generacions, per 
afaiçonar-les i formar-les, per do-
nar-los una de les condicions pri-
meres de la seva comunitat i de la 
seva solidaritat, haver nascut en 
el mateix indret del món. La seva 
força és tan vigorosa, que fins i tot 
la gent que hi arriba, provinent 
d’altres terres, acaba per ésser-ne 
influïda i adaptada.

És en va, que vulguem desconèi-
xer o rebaixar aquestes veritats 
que gairebé no haurien d’ésser 
formulades, tant són evidents i 
tant estan en la natura de les coses 
i dels éssers. L’home per molt que 
li plagui de viure en altres terres 
o simplement de visitar-les, senti-
rà sempre el goig de retrobar pels 
seus camins gent de la seva proce-
dència i una hora vindrà que la cri-
da de la terra nadiua es farà sentir 
per a ell, més tard o més d’hora, 
apareixerà  l’enyor, al qual ni po-
drà ni voldrà resistir. Els catalans 
hem posat aquest sentiment en la 
paraula enyorança, la qual, si tan 
bé l’expressa, és perquè tan autèn-
ticament el sentim.

Catalunya està encapçalada pels 
monts dels Pirineus, la terra ca-
talana és una feliç combinació de 
muntanya, de planes en general 
i de marina. Això li dóna una rica 
varietat de paisatges, de climes i de 
contrastos. El muntanyam abrupte 
del Pirineu, de vegetació alpina, 

s’estén amb els seus avetars fins 
al mateix Montseny. Per tot Cata-
lunya s’estenen les serres que en 
davallen. I l’aliança de la muntanya 
i la mar sorgeix tot al llarg de la 
costa. Les terres catalanes formen 
un tot harmoniós. La seva dilatada 
extensió al llarg del territori, vora 
la mediterrània, la seva brotada 
en les illes daurades, “On Déu vol-
gué formar-les”, com deia el rei 
conqueridor. Terra de contrastos, 
aquesta que s’eleva en feréstegues 
altituds muntanyanes o s’ajeu en 
planes fecundes, es perd en entru-
nyellats de serres o reposa en valls 
lluminoses, en platges “grogues 
de sol”, o en calanques adormides, 
ondula en tossals suaus al llarg de 

la mar, o en redreça en penyals so-
bergs o en costes alteroses i enas-
prides, reflecteix el cel en “les mi-
rades blavoses dels estanys”,  sap 
la melangia dels cims que la boira 
embolcalla. Riquesa i varietat mul-
tiforme i multicolor!, Catalunya és 
alhora aspra i suau, eixuta i molla, 
esquerpa i franca, altiva i humil, 
tràgica i serena.

Aquest amor a la pàtria és un sen-
timent natural, com l’amor d’home 
i dona, com l’amor de pares a fills, 
per això, si algun esforç cal esmer-
çar de cara al patriotisme, no és 
sinó un esforç de millorament, així 

Pàtria

L

també l’amor a la pàtria ha d’ésser, 
podat de totes les formes d’agressi-
vitat, d’odi a tot allò foraster, de vo-
racitat de domini, de desconeixença 
i menyspreu envers l’amor dels al-
tres a llur pròpia pàtria, d’una ma-
nera molt senzilla; “si tu estimes la 
teva pàtria, has de comprendre que 
cadascun dels altres homes estimi 
també la que el destí li ha donat”.  

És clar que la pàtria de que par-
lem és molt més que la materialitat 
de la terra on hem nascut, la terra 
no és sinó l’element primer, materi-
al imprescindible, sense terra no hi 
ha pàtria i no tenir pàtria és la tra-
gèdia dels pobles sense terra.  Tant 
senzill que fóra d’enfocar aquestes 
qüestions de dignitat d’un poble, 
amb l’esperit obert i amb justícia 
distributiva, amb la simple aplicació 
de formules elementals de convi-
vència, com aquella que diu “ el que 
no vulguis per a tu, no ho vulguis 
per als altres”, o aquella altra que 
consigna, “dona a cadascú el que és 
seu”. Però quan en algun moment 
alguna cosa o fet, és vol insinuar en 
aquest sentit, amb paraules de com-
prensió, cordialitat i dignitat sonen 
en algun indret enlairat, i vénen, 
no paraules, sinó fets contundents 
i contradictoris, a tirar-ho tot per 
terra i a demostrar que res havia 
canviat i que continuàvem, vist pels 
demès com un poble ocupat sense 
res a dir, i voler fer-nos acotar el cap 
una i una altre vegada, volen amb 
aquest fets demostrar-nos que res a 
canviat i que som allà on érem. 

Res més lluny de la realitat ac-
tual, tenim capacitat, tenim veu, 
tenim dignitat i tenim la raó que 
ens dóna la nostra història, així, 
davant d’aquest temps convuls, de 
paraules i fets carregades d’odi, 
menyspreu i venjança, per qui es 
creuen que és seva, la nostra ter-
ra, ara ens cal fer, com ja s’ha fet 
altres vegades, ja m'enteneu. 

Les cartes i imatges que ens vulgueu 
adreçar han de fer constar noms de l’autor, 
l’adreça, un telèfon de contacte i el docu-
ment d’identitat. Els escrits han de tenir una 
extensió màxima de 20 línies. En cas que 
es depassin, la redacció es reserva el dret 
d’escurçar-les.

TONI 
PINYERO

Sant Fost de 
Campsentelles
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Psicoanalogia · Medicina Natural · Flors 
de Bach · Tests · Tècniques d’estudi...

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

contacte@psicopnaturmolins.cat

Guia

MÈDICA i
ESTÈTICA

Perruquera · Estilista

Gaietà Vínzia, 58 · Mollet del Vallès
93 579 21 61 immamfa@gmail.com

MAG magnífi ca
Nous productes d’hidratació, recuperació 
i allisat del cabell, sense formol ni additius. 
Apte per a embarassades

CENTRE DE MASSATGE 
i OSTEOPATIA

c. Feliu Tura, 8, local · Mollet
Tel. 609 81 87 85

Hores convingudes

25 anys d’experiència

A partir de dissabte, a les 11 h, i fins diu-
menge al vespre, Palau-solità i Plegamans 
entrarà en un túnel del temps per cele-
brar una nova edició del Mercat Medi-
eval al Castell de Plegamans –amb visi-
tes guiades– i al parc de Can Linares. Les  
jornades de recreació històrica estaran 
plenes d'activitats infantils, cercaviles, tor-

nejos amb cavalls, faquirs, bufons, ronda-
llaires, exhibició d'oficis, falconeria i jocs 
de taula. I tot plegat amb una ambientació 
i uns personatges que estaran inspirats en 
l'època medieval. Diumenge, a les 20.30 h, 
es farà la cercavila musical de clausura amb 
un espectacle de foc a càrrec de Monstre 
Scroom i el faquir.

MERCAT MEDIEVAL DE PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS
Castell de Plegamans i parc de Can Linares 

www.palauplegamans.cat

Palau-solità i Plegamans es torna
a guarnir d'època medieval 

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

PISO EN MONT-
MELÓ. 85 m2, asc., 
3 hab. (2 dobles y 
1 individual), baño, 
comedor y cocina 
con lavadero. CEE: 
E. Precio: 110.890 
euros. Tel. 656 874 
298. Ref. EV11032. 

SANT FOST. Ref. 
ALBA. 281 m2, 3 
hab., 3 banys, 2 
places de pàrquing, 
traster, piscina co-
munitària. CEE: E. 
Casa adossada amb 
sortid directa a zona 
comunitària. Preu: 
425.000 euros. Tel. 
935 705 123.

MOLLET CENTRE. 
Ref. ROBERT. 84 
m2, 3 hab., 2 banys, 
traster. CEE: G. Pis 
amb molta llum i 
bona distribució. 

Preu: 180.000 euros. 
Tel. 93 570 51 23.

CASA ADOSADA EN 
MONTORNÈS. 180 
m2, 3 plantas, 5 
hab., baño, 2 aseos, 
cocina, lavadero, 
comedor, terra-
za (20 m2), suelo 
gres, garaje (pedir 
vado y quitar es-
calón), chimenea, 
carpintería exte-
rior de aluminio, 
carpintería interior 
de madera. Planta 
baja, local, garaje 
con baño y trastero 
de 65 m2. 1a planta, 
salón, cocina, aseo 
y 2 hab. 2a planta: 
3 hab., baño y ter-
raza de 20 m2. Ref: 
LV11469. 667 691 110.

PISO EN MONTOR-
NÈS. 88 m2, hab., 
salón,  balcón, co-
cina amplia, baño 
con ducha, lavade-

ro, aluminio, puerta  
roble, suelo gres, 
calefacción, ascen-
sor. Ref. LV11618. Tel. 
935 683 545.

PISO ESQUINERO 
EN MONTMELÓ. 67 
m2, exterior y con 
mucho sol. Conser-
vado. 3 hab., come-
dor, cocina, baño 

3 piezas con 1/2 
bañera. Terrado co-
mun. y trastero in-
dep. Precio: 85.000 
euros. Ref. EV11061. 
Tel. 656 874 298.

RIPOLLET. CAN TI-
ANA. Ref. Montser-
rat. 87 m2, 3 hab., 
2 banys, pàrquing 
i traster. CEE: D. Pis 

ampli. Preu: 206.000 
eur. Tel. 935 705 123.

PISO EN MOLLET. 
CAN PANTIQUET. 
Asc. 4 hab., baño, 
comedor, balc., 
coc. ref., con lavad. 
Calefac., a. a., suelo 
gres, carp. int. roble 
y ext. alum. CEE: E. 
Precio: 155.000 eu-
ros. Ref. JV13270. T. 
93 579 33 33.

LLIÇÀ D’AMUNT. 
CAN SALGOT. Ref. 
RVIII-LLOV. 219 m2, 
3 hab., 2 banys, 
parcel·la: 763 m2, 
pàrquing i traster, 

piscina i jardí, CEE: 
G. Casa a 4 vents 
amb llar de foc. 
Preu: 287.000 euros. 
Tel. 93 570 51 23.

CASA ADOSADA EN 
MARTORELLES. Ref. 
JV13604. Consta de 
bajos más 2 plantas. 
3 hab., baño, 2 ase-
os. Parquing y jardín 
privado. Acabados 
de calidad. Cale-
fac. CEE: E. Precio: 
260.000 euros. Tel. 
93 579 33 33.

PERSONA SERIA 
necesita habitación 

en alquiler en Parets 
o Mollet. Buenas 
referencias. Tel. 678 
350 973.

¡HOLA! SOMOS TRES 
AMIGUITAS LATI-
NAS. Piso particular. 
Hacemos todo tipo 
de servicios. Ven a 
conocernos. No pi-
erdas  más el tiem-
po y ven a disfrutar. 
Te invitamos a copa. 
Tel. 688 23 56 40.

MIREIA. Alegre, 
divertida, coqueta 
y sobre todo muy 
morbosa. Des-

cubrirás en mi una 
delicia. Hago una 
gran variedad de 
servicios: griego, 
69, francés, beso 
negro, beso con 
lengua y lluvia do-
rada. Muy comple-
tita. Teléfono 611 26 
20 91.

NEGRITA COMPLE-
TITA EN MOLLET. 
Hola chicos, soy 
Nataly, tu negrita 
cariñosa. De nuevo 
en Mollet, con todos 
los servicios que te 
gusta hacer y sin 
prisas. Solo tienes 
que llamar al telé-

fono: 632 814 003.

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

tipo de servicios. 
Llámame. Tel. 698 
233 361.

ZARA, MASAJISTA 
40 AÑOS. Cariñosa, 
besucona, buenas 
tetas, sexo, grie-
go, francés natural 
hasta el final. Piso 
particular. Salidas. 
Tel. 671 27 26 11.

IMMOBILIÀRIA
COMPRA

LLOGUER

RELAX

Empresa de mensajería y transporte 
urgente por ampliación de nuestra 

cartera de clientes necesita AUTÓNOMOS 
CON FURGONETA DE 500 KG DE CARGA 

PARA REPARTO EN VALLÈS OCCIDENTAL 
Y EL BAIX LLOBREGAT CLIENTES FIJOS. 

DE LUNES A VIERNES TRABAJO 
CONTINUADO. BUENAS CONDICIONES.

935.193.193

2 CHICAS NUEVAS
Económico. 130 de pecho, 
Sí a todo.  611 27 78 12

TRAVESTY CUBANA 
REINA Beso negro, 22 cm. 

667 04 70 62
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ESPORTS
La UESF femenina vol ser quartaEl CP Parets participa al Campionat de Barcelona
Invictes a la segona volta –7 victòries i 1 empat–, 
el primer equip femení de futbol de la UE Sant 
Fost vol seguir diumenge amb la ratxa, amb
el partit contra les penúltimes, el Vilomara. 
Ara són sisenes a només 2 punts de les quartes.

Sant Vicenç de Montalt va acollir el cap de setmana el Campionat de 
patinatge de Barcelona Cadet Juvenil, on van participar 4 patinadores 
del Club Patí Parets: Aina Martín (6a) i Ariadna Amorós (9a) –cadets–, 
i Carolina Pérez (14a) i Anaïs Urbano (3a) –juvenils–. D'altra banda, 
Aina Martín participarà en la Copa Alemanya del 8 al 12 de maig.

El Recanvis perd de 30 punts i
es manté a la penúltima posició
El  segon  equip  masculí del Recanvis Gaudí-CB Mollet va perdre diu-
menge de 30 punts contra la Salle Reus (86-30) i es manté com a penúl-
tim classificat de la Copa Catalunya. Dissabte (17.30 h) rebrà a casa el 
CB Salou, segon classificat. També del Recanvis, però del primer equip, 
Albert Griso –que marxa del club– va disputar dissabte el seu darrer 
partit com a local al pavelló Plana Lledó després de nou temporades. El 
club li va entregar una Dona d'Aigua Trèbol com a mostra d'agraïment.

BÀSQUET | Copa Catalunya  PARTIT MOLT IGUALAT 

Núria Gurri, nova 
campiona del Vallès
Núria Gurri, del Club Atletisme 
Montornès, es va coronar per se-
gon any consecutiu com a campi-
ona del Vallès en llançament de 
martell en la categoria absoluta. 
Va ser dimarts a Barberà i va fer 
un llançament de 35,84 metres.

LLANÇAMENT DE MARTELL

MOLLET DEL VALLÈS. El primer 
equip del Mollet va empatar diu-
menge contra el Llagostera en 
un partit sense gols malgrat les 
clares ocasions de gol d'ambdós 
equips. Els molletans van portar 
la iniciativa durant bona part del 
partit, però no van poder desfer la 
igualada inicial.

De fet, al minut 88 els d'Alber-
to Manga haurien pogut guanyar 
el partit, quan Castro va xutar des 
de la frontal de l'àrea i la pilota va 
marxar fregant el pal esquerre.

Els molletans ara tenen per 
davant dos enfrontaments molt 

importants: aquest diumenge (18 
h) visita el Municipal Nou de Ba-
nyoles –17è classificat, només dos 
punts per sota dels molletans–; i 
la setmana que ve rebran el Cas-
tellar, que és cuer. Sis punts que 

víctor león

FUTBOL | Primera Catalana  SENSE GOLS EN UN PARTIT EN QUÈ VA GAUDIR DE CLARES OCASIONS

El Mollet UE rasca un punt
en la visita del Llagostera

EMPAT  El resultat encara manté els molletans a la quinzena posició

C.E. BANYOLES - CF MOLLET UE
Diumenge, 6  18 h Banyoles

CF MOLLET UE   0
U.E. LLAGOSTERA B   0

podrien ser vitals per aconseguir 
la permanència, que ara mateix es 
troba a només un punt. 

BÀSQUET  ELS DOS PARTICIPANTS DEL RECANVIS VAN GUANYAR

El Mini Bàsquet es queda a Mollet
El cap de setmana es va celebrar la primera part del 12è Torneig Mini 
Ciutat de Mollet, Memorial Antoni Viladomiu, i les dues finals les van
guanyar els equips minis del Recanvis Gaudí CB Mollet. La final femenina 
va enfrontar l'equip de casa contra el Club Natació Sabadell (50-38) i la 
masculina la va jugar el Recanvis Gaudí contra la UE Mataró (56-38).

víctor león

LA LLAGOSTA.  La victòria de la Con-
còrdia al camp del Castelldefels el 
cap de setmana (2-3), sumada a 
la derrota del líder, el Femisport 
Palau, a casa del Castelló (1-0), ha 
portat les llagostenques fins a la 
segona posició de la Segona Divi-
sió Nacional Femenina de futbol 
sala, empatades a 53 punts a les 
palauenques (primeres) i el Futsal 
Ciutat de Torrent (terceres).

L'entrenador de la Concòrdia, 

Javier Ruiz, es mostra molt satis-
fet, encara més tenint en compte 
que aquest no era l'objectiu a prin-
cipi de temporada, sinó que l'únic 
que es plantejaven era "competir 
en les millors condicions possi-
bles". Mateix objectiu que tindrà 
dissabte contra el Vallirana.

D'altra banda, la Concòrdia tam-
bé s'ha classificat aquesta setma-
na per a les semifinals de la Copa 
Catalunya. 

FUTBOL SALA | Segona Nacional  MÉS A PROP DE L'ASCENS

La Concòrdia, colíder amb 
el Femisport i el Torrent

MOLLET. La patinadora molletana 
Júlia Marco va aconseguir el cap 
de setmana el subcampionat d'Eu-
ropa en la modalitat de xou petit. 
En una competició on van parti-
cipar patinadors i patinadores de 
nou països europeus –Portugal, 
Itàlia, França, Alemanya, Països 
Baixos, Dinamarca, Israel, Estonia, 
Andorra–, Marco i el seu equip, el 
Clup Patí l'Aldea (Baix Ebre), van 
fer el segon millor xou del campi-
onat. El club campió d'Europa va 
ser el Portogruaro Division italià, 
i el bronze se'l va endur el Roma 
Roller Team.

La molletana no competeix en 
aquesta modalitat al Club Patinat-
ge Artístic Mollet –on sí que fa les 
modalitats lliures i figures obliga-
tòries–, sinó que ho fa a l'Aldea. 
L'entrenador del club tarragoní 
es va posar en contacte amb ella 
i des del setembre entrena a l'Al-
dea. Abans d'aquesta segona po-
sició, Marco ja havia guanyat el 
campionat territorial de Tarrago-
na, el de Catalunya i el d'Espanya 
amb el CP l'Aldea. Ara, el següent 
pas és el Campionat del món, que 
se celebrarà a l'octubre a la ciutat 
francesa de Nantes. 

PATINATGE ARTÍSTIC  HA ESTAT EN LA MODALITAT XOU PETIT

La patinadora Júlia Marco, 
subcampiona d'Europa

arxiu

NOU ÈXIT  Es tracta del quart podi de Marco amb el Club Patí l'Aldea

Tecnificació a la 
Llagosta de la mà 
de Paco Sedano
LA LLAGOSTA. El porter de futbol 
sala del FC Barcelona Paco Sedano 
–també és internacional– portarà 
a terme una sessió de tecnificació 
al CEM El Turó. La jornada, que es 
farà dimecres (de 17 h a 20.30 h), 
està destinada a futbolistes des 
de prebenjamins fins a juvenils. 
El preu de la tecnificació és de 25 
euros, preu que també inclou una 
samarreta, un diploma i la partici-
pació en un sorteig.

FUTBOL SALA
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n Gairebé 1.700 persones van partici-
par dissabte de la setmana passada a 
la cursa solidària Mou-te per l'Esclerosi 
Múltiple, organitzada per la Fundació 
Esclerosi Múltiple (FEM), i amb el suport 
tècnic del Club d'Atletisme Montornès, 
el Circuit de Catalunya, les federacions 
d'atletisme i patinatge, i l'Sport. Es trac-
ta de la 18a edició de la cursa, que es fa 
al Circuit, i té l’objectiu de conscienciar 
la població sobre aquesta malaltia que 
afecta actualment 7.500 persones a Ca-
talunya. Els fons recaptats enguany es 
destinaran a l’Esclerosi Múltiple infantil, 
que comporten entre un 3 i un 10% dels 
afectats diagnosticats. 

1.700 PARTICIPANTS 
EN LA CURSA PER 
L'ESCLEROSI MÚLTIPLE

PARETS. Divendres passat s’estre-
nava On són els límits?, un docu-
mental que repassa l’aventura que 
van viure l'esportista i alcalde de 
Parets, Sergi Mingote, i el nedador 
paralímpic Miguel Luque, per cre-
uar nedant l’estret de Gibraltar. 
“Tot va sorgir com una simple 
proposta entre el Sergi i jo”, re-
corda Luque. "Volíem fer algun 
acte benèfic a favor d’alguna 
ONG de la comarca. I així vam 
contactar amb Apindep”. Una 
associació que ajuda les persones 
amb discapacitat psíquica i amb 
seu a Santa Eulàlia de Ronçana, 
lloc on es va estrenar el documen-
tal dirigit per Albert Barceló.

“Des del primer moment ens 
va semblar una proposta fantàs-
tica”, explica la presidenta de l’or-
ganització, Mercè Llauradó. “I més 
encara quan l’empresa Freu-
denberg, també de Parets, es va 
assabentar de la iniciativa i s’hi 
va sumar. Cada any organitzen 
una pedalada solidària al Circuit 
pels familiars i treballadors, i 
donen un euro per cada quilò-
metre que es faci. I en total van 
recaptar 4.081 euros”. Als que cal 
sumar uns altres 1.000 que es van 
recaptar amb la venda de casquets 
de natació fabricats per a l’ocasió. 
Però el més dur estava per arribar...

'Contra viento y marea'
Com diu l’expressió, això és el que 
van haver de fer Luque i Mingo-
te: nedar en unes condicions més 
dures que les previstes. “El vent 
bufava molt fort i els corrents 
marins ens allunyaven de la 
costa africana”, recorda Mingo-
te. Van sortir a les 9 h del Port de 
Tarifa amb l’arribada prevista a 

Punta Marse. “La distància més 
curta entre dos punts de l’estret 
–apunta Luque-: uns 14 kilòme-
tres. Però arran de les dificul-
tats, vam acabar nedant 17 km”.

En total 5 hores de travessia. 
“Però en els moments més di-
fícils, notàvem l’escalf de la 
gent d’Apindep que no paraven 
d’animar des del vaixell que ens 
feia de guia”. “Només van po-
der-hi anar sis persones i dos 
educadors, els que cabíem a la 
furgoneta!”, rememora Llauradó, 
“però no van parar d’animar 
durant tota l’estona, va ser molt 
important per a ells”.

De fet, Mingote afirma que en-
cara estan en contacte amb alguns 
d’ells: “Ens escrivim i anem par-
lant, i t’adones de quin valor té 
tot això. No és el fet de creuar 
l’estret o no, i a més amb algú 
com el Miguel, que és multime-
dallista paralímpic i això els 
hi dóna molta força per veure 
que, dins de les discapacitats 
de cadascú, poden trobar mol-
tes capacitats, i poden ser molt 

capaços”. En aquest sentit, l’al-
calde de Parets destaca “la gran 
tasca que fan, especialment en 
la inserció laboral d’aquestes 
persones”.  jaume ribell

apindep

NATACIÓ  LUQUE I MINGOTE RECORDEN COM VAN RECAPTAR FONS PER L’ASSOCIACIÓ APINDEP

"Creuar l’estret nedant va 
ser dur, però molt gratificant"

LUQUE El medallista paralímpic saluda amb el polze amunt des de la barca

Arts marcials  HI VAN PARTICIPAR UN CENTENAR DE PERSONES

Master Class de Kobudo a Martorelles
Dissabte es va celebrar una Master Class de Kobudo a l'envelat de 
Martorelles, a càrrec del mestre Choyu Hentona. El centenar d'assistents 
va aprendre a utilitzar diferents eines com el bo, els nunchakus, la tonfa i 
el sai. El mestre i la seva filla Asayumi també van realitzar una demostració 
de les seves habilitats en aquest art marcial.

víctor león

MONTMELÓ. A poc més d’una set-
mana per donar el tret de sortida 
al Gran Premi de Formula 1 del Cir-
cuit de Catalunya, dimecres es va 
presentar la cursa al Recinte Mo-
dernista de Sant Pau (Barcelona).

L'alcalde de Montmeló, Antoni 
Guil, va assegurar que “tornar a te-
nir aquí la F1 és una fita molt im-
portant" i va agrair la "implicació 
de tot el territori, per tal de do-
nar suport a una instal·lació que 
s’ha de conservar". El president 
del Circuit, Vicenç Aguilera, tam-
bé va recordar que aquesta serà la 
28a cursa al Circuit i que hi haurà 
una novetat: "l’estrena oficial 
del nou asfalt a la Formula 1". I 
va concloure: "tant Liberty Me-
dia com el Circuit hem treballat 

conjuntament per fer de l’aficio-
nat el focus de tot, tindrem més 
de 1.000 persones –batucaires, 
gegants, castellers, grafiters...– ani-
mant els espectadors".

En aquest sentit, també hi hau-
rà un espai per a tota la família, el 
Family Village, situat a l’antic heli-
port i a la zona del bosquet. Amb 
animació i activitats durant tot el 
cap de setmana (de 10 h a 17 h): 
zona chill out, food trucks i músi-
ca en directe pels més grans, i una 
zona kids amb pallassos, manu-
alitats i piscina de boles. A més, 
dijous es realitzarà la tradicional 
visita del Pit-Lane i la signatura 
d’autògrafs (16 h), seguides d’una 
exhibició de kàrting a la recta del 
Circuit amb els pilots de F1.  

Compte enrere per 
al Gran Premi de F1

MOTOR  EL CIRCUIT ACULL LA 28A CURSA DE FORMULA 1
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CULTURA

Un clàssic de 
Tennessee Williams
MOLLET. La companyia Cornellà Te-
atre representa aquest divendres 
(20.30 h) a la Sala Fiveller el clàssic 
del segle XX del dramaturg Tennes-
see Williams: La gata sobre el tejado 
de zinc caliente. La família Pollit es 
reuneix per celebrar l’aniversari del 
patriarca de la família, l’avi. Sota la 
mirada i els diàlegs dels personat-
ges s’aconsegueix despullar l’ànima 
de tots ells reflectint les ambicions, 
els interessos i les falses aparences.

MÀGIA

El Circo Raluy Legacy 
instal·la la carpa a Mollet

circo raluy

Niedziela i l'Emily Raluy, finalistes de 'Got Talent', hi actuaran

Txema Màgic 
arriba a Mollet 
amb ‘Tea time’

TEATRE

Teatre social a 
l'espai Montbarri
MONTORNÈS. Els grups de teatre 
social del Centre Infantil La Peixera 
i del Centre Juvenil Satèl·lit repre-
senten aquest divendres (18.30 h) 
les seves obres de final de curs. El 
primer grup representarà El millor 
de tots, on uns crítics culinaris s'en-
carregaran de buscar el millor res-
taurant de la ciutat. El segon farà 
l'obra Acosadxs, amb gelosia, inno-
cència, abusadors, odi, amor, enve-
ja, menyspreu, desigualtat i abús.

MUSICAL

Un cabaret en 
clau de dona,
a Can Rajoler

INFANTIL I JUVENIL

'Tu cara me suena' a la LlagostaConcert de cambra a l'església de Sant Sadurní
Els alumnes de cant de l'espai cultural la Carpa 
de la Llagosta protagonitzaran dissabte (20 h) 
el concurs musical Tu cara me suena. Serà al 
Centre Cultural i es donaran premis als primers 
classificats. L'entrada costa quatre euros.

L'església de Sant Sadurní de Montornès acollirà dissabte (20 h) un 
concert de cambra a càrrec del grup Astorga. S'interpretaran peces de 
compositors alemanys de l'època del Barroc –com Johann Sebastian 
Bach o Georg Philipp Telemann–, amb instruments com el clavecí, la 
viola de gamba, el violoncel i flautes travesseres. L'entrada és gratuïta.

MOLLET. El Lledoner es vesteix 
de gala  divendres  (20.30 h)  per  
gaudir  de l’hora del te (Tea  Time) 
amb la companyia Txema Màgic. 
En Txema espera visita a casa seva, 
però no s’imagina que vindrà tanta 
gent ni  tan  puntual.  El  rellotge  
s’havia espatllat.  Només  la  mà-
gia  podrà resoldre aquest contra-
temps. L’imprevist es converteix 
en un espectacle de màgia visual, 
molt cuidat i creatiu per a tots els 
públics. Una proposta amb apari-
cions, desaparicions i manipulaci-
ons que transformen la realitat, de 
la mà del mag més  jove  de  Barce-
lona  amb  més projecció  interna-
cional,  el  Txema, que ha actuat en 
més de 15 països. 

MOLLET. El Circo Raluy Legacy 
presenta a Mollet el seu últim es-
pectacle, que ja han pogut gaudir 
més de 300.000 espectadors en 
les més de 500 funcions represen-
tades arreu de 40 ciutats diferents 
durant l'últim any. Es tracta d'un 
"espectacle per a adults, que 
cap nen hauria de perdre's", en 
el qual destaca el número de pa-
tinatge que fan les germanes Nie-
dziela i Emily Raluy, amb el qual 
han arribat a la final de l'edició 
d'enguany del programa Got Ta-
lent de Telecinco.

Del 3 al 13 de maig, el parc de ca 
l'Estrada acull aquest espectacle 
que combina la tradició i l'essèn-
cia del circ clàssic del segle passat 
–espectacles de foc i actuacions 
d'acròbates i clown– amb les úl-
times innovacions tècniques i una 
posada en escena molt cuidada. 
Una experiència que no finalitza 
amb l'espectacle, sinó que l'en-
cant dels carruatges retro –senya 
d'identitat de la família Raluy– fa 
que visitar el circ sigui una opor-
tunitat única per viatjar en el 
temps: carruatges de principis de 
segle, la carpa –de 30 metres de 
diàmetre i 12 metres d’alçada i 
amb un aforament de 750 espec-
tadors per funció–, la cafeteria 
ubicada en una de les caravanes, 

CIRC  PROGRAMADES 12 FUNCIONS AL PARC DE CA L'ESTRADA FINS AL 13 DE MAIG

l'orgue que data de 1912... És un 
autèntic circ-museu.

El Circo Raluy Legacy posa en 
valor la tradició d’una família que 
fa més de cinc generacions que 
es dedica a la professió, amb la 
mateixa devoció que ho feia Luis 
Raluy Iglesias als seus inicis. L'es-
pectacle compta amb l'actuació 
dels membres de la família de 
Luís Raluy, el patriarca, Niedziela 
i Emily Raluy i un conjunt d'artis-
tes internacionals amb actuacions 
de gran impacte. A més, reivindi-

quen que són un show centrat en 
les persones, i per això ja fa 8 anys 
que no treballen amb animals.

En total, es faran una dotzena 
de funcions després de l'estrena 
d'aquest dijous. Seran divendres 4 
(18.30 h), dissabte 5 (17 h i 19.30 
h), diumenge 6 (12.15 h i 17 h), 
dijous 10 (18.30 h), divendres 
11 (18.30 h), dissabte 12 (17 h i 
19.30 h) i diumenge 13 (12.15 h i 
17 h). Les entrades es poden com-
prar a les taquilles del circ i al web 
del Circo Raluy. 

PARETS. CabaretA, un espectacle 
diferent i original que barreja di-
versos estils de cabaret en clau 
de dona i en to irreverent serà 
diumenge (19.30 h) al teatre Can 
Rajoler. Una actriu i una pianista 
han escrit i compost temes que 
van des d'un estil picant fins a la 
cançó denúncia. Un cabaret com 
els d'abans, però d'ara i en clau de 
dona. Talent i bon humor s'ajunten 
en aquest espectacle en què dues 
dones iconoclastes són capaces de 
dir un monòleg teatral dels més 
seriosos a ritme de blues, d'imagi-
nar-se un personatge de Rodoreda 
cantant el més sensual dels cu-
plets o de dur el públic a passejar 
entre textos i cançons. 

PATINATGE  Moment de l'espectacle que protagonitzen les germanes Raluy
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Y... TODOS LOS JUEVES
A PARTIR DE LAS 20 h

Primeros platos:
� Canelones caseros de rustido
 a la portuguesa
� Mongetes del Ganxet con almejas
� Frutos de primavera al aceite 
 de hierbabuena con contrastes
� Fusilli al huevo en salsa milanesa

Segundos Platos:
� Chuletillas y medianas de cordero a la parrilla con alioli
� Rabo de ternera rubia gallega estofado al estilo 
 tradicional con puré cremoso de patatas  al aceite 
 de oliva
� Delicia ibérica con champiñones a la crema y fritas
� Lubina asada, sal Maldon, limón y su bresa

Agua, vino, pan, postres de la casa y Copa de cava para brindar 

Este DOMINGO 6 DE MAYO tenemos 

JUEVINTXOS
¡Te esperamos!

Menú especial Día de la Madre
Venid a celebrar este día tan especial y después...  

¡RESERVA YA!

EL PLAN
PERFECTO

PARTIDAZO!!!

CON NOSOTROS · A LAS 20.45 HVIVE EL CLÁSICO21,90€
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El grup llagostenc Nanocosmos Teatre va estrenar el cap de setmana la seva 
nova obra, Spot. Es tracta d'un espectacle escrit pels dramaturgs Carles Alberola 
i Roberto García, que ha adaptat Carme Vilar i que va provocar les rialles dels 
assistents que van omplir mitja entrada del Centre Cultural tant en la sessió de 
dissabte com en la de diumenge. la llagosta víctor león

Una obra que gira entorn dels spots

MOLLET. Aquest divendres, el Cen-
tre Cultural la Marineta celebra 
la 4a Mostra Audiovisual Col·lec-
tiva L'habitació del Farmacèutic. 
Serà de 20 h a 0 h quan creadors 
i creadores mostraran tota mena 
d'obres audiovisuals per les di-
verses estances de l'antic hostal: 
curtmetratges, documentals, vi-
deoart o videomapping.

Hi haurà obres de més d’una se-
tantena d'artistes locals i vinguts 
de fora –l'Ajuntament ha donat 
suport a la producció de 4 dels 
projectes– i també es podrà veu-
re treballs d'alumnes del Centre 
d'Estudis Mollet. 

AUDIOVISUAL

'Set dones i moltes paraules', a Parets
Es tracta d’un recital dedicat a les dones estrenat a la Festa Major de 
l’estiu passat que ara ha estat adaptat al format teatral. Set dones, set 
veus. Les de Gemma Arimon, Ramona Arimon, Pilar Anglarill, Pilar Guasch, 
Carme López, Maria Pujol i Eulàlia Ripoll. Set membres de l’associació 
cultural Niu d’Art Poètic de Parets que diumenge passat van recitar tant 
poesies de Josep Palau i Fabre com d’altres de pròpies. L’espectacle també 
va comptar amb la música en directe de Xavier Iglesias, professor de piano 
a l’Escola Municipal de Música, i del president de Niu d’Art, Isidre Oller. 
Està previst que, pròximament, es pugui representar a altres localitats.

víctor león

POESIA  TAMBÉ VA RETRE HOMENATGE AL POETA PALAU I FABRE

PARETS. La productora Dawn Me-
lodies Productions ha presentat el 
darrer any un thriller psicològic 
sobre la diversitat racial i sexual 
–Memorias del Agua– amb un im-
portant protagonisme paretà. Per 
una banda, Dawn Melodies té seu 
a Parets; i per l'altra, el curtme-
tratge es va enregistrar a la pisci-
na Miguel Luque del municipi.

Es tracta d'un film que tracta la 
diversitat racial i sexual de Car-
la i Helena, dues joves nedadores 

que des de l'adolescència, i mal-
grat el racisme que hi ha entre les 
seves famílies, decideixen que-
dar en secret per entrenar i fer 
realitat el seu somni. La història 
arrenca amb el retrobament de 
les protagonistes a la piscina on 
entrenaven d'amagades. Carla va 
aconseguir formar part de l'equip 
olímpic de natació i un any més 
tard torna per parlar amb Helena, 
però la sobtada aparició d'un des-
conegut converteix la trobada en 

dawn melodies productions

CINEMA  HA ESTAT PRODUÏT PER LA PARETANA DAWN MELODIES PRODUCTIONS

Un curt sobre la diversitat 
racial i sexual fet a Parets

ENREGISTRAT A CASA La gravació va tenir lloc a la piscina Miguel Luque

una situació claustrofòbica, que 
fa que la conversa sobre el futur 
d'ambdues noies i el desig incon-
fessable de Carla quedin inter-
romputs per la necessitat de fugir. 
Es presenta una història que ha 
estat comparada amb la de Romeu 
i Julieta de William Shakespeare, i 
que fins al moment ha estat can-
didata a 22 premis i n'ha guanyat 
diversos, com dos premis a millor 
curtmetratge, un premi del públic 
i dues mencions honorífiques.

Raquel Alcalá –protagonista de 
l'spot del Festival Eròtic de Barce-
lona 2017– i Tamara Ndong –actriu 
en un dels episodis de El Ministerio 
del Tiempo– són les actrius que in-
terpreten la Carla i l'Helena. i

4a mostra de
'L'habitació del 
Farmacèutic'
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dissabte 5

diumenge 6

divendres 4

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

Molt tapat ja des de prin-
cipi del dia, amb ruixats 
dispersos, febles en gene-
ral. Temperatures lleuge-
rament  més baixes.

Un altre dia amb molts 
núvols, i amb probabilitat 
de ruixats, tant al matí 
com a la tarda, probable-
ment de poca durada.

Repetició de la jugada. 
Matí variable, amb núvols 
i clarianes, i tarda amb 
ruixats dispersos, més 
probables a l'interior.

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

DIJOUS, 26 23ºC 14ºC  20ºC -            32 km/h SE

DIVENDRES, 27 25ºC 13ºC  19ºC -             31 km/h SE

DISSABTE, 28 22ºC 14ºC  20ºC -             24 km/h NE

DIUMENGE, 29 18ºC 11ºC  13ºC 9,8          63 km/h W

DILLUNS, 30 19ºC 8ºC  17ºC -             31 km/h WSW 

DIMARTS, 1 16ºC 9ºC  10ºC 15            29 km/h NE

DIMECRES, 2  19ºC 5ºC  17ºC -              29 km/h SE

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

=

Born in Exile va ser la banda guanyadora de la setena edició del festival 
Devilfest, el concurs que cerca la millor banda emergent de música metal. 69 
Válvulas van ser els segons classificats i Debone els tercers. La final del concurs, 
en un concert de set hores, va ser dissabte al Mercat Vell. mollet born in exile

El Devilfest ja té els setens campions

La Tramolla organitza
l'Estiu Escènic per a 
infants, joves i adults
MOLLET. L’escola de dansa i teatre 
La Tramolla de Mollet torna a or-
ganitzar l’Estiu Escènic És el quart 
cicle d’intensius d’arts escèniques 
dirigit a nens i nenes, joves i adults. 
Enguany serà del 25 de juny al 27 
de juliol, hi haurà tallers als ma-
tins (de 9 h a 12.30 h) per a infants 
d'entre 4 i 11 anys, i a les tardes i 
els caps de setmana estaran reser-
vades per als joves i adults. El cicle 
que engegarà a l'estiu ofereix la 
possibilitat de descobrir i ampliar 
la formació en diverses disciplines 
escèniques de la mà d’un equip de 
professors i professores especia-

listes, tots ells amb àmplia experi-
ència i trajectòria tant en el camp 
artístic com en el pedagògic. 

Durant les cinc setmanes del 
cicle hi haurà tallers de teatre a 
càrrec de Ferran Jiménez, teatre 
musical amb Xavi Navarro, dansa 
contemporània amb Nura Pinto, 
hip-hop amb Nita, breakdance 
amb Artis, dansa jazz amb Muri-
el Pasqual, dansa creativa amb 
Iolanda Moya, titelles amb Borja 
Nieto, teatre de carrer amb Clara 
Algaba, i bombolles i transparèn-
cies amb Adrià Viñas. 

Pel que fa als preus, les matrí-

cules formalitzades abans del 15 
de maig tindran un 15% de des-
compte addicional, i les que es fa-
cin abans de l’1 de juny, un 10%.  

A més, també hi ha altres pa-
quets de descompte que benefi-
ciaran els alumnes que s'apuntin 
a més activitats. La reducció de 
preu pot arribar fins al 45%. i

DANSA I TEATRE  PROGRAMACIÓ AMB DIVERSES MODALITATS

MOLLET. L’Escola Municipal de Mú-
sica i Dansa de Mollet farà dijous 
una jornada de portes obertes per 
donar a conèixer els cursos i les 
instal·lacions a les famílies que es-
tiguin interessades a inscriure-hi 
els seus fills per al curs vinent. 
A partir de les 18 h es donarà la 
benvinguda i es farà un recorregut 
informatiu pels diferents espais i 
aules de música, on es podrà veu-
re com s’imparteixen les diverses 
matèries que ofereix el centre.

Pel que fa a les preinscripcions 
de música, es podran fer del 14 al 
25 de maig. Quant a les de dansa, 
les dates són del 10 al 16 de maig. 
En ambdós casos s'han de fer a la 
secretaria de l'escola de dilluns a 
divendres de 17.30 h a 20 h. 

Portes obertes a 
l'Escola Municipal 
de Música i Dansa

Vizcarra exposa a Girona
MOLLET. La fotògrafa i retratista molletana Judith Vizcarra exposa des 
del 26 d'abril i fins dissabte vinent a la Casa de Cultura les Bernardes de 
Salt la mostra Meitats. L'autora ha centrat el seu treball en una profun-
da reflexió sobre el rostre, presentant-lo descompost en dues meitats 
que es complementen gràcies a una vinculació genètica que interpel·la 
l'espectador de manera impactant i convida a una reflexió sobre el pas 
del temps, les emocions i l'herència genètica. 

SANT FOST. La plaça de la Vila de 
Sant Fost serà l'escenari, dissabte 
(16 h), on se celebrarà al municipi 
el Dia Internacional de la Dansa. 
Serà a càrrec de l'Espai de Dansa i 
Arts Escèniques Assaig i comptarà 
amb la col·laboració de Ràdio Sant 
Fost, l'Associació de Danses de Sant 
Fost, l'Associació Cultural Revol i 
l'Ajuntament. Hi haurà exhibicions 
de dansa i FitKid, tallers d'acrobà-
cia (a càrrec de Cris Isern) i dansa, 
i una masterclass amb Júlia Trias. 

Assaig organitza  
el Dia de la 
Dansa a Sant Fost

MOLLET. Els alumnes de 2n del 
batxillerat artístic de l'INS Mollet 
exposen aquest divendres a la tar-
da (17 h) al Museu Abelló alguns 
dels projectes artístics realitzats 
durant el curs. Per la seva banda, 
els estudiants de 1r del batxillerat 
artístic del mateix institut també 
presentaran dimecres a la tarda 
una exposició fotogràfica al Cen-
tre Cultural La Marineta sota el 
nom d'Il·luminats en la foscor, re-
sultats de la tasca a l'aula.  

La Marineta i 
l'Abelló acullen 
l'art de l'INS Mollet

Dia de la Dansa

Pel que fa als esdeveniments més prò-
xims, dissabte se celebren els darrers 
actes del Dia Internacional de la Dansa 
a Mollet, i l'artista martorellenc Ricard 
Mira, amb motiu de la diada, inaugurarà 
a Can Gomà l'escultura Olga ballant. Serà 
a les 19 h. Abans, des de les 17.30 h, hi 
haurà una masterclass de dansa-teatre 
a càrrec de la companyia Mar Gómez, i a 
les 19.30 h començaran els espectacles 
de teatre dansa: Helado al vino i Brisa.

EXPOSICIÓ DE RICARD 
MIRA A CAN GOMÀ
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ALUMINIS

COEL
Fabricación, montaje, 

reparación de 
persianas y ventanas

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

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

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

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

¿Quieres ahorrar?
nosotros te ayudamos

COLOQUE MOTOR
A SU PERSIANA

Nuestros servicios

MOTORES PARA
TOLDOS CON MANDO
A DISTANCIA

MAMPARA DE DUCHA 
Versalles

MONTAJE INCLUIDO

MONTAJE INCLUIDO

MONTAJE INCLUIDO

* Hasta � n de existencias
149€
189€

319€
LLIÇÀ

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

+IVA

+IVA

+IVA

MOLLET.  La Cooperativa Un Toc de 
Festa organitzarà dissabte a la tar-
da, conjuntament amb Escena Mo-
llet i la Colla de Morats, la segona 
edició de la Global Bubble Parade 
a Mollet. Es tracta d'una cercavila 
popular "pensada per fer felices 
a les persones amb bombolles 
de sabó, música i bon rotllo", 
que tornarà a comptar amb el per-
sonatge del Dr. Bombolla al cap-
davant. També hi col·laboraran 
diverses entitats de la ciutat.

Més enllà de la cercavila, que ar-
rencarà a les 17 h del parc de les 
Pruneres, també hi ha preparats 

dos tallers de bombolles (de 15.30 
h a 16.30 h i de 18.30 h a 19.30 h) 
i una exhibició bombollaire (de 
18.30 h a 19.30 h). Ambdues acti-
vitats seran també a les Pruneres.

L'esdeveniment no és únic de 
Mollet, sinó que s'organitza simul-
tàniament a 130 ciutats del món i 
entre els objectius que es planteja, 
hi ha els de "construir comuni-
tats inclusives" i "promoure el 
benestar emocional". De fet, la 
tasca de la rua de les bombolles 
ha estat guardonada amb el Premi 
Internacional Carlemany, conegut 
com el premi europeu de la pau. 

cooperativa un toc de festa

CERCAVILA  LA GLOBAL BUBBLE PARADE TORNA DISSABTE A LA TARDA A LA CIUTAT

DR. BOMBOLLA

Segona edició de la rua 
de les bombolles a Mollet

35è concurs de Cante Jondo
LA LLAGOSTA. La 35a edició del Concurso Nacional de Cante Jondo Ciudad 
de la Llagosta, organitzat per la Casa de Andalucía de la Llagosta, arrenca  
dissabte (19 h). A la primera preliminar competiran David Barco, Blas Ma-
queda, Antonio Malagueño, Antonio Ramírez, Fran Atoche i José Antonio 
Escribano. La resta de rondes seran el 12 i el 26 de maig, i el 2 de juny, i la 
gran final es farà el 9 de juny. El certamen d'enguany, que compta amb el 
suport de FECAC, l'Ajuntament, MediaClip i la Diputació, estarà dedicat a 
Antonio Peña, guanyador del concurs en diverses ocasions. 

MARTORELLES. L'Escola Orfeòni-
ca de Martorelles organitza diu-
menge (de 12 h a 15 h) una arros-
sada popular a l'Envelat. Amb el 
tiquet, que val 12 euros, a més de 
l'arròs també entra la beguda, les 
postres i el cafè. El que hauran de 
portar els comensals són els plats 
i els coberts.

Arrossada de
l'Escola Orfeònica 
de Martorelles Cruz de Mayo a la Llagosta

LA LLAGOSTA. L'Asociación Rociera Andaluza de la Llagosta celebrarà 
dissabte la Cruz de Mayo. Serà a les 12 h amb una missa que tindrà lloc 
a l'església de Sant Josep. Tot seguit, en acabar la missa rociera, hi haurà 
diverses actuacions musicals i de ball. Per una banda, hi actuaran el cor 
llagostenc Jara y Romero i el terrassenc Voces del Camino. I per l'altra, pel 
que fa als balls, els quadres participants seran de tres entitats diferents: el 
Centro Cultural Andaluz de Granollers, l'Al-Ándalus de Mataró i els qua-
dres de l’Asociación Rociera Andaluza de la Llagosta. 

Davant la previsió de pluges, el 76è aplec de sardanes de Mollet es va fer a la 
pista coberta de Riera Seca. Amb la participació de les cobles Jovenívola de 
Sabadell, Mil·lenària i Sabadell, i sota l'organització de Tradicions i Costums de 
Mollet, l'1 de maig va tornar a ser dia sardanista a la ciutat. mollet víctor león

76è Aplec de la Sardana de Mollet
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Av. Lluís Companys, 26. Masia Can Serra
Parets del Vallès. Tel. 93 172 83 99 · 640 114 095

canserradelpadro@gmail.com
/canserradelpadro. Horario: de 9 a 23 h.

BAR-RESTAURANT

Si us agraden les pizzes picants a 
LA TOMATE MAGIQUE n’hi troba-
reu una bona selecció. Una de les 
més saboroses i tradicionals és la 
Mexicana, una combinació extra-
ordinària dels ingredients que 
sempre tenen més bona accepta-
ció: tomàquet, olives, vedella pica-
da, blat de moro, pebrot i formatge 
emmental. Tot el sabor de Mèxic 

concentrat en una sola pizza, i ben 
amanida, si voleu, d’un oli picant de 
primeríssima qualitat. A més, per 
acompanyar la Mexicana, res mi- 
llor que fer-ho amb un bon vi d’en-
tre l’extensa selecció que hi ha a la 
casa. Veniu a gaudir de les millors 
pizzes picants; de ben segur que 
la nostra Mexicana no us deixarà 
indiferents!

Pizza Mexicana
Tomàquet, vedella picada, blat de moro, 
olives, pebrot i formatge emmental

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

pizzerialatomatemagique.com
SUGGERIMENT
GASTRONÒMIC
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