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DIARI DE MOLLET I BAIX VALLÈS

SOLIDARITAT

LA POLICIA MUNICIPAL SE SUMA A LA CAMPANYA
#PELSVALENTS I VEN ESCUTS DEL COS PER
RECAPTAR DINERS CONTRA EL CÀNCER INFANTIL

ECONOMIA

12

MOLLET ÉS FIRA APLEGARÀ MÉS DE 330
COMERÇOS PARTICIPANTS, UNA XIFRA QUE
CREIX UN 8% RESPECTE A L'ANY PASSAT 27

POLÍGONS ELS DINERS SERVIRAN PER FINANÇAR LES ACTUACIONS DEL PLA DE MILLORA DE POLÍGONS ACORDAT ENTRE L'AJUNTAMENT I ELS INDUSTRIALS 4

La Diputació injecta 234.000 euros
per millorar Can Magarola i Can Prat
SUCCESSOS

Laura Van Severen

L'avaria d'un camió cisterna
a Parets col·lapsa durant
hores amb llargues cues
la C-17 i l'autopista AP-7 9
SUPLEMENT ESPECIAL

Pàgines centrals

MARTORELLES BRUNZ
El festival de música es va traslladar a l’Envelat per la pluja 39
A L'ESCENARI El Petit de Cal Eril va ser un dels caps de cartell de la tercera edició, que va vendre 280 entrades i va portar altres noms del panorama català
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EN PORTADA

El Galzeran
uneix forces
contra les
addiccions
El Centre d’Atenció Comunitària (CAC) de
Montornès acull el nou servei de prevenció
de drogues i pantalles de la Mancomunitat
del Galzeran. També hi participen Vilanova,
Martorelles, Santa Maria i Vallromanes
BAIX VALLÈS. Dijous passat es va
presentar el Servei d’Assessorament per a la prevenció del consum
de Drogues i Pantalles (SADIP) de
la Mancomunitat del Galzeran a
Montornès, que s'oferirà als veïns
de Montornès, Martorelles, Vilanova del Vallès, Santa Maria de Martorelles i Vallromanes. El servei es
donarà al Centre d’Atenció Comunitària (CAC) de Montornès tots els
dijous (de 10 h a 14 h i de 15.30 h
a 18.30 h) a càrrec de personal especialitzat. També es treballarà en
la prevenció dins dels instituts dels
municipis participants.
Tot plegat és un servei públic
inclòs en el Crític –Pla de Prevenció en drogues, pantalles i riscos
associats de la Mancomunitat del
Galzeran– que aporta atenció, assessorament i seguiment de les
problemàtiques relacionades amb
el consum de drogues i l’ús de pantalles (dispositius mòbils, portàtils, videojocs...), i representa una
alternativa psicoeducativa a les
sancions per consum i tinença de
drogues il·legals.

EL CENTRE DE MOLLET
ES POSA EN MARXA
AQUEST DIVENDRES
n El servei de prevenció de drogues i

pantalles del CAC de Montornès anirà
lligat al centre SPOTT de Mollet, per
atendre els joves addictes a les pantalles. Precisament, SPOTT, presentat
just avui fa un mes, es posa en marxa aquest divendres (de 9 h a 14 h), i
abans de l'inici ja compta amb cinc
derivacions: és a dir, cinc joves a qui
atendre. El SADIP del Galzeran i l'SPOTT
són complementaris: els tècnics del
servei montornesenc, que treballen la
prevenció, podran derivar els casos
més greus al centre molletà. Allà es
treballarà en l'àmbit de l'actuació per
aturar les conductes de risc.

s.c.

REPRESENTANTS LOCALS A la inauguració van assistir membres dels diferents ajuntaments participants
La presidenta delegada de l’Àrea
d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona –i alcaldessa
de la Garriga–, Meritxell Budó, va
encapçalar l'acte, acompanyada
de l'alcalde de Montornès, José A.
Montero, i dos tècnics encarregats
del SADIP. Budó, va explicar que es
pretén treballar la sensibilització
d'aquesta greu problemàtica i la
interacció amb la ciutadania amb
campanyes de prevenció, xerrades
i tallers: "tots som agents preventius, cadascú dins del seu marc
a la societat pot ser un agent en
l'àmbit de la prevenció de les
addiccions". També va assegurar
que es vol implicar "tots els agents
que tenen capacitat preventiva:
serveis socials, sanitaris, educatius i els responsables polítics".
Per altra banda, Budó va justificar la necessitat d'aquest servei
amb diverses xifres. Pel que fa a les
pantalles, a l'Estat espanyol, "un
1% dels joves menors de 18 anys
fa un ús abusiu de les tecnologies
i un 1,5% arriben a ser-ne addictes; estem treballant amb unes

edats de risc d'entre els 11 i els
25 anys". I quant a les drogues, en
estadístiques extretes d'alumnes
de 4t d'ESO de Barcelona, el 47%
de les noies han fumat alguna vegada, i el 43% dels nois; més d'un
47% dels enquestats practiquen un
consum de risc d'alcohol; un 64%
afirma que és fàcil aconseguir haixix; gairebé un 10% afirma que la
darrera setmana n'ha consumit, i
un 6,2% durant els darrers 30 dies.
L'alcalde, Montero, es va mostrar
satisfet pel nou servei, i desitja que,
malgrat que "pels veïns i veïnes
de Montornès hi ha una qüestió
de proximitat", per a la resta de
municipis "el fet que estigui ubicat a Montornès no sigui una
dificultat, sinó que sigui percebut per la població com un recurs fort i proper que tothom
pot fer servir". I va concloure: "la
pretensió és ambiciosa i no ens
fa por que això vagi creixent, és
una cosa que hem de fer, i veurem si és necessari esmerçar
més recursos; el problema s'ho
mereix". i SERGIO CARRILLO

A Sant Fost
Sant Fost és un dels dos municipis de
la Mancomunitat del Galzeran que
no participarà enguany en el SADIP.
L'Ajuntament ha decidit estalviar-se
aquest any el cost del servei, al qual
ha anunciat que s'afegirà l'any que ve.
Tanmateix, els alumnes de l'IES Alba
del Vallès sí que se'n beneficiaran.
Tècnics del servei visitaran
regularment l'INS Alba del Vallès –ja
que acull estudiants de Martorelles
i Santa Maria– per treballar en la
detecció de les possibles addiccions i
tractar-les de forma individualitzada.

A la Llagosta
La Llagosta és l'altre municipi del
Galzeran que també és membre del
pla Crític, però no participa d'aquest
servei SADIP, ja que els alumnes dels
dos instituts del municipi ja reben
xerrades i sessions amb aquests
mateixos objectius. L'Institut Balmes,
a més, tracta l'educació emocional,
que ajuda a la prevenció d'addiccions.
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Tres horts lliures a Can Camp

La piscina de Ca n'Arimon, el 23 de juny

L'Ajuntament de Martorelles ha aprovat el termini per a
l'obtenció de nous horts a Can Camp. Actualment hi ha tres
parcel·les lliures i s'elaborarà una llista d'espera per a propers
terminis de sol·licituds. El proper 28 de maig és el dia límit
per poder presentar les sol·licituds.

La piscina exterior de Ca n'Arimon obrirà cada dia del 23 de juny
a l'11 de setembre de 10 a 20 h amb preus reduïts per a infants i
majors de 65 anys. Amb tot, el cap de setmana del 19 i 20 de maig
s'obrirà només per a abonats, i fins al 22 de juny l’horari serà
d’11 a 17 h. Els diumenges l’horari s’amplia en dues hores i mitja.

INFRAESTRUCTURES LA DIPUTACIÓ CONCEDEIX A L'AJUNTAMENT UNA SUBVENCIÓ DE 234.000 EUROS PER AQUEST PROJECTE

Dotació econòmica per al pla
de millora dels polígons de Mollet

arxiu

MOLLET. La Diputació de Barcelo-

na ha aprovat la concessió d’ajuts
als ajuntaments per a projectes
específics de modernització de
polígons industrials en el marc del
pla Xarxa de Governs Locals 20162019, un programa que pretén
millorar la qualitat dels polígons
de la demarcació a través d’inversions que permetin incrementar
la competitivitat de les empreses
que hi estan implantades i afavorir
el creixement empresarial, atreure noves oportunitats de negoci i
generar ocupació de qualitat.
Un dels projectes que rebrà
finançament –234.327 euros,
63.185 dels quals s’invertiran
aquest any i 171.142 l’any que ve–
serà el de l’Ajuntament de Mollet
per posar al dia els polígons de
Can Magarola i Can Prat. Les inversions concretes a les quals es
destinaran els diners es coneixeran dimecres en la presentació a
l'Auditori de l'Hospital de Mollet
de les conclusions del pla de millora dels polígons d'activitat econòmica de Mollet, un projecte que
va arrencar l'estiu del 2016 en què
les institucions, els empresaris i
els agents econòmics de la ciutat
han definit col·lectivament fins a
una quarantena d'accions de millora necessàries als polígons.
Segons fonts municipals, la injecció de diners de la Diputació serà

INVERSIÓ Els industrials fa temps que demanen una posada al dia dels polígons molletans
per finançar les accions prioritàries que es marquin en aquest pla de
millora de polígons.
Segons apunten des de l'Agrupació d'Industrials del Baix Vallès
(AIBV), les inversions prioritàries
haurien de ser les relacionades
amb la mobilitat i la instal·lació de
fibra òptica, un projecte, aquest
últim, que "havíem de completar
l'any passat però s'està demorant perquè cobrir totes les zones sense connexió és més car i
complex tècnicament del que es
preveia", diu Demián Pau Tabbia,

de l'AIBV. Tabbia també fa referència al manteniment general en urbanisme, la millora de la mobilitat
i l'accessibilitat i la creació d'una
entitat de conservació semblant
a la que ja funciona al polígon de
Martorelles. "L'AIBV fa temps que
reivindiquem millores als polígons de Mollet; ara veiem que hi
ha avenços i agraïm l'esforç i la
implicació de l'Ajuntament per
fer-ho possible", diu Tabbia.
El pressupost màxim de què es
dota el programa de modernització
de polígons a tota la demarcació de

Barcelona, tant per a projectes
d’intervenció integral –amb l’objectiu de transformar el conjunt
del polígon– com per a projectes
específics, amb intervencions puntuals per a la millora dels serveis,
la mobilitat, les comunicacions o
l’urbanisme, és de 15 milions d’euros. En aquesta ocasió la Diputació
ha rebut 72 sol·licituds de diversos
ajuntaments, i els darrers mesos
ha estat valorant els projectes fins
que ara s’han concedit línies de finançament per als projectes amb
millor puntuació. x.l.

Desestimada la
nova connexió
entre El Raiguer
i Riera Marsà
PARETS / MONTMELÓ. En la valoració

de les sol·licituds dels ajuntaments
en relació amb la modernització
de polígons, la Diputació ha desestimat, per menor valoració i esgotament de crèdit, atorgar un ajut a
Parets del Vallès per desenvolupar
una nova xarxa d'abastament d'aigua potable al polígon industrial
Llevant, així com a l'Ajuntament de
Montmeló per a la reforma del polígon Riera Marsà, un projecte que
preveia una nova connexió entre
aquest polígon i el del Raiguer per
mitjà d’un passera per a vianants
per sobre el riu Congost. L’execució de l’obra, pressupostada en
977.500 euros per l’Ajuntament
de Montmeló, estava supeditada
a l’obtenció d’aquesta subvenció
del programa de modernització de
polígons. Pere Rodríguez, primer
tinent d’alcalde i regidor de Mobilitat de Montmeló, lamenta que el
projecte no pugui tirar endavant,
però treu ferro a la decisió de la
Diputació perquè, segons assegura, “la passera tampoc no és una
necessitat molt urgent, ja que la
mobilitat entre els dos polígons
ja està garantida”. Rodríguez afegeix que l’Ajuntament no disposa
dels recursos propis necessaris
per tirar endavant el projecte i que,
per tant, “tornarem a presentar
la proposta d'unió dels dos polígons amb una passera en futures convocatòries”.
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PLA RENOVE DUTXA

599€

CANVIA LA BANYERA PER UN PLAT DE DUTXA ANTILLISCANT

Regal*

dutxa
termostàtica
Només durant
aquest mes

El preu inclou: Plat de dutxa antilliscant
classe 3 (mides fins 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

*Només per a instal·lacions completes

(IVA INCLÒS)

A més, per 400 €, afegeix
una mampara de vidre
d’alta seguretat (6 mm
de gruix ) amb tractament
anticalç inclòs

FINANÇAMENT SENSE INTERESSOS (TAE 0%)
Exemple representatiu per a un finançament de 999 € (obra + mampara de vidre) a 12 mesos.
TRUCA I ET FAREM UN ESTUDI PERSONALITZAT I GRATUÏT · INSTAL·LEM A TOT CATALUNYA
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 fins al 31/12/2019.

VISITA LA NOSTRA EXPOSICIÓ A CAMÍ DE CAN BASSA

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

Camí de Can Bassa 10. nau 1. P. I. Pla de Palou. Granollers
www.duchavida.cat § info@duchavida.cat
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URBANISME ACTUALMENT NOMÉS FALTA ACABAR LA CONSTRUCCIÓ DE L'ESPAI SOCIAL, UNS TREBALLS QUE S'ESTAN ENDARRERINT

Martorelles inaugura la
reurbanització de Can Sunyer

Serà durant la Festa de la Primavera que se celebra aquest dissabte a la plaça El·líptica
s.carrillo

MARTORELLES. Can Sunyer ja pot

donar pràcticament per finalitzades les obres de reurbanització del
barri, un projecte inclòs en la Llei
de Barris que s'ha desenvolupat
en diverses fases però que els darrers dos anys, apressat pels terminis marcats per la Generalitat, ha
afrontat la fase més vistosa i la que
ha suposat un canvi més notable
en la fesomia general del barri.
Concretament, l'últim any s'ha
fet una intervenció integral als carrers Lleida, Granada, Galícia, Castella, Mallorca, Girona, Extremadura i
el passatge Astúries, on s'ha reurbanitzat la calçada i les voreres i
s’han renovat i soterrat els serveis:
canonades, enllumenat i comunicacions. També s'ha construït un nou
col·lector d’aigües residuals al carrer Lleida i s'han renovat els pous
i els sifons que hi estan vinculats.
"Ara només falten petits detalls,
com acabar de col·locar el mobiliari urbà i també que Telefónica
acabi de soterrar algunes línies",
explica l'alcalde, Marc Candela, qui
malgrat les actuacions pendents
valora positivament les obres
perquè, assegura, "hem guanyat
espai als carrers, ara són més
agradables i accessibles". A més,
es mostra satisfet per haver conclòs la reurbanització de carrers

MULTES ALS VEHICLES
MAL APARCATS

PRIMAVERALS Els carrers de Can Sunyer, a punt per la festa del barri
dins els terminis previstos, de manera que la Generalitat assumeix el
75% del cost de les obres, pressupostades en dos milions d'euros.

Demora en les obres

Més enllà de la reurbanització de
carrers, el projecte també preveia
la construcció d'un espai social per
als veïns, una obra que actualment
s'està executant a l'entorn del local de petanca després de descartar, per falta de temps i recursos,
un nou edifici al carrer Girona. En
aquest cas el calendari marcava
el 30 de juny com a data límit per

MEDI AMBIENT ACCIÓ EUROPEA DE CONSCIENCIACIÓ
08centvint

incloure la totalitat de l'obra a la
Llei de Barris, però tot apunta que
els treballs no s'enllestiran abans
del setembre. "L'obra s'està endarrerint i estem disgustats
per això; estem pendents de
reunir-nos amb l'empresa constructora perquè ens expliqui els
motius del retard", diu Candela.

Festa de la Primavera

La reurbanització del barri serà el
principal motiu de celebració d’enguany de la Festa de la Primavera de
Can Sunyer. La jornada serà aquest
dissabte i començarà a les 10 h amb
la inauguració de les obres amb una
cercavila de xaranga, seguida d’una
xocolatada popular i d’un taller
familiar de quadres artístics amb
materials reciclats. També al matí
serà el torn d'un espectacle infantil,
l’actuació del grup local Rondalla i
un dinar de carmanyola o de foodtruck amb tres ofertes gastronòmi-

A partir de diumenge, 20 de maig, la
Policia Local de Martorelles posarà fi al
període de tolerància pel que fa a les
infraccions d’estacionament a Can Sunyer. Fins ara, amb motiu de les obres
de reurbanització, l'Ajuntament i la
Policia Local havien acordat una certa
permissivitat pel que fa a l'estacionament, una situació que ara tornarà a la
normalitat. La Policia Local recorda als
veïns que cal respectar la senyalització
i les normes cíviques per gaudir d’un
barri de tots.

ques diferents. A la tarda, després
de dinar, hi haurà jocs de fusta per
als més petits, animació infantil,
un festival holi i una exhibició de
Bollywood a càrrec de l’escola de
dansa Pas a Pas. La jornada continuarà al vespre amb la trobada de
tambors i bestiari de foc, i tancarà
la jornada festiva al barri una dis-

Candela: "Hem guanyat
espai als carrers,
ara són més agradables
i accessibles"

comòbil ja entrada la nit. A més, durant tot el matí hi haurà jornada de
portes obertes al Centre de Suport
a la Llar amb una mostra de flors
elaborades pels mateixos usuaris
de l’equipament. x.l.

PARTICIPACIÓ EL 10 DE JUNY S'OBRIRÀ LA VOTACIÓ ALS VEÏNS

Deu propostes finalistes
per a l'avinguda Aragó
Rieres més netes amb el Let's Clean Up!
Una quinzena de persones van participar dissabte a la Llagosta en la
iniciativa Let's Clean Up!, una jornada europea de conscienciació
mediambiental que consisteix en una neteja col·lectiva de l'entorn natural
del municipi. Com a la Llagosta –on es van recollir 225 kg de deixalles
a l'entorn de la riera Seca–, Parets i Montmeló també es van adherir
al programa amb neteges a les lleres dels rius Tenes i del Besòs. A Parets
l'acció va comptar amb la participació dels alumnes de l'INS La Sínia.

SANT FOST. El procés participa-

tiu de l'avinguda Aragó continua
avançant. L'Ajuntament va publicar divendres les 16 propostes
viables que havia rebut, i durant
el taller de diumenge –al qual van
assistir una quinzena de veïns–
els participants van decidir les 10
propostes finalistes i van afegir
idees sobre la localització exacta
o els elements que haurien de te-

nir les propostes que els veïns podran votar a partir del 10 de juny.
Entre les propostes finalistes hi
ha posar bancs, enjardinament i
una font i disposar d'espais per
descansar; millorar l'entorn de
la pista d’escacs, amb elements
lúdics i esportius; disposar d'un
circuit biosaludable per caminar
amb aparells per a gent gran; instal·lar màquines per fer exercicis

CONSULTORI

Primera sentència
ferma a Espanya
per venda
d'accions del
Banc Popular
El Jutjat de Primera Instància número 4
d'Oviedo ha dictat la primera sentència
condemnatòria contra el Banc Popular.
Així, es condemna a retornar la quantitat
invertida corresponent a 1.963 accions a
la demandant, que era, a més, treballadora d'aquesta entitat bancària.
Els fets es remunten al 20 de juny de
2016. Aleshores, una treballadora del
Banc Popular va adquirir gairebé dues mil
accions creient que es tractava d'una societat solvent i que la inversió no presentaria la problemàtica d'altres productes
bancaris. No obstant això, en uns quants
mesos, va arribar el desengany generalitzat (amb la pèrdua de la inversió), que va
portar a l'accionista a demandar al propi
banc pel qual treballava.
Es tracta de la primera sentència condemnatòria a Espanya per aquest tema,
ja que aquest mateix any, al febrer de
2018, un Jutjat de Bilbao va desestimar
una demanda interposada contra la citada entitat financera.
Tal com reflecteix la jutge del Jutjat de
Primera Instància número 4 d'Oviedo
en la seva sentència: “la imagen de
solvencia publicitada y divulgada no se
correspondía con la situación económico
financiera real, pues, como resulta del informe pericial aportado con la demanda,
de haberse reflejado en sus cuentas la
realidad respecto a sus activos morosos
e inmobiliarios y haber hecho las coberturas y valoraciones correctas, los resultados del período 2009 a 2016 hubieran
sido muy distintos, con sustanciales pérdidas”.
Iker Cabezuelo Adame
Advocat
icabezuelo@cgcabogados.net

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

esportius; senyalitzar un circuit
per a bicis i patinets i pensat especialment per als infants i un altre
per a adults; eliminar el laberint
i substituir-lo per un altre tipus
d'enjardinat; arreglar el laberint
i renovar la il·luminació, reasfaltar-lo, plantar-hi arbres i millorar-ne l'accessibilitat; habilitar un
parc infantil amb jocs i una tirolina i crear el bosc de Sant Fost, un
itinerari lúdic amb troncs d'arbres per seure i jugar. Després
d'aquesta sessió, el pas següent
anirà a càrrec del grup motor, que
juntament amb tècnics municipals
recopilaran tota la informació per
acabar de definir els detalls de les
propostes finalistes.
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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 sistema 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.

Av. Rabassaires, 28, 1a planta - MOLLET DEL VALLÈS - Tel. 93.522.04.17 · info@bdpcompliance.com - www.bdpcompliance.com
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ARQUES PÚBLIQUES LA DIPUTACIÓ APROVA LA CONCESSIÓ D'AJUTS ECONÒMICS EN EL MARC DEL CATÀLEG DE SERVEIS DEL 2018

Injecció de 158.000 € per a
diversos serveis de la Llagosta

Entre les novetats hi ha partides per a la digitalització de l'administració
LA LLAGOSTA. La Diputació de Barcelona ha fet pública aquesta setmana la concessió d'ajuts econòmics
en el marc del Catàleg de serveis
de l'any 2018 del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019. En el cas
de la Llagosta, la Diputació finançarà aquest any diferents serveis
al municipi per valor de 158.323
euros, bona part dels quals ja fa
anys que funcionen i que compten
amb finançament d'altres administracions. És el cas, per exemple,
dels 16.160 euros per a les oficines
de consum municipal i comarcal;

els 11.563 per a sanitat ambiental
–desratització, controls de legionel·
la...–; els 9.960 per al programa de
seguretat alimentària municipal o
els 6.617 per al Punt d'Informació
Juvenil. També hi ha aportacions
per a la recollida i custòdia d'animals de companyia (1.000 euros);
el programa d'educació per la salut i promoció comunitària de la
salut (7.500); material per a equipaments esportius (2.441); esdeveniments i programes esportius
(7.932); el cicle de passejades per
a la gent gran (1.000); el funciona-

ment de l'Escola de música (3.741);
per finançar 18 beques esportives
per finançar l'exclusió social al
municipi (1.800); la campanya de
Nadal de dinamització comercial
(3.500) o el programa de ciutadania i convivència (6.032 euros).
Amb tot, el catàleg també preveu
finançament per alguns serveis
nous, de manera que entre les noves aportacions que farà la Diputació a l'Ajuntament de la Llagosta hi
ha una subvenció de 13.000 euros
per a solucions digitals a l'administració –gestió d'expedients–;

22.500 euros per al suport tècnic
a l'Associació de Municipis de l'Eix
de la Riera de Caldes (AMERC);
19.732 per a projectes específics de
dinamització del mercat de treball
–formació–; 2.300 per a la mostra
d'entitats –que se celebra cada dos
anys– o un increment de les partides destinades al CIRD tant per al
suport jurídic i psicològic com per

Jiménez: "Cada any
presentem el màxim
de projectes a totes les
convocatòries possibles"

a l'atenció a les dones en situació
de violència masclista i els seus
fills, que enguany arriben als 9.699
i 9.446 euros respectivament. També s'adapten algunes subvencions
que ja s'aportaven anteriorment,
com la destinada al festival 3deTeatre, de 2.400 euros. Segons la regidora d'Hisenda, Conchi Jiménez,
"cada any presentem el màxim
de projectes a totes les convocatòries possibles, i si no hi ha més
aportacions de la Diputació no
és perquè no ho haguem provat
o demanat", diu. x.l.

MALESTAR PER
LA POCA APORTACIÓ
EN INVERSIONS
Fa unes setmanes, la Diputació de Barcelona va concedir un ajut de 14.040
euros a la Llagosta per a la millora general de la Biblioteca Municipal en els
àmbits d'eficiència energètica i climatització, adquisició de mobiliari, equipament tecnològic i d'ús intern i nova
bústia de devolucions. La subvenció
forma part d'un programa d'ajuts de la
Diputació per ajudar els governs locals
a reformar, millorar i mantenir els equipaments municipals. En aquesta convocatòria l'Ajuntament va presentar-hi
quatre projectes més –reforma de Can
Baqué, il·luminació del Mercat Municipal, aire condicionat de l'Escola Bressol i pista esportiva d'El Turó– que van
ser desestimats. L'exclusió d'aquests
projectes en el programa de subvencions ha generat malestar en l'equip de
govern. "En aquest cas a la Llagosta
rebrem un euro de subvenció per habitant, mentre que en altres pobles en
rebran 800", lamenta la regidora d'Hisenda, Conchi Jiménez, qui en l'últim ple
municipal apuntava la possibilitat de
demanar explicacions a la Diputació per
la baixa aportació de recursos al municipi en comparació amb altres pobles.

INTERCANVI CONCORREGUDA MATINAL A LA PLAÇA DEL POBLE
víctor león

Mercat de segona mà a Montornès Nord
La plaça del Poble de Montornès Nord va acollir diumenge una nova edició
del mercat de segona mà, una oportunitat per desfer-se d’objectes que
ja no s’utilitzen i adquirir a bon preu productes que encara estan en bon
estat. Durant tot el matí, desenes de veïns del municipi van treure a la
plaça productes com roba, sabates, llibres, mobles, objectes de decoració
o joguines amb la intenció de donar-los una segona vida.
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EDUCACIÓ S'HI HAN PRESENTAT 203 SOL·LICITUDS PER A LES 147 PLACES OFERTADES

L'oferta d'escoles bressol
municipal a Mollet cobreix
el 72% de les sol·licituds
MOLLET. Un cop tancat el període

de preinscripcions a les tres escoles bressol municipals de Mollet,
l'oferta de places als centres ha
aconseguit cobrir de manera provisional el 72% de les sol·licituds
presentades. El període de preinscripció es va acabar dilluns i s’hi
han presentat 203 sol·licituds per
a les 147 places lliures a les escoles Els Pinetons, la Xarranca i La
Filadora. Per tant, hi ha hagut 56
sol·licituds més que el nombre de
places que s’han ofert. "Això no
significa que hi hagi 56 famílies
que s’hagin de quedar sense pla-

ça per al seu fill o filla perquè no
tothom que fa la preinscripció
acaba formalitzant la matrícula", apunten fonts de l'Ajuntament.
Tancat ja el període de preinscripcions, les places s’atorgaran a
les famílies amb major puntuació,
segons els barems per poder optar
a una plaça municipal. En els casos
d’empat es farà un sorteig.
El 29 de maig es publicarà la llista definitiva d’admesos i de l’11 al
27 de juny es faran les matriculacions, a les escoles bressol. Com a
novetat d’aquest any, les famílies
dels infants admesos que vulguin

EL PRIMER CURS DE SECUNDÀRIA TORNARÀ A TENIR CINC LÍNIES
arxiu

LLISTA Serà definitiva el 29 de maig
que se’ls apliqui la tarifació social,
caldrà que presentin les dades econòmiques de l’any 2017 a l’OAC entre el 29 de maig i el 5 de juny. Per
a més informació es pot consultar
el web de l’Ajuntament o trucar a
l’Institut Municipal d’Educació 93
563 51 25. Les escoles bressol municipals començaran el curs 20182019 el 6 de setembre.

L'alta preinscripció a
l'INS Alba del Vallès obliga a
reobrir un grup de 1r d'ESO
SANT FOST. El Departament d'Ensenyament ampliarà el nombre
de grups de 1r d'ESO de l'Institut
Alba del Vallès de Sant Fost davant l'alt nombre de sol·licituds
que ha rebut durant el període de
preinscripció.
Per al curs 2018-19, Ensenyament havia ofertat un total de
quatre grups de 1r d'ESO, és a dir,
unes 120 places. Això suposava
un grup menys dels cinc que ha
tingut l'institut aquest curs. Tanmateix, l'alt nombre de preinscripcions rebudes ha fet insuficient el nombre de places: s'han
preinscrit a l'institut santfostenc
14 alumnes més dels que hi havia
previstos, és a dir, un total de 134.
Davant aquesta situació, fonts
dels Serveis Territorials d'Ensenyament al Maresme-Vallès Ori-

ental han avançat al diari Som que
l'institut –que acull tant els alumnes que provenen de les escoles
de Sant Fost, com aquells que ho
fan de les de Martorelles i Santa
Maria de Martorelles– recuperarà el cinquè grup de 1r d'ESO per
"satisfer la demanda de preinscripcions".
De fet, en el moment que Ensenyament va fer pública l'oferta
de places, des del mateix institut s'esperava poder recuperar
aquest grup que permetrà mantenir una ràtio d'alumnes per classe
similar a la de l'any passat. Sense
comptar amb els alumnes que repeteixen curs i possibles incorporacions per segona assignació, cadascun dels 5 grups de 1er d'ESO
de l'INS Alba comptarà amb una
mitjana de 26,8 alumnes.

IGUALTAT

GUARDÓ

Mollet i Parets
El Sant Gervasi
se sumen al Dia
guanya el premi
contra l'homofòbia estatal Euroscola
PARETS / MOLLET. En el marc de la

celebració del Dia Internacional
contra l'Homofòbia, els ajuntaments de Parets i Mollet van sumar-se dijous als actes de commemoració. A Parets, es va llegir
un manifest institucional a la plaça de la Vila i la hissada de la bandera de l'arc iris al mateix lloc,
com a municipi respectuós amb
la diversitat sexual i en defensa
de les lesbianes, gais, transexuals,
bisexuals i intersexuals i contrària a la discriminació de les persones per raó de la seva opció o
identitat sexual. L'Ajuntament de
Mollet també va penjar la bandera LGTBI, en aquest cas, al balcó
de l'antic Ajuntament, a la plaça
Prat de la Riba.

MOLLET. Un equip format per
alumnes de 4t d’ESO de l’Escola
Sant Gervasi ha estat el guanyador del concurs Euroscola 2018,
juntament amb 14 equips d’altres
comunitats autònomes. En la seva
24a edició, el concurs ha comptat amb 240 equips participants.
Enguany, el concurs Euroscola
s’ha desenvolupat sota el tema de
L’any europeu del patrimoni cultural i els alumnes havien d’editar
i produir un vídeo en el qual s’hi
reflectissin aspectes relacionats
amb el patrimoni cultural. Els
guanyadors del concurs viatjaran
a Estrasburg participar en una
jornada de simulació del Parlament Europeu amb joves d'arreu
del continent.

Mobilització per l'incompliment del
pacte contra la violència de gènere
MOLLET. Mollet va ser una de les 70 ciutats de l'Estat espanyol que es
va mobilitzar dimecres per l'incompliment del pacte d'estat contra la
violència de gènere, que fixava una inversió de 200 milions d'euros per
garantir una vida lliure de violències masclistes a les dones. La xifra destinada pel govern és molt inferior a l'acordada, i per això els sindicats Comissions Obreres i UGT van convocar davant l'Ajuntament molletà una
protesta, a la qual també s'hi va afegir el consistori. El manifest que es
va llegir assegura que la rebaixa és per manca de voluntat política: "200
milions només suposa un 0,06% dels pressupostos generals".
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EQUIPAMENTS EL SERVEI PER A MENUTS DE 0 A 12 ANYS I FAMÍLIES COMENÇARÀ A FUNCIONAR DE MANERA REGULAR A L'OCTUBRE

SANITAT

Montornès recupera les antigues escoles
de Pintor Mir com a centre per a infants

Resonancia Mollet
retira l'esment a
les llistes d'espera
de la publicitat

MONTORNÈS. Divendres s'inaugu-

rava el Centre Infantil Pintor Mir,
un equipament municipal dedicat
a l’educació en el lleure i destinat a
infants d’entre 0 i 12 anys. El centre, que estarà obert de dilluns a divendres de 15 a 20 h i dimecres de
9 a 13 h, començarà a funcionar de
manera regular a l’octubre i serà a
partir del setembre que es podran
fer les preinscripcions. D’entre els
serveis que s’hi oferiran destaca
el Petit Mir, un espai destinat als
infants de 0 a 3 anys i a les seves
famílies. Es tracta d’una oferta que
fins ara no existia al municipi i que
es farà els dimecres en col·laboració amb la Llar d’Infants Pública el
Lledoner. Una altra novetat és que
l’equipament pretén ser el punt de
referència pel que fa la infància. És
per això que incorporarà un punt
d’informació familiar on poder fer
consultes relaciones amb l’educació, el lleure o possibles problemàtiques que sorgeixin a l’escola, per
exemple. El servei habitual serà

molt similar al que s’ofereix a la
Peixera, el centre infantil de Montornès Nord: de dilluns a dijous,
els infants de 3 a 12 anys podran
realitzar dues sessions setmanals
de dues hores dedicades al lleure
educatiu. A més, els divendres es
programaran activitats de caire
familiar, que coneçaran aquest divendres 18 i el 25 de maig i el 8 i 15
de juny de 17.30 a 19.30 h.
Segons indica la regidora d’Infància i Joventut, Marina Sánchez,
“tenint en compte la bona acollida de la Peixera, que cada any
té més demanada, calia oferir
aquest servei també al centre del
municipi” i ha afegit que “el lleure educatiu és una eina molt útil
que ofereix activitats lúdiques i
permet detectar problemes no
només a nivell social sinó també
en relació amb la conducta dels
infants, entre d’altres”. El centre,
que estarà gestionat per l’equip
que actualment dirigeix la Peixera, comptarà inicialment amb tres

ajuntament de montornès

L'ESPAI L'equipament compta amb una gran sala de jocs per als petits
educadors i 60 places.
El Centre Infantil Pintor Mir
està situat a l’edifici de les antigues escoles, un espai que ha estat
remodelat i que compta amb més
de 400 m2 distribuïts en dues
plantes. L’equipament disposa de
cuina, menjador, sales d’estudi,
despatxos i una sala gran destinada als jocs, a banda d’un espai

a l’aire lliure. Les obres han respectat la façana original d’estil
neoclàssic i alguns elements arquitectònics. "La remodelació
ha permès recuperar l’essència inicial del que havia estat
aquest edifici dedicat a l’educació i els infants. Un fet que d’alguna manera tanca el cercle”,
diu Sánchez. anna ansia

MOLLET / LA LLAGOSTA. La pressió
exercida per la Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública del Baix
Vallès contra la campanya publicitària de l'empresa Resonancia
Mollet ha obtingut els seus fruits.
L'empresa ha retirat de les seves
tanques publicitàries el reclam en
què oferia descomptes a les persones que estan en llista d'espera a
la sanitat pública. "Després d'una
llarga campanya de denúncia
pública avui podem dir que
ens sentim molt satisfets per
aquesta decisió ja materialitzada", apunten des de la plataforma.
I és que aquest col·lectiu fa mesos
que denuncia aquesta pràctica ja
que considera que "la publicitat
comercial per fer negoci amb la
salut pública i les seves deficiències no és admissible".
D'altra banda, la plataforma es
concentrarà dijous (18.30 h) a la
rambla Balmes de Mollet per denunciar les llistes d'espera.

12

dv, 18 maig 2018

SOLIDARITAT ELS DOS COSSOS BAIXVALLESANS S'ADHEREIXEN A LA CAMPANYA PER RECAPTAR FONS CONTRA EL CÀNCER INFANTIL

Les policies de Mollet i Montornès se
sumen a recollir diners #pelsvalents
aj.mollet

MOLLET / MONTORNÈS. Com ja va

fer la Policia Local de Parets fa uns
mesos, ara, les policies de Mollet i
Montornès s'han adherit a la campanya Escuts solidaris que té per
objectiu recaptar fons destinats a
la lluita contra el càncer infantil.
Es tracta d’una iniciativa, a la que
s’han sumat més d’una cinquantena de policies locals d’arreu de Catalunya, que consisteix en vendre
escuts brodats d’aparença similar
als oficials amb l’etiqueta afegida
#pelsvalents.
Els diners recaptats s’ingressaran al Pediàtric Càncer Center
de l’Hospital Sant Joan de Déu, el
centre d’oncologia pediàtrica més
gran d’Europa, per destinar-los

ESCUTS SOLIDARIS Membres del govern local i la policia mostren els escuts
íntegrament a la recerca i a les
despeses dels nens afectats de
càncer, com ara trasllats, temps
d’ingrés hospitalari, intervencions, educació, etc.

Els escuts tenen un preu de 4
euros i, en el cas de Mollet, des
d’aquest dilluns ja es poden adquirir demanant-los a la Policia
Municipal. Així mateix, també

Actes per sufragar la construcció
i investigació al Pediatric Cancer
Center de Sant Joan de Déu

Morats i Torrats fan una barbacoa solidària a Can Mulà de Mollet i un grup
de veïns de Montornès organitzen la primera festa de globus #pelsvalents
MOLLET / MONTORNÈS. Aquest cap

de setmana, el Baix Vallès acull diverses activitats per recaptar fons
per a l'Hospital Sant Joan de Déu.
D'una banda, la plaça Pau Picasso
de Montornès acollirà dissabte la
primera edició de la festa solidària Globus pels Valents, una iniciativa que té per objectiu recaptar
fons per a la lluita contra el càncer infantil. "Vam passar moltes
hores a Sant Joan de Déu amb

el meu fill i veus la implicació
de la gent i tens la necessitat
de fer alguna cosa per ajudar",
explica la Raquel Peña, mare d'un
"petit valent" de Montornès i
promotora juntament amb una
colla d'amics de la festa, que ha
comptat amb la col·laboració de
la Unió de Botiguers de Montornès i altres entitats.
L’organització destinarà tots
els beneficis recollits a la cons-

trucció del Pediatric Cancer Center de l’Hospital Sant Joan de Déu
de Barcelona. La festa començarà
a les 11 h i s'allargarà fins a les
22.15 h amb tot un seguit d'activitats entre les quals taller de pintacares a càrrec de Horroryzeme,
una masterclass de zumba, un
taller de manualitats i una exhibició de taekwondo amb l’escola
Lee Young Parets, una botifarrada per dinar, una xocolatada per

s’instal·laran punts de venda durant la celebració de diferents
esdeveniments com ara Mollet és
Gourmet i Mollet és Motor, els 26
i 27 de maig, o la Festa de l’Esport
al Carrer, el 3 de juny.
Pel que fa a Montornès, fonts
municipals expliquen que els escuts tot just s'han rebut i que en
les properes setmanes se'n farà
difusió i es comunicaran els punts
on es podran adquirir.
Per la seva banda, dels 400 escuts pels valents que va demanar
la Policia Local de Parets, que es va
adherir a la campanya a finals de
l'any passat, ja se n'han venut 370.
Encara queden uns 30 que es poden
comprar a l'OAC de l'Ajuntament.
berenar i pizza per sopar. L’espai
també acollirà concerts, inflables
i sortejos durant el dia. L’acte
central, però, serà a les 18 h, amb
l’enlairada de globus simbòlica.
La Colla de Drac i Diables de Montornès tancarà amb un espectacle
pirotècnic a les 22 h.

Dinar solidari a Mollet

D'altra banda, les colles de Morats
i Torrats de Mollet i Polseres Cande la organitzen diumenge al parc
de Can Mulà la tercera edició de la
barbacoa solidària, que començarà amb tallers i activitats durant
tot el matí. A les 14 h, es farà el dinar popular, a un preu de 5 euros.
A continuació hi haurà la màgia
del mag molletà Pau Segalés i les
actuacions de l'Associació Musical
Pau Casals (16 h), l'Esbart Dansaire (17 h) i la Dansa Escola de Ball
(17.45 h).

Catalunya contra
el Càncer obre un
centre de serveis
al Vallès Oriental
BAIX VALLÈS. L’AECC-Catalunya
contra el Càncer ha inaugurat
aquest dimecres a Granollers
un centre assistencial que donarà servei a tot el Vallès Oriental.
Amb aquesta nova seu situada al
passeig de la Muntanya, 68, l’associació pretén apropar-se a la
població i posar al centre de la
seva activitat la qualitat de vida i
el benestar del malalt de càncer
i la seva família. Els serveis principals que s’oferiran en aquesta
Unitat Comarcal del Vallès Oriental seran atenció social i atenció
psicològica, a part de campanyes
de prevenció i detecció precoç
del càncer. El nou centre de Granollers és el tercer d’una sèrie
de centres assistencials d’abast
comarcal que l’AECC-Catalunya
contra el Càncer té previst obrir a
curt termini a la província de Barcelona. El primer es va inaugurar
a Igualada al juliol del 2017 i el segon a Mataró al setembre.

140 assistents a
la jornada sobre
disfàgia a l'Hospital
MOLLET. L’Hospital va acollir di-

vendres més de 140 professionals,
persones afectades de disfàgia i cuidadors per tractar-ne diversos aspectes: què és, com es detecta, quin
és el tractament nutricional o quina
rehabilitació requereix. La sessió va
ser organitzada pel grup de professionals experts de la Fundació Sanitària Mollet –Mònica Ulloa, Cristina
Lora, Carlos Jiménez, Joan Font, Damiana Serrano i la infermera nutricionista Mari Sol Fernández–.
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SUCCESSOS BALANÇ DELS PRIMERS MESOS DE L'ANY

Tres de cada quatre
accidents a Mollet
no causen ferits
MOLLET. El 77% d'accidents ocorreguts al nucli urbà de Mollet els primers quatre mesos d'aquest any no
han provocat ferits. Dels 112 registrats, 86 no han causat ferits. A més,
entre gener i abril, els accidents de
trànsit a Mollet s’han reduït respecte al mateix període dels dos anys
anteriors. Així, al 2016, durant els
quatre primers mesos, hi van haver
118 accidents, l'any passat 115 i
aquest any 112. Pel que fa els accidents mortals, des de 2007 no hi ha
hagut cap mort en accident de trànsit al nucli urbà de Mollet.
Aquesta dada manté la tendència a la baixa del nombre d’accidents els darrers anys en què, des
de 2007, no hi ha hagut cap accident mortal. La manca d’atenció,
les infraccions i el consum d’alcohol i drogues continuen sent les
causes principals, segons informen fonts municipals. En referència al tipus també es manté com el

més comú la col·lisió lateral.
Segons les dades de la Policia
Municipal facilitades per l'Ajuntament, la ciutat no registra cap punt
negre pel que fa a la sinistralitat,
ja que "en cap punt de la ciutat
s’han produït nou accidents".
Amb tot, segons el balanç de dades de 2017, hi ha tres trams on
la concentració d'accidents és més

En els primers quatre
mesos de l'any, la Policia
ha registrat 112 sinistres
al nucli urbà

alta malgrat que hi ha sistemes de
control de càmeres als semàfors:
cruïlla d'avinguda Llibertat amb
carretera de Badalona; avinguda
Gaudí amb carrer Can Flequer i el
tram de davant de l'IES Mollet, entre la benzinera i el semàfor. i

El robatori del
portàtil amb
un treball de
grau es fa viral

Detingut per
fer examens
per obtenir
la nacionalitat

Un veí de Sant
Fost detingut
per robar a
Martorelles

MOLLET. La molletana Laura Villar,
estudiant d’enginyeria biomèdica,
denunciava dimarts al vespre a
través de les xarxes que li havien
trencat els vidres del cotxe i li havien robat el portàtil –que hi tenia
a dins– al carrer Ramon Llull de
Sant Adrià de Besòs, al barri de La
Mina. El que més lamentava Villar,
però, era que tenia tot el material
del treball de fi de grau a l'ordinador, no tenia còpia de seguretat i l'havia d'entregar d'aquí a 15
dies. És per això que la molletana
demanava la màxima difusió "per
si hi ha una remota possibilitat
de trobar-lo". Villar denunciava el
cas als Mossos i està "pendent de
plataformes de venda de segona
mà", per si el venen. El cas es va fer
viral a les xarxes amb més de 5.000
comparticions en poques hores.
Dimecres a les 18.30 h, l'afectada anunciava que la Plataforma
d'Educació Social La Mina-Salesians Sant Jordi havia trobat la motxilla amb les seves pertinences a
excepció de l'ordinador.

MOLLET. La setmana passada va ser

MARTORELLES / SANT FOST. La Policia Local de Martorelles va detenir la matinada de divendres
11 de maig un home, de 64 anys
i veí de Sant Fost, que, presumptament, durant tres nits hauria robat a l’interior de vehicles al municipi. La detenció es va produir al
carrer de Can Coll, a la urbanització de Can Rabasa. El presumpte
lladre guardava les pertinences
sostretes a l’interior del seu vehicle, identificat per la Policia la mateixa nit. Entre d’altres, els agents
van trobar caràtules de ràdios de
vehicles, un aparell de teletac i
una cadireta de nen. El cos local
va presentar el detingut a la comissaria de Mossos d’Esquadra,
que en investigar el cas van imputar-li tres robatoris més: un, el
13 d'abril a Calella; un altre el 8
de maig a l'aparcament del carrer
Anselm Clavé de Martorelles i un
altre el dia següent, 9 de maig, al
carrer Can Molist de Martorelles.
El detingut ja tenia sis antecedents per casos similars.

L'avaria d'un camió
cisterna a Parets col·lapsa
set hores la C-17 i l'AP-7

PARETS. L'avaria d'un camió cister-

na a la C-17 a Parets va provocar
dijous al matí llargues cues durant
hores que van col·lapsar la C-17
i l'autopista AP-7 en sentit nord.
L'incident es va produir cap a les
6.30 h del matí quan a un camió de
gran tonatge que transportava matèries perilloses se li va desenganxar el remolc. L'avaria es va produir al punt quilomètric 17,7 i va
obligar a tallar un carril en sentit
nord perquè la cisterna es trobava
al voral però ocupava part del carril. Segons els Bombers, l'incident
no va provocar cap tipus de fuita.
Cap a les 10.15 h, es va procedir
a tallar la C-17 en els dos sentits
perquè un camió grua carregués
la cisterna i se l'endugués. Segons
el Servei Català de Trànsit, es van
registrar cues de fins a 10 km a la
C-17 i de 13 km en sentit nord a
l'AP-7, que també ha quedat afectada ja que l'avaria es va produir
a prop de l'enllaç entre la C-17 i
l'autopista. El trànsit va quedar
normalitzat cap a les 13 h. i

bombers de la generalitat

AVARIA La cisterna ocupava el voral i part d'un carril

detinguda a Mollet una persona
d'origen pakistanès relacionada
amb un cas de falsedat documental i usurpació d'identitat. El detingut formava part presumptament
d’una trama que es feia passar
per altres persones per superar
exàmens per obtenir el certificat
de castellà necessari per obtenir
la nacionalitat espanyola. Els detinguts –47 a tot l'Estat, entre els
quals el veí de Mollet– anaven a
les proves, previ pagament d'entre
1.000 i 2.000 euros, fent-se passar
per estrangers residents legals a
Espanya no castellanoparlants.
L'entramat, que actuava a escala
nacional, facilitava el nivell d'idioma o els coneixements culturals
requerits per adquirir la nacionalitat espanyola a persones que no
comptaven amb les nocions exigides per a aquest tràmit. Després
de detectar casos a València, la
Policia Nacional va iniciar una investigació que es va estendre per
diverses ciutats de l’Estat.
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PATRIMONI UNES OBRES AL COSTAT DE L'ESGLÉSIA HAN DESTAPAT LA TROBALLA DE 25 ENTERRAMENTS, TOT I QUE NOMÉS S'HA CONSERVAT UN INDIVIDU SENCER

Descoberta
una necròpolis
del segle XI
a Montornès
MONTORNÈS. Les excavacions realitzades a la plaça Joaquim Mir de
Montornès han descobert una necròpolis medieval que, a l’espera
de fer l’inventari de les troballes,
molt probablement podria datar
del segle XI. En qualsevol cas, la
necròpolis correspon a la baixa
edat mitjana i té una explicació
molt relacionada amb la construcció de l’església de Sant Sadurní.
L’actuació arqueològica ha permès identificar un total de 25 unitats funeràries en un espai d’aproximadament 16 m2. D’aquests 25
enterraments detectats se n’han
excavat 16 en una zona molt mal-

Yaiza Contreras
guanya el concurs
Un tomb per Parets
La imatge de Yaiza Contreras Malagón ha estat la guanyadora del
concurs fotogràfic Un tomb per
Parets, una acció per fomentar i
divulgar els indrets més emblemàtics del poble. La imatge uneix
una fotografia antiga de la tradicional festa de Rams amb l'actual
façana de l'església de Sant Esteve. La fotografia s'ha triat a través
d'Instagram i és la que ha rebut
més vots populars amb l'etiqueta
#untombperparets.

mesa per les obres realitzades al
llarg del segle XX. És per això que
només s’ha aconseguit conservar
un individu en la seva totalitat.
Ferran Díaz, tècnic de patrimoni històric de Montornès i director de les excavacions, ha explicat
que “es tracta d’una zona amb
una alta densitat d’enterraments, superior a un individu
per metre quadrat” i ha afegit
que “aquest fet podria indicar
que en aquest espai hi vivia una
comunitat bastant gran o bé
que molta gent va morir de cop
a causa d’alguna epidèmia, per
exemple”.

equip arqueològic

ment, així com si tenen alguna
patologia òssia, un fet que podria
ajudar a determinar a què es dedicaven. A més, s’intentarà identificar si tenien alguna malaltia comuna a l’època, com per exemple
la lepra, que pogués haver afectat
gran part de la població.

A molt poca profunditat

TROBALLA Les restes s'han trobat a molt poca profunditat
Però potser el més curiós és que
s’han trobat tres tombes antropomorfes excavades directament
a la roca, “un tipus d’enterraments que no és gaire habitual
i que oscil·la entre els segles IX
i XI” ha comentat Díaz.
Durant l’excavació també s’han
trobat restes ceràmiques que
es poden datar amb un grau de
precisió bastant elevat i que correspondrien a èpoques anteriors.
Ferran Díaz ha matisat que “la
yaiza contreras

presència d’aquestes ceràmiques no pot confirmar l’existència d’un jaciment romà, però el
que sí que demostra és que els
romans van passar per aquest
indret”.
Ara caldrà determinar el període en què la necròpolis va ser
utilitzada. D’altra banda, l’antropòloga Marta Merino està fent un
estudi antropològic que pretén
avaluar la biometria del cossos
per poder saber com eren física-

Un llibre recull
la història de
l'Eixample de Parets
La Sala Polivalent de l'Escola Pau
Vila acull aquest divendres (19 h),
la presentació del llibre Aproximació històrica a l'Eixample de Parets,
de Motserrat Salvador Corros. El
volum tracta el context social, econòmic i cultural del creixement
d'aquest nucli i també penetra en
la vida quotidiana d'una època i,
en aquest sentit, es reivindica la
memòria de la gent que la va protagonitzar. També repassa el naixement i l'evolució de les principals entitats. El llibre és part de la
col·lecció d'estudis locals editada
per l'Ajuntament de Parets.

Tercera edició de
'República pagesa'
El llibre escrit per l'exalcaldessa de
Mollet i exconsellera Montserrat
Tura, República pagesa. Vindicació
del catalanisme rabassaire, ja ha
arribat a la tercera edició. L'obra,
premi Carles Rahola d'Assaig, fa
un retrat del que van ser els rabassaires i del que van significar en
la transformació del camp català i
de la política i l’associacionisme a
principis del segle XX a partir de
les vivències i la memòria familiar.

A Montornès, les obres realitzades
al llarg del segle XX han rebaixat
el nivell de terra, de manera que
moltes de les tombes han quedat
destruïdes i s'han eliminat els
murs i les estructures que haurien
permès descobrir quin seria l’entramat urbà de la sagrera durant
l’època medieval. Les sagreres,
que van proliferar a Catalunya a
partir del segle X i XI, eren espais
sagrats que comprenien trenta
passes al voltant de l’església parroquial i on no s’hi podien dur a
terme actes violents, fets que es
castigaven sota pena d’excomunió. És per això que la població
decidia viure en aquestes zones
protegides de la guerra.
En el moment de la construcció de l’església i de la utilització
de la necròpolis, el nivell per on
actualment es trepitja quedava
sota terra. De fet, la part inferior
del mur de l’absis de l’Església
de Sant Sadurní és molt irregular
precisament perquè indica el nivell de fonamentació. I és que en
el moment que es van produir els
enterraments, el nivell de circulació estava situat aproximadament
mig metre per sobre de l’actual. És
per això que les restes han aparegut a poca profunditat. a.ansia

Naixements
08/05 Khadija Chmarkh Centelles (Mollet)
08/05 Saskia Landin Liriano (Mollet)
12/05 Raquel Fernández Martínez (Mollet)

Dades facilitades per l'Hospital de Mollet
(només consten els naixements amb
consentiment dels pares per ser publicats)

Defuncions
LA LLAGOSTA
11/05 Isabelo Cano Muñoz
80 anys
15/05 Manuel Horcas León
50 anys
MARTORELLES
10/05 Asunción Pérez García
78 anys
MOLLET
08/05 Lucio García Sánchez
89 anys
08/05 Agustín Jiménez Curiel
62 anys
09/05 Genoveva Domínguez Terren91 anys
11/05 María González González 77 anys
11/05 Rosario Cerrillo Aguilera
83 anys
11/05 Antonio Nieto Cerezo
72 anys
12/05 Daniel Juan Aunes
84 anys
14/05 Antonio Conejo Casado
74 anys
MONTMELÓ
11/05 Francesc Sala Vilaró
83 anys
PARETS
10/05 Rosario Díaz Sánchez
81 anys
SANT FOST
11/05 Juan Ortuño Blaya
89 anys

Dades facilitades per la Funerària
Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols
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Actualitat
SEGURETAT A LA CARRETERA

El Grup Brimo digitalitza
la planta de producció i
avança en la incorporació
de les tecnologies 4.0
El Grup Industrial Brimo (Talleres Brimo i Grudiva), fabricant d'engranatges
i caixes de canvi pel sector de l'automoció i la maquinària agrícola amb seu
al polígon del Congost i integrants del Grup Industrial Sanjeev, amb seu a
l'Índia, han apostat per la digitalització de l'empresa de la mà de VTelebyte,
empresa especialitzada en TIC per a la indústria i que també és part del mateix grup indi.
El projecte pilot de digitalització de dues línies de producció de la planta de
Talleres Brimo durant es va iniciar el 2017, i els ha permès disposar d'informació a temps real de diversos punts claus de les línies de producció per a la
presa de decisions en l'àmbit de la fabricació.
El pròxim mes de juny de 2018 ja hauran digitalitzat completament la planta
productiva, controlant a temps real des de l'entrada de la matèria primera a la
logística del producte acabat, passant per totes les fases i línies productives,
la qual cosa els permetrà actuar amb informació actualitzada al moment pels
departaments de compres, producció, qualitat i vendes, i augmentar l'eficiència dels processos de l'empresa.

Breus

FESTIVAL DEL MOTOR
La tercera edició del Festival del
Motor de Granollers se celebrarà
el 16 de juny a l'Espai Firal.

A LA PLAÇA
Simuladors de Fórmula 1 i cotxets
de pedals a la plaça Maluquer
Les activitats de Granollers també és motor continuaran aquest
dissabte amb una nova sessió
d'oci vinculat al motor a la plaça
Maluquer i Salvador, organitzada
per Zinquers i el Festival del Motor. Així, de 10.30 a 13.30 h i de 17
a 20.30 h, s'hi instal·larà un simulador de Fórmula 1, una activitat
tecnològica amb simuladors de
conducció professional. El millor
temps del dia tindrà premi. D'altra

banda, els menuts –nens i nenes
de 4 a 12 anys– també podran
gaudir del món del motor per
mitkà dels cotxets a pedals monoplaça que podran conduir per
un circuit de cons. Finalment, es
podrà veure la personalització
d'un vehicle de curses en directe.

La plaça Maluquer i Salvador de
Granollers acollirà un equip que
transformarà l'estètica d'un vehicle de competició amb la tècnica
del vinil. S'hi instal·larà un box de
treball i es podrà veure el procés
sencer del canvi d'imatge del cotxe de curses.

Es tracta d'una fira especialitzada en el món del motor, d'accés
gratuït amb més de 70 expositors, exposicions i concursos,
concentració, activitats infantils,
zona de restauració, espectacles
i freestyle motocross. En només
tres anys, el Festival organitzat
per Zinkers i hereu de la Llotja del
Vehicle Clàssic, ha anat creixent i
ampliant expositors, de manera
que ocupa més de 15.000 metes
quadrats. Com l'any passat, el
Festival del Motor coincideix amb

el Moto GP al Circuit de Barcelona-Catalunya, de manera que
ajuda a aconseguir una major
afluència de públic.
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ESPECIAL INFORMATIU DE L'ACTUALITAT DE MOTOR A GRANOLLERS

Entrevista
Isidre Esteve Pujol (Oliana, Lleida, 1972) és
pilot i, entre les seves principals fites a la
competició, hi ha el títol de campió d'Espanya de Ral·lis TT en 5 edicions, subcampió
del món d'enduro el 1993, i campió estatal
d'enduro el 1992 i 1999. El 2007 va patir una
lesió molt greu, que l'ha obligat a anar en
cadira de rodes. Lluny d'aturar-se, el 2011
va presentar oficialment la Fundació Isidre
Esteve amb l'objectiu de millorar la qualitat
de vida de les persones amb discapacitat
física o movilitat reduïda, i posteriorment
torna a participar al Ral·li Dakar.

SOLIDARITAT

Isidre Esteve:
“La col·laboració
fa que a Granollers
ja ens sentim
com a casa”
Isidre Esteve és pilot de ral·li i enduro.
El 2011 crea la Fundació Isidre Esteve,
amb la qual col·labora el Gremi d'Hostaleria
del Vallès Oriental.

-Parlem una mica de la Fundació.
–La Fundació neix per la recomanació de
persones del nostre entorn que ens volien
ajudar a tirar endavant els projectes que
aleshores ja començavem a treballar, el coixí intel.ligent i els centres pont. Aquests dos
projectes van sorgir a partir de la nostra propia experiència i de les nostres necessitats.
Actualment estem atenen unes 80 persones
entre els dos centres pont, i des dels inicis ja
hi han passat més de 120 persones. El nostre
finançament ve sobretot de l'empresa privada que ens dóna suport i dels esdeveniment
que anem organitzant. En aquests moments
ja podem dir que el coixí intel.ligent ja es una
realitat i que al mes vinent ja estarà a la venda.
Respecte als centres pont, si tot va bé, en un
parell d'anys ja tindrem els centres pont de
Tenerife i Madrid en funcionament.
–La Fundació i el Gremi d'Hostaleria tornen a
col·laborar. Com és i com neix aquesta relació?

–Ens vam conèixer fa un any i mig en una xerrada que feia l'Isidre per al GDE a Granollers,
allà van poder descobrir la nostra fundació
i els projectes que portem a terme, tots dos
projectes molt propers al Vallès, ja que el coixí
va néixer de la ma del Josep M. Lloreda (KH7) i
un dels centres pont és al CAR de Sant Cugat.
A partir d'aquí vam començar a estudiar vies
de col·laboració per ajudar-nos a tirar-los
endavant. Hem de dir que a Granollers ja ens
sentim com a casa, el gremi, encapçalat pel
David Vázquez, ja forma part d'alguna manera
de la família de la fundació.
-Com sorgeix la idea de l’esmorzar solidari?
-La idea va sorgir del gremi i la gent d'Enate de
seguida s'hi va apuntar. És un projecte solidari
en què tothom, d'una foma o altra, guanya.
–A què es destinaran els diners recaptats?
-Els diners es destinen al centre pont; aquesta
ajuda serveix per poder atendre més persones
que ho necessiten. El fet d'estar tan a prop fa
que en qualsevol moment puguin venir a veure
la nostra feina i participar-hi, com ja han fet alguns membres del gremi i empresaris vallesans.
-Hi ha alguna altra relació entre la fundació i
altres entitats del Vallès Oriental?
-Hi ha un vincle molt estret amb KH Lloreda,
que ens dóna suport des del principi de tot,
amb l'Handbol Granollers també tenim un relació força bona, Eines per tothom en ajuden a
trobar recursos per la fundació, etc.
-Què li sembla 'Granollers també és motor'?
-Molt bona i necessària. És una llàstima que la
ciutat no tingui més visibilitat durant els grans
esdeveniments al Circuit. És bo apropar-s'hi.

La foto
CURSA DE MOTOS
Autor desconegut
Agost de 1952
Cursa de motos al seu pas per la plaça
de la Corona durant la Festa Major.
Al Fons, les atraccions instal·lades
al nord de la plaça.
Fons: Ajuntament de Granollers

Agenda
CALENDARI OFICIAL
GRANOLLERS TAMBÉ ÉS MOTOR
» 19 DE MAIG. Plaça Maluquer i
Salvador. De 10.30 a 13.30 h i de
17 a 20.30 h.
Simulador de Fórmula 1,
cotxets de pedals per a infants i
personalització d'un cotxe de
curses en directe
» 26 DE MAIG. Plaça Maluquer i
Salvador. De 10.30 a 13.30 h i de
17 a 20.30 h.
Simuladors de kàrting per a nens
de 4 a 12 anys, cotxets a pedals
i simulador de ral·li amb realitat
virtual en 360º.
» 2 DE JUNY. Plaça Maluquer i
Salvador. De 10.30 a 13.30 h i de
17 a 20.30 h.
Freestyle motocròs en realitat
virtual i exposició Dirt Track.
També Gran Premi de Rally Sim
Citroën Granollers (amb
simuladors) i Fotocol Estudi
'Podium'
» 7 DE JUNY. Av. Europa, 21
La Unió d'Empresaris
d'Automoció de Catalunya
organitza una jornada sobre
el vehicle elèctric
» DE MAIG A JUNY. Ruta
d'Hotels Granollers
L'Associació d'Hotels del Vallès
Oriental proposa una ruta per
quatre hotels de la ciutat on es
podrà prendre un platillo i una
canya o copa de vi per 5 euros. Hi
participen l'Hotel Augusta (amb
un duo de minihamburgueses),
l'ApartHotel Atenea (amb
llagostins cruixents amb farcellet
d'espàrrecs i salsa americana),
l'Hotel Granollers (amb pop a la
planxa amb patata i salsa verda)
i l'Hotel Ciutat (amb una focaccia
amb sardina fumada, tomàquet
cherry i olives calamata)
A més, els establiments de
Gran Centre ofereixen butlletes
als seus clients que podran
omplir i participar en el sorteig
d'entrades dobles per al Gran
Premi Monster Energy de Moto
GP, que tindrà lloc del 15 al 17
de juny al Circuit .
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ENTREVISTA
Alcalde de Parets del Vallès

Sergi Mingote

“En política mai no he volgut
anar més enllà de l'àmbit local”
–Han estat set anys com a alcalde, però ja en feia vuit
que eres regidor. Vas entrar a l'Ajuntament amb 32
anys i ara en surts amb 47. Han canviat moltes coses en
tot aquest temps...
–I tant! Mira, jo tornava de fer l’expedició Everest 50 per fer
la primera retransmissió en viu des del cim, i ara començaré un nou repte per celebrar els 15 anys d’allò. És ben bé
que tot m’indicava que es tancava un cicle. No és casualitat: és una decisió que he pres amb temps i tranquil·litat,
de manera molt meditada i reflexionada. Amb la família, la
meva dona, els meus pares, la meva filla...
–La teva filla que ara ja té opinió...
–És que ella no ha conegut al seu pare sense ser polític! Ara
té 13 anys i la vam tenir durant el meu segon any com a
regidor. Per a ella serà tot nou: a la inversa que tothom, que
em tenia com a alpinista que després es va ficar en política.
–Ningú des del partit t’ha dit que fessis un pas al costat
o, al contrari, que continuessis?
–No, no... en cap dels dos sentits. Home, sí que em van dir
que els agradaria que continués i pensaven que ho faria, i
que jo fos el candidat per a les municipals de 2019. Igual
que el Cesc [Francesc Juzgado, que serà el seu relleu a l'alcaldia], que va ser qui més em va insistir perquè em presentés. Però ha estat una decisió purament personal. En
aquest sentit no m’he sentit pressionat en cap aspecte. I
jo ho agraeixo perquè entenc que quan ho vaig anunciar la
primera reacció podia ser de sorpresa. Però un cop explicat
tothom ho ha entès molt bé, i no he rebut cap ingerència ni
interferència.
–I en aquest procés de reflexió, t’has arribat a sentir
algun cop egoista?
–Doncs la veritat és que no. Al contrari, m’han parlat de
generositat. Perquè el més còmode era acabar el mandat
i inaugurar els projectes en marxa, que són molts i molt
importants. En realitat no m’he sentit ni egoista ni generós, perquè deixo un projecte encarrilat, amb un molt bon
equip, i estic segur que el Cesc serà un gran alcalde. I que
no arriba ara! Que és l’equip que durant aquests dos man-

Format al sindicalisme de la UGT i
després de 15 anys com a regidor
de Parets (els darrers set com a
alcalde), Sergi Mingote sorprenia
molta gent la setmana passada
anunciant la seva renúncia al càrrec
per tornar a l’alpinisme, la seva
altra gran passió

dats ha estat treballant colze a colze amb mi. Si ho deixés tot
empantanegat, per dir-ho així, potser sí que m'ho repensaria.
Però és que si fos aquest el cas, ja ni m’hagués plantejat deixar-ho. Ara sí que puc deixar-ho amb serenor i tranquil·litat.
–Dius que deixes la política activa, però ja has deixat clar
que mai deixaries de fer política com un veí més...
–És clar: jo deixo l’alcaldia, però faig política en el dia a dia.
Diguem que deixo un càrrec polític i no continuaré amb un
altre càrrec, però com a veí vull continuar al costat de la gent
que crec que té el millor projecte per al poble. Sempre tindré
opinió política.
–I ara, quina és la teva opinió política? Perquè als partits
hi cap molta gent amb sensibilitats molt diverses... Quin
és el teu ideari polític?
–Les polítiques socials, l’educació, l’ocupació... El meu ideari
és molt personal, però sí que puc dir que el partit que millor
representa aquest ideari és el Partit dels Socialistes. Si em
preguntes si estic d’acord amb tot el que fa el partit, et diré
que no.
–En què no estàs d'acord?
–Bé, en la gran majoria de coses sí que hi estic d'acord, però no
amb tot. Però de la mateixa manera que puc no estar d’acord
amb alguna cosa que faci el meu pare, o la meva filla, i que ells

¿Quieres ahorrar?
nosotros te ayudamos
ALUMINIS

COEL
LLIÇÀ

Fabricación, montaje,
reparación de
persianas y ventanas

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

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

COLOQUE MOTOR
A SU PERSIANA

* Hasta fin de existencias

MOTORES PARA
TOLDOS CON MANDO
A DISTANCIA

tampoc no estiguin d’acord amb tot el que jo faig. Això
no vol dir que, més enllà de l’actualitat política, quan
veig que aquests principis continuen sent allò essencial, és el partit que defenso i que defensaré perquè és el
que millor em representa.
–Doncs aquí anava, a l'actualitat política...
–Mira, jo m'assec
a treballar amb la
El més còmode hagués
gent amb qui he
estat acabar el mandat
compartit anys, i és
i inaugurar els projectes aquí on em sento
còmode. A partir
en marxa, que són molts d'aquí, hi ha molts
temes concrets en
què hi puc o no estar d'acord. I més amb un partit com el que represento, que és tan transversal i té tantes sensibilitats.
–No és el mateix el PSOE, que el PSC, que la política
municipal...
–És clar. Jo sempre he tingut com a prioritat fer po-

149€
189€

+IVA

MONTAJE INCLUIDO

+IVA

MONTAJE INCLUIDO

MAMPARA DE DUCHA
Versalles

319€
+IVA

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

Nuestros servicios

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

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

19

dv, 18 maig 2018

ENTREVISTA
s.carrillo

ble. Però amb amplitud de mires: igual que puc no estar
d’acord amb companys del meu partit, puc estar d’acord
amb algú d’un altre partit. Això sí, a escala de poble, puc
assegurar que sí que estic d’acord amb el 100% del que
s’ha fet des de 1979.
–Et defineixes com a municipalista. Mai no has volgut
mirar més enllà de l’àmbit local?
–Absolutament no. Em sento molt municipalista. I ho vaig
dir des del principi. I amb fets com els d’ara ho demostro i
sóc coherent. De fet tota la meva etapa al sindicat ja va ser
molt intensa, perquè vaig ser el secretari de política municipal: ja era la part que més m’agradava, la de la relació
amb alcaldes i alcaldesses des del sindicat. Això va ser una
gran escola.
–Perquè tu entres al consistori venint del sindicalisme
com a independent, no com a afiliat.
–Sí, sí. Jo entro d’independent i no és fins al cap de dos o
tres anys que decideixo afiliar-me. Però perquè veig el projecte, el vaig coneixent i decideixo implicar-m’hi més. Però
com un procés natural i lògic; de la mateixa manera que no

te’n vas a la primera de canvi a l’Himàlaia (que n’hi ha que
ho fan). Jo vaig començar des de baix: primer els Pirineus,
després els Alps, després els Andes... Vaig entrar-hi sense
dedicació. Després vaig tenir mitja dedicació: mitja jornada a l’Ajuntament i mitja al sindicat. I ja al segon mandat
vaig entrar-hi a temps complet perquè crec que el poble
reclamava la màxima atenció.
–És l’exalcalde Joan Seguer, al que vas rellevar a l’alcaldia, qui et va trucar...
–Sí. I jo potser podria dir: el que més li agraeixo és que
confiés en que jo podria ser el nou alcalde. Però no: el que
més li agraeixo és que em donés l’oportunitat de passar
per més de mitja dotzena de regidories.
Joan Seguer ha estat un
–Això va ser premeditat? El fet que, d’algureferent per a mi; molt
na manera, t’entrenés
del que he après d'ell
com el seu dofí...
ho he intentat aplicar
–No, no. Vaja, no que jo
sàpiga! Potser ell sí que
pensava en això, però
vaja, mai m’ho ha dit. Però sí que és el que més li agraeixo:
el que ja sabia sobre el món de la gestió més tot el que vaig
aprendre com a regidor en molts camps em va donar molt
bagatge i seguretat per encarar el relleu.
–Perquè, com ara ha passat amb tu, en aquell moment
el partit li demanava a Seguer que continués.
–És clar! Perquè era un bon alcalde i la gent volia que seguís. Però és que aquestes coses mai no són tan explícites.
Potser un any abans m’ho va anar deixant caure, que potser havia arribat el moment de passar el relleu, d'iniciar
una altra etapa... Però també per això ha estat un referent
per a mi: molt del que he après d’ell ho he intentat aplicar.
Ell també era molt municipalista, i també va deixar l’alcaldia i va tornar a la seva feina. Per a mi això és un exemple
de criteri personal, perquè mai no ha volgut tornar a fer
d’alcalde un cop ho va deixar, i sempre l’he tingut al costat
per qualsevol cosa que he necessitat. I vull seguir aquest
exemple amb el Francesc.
–Laboralment, més enllà del nou projecte alpinista, tu
mantens la teva plaça com a funcionari a l’Ajuntament
de Granollers. Demanaràs una excedència o què faràs?
–Doncs, si et dic la veritat... ni m’he parat a pensar-ho!
[riu]. Perquè el projecte nou és tan engrescador que m’hi
vaig tirar de cap. Jo no tinc cap problema a tornar com a
funcionari. De moment, aquest proper any és per al nou
projecte, i després ja ho veurem...
–Parlem ja d’aquest projecte, 3x8.000, que es basa en
fer les tres muntanyes més altes del món en un any.
Però és molt més que això...
–I tant! Encara no se'n poden explicar gaires detalls, perquè
ja ho farem durant la presentació –el proper 22 de maig al
Museu Colet de Barcelona, seu de la Secretaria General de
l'Esport–. Però vaja, va ser com un... s’ha ajuntat tot! Muntanyisme, el 15è aniversari de la primera retransmissió en

directe des de l’Everest per TV3, implicació i justícia social
amb acords d’investigació... és un projecte molt important
i molt il·lusionant.
–I si parlàvem de com es pren el partit i els companys
la teva renúncia, com es pren la família embarcar-se
en aquest projecte? Perquè almenys durant aquest
primer any això et traurà molt més temps que no pas
l’alcaldia. Com ho porten? Com ho porteu?
–Buf... aquesta serà sens dubte la part més complicada...
Com ho portem? Doncs, mira... ho portem. Aquest projecte no és nou, fa anys que és al congelador, però de cop
s’han alineat tots els astres, per dir-ho així. I tant la meva

dona, com la meva filla, com els meus pares, ja ho sabien. I
d’alguna manera, com que no ha sigut de cop, ja han anat
tenint temps per anar-ho paint. Aquesta serà la part més
dura. Perquè no oblidem que no es tracta d'anar a passejar
a la muntanya: hi ha un perill real, evident: és una activitat d’alt risc. Diguem que és com ‘un altre cop de ple a la
muntanya?'. Mira, quan abans m'has preguntat si em sentia egoista, potser et diria que en l’aspecte familiar és on
més he pogut pensar que sí, que ho era una mica. Però tots
ells saben que això em dóna la vida, que és la meva vida,
i per això haig d’agrair molt la seva comprensió i la seva
generositat. jaume ribell
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MUNICIPALS 2019 L'ALCALDE SOCIALISTA ASSEGURA QUE ESTÀ EN UNA ETAPA DE "REFLEXIÓ"

LA FORMACIÓ CELEBRA EL CONGRÉS COMARCAL A LA LLAGOSTA

Antoni Guil es planteja no
presentar-se a la reelecció a
l'alcaldia de Montmeló
arxiu

MONTMELÓ. L'alcalde de Montme-

ló, Antoni Guil, ha explicat en declaracions al diari Som que podria
no presentar-se a la reelecció en
les pròximes eleccions municipals que se celebraran el maig del
2019. Concretament ha assegurat
que es troba en una "etapa de
reflexió" i que està "valorant la
continuïtat" com a alcaldable.
"He de pensar si tornar a presentar-me o no", diu Guil, qui ara
com ara encara no ha pres una decisió definitiva, però que, segons
assegura ell mateix, tampoc no
trigarà gaire temps a fer-ho oficial, "entre aquest mes de maig i
juny", diu.
Davant d'això, els dubtes al
capdavant del Partit Socialista de
Montmeló són evidents. El primer

ANTONI GUIL
tinent d'alcalde i primer secretari socialista al poble, Pere Rodríguez, sí que ha assegurat que Guil
els ha informat internament que

"no té la intenció de repetir" i
ha afegit que si es fa oficial l'adéu
de Guil, Rodríguez es postularia
com un dels possibles candidats
a ser el cap de llista del PSC a les
properes eleccions municipals. El
nom de l'alcaldable, però "l'hauria de decidir el partit", indica
Rodríguez.
Antoni Guil és alcalde de Montmeló des del 2010, quan va substituir Manel Ramal, i posteriorment
va revalidar el càrrec en les eleccions de 2011 i 2015. Guil és militant
del PSC i presideix la Confederació
Mundial de Penyes del FC Barcelona. Des de ben jove també ha estat
vinculat a un bon grapat d’entitats
locals, i entre d'altres va ser portaveu de la Plataforma Cívica per
Montmeló. sergio carrillo

Canviem Mollet fa
balanç del tercer
any a l'Ajuntament

ciutadans

MOLLET. El Jardinet del Casal Cultu-

ral acull aquest divendres (18.30
h) una assemblea de Canviem Mollet oberta a simpatitzants i veïns
de Mollet per explicar la feina feta
pel grup municipal i retre comptes del tercer any a l'Ajuntament.
L’objectiu és explicar la feina feta
fins ara a partir del document
Memòria d’Actuació 2017-2018,
que engloba les accions dutes a
terme tant dins l’Ajuntament com
al carrer i tant pel que fa a la part
organitzativa, com a l’econòmica,
de programa i propostes.

Els CDR reclamen
la llibertat dels
presos al Circuit

Ciutadans inicia la precampanya
Després d'una sessió esportiva i solidària diumenge a Ca n'Arimon en benefici
de Mollet contra el càncer, Ciutadans va organitzar dimarts, a l'Hotel Catalan,
una presentació dels llibres del periodista i editor del diari digital El Catalán
Sergio Fidalgo: Usted puede salvar España i La Cataluña que queremos.
Dissabte la formació posarà una carpa a la Rambla Fiveller de 10 a 13 h.
cdr montmeló

MONTMELÓ. Els comitès de defen-

sa de la república (CDR) van fer
una acció diumenge al matí als
accessos del Circuit de Barcelona-Catalunya per informar els visitants del Gran Premi de Fórmula
1 de la situació política que es viu
a Catalunya en referència als polítics empresonats o exiliats. Els
concentrats van exhibir el missatge Freedom Political Prisoners des
del voral de l'accés al Circuit.

MOBILITZACIÓ Desenes de persones van afegir-se a l'acció del CDR

jsc

EXECUTIVA El congrés de la JSC va servir per renovar els càrrecs directius

Imanol Martín, de Montmeló,
reelegit primer secretari
de la JSC del Vallès Oriental
LA LLAGOSTA. El Centre Cultural de

la Llagosta va acollir dissabte el
cinquè congrés de federació de les
Joventuts Socialistes de Catalunya
(JSC) del Vallès Oriental, un congrés en què els joves socialistes es
van marcar els objectius polítics
dels propers anys i van renovar
part de la direcció de la formació
a la comarca. Durant la sessió es
va reelegir Imanol Martín com a
primer secretari de la JSC al Vallès
Oriental. Martín, de 27 anys i veí
de Montmeló, va fer una crida a
sentir-se orgullós de ser socialista
i va indicar que "cal lluitar poble
a poble, ciutat a ciutat, per estendre la presència de les joventuts socialistes".
A la nova executiva també s'hi
van incorporar la santfostenca
Xenia Guerra i el llagostenc Marc
Ruiz com a nou secretari d’organització. Ruiz substitueix en el càrrec
la paretana Eva Riulas, que les pròximes setmanes prendrà possessió del càrrec de regidora a Parets
arran de la dimissió de Sergi Min-

gote. En l'acte també va intervenir-hi l'alcalde de la Llagosta, Óscar Sierra, que va ser l'encarregat
d'inaugurar el congrés. Sierra va
encoratjar els joves a "lluitar pel
que creieu just, encara que sigui
davant dels alcaldes del vostre
mateix color polític", deia, men-

El llagostenc Marc Ruiz
i la santfostenca Xenia
Guerra s'incorporen a la
nova executiva comarcal

tre que el primer secretari del PSC
a la comarca, el veí de Montmeló
Jonatan Martínez, destacava en
la cloenda el pes de les Joventuts
Socialistes del Vallès Oriental i feia
una crida a potenciar-les. Martínez
també apostava per reforçar l'activisme social, sindical i feminista i
per combatre les desigualtats des
de la política local i per reforçar les
polítiques socials.
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POLÍTICA EL GRUP DEMANA FER UN FRONT CONTRA LA REPRESSIÓ DE L'ESTAT
s.c.

TREBALLA AMB NOSALTRES,
benvingut a la família Pitapes
A Pitapes creiem que la qualitat d’un restaurant
comença per les persones que hi treballen.
PRESENTACIÓ Desenes de veïns van assistir dijous a la lectura del manifest a la Cooperativa

Per això, sempre estem buscant

CUINERS i
CAMBRERS

Manifest d'exregidors de Parets
per la llibertat dels presos polítics
PARETS. Un grup d’exregidors i exalcaldes
de Parets va presentar públicament, dijous
passat, la lectura i signatura d’un manifest
en suport dels presos i exiliats polítics i a
favor d’un front contra la repressió de l’Estat. El text ha estat elaborat i signat per 27
persones que els darrers anys han exercit
algun càrrec al consistori i procedents de
diversos partits: PSC, CiU, ERC, NOPP i ICVEUiA. A l'acte van assistir-hi representants
polítics amb representació al consistori,

així com la dona del paretà Jordi Turull,
Blanca Bragulat. Tot i que el grup insisteix
a no considerar-se una plataforma, aquest
grup d'exregidors preveu fer nous actes
públics més endavant.
A la llista inicial de 27 persones, en què
també hi figura l'exalcalde Joan Seguer i on
no hi ha l'exalcaldessa Rosa Martí perquè
encara exerceix com a regidora, s'hi han
sumat Josep Lluís Rodríguez, Josep Maria
Guzmán i Assumpta Crespo.

disposats a unir-se a un equip que posa el cor
en cada plat, i que creu que cada client és únic
i mereix ser tractat com a tal.
Si et ve de gust unir-te al nostre equip,
ara és el moment. Som a punt d’obrir un nou establiment.

Envia’ns les teves dades a pitapes@gmail.com

Classificats
IMMOBILIÀRIA
COMPRA

PISO EN MONTMELÓ. 85 m2, asc.,
3 hab. (2 dobles y
1 indiv.), baño, comedor y cocina con
lavadero. CEE: E.
Precio: 110.890 euros. Tel. 656 874 298.
Ref. EV11032.
PISO EN MOLLET.
COL·LEGIS NOUS.
Ref. JV13643. Asc., 2
hab., baño, cocina
con galería, salón
2 balcones, vent.
alum., aire acond.
Junto al Parc de Can
Mulà. CEE: E. Precio:
130.000 euros. Tel.
93 579 33 33.
PISO EN MOLLET.
CAN PANTIQUET.
Ascensor. 4 hab.,
baño,
comedor,
balcón, cocina ref.,
con lavadero. Ca-

PER ANUNCIAR-TE EN AQUESTA SECCIÓ: PUBLICITAT@DIARISOM.CAT

Empresa de mensajería y transporte
urgente por ampliación de nuestra
cartera de clientes necesita AUTÓNOMOS

EMPRESA DE TENDALS DEL VALLÈS

PARA REPARTO EN VALLÈS OCCIDENTAL
Y EL BAIX LLOBREGAT CLIENTES FIJOS.
DE LUNES A VIERNES TRABAJO
CONTINUADO. BUENAS CONDICIONES.

noi d'uns 20-30 anys amb coneixements en el món de la
instal·lació per fer tasques del sector (tendals, al·lumini...).
Incorporació immediata.

CON FURGONETA DE 500 KG DE CARGA

935.193.193

lefac., aire acond.,
suelo gres, carp.
int.de roble y exterior de alum. CEE:
E. Precio: 155.000
euros. Ref. JV13270.
Tel. 93 579 33 33.
CASA
ADOSADA
CON LOCAL COMERCIAL EN LA
LLAGOSTA. CENTRO. Ref. JV13624.
Esquinera con buhardilla y local en
planta baja para
actividad comercial o posibilidad de
vivienda. 4 hab., 2
baños, cocina con
chimenea. CEE: D.
Precio: 420.000 eu-

ros. Tel. 93 579 33 33.
CASA-CHALET EN
SANT FOST RESIDENCIAL.
Ref.
JV13530. 2 plantas+garaje. 4 hab.,
3 baños, cocina office con chimenea,
salón-comedor con
terraza, buhardilla,
solarium,
garaja

BUSCA AJUDANT,

678 68 51 44 (truqueu en horari d'oficina)

con sala polivalente. CEE: D. Precio:
380.000 euros. Tel.
93 579 33 33.
HABITATGE
AMB
DOMÓTICA A FINCA
SEMINOVA. MONTORNÈS. Ref. Major.
84 m2, 3 hab., terrassa, CEE: C. Preu:
200.000 euros. Tel.

93 570 51 23.
MOLLET CENTRE.
Ref. ROBERT. 102
m2, 3 hab., 2 banys,
2 trasters. CEE: E.
Pis amb estudi de
25 m2 a les golfes.
Preu: 238.000 euros.
Tel. 93 570 51 23.
CASA ADOSADA EN

MONTORNÈS. 180
m2, 3 plantas, 5
hab., baño, 2 aseos,
cocina, lavadero,
comedor,
terraza (20 m2), suelo
gres, garaje, chimenea, carp. exterior aluminio, carp.
int. madera. Planta
baja, local, garaje
con baño y traste-

ro. 65 m2. 1a planta,
salón, cocina, aseo
y 2 hab. 2a planta:
3 hab., baño y terraza de 20 m2. Ref:
LV11469. 667 691 110.
CASA ADOSADA EN
MARTORELLES. Ref.
JV13604. Bajos más
2 plantas. 3 hab.,
baño, 2 aseos. Par-

quing y jardín privado. Acabados de
calidad. Calefacción. CEE: E. Precio:
260.000 euros. Tel.
93 579 33 33.
LLOGUER
PERSONA
SERIA
NECESITA HABITACIÓN EN ALQUILER
en Parets o Mollet.
Buena referencia.
678 350 973.
RELAX
¡HOLA! SOMOS TRES
AMIGUITAS LATINAS. Piso particular.
Hacemos todo tipo
de servicios. Ven a

conocernos. No pierdas más el tiempo y ven a disfrutar.
Te invitamos a copa.
Tel. 688 23 56 40.
ZARA, MASAJISTA
40 AÑOS. Cariñosa,
besucona, buenas
tetas, sexo, griego, francés natural
hasta el final. Piso
particular. Salidas.
Tel. 671 27 26 11.
MIREIA.
Alegre,
divertida, coqueta
y sobre todo muy
morbosa.
Descubrirás en mi una
delicia. Hago una

gran variedad de
servicios: griego,
69, francés, beso
negro, beso con
lengua y lluvia dorada. Muy completita. Tel. 611 26 20 91.
CHICA PARTICULAR Y FIESTERA.
ME LLAMO SUSI.
Madurita, 50 años,
gordita y cariñosa.
150 de pecho natural, soy guapa, me
gustan los besos
con lengua, francés
natural y hago todo
tipo de servicios.
Llámame. Tel. 698
233 361.
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EL RACÓ DEL
PROFESSIONAL

ESTHER MOLINS

L'APARADOR

Psicoanalogista, pedagoga,
naturòpata i terapeuta floral

HERBORISTERIA ÀNIMA
Carrer Sant Ramon, 72. Mollet. Tel. 93 579 11 46
Facebook: Ànima Herbal

Sentir i pensar lliurement
Sempre dic que tinc el privilegi de treballar
en un context laboral excel·lent per observar i aprendre. La meva consulta és un termòmetre que mesura fidelment el funcionament de l'ésser humà. I quan es pot accedir
a tanta informació vers el nostre funcionament intern, la necessitat de trobar eines
fiables i eficients per contribuir al benestar
dels altres és pràcticament una obsessió i
una obligació professional. En aquest sentit, ofereixo diversos tipus de tractaments
amb l'objectiu d'alliberar els pacients de les
creences limitadores i condicionadores del
subconscient. La psicoespinoanalogia és un
d’aquests tractaments. Concretament són
estratègies per alliberar tota la informació
negativa que estigui gravada a l'ADN, en l'organisme cel·lular, ja que és la que condiciona
tot el que som: el que pensem, el que sentim,
com reaccionem, què projectem, com funciona l'organisme... I jo plantejo la qüestió
següent: no ens hauríem de replantejar tot
el ventall de creences que hi ha dins nostre i
triar quines volem mantenir i de quines des-

prendre'ns? No seria adient tenir la seguretat que jo sóc jo i no un resultat automàtic de
tot el que hi ha en el subconscient?
A la Contra de La Vanguardia va publicar-se una entrevista molt interessant relacionada amb tot això. Em refereixo a la
conversa amb el Dr. Bruce Lipton, doctor en
Medicina i investigador en biologia cel·lular.
Algunes de les seves idees són “canviar la
nostra manera de viure i percebre el món és
canviar la nostra biologia"; "aprenem a veure'ns com ens veuen, a valorar-nos com ens
valoren; el que escoltem i vivim ens forma";
"quan decidim alguna cosa conscientment
com, per exemple, guanyar més diners, si el
nostre subconscient conté informació que
és molt difícil guanyar-se la vida no ho aconseguirem"; "en reprogramar les creences i
percepcions que tenim de com és la felicitat,
la pau, l'abundància, podem conquerir-les".
Entreu a l'enllaç per gaudir del que diu
el doctor: http://lavanguardia.com/lacontra/20110909/54213913374/lo-que-pensamos-varia-nuestra-biologia.html.

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

Herboristeria Ànima, l'espai de
referència per cuidar-te naturalment
A l'Herboristeria Ànima, al carrer Sant Ramon, 72, de Mollet, des de fa pocs mesos, hi
trobaràs tot allò que necessites per cuidar-te
de manera natural. Des de productes de cosmètica natural fins a tota mena d'olis essencials i plantes seques; infusions i tes, servei
de dietètica i una àmplia oferta en alimentació ecològica, a més de complements com teteres i tasses i encens entre d'altres. A més, a

Guia

MÈDICA i
ESTÈTICA
Perruquera · Estilista

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

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

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

l'Herboristeria Ànima també hi trobaràs un
ampli catàleg de serveis per trobar-te més
bé amb els tractaments més naturals: moxibustió, reflexologia podal, dietes, auriculoteràpia, ventoses, flors de Bach i diversos tractaments facials i corporals, com neteges amb
argiles i massatges relaxants entre d'altres.
Passa per l'Herboristeria Ànima i informa't
de les seves ofertes; t'ajudaran a cuidar-te!

dv, 18 maig 2018

ECONOMIA

27

Joan Moretó, a la junta directiva de Fepime

Sessió sobre màrqueting digital

El president de l'Agrupació d'Industrials del Baix Vallès (AIBV), Joan
Moretó, forma part de la nova junta directiva de Fepime, la patronal
de la micro, petita i mitjana empresa de Catalunya. La nova junta està
liderada per Maria Helena de Felipe i està formada per 37 socis
representatius de tots els territoris i sectors empresarials de Catalunya.

La seu de l'AIBV a Sant Fost acollirà dijous,
de 9.30 a 11 h, una jornada sobre màrqueting
digital per augmentar el tràfic i la visibilitat
dels webs de les empreses. La sessió és gratuïta
prèvia inscripció al correu aibv@aibv.es.

COMERÇ LA 6A EDICIÓ D'AQUEST MODEL DE FIRA CONCENTRARÀ EN DOS CAPS DE SETMANA LES MOSTRES SECTORIALS DE GURMET, MOTOR I QUALITAT DE VIDA

Mollet és Fira arrenca la setmana
que ve amb més de 330 expositors

El 21% d'establiments de la ciutat s'impliquen en l'esdeveniment, segons l'organització
MOLLET. Quan encara falta

més d’una setmana perquè
arrenqui la 6a edició de
Mollet és Fira ja són 330
els comerços i serveis de
la ciutat que han confirmat la seva participació en
aquest aparador comercial
de la ciutat, una xifra que
enguany supera en un 8%
els expositors i participants
de l’any passat. “És un model participatiu que va a
més”, deia aquest dilluns
en la presentació de la fira
la regidora de Comerç, Mercè Pérez. “Si dels 1.600
establiments de la ciutat INCREMENT La participació d'establiments creis un 8% respecte l'any passat
330 participen en la fira
vol dir que el 21% de comerços gran aparador dels comerços i Mollet és Motor, i el 2 i 3 de juny,
de la ciutat s’hi impliquen d’una serveis de la ciutat”, assegurava.
amb Mollet és Comerç i Qualitat de
De fet, a més de l’exposició de Vida. La primera, dedicada a l’alimanera o altra”, destacava. “És
una molt bona xifra que indica comerços, establiments i serveis, mentació –enguany amb una espela bona acollida que té aquest durant els dies de fira, tindran lloc cial projecció dels productes de la
model de fira entre el comerç una setantena d’activitats orga- terra i de km 0–, es farà a la plaça
nitzades directament pel comerç Prat de la Riba i el carrer Barcelomolletà”, afegia.
Josep Monràs, per la seva banda, local, una programació que dóna na, i comptarà amb uns 115 expodestacava que aquest model firal valor afegit a la fira més enllà de sitors. La segona, dedicada al món
continua creixent any rere any grà- ser un aparador comercial.
del motor, comptarà amb una quacies a l’estreta col·laboració entre
rantena d’expositors del sector de
el teixit comercial i l’Ajuntament Dos caps de setmana
les dues i quatre rodes que se situde la ciutat. “Anar en una sola di- Aquest any, per segona vegada aran a l’entorn de L’Illa i l’avinguda
recció ens enriqueix a tots. No consecutiva, la fira es concentrarà Llibertat. Finalment, la fira dedicaés tant una fira per vendre, sinó en dos caps de setmana: el 26 i 27 da als comerços i serveis, es farà a
per donar-se a conèixer: és el de maig, amb Mollet és Gurmet i la rambla Balmes i el parc de les

x.l.

Pruneres el 2 i 3 de juny.
Montserrat Bertran, en
representació dels comerços i serveis participants,
valorava aquest model de
fira com una “bona iniciativa per dinamitzar
el comerç de la ciutat”,
i destacava la gran oportunitat que suposa per al
sector sobretot per donar-se a conèixer. “La fira
requereix un esforç a nivell humà i de feina, però
el preu de participar-hi
és molt assequible i no
deixa ningú fora, des del
petit al gran comerç”,
deia. “És important que
la gent passegi per la ciutat i
compri als comerços locals, ja
que és la manera de dinamitzar
el sector”, apuntava.
En aquest sentit, coincidint amb
l’elaboració del pla de dinamització comercial que està impulsant
l’Ajuntament, durant la fira es promouran dues activitats per recollir
les opinions dels veïns en relació
amb el comerç local. D’una banda
s’enquestarà els visitants sobre
diferents aspectes del comerç i
la ciutat, i d’una altra hi haurà un
concurs infantil de dibuix –premi
Decathlon– per tenir idees de com

Participació

PREMIS I SORTEJOS
OBERTS A TOTHOM
Com ja és habitual, un dels atractius
de la fira seran els diversos sortejos
previstos per a l’últim dia i en els quals
s’hi impliquen directament les botigues
participants. Aquest any els premis i
sortejos seran el Gran Sorteig Mollet
és Fira –sis premis de 1.000 euros per
gastar als comerços de Mollet–; el
Sorteig 10 –10 premis de 200 euros per
gastar als comerços de la ciutat–; Omple el carro amb Bonpreu –10 carros
de compra per valor de 50 euros–; i els
superpacks Mollet és Fira –diferents
paquets d’obsequis per temes (moda,
oci, benestar, etc.) cedits pels mateixos
comerciants i serveis de la ciutat–.
ha de ser l’entorn comercial més
enllà de les botigues. “Els nens i
nenes hauran de dibuixar com
ha de ser el carrer ideal per a
la seva botiga ideal, una activitat que volem que compti amb
el suport i les idees dels pares i
mares”, deia Pérez.
A més, un altre aspecte de l’edició d’enguany fa referència al comerç online, una línia de treball
encetada en l’edició passada i que
es reforçarà amb un estand propi
(Ofer.cat) amb activitats adreçades
a donar a conèixer els comerços
que fan venda per internet. Actualment, segons dades de l’Ajuntament, uns 130 comerços i serveis
de la ciutat estan inscrits a la plataforma i ofereixen els seus productes a través de la xarxa. i x.l.

28

FORMACIÓ

'Com ser un
venedor efectiu',
a Parets Empreses
PARETS. L’Ajuntament de Parets,
a través de Parets Empreses, organitza dijous, de 16 a 20 h, una
sessió formativa sobre com ser un
venedor efectiu. La sessió, a la seu
del carrer Major 1, anirà a càrrec
de Ramón Esteban, de la Consultoria Koymark i tractarà aspectes com el procés de la venda, les
qualitats del venedor, com ha de
guanyar-se el client, els errors imperdonables en el seguiment, l'entrenament, les tècniques de venda
i com i quan tancar una venda. Per
participar-hi cal inscriure's a promocio.economica@parets.cat.

Perilla l'impulsor de
la Garantia Juvenil
L’alcalde de Mollet ha demanat al
Departament d’Empresa i Ocupació
que no s’elimini la figura de l'impulsor de la Garantia Juvenil després
que hagi transcendit la voluntat del
Servei d’Ocupació de Catalunya de
prescindir d'aquesta figura.
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ENOLOGIA LA REVISTA FRANCESA GILBERT & GAILLARD ELS ATORGA DUES MEDALLES D'OR

Can Roda farà més producció
dels seus vins premiats
l.o.

SANTA MARIA DE MARTORELLES. El

celler de Can Roda augmentarà la
producció dels seus dos vins premiats per la prestigiosa revista
francesa Gilbert & Gaillard. La publicació especialitzada va atorgar
sengles medalles d'or a dos dels
vins reserva d'aquest celler de la
DO Alella: el blanc criança Sauló i
l'escumós criança Gran Minguet.
"N'estem molt orgullosos perquè és un reconeixement a la
feina feta", explica Pepi Milà, de la
família Milà, propietària del celler.
Aquests guardons han empès
els responsables del celler familiar
a incrementar la producció de tots
dos vins, produïts amb pansa blanca –varietat típica de la DO Alella–. Pel que fa a la producció de
Sauló, el 2016 se'n van fer 1.200
ampolles, i de l'anyada de 2017
–encara en barrica– se'n preveuen
2.400 ampolles. En el cas del Gran
Minguet, el 2014 se'n van produir
1.000 ampolles, i del de 2015 –que
no sortirà fins l'any que ve, ja que

GUARDONATS Pepi Milà amb els vins guardonats: el Sauló i el Gran Minguet
necessita 30 mesos en barrica– se
n'esperen 2.500 ampolles.
D'altra banda, el pròxim 17 de
juny el celler de Can Roda organitza una activitat solidària per
recaptar fons per a la investigació
contra l'esclerosi lateral amiotròfica (ELA). S'organitzarà un taller

amb la xef Cristina Parés per elaborar tapes, que després es degustaran maridades amb vins de Can
Roda. Tots els beneficis es destinaran a la Fundació Catalana d’Esclerosi Lateral Amiotròfica (ELA)
Miquel Valls. El preu de l'activitat
és de 25 euros. laura ortiz

FORMACIÓ

Curs de l'AMERC
sobre màrqueting
per a empreses
LA LLAGOSTA. L’Associació de Municipis de l’Eix de la Riera de Caldes (AMERC), presidida actualment per l’Ajuntament de la Llagosta, organitza un curs gratuït
sobre màrqueting i vendes per a
empreses que comencen la seva
trajectòria empresarial o que estan en procés de reflexió estratègica. El curs consta de dues sessions,
el 21 i 22 de maig, de 9 a 14 h, a
la Granja Soldevila de Santa Perpètua de Mogoda. El primer dia
es parlarà sobre màrqueting i el
segon de vendes. Les inscripcions
es poden fer al web de l’AMERC.

La UMIC, a Santa
Maria i Martorelles
La Unitat Mòbil d'Informació al
Consumidor (UMIC) de la Diputació serà dimarts a Martorelles (de
10.30 a 11.30 h) i a Santa Maria
de Martorelles (de 12 a 13 h) per
atendre qualsevol dubte, consulta
o queixa en matèria de cosnum.

Ana
María

Te curan el alma ¿aún lo dudas?
Hasta que no hayas amado a un animal una parte de
tu alma estará dormida.
Hoy voy a dejar que reflexionéis con titulares de noticias, creo que con ello sobran las palabras:
· Terapias asistidas con animales.
· Perder a tu perro/gato puede ser más doloroso que
perder a una persona.
· Crean un dispositivo que permite a un perro dar la
alarma en caso de caída de una persona.
· La conmovedora historia de Connor, el perro de tres
patas que ahora es profesor.
· Un perro sordo y ciego ayuda a encontrar una niña
de 3 años perdida.
· Se pone en marcha un proyecto pionero para detectar
el cáncer a través de los perros.
· Un perro puede ayudar a mejorar el rendimiento
educativo de adolescentes.
· Una terapia innovadora de lectura con perros favorece la mejoría en niños con necesidades especiales.
· Un hospital incorpora intervenciones asistidas con
perros en adolescentes con anorexia y bulimia.
· Muere Capitán, el perro que veló la tumba de su
dueños durante 10 años.
· Un perro se niega a abandonar el hospital donde vio
por última vez a su dueño muerto hace 4 meses.
· Un hospital utilizará perros en terapias con niños.

· Reclaman que sea delito penal denegar el acceso a
personas ciegas con perros guía.
· El pueblo donde los perros son un vecino más.
· El afecto entre humanos y perros se remonta a hace
14.000 años.
· El Congreso apoya por unanimidad considerar a los
animales seres vivos y no cosas.
· Y ahora los cazadores piden excluir a sus perros de
las normativas del bienestar animal.
· El regalo de navidad que se convirtió en un perro
abandonado.
· Muere un perro tras comer carne con agujas de coser
· Rescatan a un perro que se estaba muriendo de calor
en el interior de un coche.
· El tráfico ilegal de mascotas en la UE, una triste historia perruna y el terrible drama detrás de los perros
comprados.
· ¿Cuánto vale para los jueces y tribunales la vida o
salud de nuestra mascota?
NO es obligatorio tener un animal de compañía pero
sí lo es mantenerlo bajo unas condiciones adecuadas:
sanitarias, físicas, ambientales, alimentarias... y una
vez asumido, la responsabilidad es tenerlo.
Las próximas noticias serán sobre gatos; todos merecen su espacio.
NO al abandono, NO al maltrato
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Unas 450 personas asisten
al primer Marco Working Day
LA FERIA, ORGANIZADA POR SUBMINISTRAMENTS
INDUSTRIALS MARCO, ES EL EVENTO DEL
ÁMBITO ECONÓMICO-COMERCIAL DE
REFERENCIA EN MONTORNÈS
Las instalaciones de Subministraments Industrials Marco (avenida del Riu Mogent, 8, de Montornès) acogieron el pasado jueves
10 de mayo durante toda la jornada, de 9 a 19 h, la primera edición
de la feria Marco Working Day, la que es ya feria de referencia en
el municipio.
Mas de 450 profesionales del sector acudieron a la convocatoria
que contó con catering, barbacoa y hasta siete sorteos, de productos como una televisión, un móvil y una Kärcher. Cada cliente
además recibió el obsequio de un parasol y una camiseta conmemorativa del evento.
Víctor Alcaide Fernández, responsable comercial y de marketing
de la firma montornesina organizadora de la feria, valoraba muy
positivamente la respuesta de público: “Ha sido un gran día, hemos
recibido muchas visitas de profesionales del sector que han estado
interesados en los productos expuestos. Aún es pronto para valorar el resultado pero estos eventos principalmente dan resultado a
largo plazo”, añadía. Según Alcaide, el objetivo pricipal del Marco
Working Day “era crear un ambiente en el que los asistentes se
sintieran como en casa, conseguir un buen feedback con nuestros
clientes es fundamental, sin presiones y lo hemos conseguido”.
Por su parte, los gerentes de la empresa, Juan Marco y Maria Rosa
Martínez se mostraban muy satisfechos del resultado del evento:
“ Las cosas cuando se hacen con buena actitud suelen salir bien.
Estamos muy satisfechos con el trabajo de nuestro equipo desde
el principio hasta el final han dado el 110% y eso se ha notado en
el resultado”. Ambos coincidían en pensar ya en la celebración de
la segunda edición, dada la buena acogida de esta primera convocatoria.

NAVES. Av. del Riu Mogent, 8, naus 3 a 5. MONTORNÈS DEL VALLÈS. Tel. 93 572 13 46
TIENDA. C. Sant Isidre, 22. MONTORNÈS DEL VALLÈS. Tel. 93 572 18 81

www.suministrosmarco.com / comercial@suministrosmarco.com
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OPINIÓ

Bústia

Editorial

El nou president i l'estratègia
de la confrontació

MOBILITZATS
Els sindicats CCOO i UGT, amb el suport del consistori de Mollet, convocava
dimecres una concentració davant l'Ajuntament per protestar per l’incompliment
dels compromisos de l’Estat respecte a les partides pressupostàries que han de
fer viable i útil el Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere per poder aplicar
polítiques d'igualtat. Fa mesos que els pensionistes surten al carrer per
reclamar al govern de Madrid unes pensions dignes. El mateix dimecres, la plaça
de la Vila de Parets acollia una altra protesta contra els empresonaments de dos
líders socials, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, que ja fa 7 mesos que són a Soto
del Real en presó preventiva. Fa pocs dies, també els CDR recordaven els presos
polítics al Circuit, en un nou intent d'internacionalitzar la situació a Catalunya, i
en fa alguns més que també a diverses places baixvallesanes la ciutadania es
mobilitzava contra la sentència del cas de La Manada.
La mobilització al carrer torna a ser una eina per reclamar drets i denunciar
injustícies tot i ser un moment en què proliferen les accions repressives vestides
de "legalitat" –amb lleis regressives com la llei mordassa, que retalla llibertats
com la de reunió, expressió i informació– o decisions incomprensibles dels
tribunals. Sembla que la ciutadania està amatent a la política i s’hi vol implicar
més enllà d’anar a votar cada quatre anys, mal que pesi a alguns.

Per compartir

ETA

A

ssumeixo el risc de crítica per
aquest article, però el considero una obligació ètica.
El desarmament i dissolució
d'ETA és una de les notícies
més destacables de l'etapa del
règim –obsolet– de 1978. A més de la violència de l'Estat, ETA va ser la forma de
lluita més violenta del tardofranquisme i
la més errònia del postfranquisme.
La desaparició d'ETA no ha tingut l'ampli ressò que necessitava per tal que es
convertís, com diria el Dalai Lama, en un
veritable acte de "compassió i saviesa"
per part de tots. No es tractava pas de
fer-ne una festa, però tampoc de convertir aquest fet històric en argument per a
retrets a tort i a dret. D'ETA no podíem
esperar-ne gaire més que el que va fer i
dir. Com no podíem esperar actituds benignes generals ni de les víctimes d'ETA
ni de les víctimes de la repressió de l'Estat. ETA va assassinar, l'Estat també i, en
democràcia, com que no podia fer-ho directament ho encolomà a sicaris.
ETA, durant el franquisme usava arguments, objectius i mètodes de guerra
–ells mateixos eren anomenats gudaris,
Editora fundada l’any 2001
Rambla Pompeu Fabra, 32
08100 Mollet del Vallès · T- 93 570 52 59
redaccio@diarisom.cat

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)

ORIOL FORT
Humanitòleg i gestor cultural
soldats. En arribar la democràcia hi van
afegir les accions indefensables del terrorisme indiscriminat, de l'assassinat de
persones innocents que, de cap manera, podien considerar part de l'"exercit
opressor".
Els que –de totes les maneres possibles–
vàrem donar suport a ETA durant el fran-

Els que –de totes les maneres
possibles– vam donar suport a
ETA en el franquisme, hem de
reconèixer l'error; però també
l'hauria de reconèixer l'Estat

quisme, hem de reconèixer el nostre error.
També voldríem que el reconegués l'Estat
–amb tota la seva responsabilitat. Els uns
i els altres no vam fer tot el possible per
deixar sense arguments i foragitar una organització que, per a mi, amb l'assassinat
de Yoyes al costat del seu fill (1986) i amb
l'atemptat d'Hipercor (1987) va perdre
tota comprensió o condescendència.
Coda: només jo em vaig manifestar al
costat d'ETA?
sommollet.cat

somparets.cat

Per a Canviem Mollet és una bona notícia
que finalment, després de quasi cinc mesos
des de les eleccions del 21-D, s’hagi pogut
nomenar un nou president de la Generalitat
i constituir així un nou govern que faci possible sortir del 155, recuperar l’autogovern
i reprendre la feina de millora dels serveis
públics de la Generalitat. Creiem que això
era un clam de la ciutadania i en aquest sentit desitgem que el nou govern es posi a treballar al més aviat possible i tingui encerts
en aquesta causa.
Amb tot, veiem amb preocupació les primeres paraules del nou president, les seves
declaracions passades que ara tornen a
estar d’actualitat i l'estratègia que sembla
definir el seu grup polític. Tot això indica
que estem davant d’un candidat molt de
dretes, molt vinculat a un nacionalisme de
tall identitari i que sembla no reconèixer la
pluralitat i diversitat del conjunt dels catalans i catalanes. Quant a la línia estratègica,
l’ha definida clarament com a continuista
de l’escenari de confrontació i d'unilateralitat que ens ha portat fins aquí.
Des de Canviem Mollet compartim plenament les intervencions que ha fet Xavier
Domènech, en nom del grup parlamentari
de Catalunya en Comú Podem. Nosaltres
defensem un catalanisme popular i progressista, respectuós i inclusiu. Defensem el
dret a decidir dels catalans i catalanes, la recuperació de la normalitat democràtica i de
les llibertats que això implica i entenem que
tot això només s’aconseguirà creant àmplies majories que facin imparables aquestes reivindicacions democràtiques. El que
necessitem ara són àmplies aliances per recosir el país i també per tirar endavant les
polítiques que necessiten les persones. Tot
sota la idea de Catalunya, un sol poble.
Per últim, Canviem Mollet vol assenyalar
que aquesta estratègia de confrontació en
clau nacional d’aquest sector de l’independentisme potser es vulgui estendre al proper escenari de les eleccions municipals del
2019. Tot ho sembla indicar així, especialment a la ciutat de Barcelona, però potser
arreu. Seria una veritable irresponsabilitat
fer una estratègia, una part i l'altra, d’en-

CIBERACTIVITAT

frontar veïns, poble a poble, al voltant de la
qüestió nacional en comptes de tractar els
veritables problemes que afecten les nostres viles i ciutats i els seus veïns i veïnes.

grup municipal canviem
mollet / mollet del vallès

Busquem el teu cap
La Creu Roja és un moviment humanitari internacional fundat pel ciutadà suís
Henry Dunant el 1853, fa més de 155 anys.
Dunant, que va presenciar en primera persona la Batalla de Solferino, ideà una organització independent i neutral que donés
assistència als ferits en temps de guerra.
D’aleshores ençà, el Moviment Internacional de la Creu Roja i de la Mitja Lluna Roja
s’ha convertit en la xarxa humanitària més
gran del món a la qual estan vinculades més
de 120 milions de persones –com a voluntaris, socis o tècnics– de 186 països. Neutral
i imparcial, la Creu Roja no només ofereix
protecció i assistència a persones afectades
per desastres naturals i conflictes armats
arreu del món, sinó que és una organització fortament arrelada a la societat catalana
i espanyola, on té una àmplia participació
social i presència territorial.
Sempre fidels als nostres principis d’humanitat, neutralitat, imparcialitat, independència, unitat, universalitat i caràcter voluntari, des de Creu Roja Baix Vallès volem
seguir treballant per ajudar les persones
més vulnerables de la nostra societat; infants i joves en risc d’exclusió social, immigrants i gent gran. I per seguir aportant a la
nostra societat, busquem persones com tu;
per això llencem la campanya Busquem el
teu cap. Busquem persones compromeses i
disposades a dedicar part del seu temps, talents i de la seva experiència en benefici de
les persones més desafavorides de la nostra
societat. Per això, i per moltes més raons,
ajuda’ns a estar cada cop més a prop de les
persones que més ho necessiten. Fes-te voluntari. Necessitem el teu cap!
Ens podeu trobar a la Plaça Enric Rosés,
5, al costat de l’ambulatori de Can Pantiquet
de Mollet, o podeu enviar-nos un correu
electrònic a baixvalles@creuroja.org.
creu roja mollet i baix vallès

Segueix-nos a @DiariSomMollet

A veure si ho entenc. La doctrina Groucho Marx arriba a la justícia
espanyola? "Jutges alemanys, tenim aquestes imputacions, però si no
els agraden en creem d'altres". És absolutament inaudit, per buscar un
escarment s'està perpetrant la demolició de totes les garanties judicials

Jordi Turull @jorditurull

somlallagosta.cat

sommontornes.cat
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Els comerços i serveis de proximitat

ELS TROBAREU A

Martorelles i Sant Fost

REALE VIDA RISC

ASSEGURANCES DE VIDA
RISC, PER A LA VIDA REAL

Perquè la vida també és cuidar dels teus millors projectes.
Ens agrada la vida tal i com és, per això l’assegurem.

COBERTURES
Defunció n Incapacitat Permanent absoluta n Incapacitat Permanent Total n Defunció per Accident n Incapacitat Permanent
Absoluta per Accident n Malaltia Greu/ Malaltia Greu Terminal n
Depedència Severa i Gran Dependència n Defunció per Accident
de Circulació n Incapacitat Permanent Absoluta per Accident de
Circulació

ASSEGURANCES
ASSEGURANCES PER A LA VIDA REAL

Av. Piera, 35, local 3. MARTORELLES
mail: ar.martorelles@reale.es

T.935 705 462
F.935 796 123
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Núria Catafal, desena a Freiburg

29ª Mini Marató a Montmeló

La patinadora artística molletana Núria Catafal, del CPA Bigues i Riells
i de categoria cadet, va quedar desena en la modalitat de figures
obligatòries en el campionat internacional disputat el cap de setmana
passat a Freiburg (Alemanya). Va ser la primera espanyola de les tres
que s'havien classificat al torneig.

Aquest diumenge (10 h) es disputarà una nova
edició de la Mini Marató Escolar de Montmeló.
La sortida serà a la plaça de la Quintana, on els
nens podran inscriure's fins 30 minuts abans
de la cursa.

MOTOR | Fórmula 1 LA XIFRA D'ASSISTENTS EN TOT EL CAP DE SETMANA VA SER DE 172.144, LA TERCERA PITJOR DES DE L'ANY 2000

El Circuit torna a aplegar més de 90.000
espectadors en el Gran Premi de Fórmula 1
La xifra, de 91.896 espectadors, va ser lleugerament inferior a la del 2017, quan es van reunir 94.623 persones
al Circuit de Barcelona-Catalunya. L'afluència, però, queda lluny dels 140.700 espectadors registrats el 2007
MIQUEL ROVIRA / circuit

Evolució del total d'espectadors

Gran Premi de Fórmula 1 (2006-2018)
DIUMENGES

BON ASPECTE El dia de la cursa les graderies del Circuit van mostrar una bona imatge amb més de 91.000 espectadors
Per segon any consecutiu, les graderies del Circuit de Barcelona-Catalunya van sumar més de 90.000
espectadors el diumenge, el dia de
la cursa del Gran Premi de Fórmula 1. Concretament van ser 91.896
persones les que es van passar pel
Circuit per veure guanyar per segon any consecutiu Lewis Hamilton, un nombre inferior al de l'any

passat, quan en van ser-ne 94.623.
De tota manera, la xifra certifica
un increment respecte al 2015 i
2016, dos anys en què no es va poder arribar als 90.000 assistents, i
s'allunya tant de la pitjor assistència en els anys 2000 –la del 2011,
amb 78.130 persones– com de la
millor –la del 2007, amb 140.700.
Si ampliem el zoom a la suma dels

espectadors que van entrar al recinte del Circut durant tot el cap
de setmana, la xifra és de 172.144,
una mica per sota dels 177.984 de
l'any passat i una mica superior als
165.029 de fa dos anys. La majoria
de pilots no van marxar diumenge de Catalunya perquè dimarts i
dimecres es van fer els dos últims
Test Days. i sergi escudero

CAP DE SETMANA

2006

131.200

2007

140.700

2008

132.600

317.000

2009

92.430

213.030

2010

98.113

226.000

2011

78.130

185.130

2012

81.600

185.500

2013

94.831

218.000

2014

91.480

205.580

2015

86.700

188.960

2016

87.245

165.029

2017

94.623

177.984

2018

91.896

172.144

342.000

354.000
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FUTBOL | Segona Catalana DERROTA DEFINITIVA A CASA

FUTBOL | Primera Catalana SI EMPATA O PERD EL SEU PARTIT DEPENDRÀ D'ALTRES RESULTATS

La UE Tona guanya al Josep
Seguer i deixa el CF Parets
sense opcions de pujar

El CF Mollet UE, obligat a
guanyar a Vic per salvar-se

PARETS. Els paretans necessitaven guanyar per continuar amb
opcions d'ascens a Primera Catalana, però després de la derrota per 0-1 al Municipal Josep
Seguer aquest diumenge davant
la UE Tona, el que era el seu rival
directe per ocupar la plaça de
promoció d'ascens, ja no té cap
opció. Un gol del visitant Ivan
Fernández al minut 88, quan el
Parets buscava de totes les maneres possibles el gol de la victòria, va sentenciar el partit.
Amb aquesta derrota l'equip
de David Parra n'acumula quatre
en els últims sis partits –i tres en
els últims quatre–, les mateixes
que en la resta de la temporada.
Aquesta dada ha provocat que el
somni de pujar a la Primera Catalana s'hagi convertit en impossible quan durant molta part de
la temporada havia semblat molt
factible. Ara mateix el Tona està
a deu punts de distància a falta

només de sis punts per disputar
i l'altre rival directe i líder, el CF
Sabadell Nord està a onze punts.
Fins i tot els paretans veuen perillar la tercera posició a la taula, ja que el CF Les Franqueses
només està a dos punts i aquesta
setmana el Parets visita el camp
del Sabadell Nord amb la moral
molt baixa. De fet, aquest cap de
setmana Les Franqueses ja els
hagués pogut avançar en la classifació si no hagués perdut per
3-0 al camp del CE Berga.

Derbi franquesí

A part de la visita al líder, al Parets encara li quedarà rebre a
casa a la UE Avià, el penúltim
classificat, abans de finalitzar la
lliga. Les Franqueses, per la seva
banda, haurà d'anar al camp de
l'últim, el Bellavista Milán, i jugar a casa amb el FC Vic Riuprimer, el sisè. La temporada que
ve s'haurà de tornar a intentar.

B UFET E SPAÑOL M OREDA
A DVOCATS
Especialistes en accidents de trànsit
Dret hipotecari i cessions de crèdit
Divorcis - Desnonaments
Llei 2ª oportunitat - Pensions d’invalidesa

è

Av. Burgos, 29 1ª planta
Mollet del Vallès

Tel. 93 570 73 09
www.bufetespanol.com

gerard magrinyà

UE VIC - CF MOLLET UE
Diumenge, 20 17 h Vic

MOLLET. El CF Mollet UE va endur-se la primera de les tres
finals que li quedaven per mantenir la plaça a Primera Catalana
en vèncer per 3-0 la UE Castellar, últim classificat. Tal com va
anunciar a la prèvia el tècnic Alberto Manga, Juan Manuel Viale,
segon entrenador i jugador, va
ser titular per tal d'intentar que
l'equip mostrés el caràcter que li
va mancar la jornada anterior a
Banyoles, on va perdre per 2-0.
Però, tot i el domini dels locals,
dominar el joc el conjunt local, el
partit va arribar al descans amb
0-0. Les taules van durar poc.
En el primer minut de la segona
part David Castro va inaugurar el
marcador i sis minuts més tard
el mateix Viale va fer el segon
abans de ser substituit. Arrodonia el marcador Juan Vílchez en
el 59. A partir d'aquest moment,
el partit va anar baixant de ritme
i Manga va esbroncar en alguna ocasió al seu equip durant el
tram final del matx.
Aquest resultat –que trenca una
dinàmica d'un sol punt aconseguit
de quinze– situa el Mollet amb 37
punts, a un de la plaça de salvació
indirecta –dependria dels descensos compensats per salvar-se–
que marca el FC Sant Cugat i a un
també de la salvació directa, que
marca el FC Cardedeu.
"Vam millorar molt respecte el partit de Banyoles per

'MATCH BALL' SALVAT El CF Mollet UE es va endur els tres punts
tres motius: perquè l'equip
va sortir sent conscient de la
situació i això es va notar en
els entrenaments durant la
setmana; perquè va jugar Viale, qui va donar molta actitud
i consistència i, fins i tot, va
marcar un gol; i perquè vam
jugar amb un 4-3-3, un sistema més ofensiu i atrevit que
el 3-5-2 amb què havíem jugat fins ara. A Vic repetirem
el mateix sistema", va explicar
Manga. A l'última jornada el Mollet jugarà al Germans Gonzalvo
davant el CE Lloret, un dels rivals directes. Amb dues victòries
la permanència estarà assegurada. sergi escudero
CF MOLLET UE
UE CASTELLAR

3
0

Futbol base

EL JUVENIL A
JA ESTÀ SALVAT
Els nois de Bernat Mosquera tornaran
a disputar la temporada que ve la Lliga
Nacional Juvenil després de guanyar a
la FE Palamós per 2-0 amb gols de Lino
i Soufian en el partit ajornat de la 29a
jornada. No conformes amb la salvació,
aquest dissabte van tornar a guanyar el
seu partit al Germans Gonzalvo, l'últim
de la temporada a casa, davant el CF
Badalona per 5-2 amb dianes de Soufian (2), Marcelo (2) i Mas. Amb aquest
triomf el Mollet escala fins a la novena
posició, on se situa amb 44 punts. L'última jornada, l'equip visitarà el segon,
l'RCD Espanyol.
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Guia professional i de serveis per a la llar de Mollet i el Baix Vallès
Si vols anunciar-te en aquesta secció: publicitat@contrapunt.cat o 93 570 52 59

Matalasseria Fornells fa Una proposta
realitat un descans de qualitat de cuina

per a gent gran

La centenària Matalasseria Fornells,
amb botiga a Mollet, Sant Fost i Montornès, va ser premiada l'any passat
per la seva qualitat professional i experiència en la fabricació i venda de
matalassos pel Gremi de Matalassers
de Barcelona, un guardó que novament ha cridat l'atenció de TVE, que
dilluns va fer un reportatge sobre el
mètode d'elaboració de matalassos a
partir de llana d'ovella xisqueta dins
el programa España directo.
De fet, la Matalasseria Fornells és
una de les poques botigues de l’Estat
que treballen tant amb productes locals i de fabricació pròpia com amb
els millors productes internacionals.
L'establiment, a més, és especialista en l’elaboració de matalassos de
llana artesanal, un model arraconat
pels grans fabricants però que és

considerada una de les millors opcions de descans. Els matalassos de
llana s’elaboren segons el sistema
tradicional i seguint les pautes de
l’ofici matalasser, de manera que el
resultat té total garantia de qualitat
i durabilitat.
Més enllà d’això, però, a Matalasseria Fornells també hi trobareu els
millors productes per al descans i
de les marques més reconegudes al
mercat: Pikolin, Swiss, Flex i Dicon
entre d'altres.

MATALASSERIA FORNELLS

c. Sant Ramon, 24-32 - MOLLET
c. Barcelona, 60 - SANT FOST
av. Onze de Setembre, 32 - MONTORNÈS
Tel. 93 570 18 49 - 93 593 25 93
www.matalasseriafornells.com

La nova solució de cuina de la firma
Product Tank, la Kitchen 02, busca la
independència de les persones grans
mitjançant un mobiliari pensat exclusivament per a les seves necessitats.
Les dimensions de la cuina, la disposició del mobiliari i els electrodomèstics,
així com la forma d’utilització són els
factors que determinen que una cuina
s’adapti millor o pitjor a les necessitats de les persones de la tercera edat.
Aquesta circumstància s’ha resolt a
partir d’un banc de cuina que presenta
les característiques següents: dimensions petites, per reduir la necessitat
de moviments; completament buida a
la part inferior, la qual cosa permet col·
locar les cames sota l’aigüera i el taulell; el moble està dissenyat per poder
realitzar totes les tasques asseguts;
presenta dues calderes incorporades
per a cassoles i disposen d’un sistema
de seguretat integrat per evitar accidents; l’aigüera disposa d’un prestatge
per deixar-hi les coses, així com d’un
divisor mòbil per adequar l’espai a les
necessitats; els controls del taulell de
gas estan inclinats a la part davantera
per veure’ls bé en tot moment i els comandaments estan perfectament numerats per identificar-los. Finalment,
el banc també inclou planxa i placa
d’inducció.

AMIC - Tot Sant Cugat
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HOQUEI JORNADA FINAL D'INFART PER ALS BAIXVALLESANS

jh la llagosta

El CH Mollet es juga el
descens a casa en una
última jornada decisiva
MOLLET. El CH Mollet ja no té opci-

ons de salvar-se de forma directa
a falta d'una jornada del final en
el Grup B de Primera Catalana.
Ara la seva aspiració és mantenir
la plaça prèvia als llocs de promoció de descens, la qual ocupa
amb 33 punts i que permet jugar una eliminatòria en què, si es
guanya, l'equip se salva. En cas de
perdre, el conjunt entraria en un
play-off en què jugaria contra els
dos equips de promoció directe i
els cinc equips de Segona que busquen pujar a Primera.
En aquests moments, la plaça de

promoció directa és per al CH Mataró B, que va perdre per 6-4 a la
pista del líder, el SHUM Frit Ravich
B, que serà el rival dels molletans
en el partit de dissabte (18.45h) a
Riera Seca, l'últim del campionat
de lliga regular. El cap de setmana
passat els blanc-i-vermells no van
disputar cap partit perquè el que
els hi pertocava, a la pista del CD
Jonquerenc, ja l'havien jugat. Per
la seva banda, el Mataró rebrà divendres el FD Cassanenc, el tercer
classificat a un punt del líder. Si
els mataronins perden, el Mollet
ja haurà complert l'objectiu.

BÀSQUET

HANDBOL NECESSITA REMUNTAR CINC GOLS A RUBÍ

El CB Parets
serà campió de
lliga si guanya
el Cardedeu
PARETS. El CB Parets masculí està

CLASSIFICATS L'equip celebrava a principis de maig el pas a la final

El Joventut Handbol es
complica l'ascens a Segona
LA LLAGOSTA. Després d'eliminar
el Sant Just en l'anterior eliminatòria, el Joventut Handbol va
començar amb mal peu l'eliminatòria definitiva per pujar a Segona Catalana. En el partit d'anada,
jugat aquest diumenge al pavelló
Antonio García Robledo de la Llagosta, els locals van perdre per 24
a 29 davant el Rubí.
Aquest desavantatge de cinc
gols obliga el Joventut a inten-

tar una difícil remuntada a la
pista del Rubí el proper diumenge (10.15h). En el precedent
d'aquesta temporada en el campionat de lliga, jugat el passat 27
d'octubre, el Rubí es va imposar
per un còmode 33-27 als de Marc
Puig. Però les estadístiques precisament estan per trencar-se. En la
lliga regular els llagostencs també
havien guanyat còmodament al
Rubí com a locals.

FUTBOL SALA | Segona Nacional LA CONCÒRDIA SE LA JUGA

Primera oportunitat
per ser campiones
LA LLAGOSTA. El CD La Concòr-

dia va complir les previsions i va
guanyar per 0-11 a l'FS Esparreguera, l'últim classificat i ja descendit, repetint-se d'aquesta manera el resultat de la primera volta
i sumant així la desena victòria
consecutiva, amb un global de 46
gols a favor i només 10 gols en
contra. L'últim partit que no van
guanyar les noies entrenades per
Javier Ruiz Liarte va ser el que van
disputar el 17 de febrer a la pista
de l'AD Club Teldeportivo, actualment el quart classificat.
Amb aquesta nova victòria La
Concòrdia segueix com a colíder,
però la novetat és que ja només
comparteix el primer lloc amb

59 punts amb el Femisport Palau
Club a causa de la derrota del CE
Futsal Ciutat de Torrent a casa
amb el FS Xaloc Alacant per 2-3.
Precisament el Ciutat de Torrent
és el rival d'aquesta jornada, la
penúltima, de la Concòrdia dissabte (17 h) al Complex Esportiu
Municipal El Turó. Si les locals
s'emportessin la victòria i el Palau
perdés el seu partit a casa davant
el CS Dismay Eixample, el cinquè
classificat, ja serien campiones del
grup 2 de la Segona Divisió Nacional femenina.
UE ESPARREGUERA
CD LA CONCÒRDIA

0
11

a un sol partit de proclamar-se
campió del grup 8 de la Tercera Categoria. Per aconseguir-ho,
haurà de guanyar al Pavelló Municipal d'Esports de Parets aquest
dissabte (19.15 h) el Gruas Barcelona-CB Cardedeu B, el sisè classificat. Ara mateix, després de la
victòria del cap de setmana passat
per 43-69 a la pista del cuer, el Himesa Sallent, els baixvallesans estan empatats al capdamunt de la
classificació amb el CB Santpedor
i amb el CB Torelló SM amb 21 victòries i 6 derrotes cadascun.
En els dos casos els paretans
tenen guanyat l'average particular. Per tant, tan sols depenen
d'ells mateixos per proclamar-se
campions de Lliga. Una derrota
suposaria perdre el títol perquè
el Torelló i el Santpedor s'enfrontaran entre ells el mateix dissabte (20h) a la pista del primer, on
el Parets va perdre fa dues jornades per 65-62. Això comporta
que un dels dos equips sumarà
una victòria i que el que ho faci
avançaria el Parets en cas de que
aquest no complís la seva feina.
La segona plaça, la posició més
baixa en la que podria quedar,
comportaria classificar-se per la
promoció d'ascens a Segona.
"El Cardedeu no és l'equip
que haguéssim escollit per enfrontar-nos en l'última jornada
amb el títol de lliga en joc. És
un equip que fa moltes jugades
d'un contra un i transicions, i el
que a nosaltres ens va bé són els
equips estàtics", explica Javier
Hernández, l'entrenador del Parets. Tot i així, en el partit d'anada
el seu conjunt ja va guanyar per
52-68. "El nostre objectiu era
arribar a l'última jornada amb
opcions i, si era possible, depenent de nosaltres mateixos. I ho
hem aconseguit".
HIMESA SALLENT
CB PARETS

43
69
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FLAG FOOTBALL

POLIESPORTIU

Els Panthers East
guanyen dos partits

Nova edició de
l'Scooter Comp

MOLLET. El Mollet Panthers East,
l'equip dels veterans del Panthers,
va guanyar els dos partits de la
tercera jornada del Campionat de
Catalunya de Flag Football (futbol
americà sense contacte). El primer el va vèncer davant el Reus
Imperials per 49-6 i el segon, davant l'Hospitalet Pioners Olds per
42-12. El Mollet Panthers West,
l'equip de jugadors de primer any,
va perdre els dos partits.

MOLLET. Diumenge l’Skate Park
acollirà la 5a edició de l’Scooter
Comp i convertirà de nou la ciutat
en referent internacional d'aquest
esport. A la competició, organitzada per Radical 360, hi participaran
Erik Àvila, actual campió d’Espanya, i altres riders de renom internacional com Javi Trepat o el molletà
Adrián Navarro. Les inscripcions es
faran a www.scootercomp.com fins
aquest divendres al vespre.

Pickleball, novetat a
la Setmana Esportiva

Sant Fost celebra la
29a Nit de l'Esport

MARTORELLES. Del 19 al 27 de maig
l'Ajuntament de Martorelles tornarà a organitzar la Setmana Esportiva, en la qual es disputaran
esports tan diversos com el futbol
–el CF Martorelles jugarà contra
el Thomas Tallis School del Regne
Unit–, la gimnàstica, el bàsquet o
el karate. També hi haurà lloc per
un esport de pala tan poc conegut
com el pickleball, que barreja el
tennis, el pàdel, el ping-pong i el
bàdminton.

SANT FOST. Un any més l'Ajunta-

ment de Sant Fost de Campsentelles organitzarà la Nit de l'Esport,
on seran guardonats els millors
esportistes, equips i entitats esportives del municipi de la temporada 2017-2018 i d'altres que
destaquen per la seva trajectòria
i la seva contribució desinteressada. L'acte, que acabarà amb un
refrigeri, tindrà lloc el dissabte
(20 h) al Pavelló 2 de la població
baixvallesana.

ATLETISME BON PAPER DELS ATLETES LOCALS

Doble sessió de marxa
a les pistes de Montornès
CA MONTORNÈS

PLATA Angélica Esparza va quedar segona a Gavà
MONTORNÈS. Diumenge passat les

instal·lacions del Club Atletisme
Montornès van acollir dues proves: el campionat de Catalunya
de 10.000 metres marxa Màster i
el quart Gran Premi de Marxa de
Montornès. Pel que fa al primer
esdeveniment, els participants del
club local que van destacar van
ser María Teresa Juárez, qui es va
endur la victòria en la prova de
10.000 m marxa femení en pista
F45; David Pueyo Ministral amb el
seu segon lloc a la prova de 10.000
m marxa masculí en pista M45, i

Sandrá Cortés, també plata en els
10.000 m marxa femení en pista
F40. Pel que fa al Gran Premi, s'han
de destacar les victòries de Gerard
Sánchez, Adrián Cruz i Eva Ruiz.

Angélica Esparza, plata

L'atleta del Club Atletisme Montornès Angélica Esparza va quedar segona en la modalitat de
10.000 metres F40 al Campionat
d'Espanya Master 10.000 celebrat
a Gavà el cap de setmana passat.
La primera classificada va ser Pilar Fernández.
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La Milla Urbana del
Centre d'Estudis
Mollet fa 30 anys
MOLLET. L'AMPA del Centre d'Estudis Mollet celebra aquest diumenge la tradicional Milla Urbana Memorial Julio López, que
enguany arriba a la 30a edició. La
prova començarà a les 9.30 h i hi
podrà participar tothom qui vulgui. Les inscripcions, gratuïtes, es
faran davant del Mercat Municipal
fins mitja hora abans de l'inici. En
acabar es lliurarà un record.

II Miting Ciutat de
Mollet el dimecres
a la Pedra Salvadora

MOLLET. El Club Atletisme Mollet
organitzarà el dimecres el 2n Míting Ciutat de Mollet a les pistes
d'atletisme Pedra Salvadora, el
qual començarà a les 18 h per als
atletes de l'escola d'atletisme i a
les 18.45 h per a la resta d'atletes
participants. Les categories benjamí, aleví i infantil seran exclusives
per als atletes del primer grup
mencionat. La jornada acabarà
a les 22 h amb els relleus 4x100
masculins i femenins.
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CULTURA

'Meitats', de Judith Vizcarra, s'exposa a Llançà

Mostra de turisme juvenil

L'exposició Meitats, de la fotògrafa molletana Judith Vizcarra, va estar
fins al passat dissabte a la Casa de les Bernardes de Salt, i des d'aquest
divendres fins al 27 de maig es podrà visitar a la Casa de la Cultura
de Llançà. Es mostren imatges de rostres en dues meitats que es
complementen gràcies a una vinculació genètica entre tots dos.

L’Ajuntament de la Llagosta va obrir dilluns la
nova edició de la Mostra de turisme juvenil,
que estarà disponible fins al 19 de juliol a Can
Pelegrí. S'hi poden trobar guies de viatges,
mapes o informació sobre parcs naturals.

ART EL MUSEU MOLLETÀ PRESENTA AQUEST DIVENDRES NOVETATS A LA MOSTRA I A LA FAÇANA DE L'EDIFICI, AMB MOTIU DE LA NIT DELS MUSEUS

L'exposició permanent de l'Abelló
estrena una vintena d'obres noves
MOLLET. El Museu Abelló se suma

el cap de setmana a la commemoració del Dia Internacional dels
Museus amb un extens programa
d’activitats culturals, la primera
de les quals és la presentació de
la renovació de l'exposició permanent L’art modern a la col·lecció
Abelló, aquest divendres (12 h). Es
poden trobar una vintena d'obres
noves –extretes del fons de la Fundació–, s'ha renovat la lectura de
les obres, s'estrenen dues audioguies –en català, castellà, anglès
i francès– que tenen una durada
d'uns 30 minuts, i s'han incorporat 20 vídeos –que es poden veure mitjançant un codi QR– en els
quals sentir experts comentant les
obres, sis dels quals estan també
en llenguatge de signes i subtítols.
L’objectiu és "adaptar la mostra
a les noves maneres de comunicar, complementar alguns dels
àmbits amb les obres inèdites,
tot plegat per ajudar a explicar
millor la col·lecció creada per
Joan Abelló al llarg de la seva
vida", apunten fonts del museu.
Durant el mateix acte també es
presentarà la façana de l'edifici modernista del museu renovada, que
compta amb una nova decoració
–a càrrec del Taller Alborada– amb
vinils als vidres en els quals es pot
llegir el nom d'artistes i moviments
artístics que es poden gaudir al mu-

Dia dels Museus

ACTIVITATS A
MONTMELÓ I A
MONS OBSERVANS
s.c.

seu. L’objectiu és reivindicar el valor
del fons de la col·lecció Abelló, explicar-lo a la ciutadania i incentivar
les ganes de visitar l'equipament. I
se cerca donant molt protagonisme
a les paraules i el color per explicar
al vianant què s’hi amaga a l’interior
del museu.

La nit dels museus

Presentacions a banda, aquest divendres a la nit el museu s'adreçarà als joves. Primer (19.30 h)
s’inaugurarà la nova exposició
del Racó de l’Artista, Origen, amb
il·lustracions de la jove molletana
Anna STOrtiz. I tot seguit (21.30
h) hi haurà una sessió refrescant
de discjòquei a la terrassa del museu, amb el dj molletà Mañaneo.
Dissabte al matí serà moment
per fer el taller d'art familiar al
carrer. A la tarda tornarà una de
les activitats que més èxit ha tingut els darrers anys una gimcana
per fer en família: El misteri del
quadre desaparegut. Anirà acompanyada d'una xocolatada a la
terrassa, gentilesa del Forn i Pastisseria Prat. A la nit els visitants
podran gaudir en directe de diferents passatges operístics mentre
visiten les exposicions (de 19 h a
21 h) i a les 22 h hi haurà concert
de swing al carrer del grup La Maquinista Dixie Band (amb servei
de bar a càrrec de La Molletana).

REDECORACIÓ S'han instal·lat uns acolorits vinils als vidres de la façana
La darrera activitat de la programació serà diumenge (12 h) amb
un taller d'esgrafiats.
Com és habitual en el Dia Inter-

nacional dels Museus, es presentarà una nova joia. Es tracta de peces
que formen part de la col·lecció,
però que no es troben exposades al

El Museu Municipal de Montmeló també celebra dissabte La Nit dels Museus
amb diverses activitats. Per una banda,
a les 21.30 h es farà una visita teatralitzada nocturna al museu sota el nom
de Museum Nocte. Tot seguit serà el
torn del taller de jocs romans a taula (22.15 h), i s'acabaran les activitats
amb el tast de vi de roses (23 h). A més,
Mons Observans omplirà la programació de diumenge al matí amb motiu
del Dia Internacional dels Museus, amb
una jornada de portes obertes amb el
nom de Les Floralia! –nom que reben
les festes en honor a la deessa romana
de les flors, els jardins i la primavera,
Flora–. A les 10 h hi haurà un itinerari de descoberta de l'entorn natural de la muntanya de les Tres Creus,
conduït per l'ambientòleg Ventura de
Lamo (arrencarà als Pous de glaç de
Montmeló). Després arribarà el torn
del taller Floralia, on confeccionar corones de flors a la romana, a càrrec de
la matrona de Mons Observans, Sàlvia
Estàlvia. I s'acabaran les activitats amb
una visita teatralitzada al jaciment.

públic, i que per diferents motius
tenen un valor especial. Enguany
es presenta la partitura original de
Frederic Mompou Suburbis, coincidint amb el 125è aniversari del
naixement del compositor, que es
podrà admirar al vestíbul del museu les pròximes setmanes. i
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MÚSICA THE GREVER'S BLUES BAND, TUNGUSKA I STATUS TUTI

Cal Jardiner celebra
la Nit del rock local
PARETS. El rock'n'roll farà parada

dissabte (22 h) a Parets. Serà al Casal de joves Cal Jardiner, amb una
Nit de rock local en la qual actuaran els grups The Grever’s Blues
Band, Tunguska i Status Tuti, i que
compta amb la col·laboració de
Vallestage i el CEM María Grever.
The Grever's Blues Band, formada per Ernesto Briceño, Gabriel
Arau, José Manuel Padilla, Sandra
Gracia, Francisco Ruíz, Iván Briceño i Toñi Pedrero, farà interpretacions versionades dels grans clàssics del jazz, blues i soul.
Tunguska, integrat per Carlos Bernal, David Alcántara, Jota
García, Xavi Maya i Dani Pérez,

interpretaran el seu repertori
amb influències que van des de
Led Zeppelin i Jimi Hendrix fins al
grunge-rock dels 90 –Pearl Jam,
Soundgarden o Alice in Chains–. A
més, estan a punt de treure el seu
primer disc, autoproduït gràcies a
dos membres de la banda que són
tècnics de so i productors.
Per últim, Status Tutis, compost per Joan Mateu, Nito Barrero,
Omar Sala, Clara Carrasco i Juan
Manuel Hernández, farà tornar el
públic a l'època dels grans hits del
rock, i a més oferirà temes "amb
un gir de rosca molt tuti: apte
per tuti els públics, tuti els gustos i tuti els status".

Maricel presenta el Flauta travessera i
disc 'Divino Bolero' guitarra flamenca,
a la Llagosta
juntes en concert
LA LLAGOSTA. La Llagosta Club de

Ball organitza dissabte (18.30 h)
la presentació del disc Divino bolero, de Montserrat García Casado
–més coneguda com a Maricel–, al
Centre Cultural. En acabar serà el
torn del sopar i el posterior ball
popular. Tant l'entrada a la presentació del disc, com al ball popular
és gratuïta i oberta a tothom. Tanmateix, el preu del sopar és de 10
euros i cal reservar taula trucant
al telèfon 615 921 733.

MONTORNÈS. L'Església de Sant

Sadurní acull aquest divendres
(19.45 h) un concert de flauta
travessera i de guitarra flamenca,
organitzat per l'Escola Municipal
de Música, Dansa i Aula de Teatre.
Els intèrprets són dos alumnes
que s'han preparat per a la prova
d'accés per cursar ensenyaments
musicals
professionalitzadors:
Alexandra Pardo, amb la flauta
travessera, i Marcos Hernández,
amb la guitarra flamenca.

L'Esbart Dansaire de Mollet celebra la 40a
trobada infantil a la plaça Prat de la Riba

Dissabte (de 18 h a 19.30 h), el Ball de Gitanes i Esbart Dansaire de
Mollet organitza la 40a Trobada d'esbarts infantils. Serà a la plaça Prat
de la Riba i comptarà amb una vuitantena de dansaires de tres colles.
La colla amfitriona estarà acompanyada de les de Manresa i Sallent.

CINEMA
'Música de
ceràmica' feta a El Centre d'Estudis
4t de primària de Montornès

TEATRE

PARETS. Música de ceràmica és una

Els alumnes de l'Escola de Dansa i Teatre Musical For Dance
Center representaran dissabte
el musical de l'obra infantil La
Bella i la Bèstia. Serà a la sala
Polivalent a partir de les 19 h.

exposició que es pot visitar a Parets –al Centre Cultural Can Rajoler–, s'ha creat des de Parets –amb
la participació de les escoles Lluís
Piquer, Vila Parietes, Pau Vila,
Pompeu Fabra i ACESCO– i la va
impulsar el Servei d'Educació de
l'Ajuntament –amb la col·laboració de Can Rajoler i l'Escola Municipal de Música–.
Amb l’objectiu d’apropar els
infants a la creació plàstica per
mitjà de la ceràmica, s'ha creat
aquesta exposició –oberta fins al
27 de maig– on es poden veure les
obres creades pels alumnes de 4t
de primària del municipi. A Música
de ceràmica trobarem tota mena
d'instruments fets amb ceràmica
pels infants paretans. Es tracta
d'un projecte que es va iniciar el
curs 2009-2010.

projectarà el film
'Estiu 1993'

MONTORNÈS. Estiu 1993 ha triom-

fat a sales d'arreu del món des
que s'estrenés el 2017. Diumenge
(18.30 h) ho farà a Montornès, a
l'Hotel d'entitats –carrer de Blas
Infante, 7–. El Centre d'Estudis de
Montornès del Vallès (CEMV) proposa una sessió de cinefòrum amb
la pel·lícula escrita i dirigida per
Carla Simón, i que a més està basada en la seva pròpia vida. Amb
sis anys marxa a viure amb la seva
nova família adoptiva –els seus tiets–, després de la mort de la seva
mare. Lluny del seu entorn proper, en ple camp, la nena haurà
d'adaptar-se a la seva nova vida.

For Dance Center fa
'La Bella i la Bèstia'
a Montmeló

Un clàssic d'Agatha
Christie a l'associació
cultural L'Agrupa
L'Associació Cultural L'Agrupa de
Montmeló acollirà dissabte (22 h)
el clàssic d'Agatha Christie La Ratera, interpretat per la companyia
La Puntual. Vuit personatges tancats en una mansió, un assassinat
i un misteri per resoldre.

FESTIVAL NI ELS ARTISTES NI EL PÚBLIC VAN FALLAR
Laura Van Severen

Kurt Savoy,
conegut com
'el rey del silbido',
actua a la Fiveller
MOLLET. El rey del silbido, Kurt Savoy, tornarà dissabte (22 h) a la
sala Fiveller i vindrà acompanyat
d'una banda formada per Víctor
Estrada (baix), Eva Sánchez (piano), Carlus One (guitarra i veu) i
Lluís Castellet (guitarra), en una
actuació amb un homenatge doble.
Per un costat, a Ennio Morricone,
compositor principalment de bandes sonores de pel·lícules i guanyador de dos Oscar. I per l'altre,
a l'spaghetti western, un subgènere sarcàstic del western, del qual
Morricone va ser un dels principals creadors de bandes sonores.

Tercer Brunzit, sota cobert
La tercera edició del Brunzit, passada per aigua, es va acabar celebrant a
l'Envelat. La pluja no va aturar el festival de música de Martorelles, tampoc
l'assistència de públic –amb 280 entrades venudes–, que va gaudir dels
concerts sota cobert. Un d'ells, el de Núria Graham (a la foto), una de les
caps de cartell i un dels màxims reclams d'aquest Brunzit.
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TEATRE MONTORNÈS CELEBRA EL MES DE LA SALUT DE LES DONES COMBATENT EL RACISME

'No es país para negras', a
l'Espai Cultural Montbarri
víctor león

MONTORNÈS.

L'Espai Cultural
Montbarri acull aquest divendres
(20 h) l'obra de teatre No es país
para negras, una representació
que mostrarà al públic diversos
punts de vista, amb un toc humorístic, sobre el racisme, la sexualitat de la dona negra i la identitat.
L'obra es basa en les experiències de la Sílvia Albert Sopale, una
nena negra d'una família de negres que va néixer a San Sebastián
el 1986. L'espectacle farà viatjar
els espectadors a l'Àfrica amb la
Sílvia, i els farà descobrir que
aquell, tot i ser la seva terra mare,
tampoc acaba sent el seu país.
L'obra mostra els microracismes,
"el racisme subtil del qual si et
queixes et titllen de paranoica".
La mateixa Sílvia és actriu, protagonista i a més va escriure el text,
amb la col·laboració de Carolina
Torres Topaga i Laura Freijo Justo.
La idea li va sorgir en quedar-se
embarassada de la seva filla Alma:
"A quin món la portaria?".

Montornès balla danses africanes
L'obra de teatre No es país para negras està emmarcada en la programació
del Mes de la Salut de les Dones 2018, així com les danses africanes,
a càrrec de l'associació Melanin, que van tenir lloc dissabte a la tarda
a la Masia de Masferrer, en el marc de les Jornades Masoveres. Dissabte,
a més, es farà una lectura del manifest Juntes contra la fibromiàlgia,
es projectaran vídeos i hi haurà exhibició de balls en línia i una mostra
d'activitats de l'associació Afibromon a Montbarri.

'Mala broma' reflexionarà
sobre els límits de l'humor
Jordi Casanova i dirigida per Marc
Angelet– és una comèdia negra
que fa reflexionar sobre els límits
de l’humor. Es representarà diumenge (19.30 h) a Can Rajoler.
Un famós presentador d’un
programa d’humor nocturn pateix una depressió i es presenta a
casa del seu antic amic periodista.

Un judici peculiar
a l'obra de teatre
'El bulto negro'

MONTORNÈS. Fes-t'ho com vulguis

LA LLAGOSTA. El grup de teatre

presenta Mans a Montbarri, un
espectacle visual ple d'imatges
poètiques expressades amb diferents llenguatges: el llenguatge
corporal, la música, els colors, les
ombres, la transformació de l'espai i la paraula justa i afinada per
adreçar-ho tot. Tot l'espectacle
neix i gira al voltant de la idea de
les mans, que donen la llibertat de
crear les nostres pròpies realitats.

del Casal d'Avis de la Llagosta interpretarà diumenge (18 h) una
adaptació de l'obra El bulto negro
de José Cedena, al Centre Cultural
del municipi, i tot seguit actuarà el
grup de playback L'Alegria de viure. Es tracta d'un judici a un gitano
que presumptament ha robat uns
porcs, amb un curt de vista com a
testimoni i una noia de dubtosa
credibilitat.

Microteatre a la Fiveller

LA COMÈDIA NEGRA SERÀ DIUMENGE A CAN RAJOLER

PARETS. Mala broma –escrita per

Espectacle visual
entorn de la idea
de les mans

Tots dos havien presentat plegats
un programa de ràdio quan eren
estudiants i feien bromes telefòniques –algunes de molt mal
gust–. Acompanyats d'una amiga, parella d'un dels dos, a qui li
agrada molt l'humor negre, tots
tres recordaran el seu passat més
disbauxat. Tot pot acabar, però,
en una tragèdia.

MOLLET. Pura Vida Teatro presenta diumenge (18 h) Vidas pasajeras a
la Sala Fiveller. Es tracta de quatre obres curtes que tractaran diversos
tipus de relacions humanes –amoroses, veïnals, familiars, entre companys i amics. En definitiva, converses sobre la vida. La primera serà
Extreme Love, escrita i dirigida per Virginia Blasco. Seguirà El Ascensor,
escrita per Susana Hernández i dirigida per Jesús Jiménez. Després hi
haurà Primos, escrita i dirigida per Siscu Delgado, i s'acabarà amb Futbol Life, escrita també per Delgado i dirigida per Garby Moya.

Els Manyacs actuen a la Fórmula 1

Aitor Galisteo i
Queralt Casasayas,
a la Villarroel
MOLLET / MONTMELÓ. Dijous es va

presentar al teatre Villarroel de
Barcelona l'obra Fairfly, que interpreten dos baixvallesans: Queralt
Casasayas (Montmeló) i Aitor Galisteo-Rocher (Mollet). L'obra de
La Calòrica, escrita per Joan Yago
i dirigida per Israel Solà, farà l'estrena oficial dimecres 23 de maig,
després d'haver fet una exitosa
temporada al Tantarantana.

La colla castellera Manyacs de Parets va enlairar-se fins al cel del Circuit de
Barcelona-Catalunya dissabte i diumenge. Va ser amb motiu de la celebració
del Gran Premi de Fórmula 1, amb l'objectiu de difondre la cultura catalana en
aquest esdeveniment que se segueix multitudinàriament arreu del món. Un cap
de setmana "espectacular", segons ha afirmat la colla. MONTMELÓ MANYACS
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MOSTRA

24 associacions
de Sant Fost, a
la fira d'entitats

Mollet i la Llagosta celebren Sant Ponç

SANT FOST. Diumenge s'aplegaran

una vintena d'entitats locals al
Pavelló 2 de Sant Fost amb motiu
d'una nova edició de la Fira d'Entitats. Des de les 11 h fins a mitja
tarda les diferents associacions
organitzaran exhibicions i mostres
d'allò que fan durant l'any. També
hi haurà parades informatives arreu de la pista, i Ràdio Sant Fost
amenitzarà la jornada.
La programació engegarà amb
una exhibició de l'Associació Cultural de Balls de Sant Fost i una
exhibició del Club Patinatge Sant
Fost. A les 11.30 h, l'Associació de
Danses de Sant Fost ballarà sevillanes; serà al mateix temps que
ADYLA –Associació en Defensa i
Llibertat Animal– organitzarà una
desfilada de gossos en adopció.
Mitja hora més tard, l'associació
Amics de Balls de Sant Fost faran
també una exhibició de ball, l'Esplai Petjada muntarà una gimcana
infantil i la UE Sant Fost CF Veterans organitzarà un torneig de penals en família a la pista exterior.
Més dansa arribarà a partir de les
12.30 h, amb l'exhibició de balls en
línia, rodes i llatins a càrrec de CDB
Sant Fost SAN-BA i grup Casa Bastinos. A les 12.45 h serà el torn de
la gimcana del Club Handbol Sant
Fost, a les 13 h, la cantada d'havaneres del Grup d'havaneres Casa
Bastinos, i a les 13.30 h l'Agrupació Sardanista Alba del Vallès farà
una ballada de sardanes. L'última
activitat abans del dinar serà una
mostra de teatre del Grup de Teatre Segle XX, a les 14 h.
Tot seguit, la UE Sant Fost CF
muntarà la paella de germanor –a
un preu de 7 €–. I la fira acabarà al
ritme de les entitats de música del
municipi. i

La rambla de Mollet es va omplir dijous de paradetes per celebrar la 36a Fira de
Sant Ponç del municipi, amb la participació del Centre Ocupacional del Bosc, la
residència La Vinyota i l'escola Can Vila, a més de l'Ajuntament. A la Llagosta,
les parades d'artesans, de venedors de productes tradicionals i d'entitats seran
dissabte i diumenge a l'avinguda Onze de Setembre. mollet sergio carrillo

L'art d'explicar contes
MARTORELLES. L’Art d’explicar contes és un curs de formació que vol oferir
les eines bàsiques per iniciar-se en l’art d’explicar contes, centrant-se tant
en la narració oral com en l'acompanyament corporal. Dissabte (11.30 h)
se celebra la tercera sessió, a la biblioteca Montserrat Roig, i les següents
seran el 2 i 16 de juny. El curs l'imparteix el dinamitzador Joan de Boer.

Les Gitanes de Parets omplen la plaça

POPULAR

El Muntanyenc organitza la 22a edició
de la Caminada de la Serralada de Marina
per a la resta, i es poden fer aquest
divendres (de 20 h a 22 h) a la secretaria del club, dissabte (d'11
h a 14 h) a la plaça de Catalunya
de Mollet, o abans de diumenge a
www.inscripcions.feec.cat.
L'alternativa és inscriure's el
mateix diumenge in situ per 16 €.
El preu inclou el transport fins el
punt de sortida, avituallaments,
esmorzar, refrigeri a l’arribada i
una samarreta commemorativa.

El Club Muntanyenc de Mollet organitza la 22a edició de la Caminada de la Serralada de Marina.
Serà diumenge, i un autocar portarà els participants a les 7 h des
del Pavelló de la Riera Seca fins
al punt de sortida. El recorregut
és de 22 km amb un desnivell de
772 metres arreu de pistes i corriols de la serralada.
El preu de les inscripcions anticipades és de 9 € per a socis i 14 €

TRADICIÓ

La Unión Andaluza de Martorelles munta
la tercera caminada per l'entorn del poble
Diumenge tindrà lloc la tercera Caminada de la Unión Cultural Andaluza de Martorelles. Arrencarà a les 9.30 h i el recorregut és de 10 km,
que passarà pels espais naturals del municipi. La sortida i l'arribada
són a la Masia de Carrencà, i aquest divendres (de 17 h a 18.30 h) és
l'últim dia per inscriure's a la Masia.

LITERATURA

El poeta coreà So
Jong-Ju, a Parets

Exposició amb
llibres de màgia

La Sala Serra Cooperativa de Parets acollirà dissabte (11.30 h) la
presentació del darrer llibre del
poeta coreà So Jong-Ju: Poesies.
Es tracta d'una antologia poètica
del considerat com el pare de la
poesia coreana contemporània i
candidat cinc vegades al premi
Nobel de Literatura.

L'exposició Abracadabra, pota de
cabra! ja es pot visitar a la biblioteca Montserrat Roig des de dijous, i s'hi estarà fins al 7 de juny.
Es tracta d'una mostra dedicada
als llibres que parlen de la màgia,
dels bruixots i de les coses que els
envolten, és a dir, als llibres que
ens transporten a altres mons.

MEMÒRIA

Un centenar de persones assisteixen a
la 9a Trobada de Jubilats i Amics de Derbi
La 43a edició de la Ballada de Gitanes de Parets i 6è Memorial Pere Parera es
va realitzar amb un èxit de participació, amb gent de totes les edats, i amb la
participació de les colles de Santa Eulàlia de Ronçana, Llinars, Castellar i Mollet,
a més de la local, de Parets. parets ball de gitanes parets

Ja es pot votar el cartell de Montornès

EL TEMPS

per

divendres 18

=
dissabte 19

Els montornesencs ja poden votar
el cartell per a la festa major 2018.
Tenen temps fins al 25 de maig
per escollir una d'aquestes quatre
propostes seleccionades. L'autor
de l'obra guanyadora rebrà 400 €.

diumenge 20

=

La Masia Julià de Palau-solità va acollir dimecres la 9a Trobada de
Jubilats i Amics de Derbi. Van participar-hi un centenar de persones,
entre les quals Nicolás Ruiz i Pilar Arrizabalaga, encarregats de tallar
el pastís de la celebració com a assistents de més edat. L'acte va estar
presidit per tres motos històriques de la marca Derbi –dues 49 Sport
i una 350cc– que va cedir el Museu Isern.

Felip Comas

Matí amb nuvolositat
variable, que a la tarda
anirà a més, amb ruixats
a l'interior i que podrien
arribar a casa nostra.

Cel serè al matí i creixement de nuvolades a partir del migdia, amb ruixats
a l’interior que podrien
arribar al Baix Vallès.

Cel cobert per núvols
alts al matí. Un altre cop,
al començament de la
tarda, núvols convectius
i possibilitat de ruixats.

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

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

Mín. * Temp.

Pluja (l/m2)

Cop màx. vent

DIJOUS, 10

20ºC

14ºC

18ºC

-

24 km/h SE

DIVENDRES, 11

23ºC

14ºC

22ºC

-

31 km/h SSW

DISSABTE, 12

20ºC

14ºC

17ºC

13,6

23 km/h SSW

DIUMENGE, 13

16ºC

9ºC

13ºC

7,4

32 km/h NE

DILLUNS, 14

18ºC

7ºC

16ºC

-

27 km/h SE

DIMARTS, 15

23ºC

9ºC

18ºC

-

27 km/h SE

DIMECRES, 16

23ºC

11ºC

20ºC

-

24 km/h SE

dv, 18 maig 2018

45

46

SUGGERIMENT
GASTRONÒMIC

dv, 18 maig 2018

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

Pizza Delicatessen

Amb vedella picada, formatge blau
i crema de llet
Per a totes aquelles persones que
s’atreveixen amb pizzes amb personalitat i fusió de gustos, aquí
teniu la PIZZA DELICATESSEN!
Sobre una base de tomàquet s’hi
troba una gustosa i cuita vedella
picada que va acompanyada del
gust explosiu del formatge blau
i la crema de llet. I tot això, amb
una capa de formatge emmental

que aconseguirà que gaudeixis
d’aquesta combinació de gustos
tan equilibrada. Per fer que el
sopar sigui encara més rodó, tria
un bon vi a la mateixa pizzeria.
La Tomate Magique també ofereix pizzes sense gluten per a persones celíaques. Ningú té excusa
per no tastar les pizzes artesanes
d'aquesta pizzeria molletana!

BAR-RESTAURANT

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.
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