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Vols vendre la teva vivenda? 667 312 216  Despatx a Mollet (hores concertades)         vilardellfi nques@gmail.com         vilardell_fi nques         

PARETS DEL VALLÈS 
Cal Jardiner
Casa adossada 
amb 100 m2 de jardí. 
Certifi cat energètic: E
Preu: 295.000 €  

PARETS DEL VALLÈS 
Plaça dels Gegants
Casa cantonera amb 
60 m2 de jardí. 
Certifi cat energètic: E
Preu: 316.000 € 

LLIÇÀ D’AMUNT 
Ca l’Artigues
Casa a 4 vents. Piscina 8 x 
4 mts amb zona barbacoa.
Certifi cat energètic: E
Preu: 346.000 €  

registre d’agents immobiliaris
de Catalunya            aicat 7822

Tour virtual: http://vilardell6.atu.ca Tour virtual: http://vilardell8.atu.ca Tour virtual: http://360.atu.ca

BAIX VALLÈS. Igual com passa amb els vehicles o 
amb els ascensors, els edificis –concretament els 
de 45 anys o més–, han de superar periòdicament 
una inspecció tècnica per garantir-ne l’estat de 
conservació i evitar possibles patologies o defec-
tes que posin en risc la seguretat dels veïns. 

De fet, quan l’edifici compleix 45 anys, la Ge-
neralitat comunica mitjançant una carta a les co-
munitats de propietaris la necessitat de passar 
la inspecció, una norma obligatòria per a tots els 
edificis plurifamiliars d’habitatges i també per als 
unifamiliars construïts a menys d’1,5 metres de la 

Els edificis de més de
45 anys han de passar
periòdicament una
inspecció tècnica per 
garantir-ne la conservació

arxiu

La Generalitat ha
requerit l’últim any als 
propietaris de 68.000 
edificis que passin la 
inspecció tècnica
d’edificis. D’aquests, 
1.241 són edificis
ubicats al Baix Vallès.

via pública, zones d’ús públic o finques adjacents. 
 “Es tracta de fer una inspecció visual per 

part d’un professional especialitzat –arquitec-
te o aparellador– en què s’analitza com està fet 
l’edifici, els materials, l’estructura o les instal·
lacions”, explica Daniel Navarré, arquitecte muni-
cipal de Martorelles. 

“De vegades hi ha patologies que no es veuen 
a simple vista, i per això val la pena que un pro·
fessional hi faci un cop d’ull per detectar·les i 
tenir·les controlades”, afegeix l’arquitecte, qui 
apunta que “és important passar la inspecció 

dins els terminis marcats per la mateixa segu·
retat dels veïns”.

Les comunitats de propietaris són les encarrega-
des de sol·licitar la inspecció, que posteriorment es 
registra en un informe que descriu les característi-
ques generals i l’estat de conservació de l’edifici: 
façanes, pilars, bigues, mitgeres, cobertes, patis... 
L’informe qualifica les possibles deficiències que 
poden afectar els elements comuns de l’immoble, 
sobretot pel que fa a l’accessibilitat, l’estructura, 
els tancaments, les humitats o l’estat de les instal-
lacions i els subministraments de llum, aigua i gas. 

“Les principals mancances són en qüestions 
de manteniment, com l’arrebossat de la façana, 
la posada al dia de les instal·lacions o l’acces·
sibilitat”, confirma Navarré. “Acostumen a ser 
aspectes lleus, però necessaris per complir la 
normativa. De fet, després de la inspecció la 
majoria d’edificis requereixen alguna mesura 
correctora, sobretot en manteniment de faça·
nes o pel que fa a instal·lacions, perquè de se·
guida queden obsoletes”. 

Una vegada obtingut l’informe tècnic cal sol·lici-
tar a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya el cer-
tificat d’aptitud de l’edifici, una qualificació que té 
una vigència de 10 anys –sempre que no presenti 
cap defecte– i que, alhora, serveix a l’hora d’inici-
ar alguna reforma a l’edifici. A més, en cas que es 
detectin deficiències, la propietat de l’immoble ha 
d’aprovar un programa de rehabilitació, conserva-
ció i adequació dels habitatges amb la supervisió 
dels tècnics que cal executar en el termini d’un any 
si les deficiències són lleus o importants, i en mig 
any si les deficiències són greus o molt greus. “No 
sempre es pot modificar tot allò que caldria, 
potser per qüestió d’espai, però en elements 
com la façana o les instal·lacions sol ser molt 
més fàcil”, explica l’arquitecte.

Sancions per als propietaris
Segons la Generalitat, no disposar de l’informe 
d’inspecció tècnica de l’edifici (ITE) és una infrac-
ció greu en matèria de qualitat del parc immobili-
ari i podria arribar a comportar sancions d’entre 
9.000 i 90.000 euros per als propietaris o les co-
munitats de propietaris en cas que es produeixi 
algun incident que afecti a béns o persones.

Per això, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya 
va posar en marxa l’any passat una campanya d’in-
formació i sensibilització adreçada als propietaris 
dels 68.000 edificis catalans que van ser construïts 
abans de l’any 1960 i que, per tant, estarien obli-
gats a presentar la inspecció tècnica d’edificis. 

D’aquests, 1.241 edificis se situen en algun dels 
vuit municipis del Baix Vallès. i x.lloreda

Edificis antics 
a examen

UN PARC CADA COP MÉS ANTIC  Segons l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, Mollet té actualment 654 edificis construïts abans de 1972
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BAIX VALLÈS. Segons dades de 
l’Agència de l’Habitatge de Cata-
lunya, aquest any hi ha registrats 
al Baix Vallès 1.241 edificis plu-
rifamiliars construïts abans de 
1972, un 9,2% del total d’edificis 
construïts (13.516). La Llagosta 
(27,2%) i Mollet (17,9%) són els 
municipis amb un parc d’habitat-
ges plurifamiliars més antic, men-
tre que Sant Fost (1,5%) i Santa 
Maria (2,4%) són els que regis-
tren construccions més noves. 

A la Llagosta, per exemple, 151 
edificis dels 556 immobles totals 
de la població tenen enguany 45 
anys o més, i en 162 casos s’ha 
requerit per carta als seus pro-
pietaris que duguin a terme una 
inspecció (ITE). Fonts de l’Ajunta-
ment llagostenc han explicat que 
actualment, en tractar-se d’una 
competència de la Generalitat, el 
consistori no disposa d’un registre 
ni de l’edat ni de l’estat dels edifi-
cis, però asseguren que “tenim la 
intenció de fer·ne un inventari 
per tenir·ne un major control i 
fer una labor més activa des de 
l’Ajuntament”. En aquest sentit, 
afegeixen, “l’Ajuntament només 

HABITATGE  LA GENERALITAT HA REQUERIT ENGUANY A 1.196 COMUNITATS DEL BAIX VALLÈS QUE PASSIN LA INSPECCIÓ

Només el 21% de les comunitats
han fet la inspecció tècnica d’edificis 	ENCARREGAR LA INSPECCIÓ 

tècnica d’edificis als professionals 
acreditats i assumir-ne el cost.

	PRESENTAR L’INFORME ITE
a l’Agència de l’Habitatge abans del 
termini fixat, als 45 anys, per obtenir 
el certificat d’aptitud de l’edifici.

	SI HI HA DEFICIÈNCIES
a resoldre, caldrà aprovar un programa 
de rehabilitació acompanyat d’un fons 
de reserva per garantir-ne l’execució.

LES OBLIGACIONS
DELS PROPIETARIS

NOVA CONVOCATÒRIA

Subvencions per 
a la rehabilitació 
d’habitatges
L’Agència de l’Habitatge de Catalu-
nya ha publicat recentment les bases 
per accedir a les subvencions per a 
la rehabilitació d’edificis de tipologia 
residencial. Es tracta d’ajuts desti-
nats a rehabilitar elements comuns 
en edificis d’habitatges per obres de 
conservació, de millora de l’eficiència 
energètica i la sostenibilitat, la segu-
retat o per fer ajustos en matèria d’ac-
cessibilitat. Poden accedir a les sub-
vencions les juntes de propietaris, les 
agrupacions de juntes de propietaris i 
els propietaris únics d’edificis d’habi-
tatges, i la quantia màxima de la sub-
venció s’estableix en funció dels cos-
tos o despeses subvencionables de les 
actuacions de rehabilitació de l’edifici. 
Les sol·licituds s’han de fer al depar-
tament d’Habitatge de la Generalitat.

	EN LA COMPRAVENDA D’UN
habitatge la part venedora ha 
d’entregar al comprador el certificat 
d’aptitud atorgat per l’administració
i una còpia de l’informe ITE.

intervé quan cal fer alguna rehabilitació o 
aplicar mesures correctores”.

A 13 de juny d’enguany, només 251 comu-
nitats de propietaris havien lliurat a la Gene-
ralitat l’informe de la inspecció, una dada que 
representa el 21% del total d’inspeccions re-
querides (1.196). Mollet (27%), Parets (23%) 
i Sant Fost (20%) són els municipis amb més 
compliment, mentre que Santa Maria (0%) i 

Montornès (8%) és on menys seguiment s’ha 
fet de la normativa. 

Finalment, pel que fa a les ITE presentades a 
escala catalana, el 13,6% no registrava cap defi-
ciència, el 40% tenia deficiències lleus i el 30% 
importants. Només un 3% presentava deficièn-
cies greus –requereixen intervenció immedia-
ta– i un 0,1% deficiències molt greus i, per tant, 
un perill real per als seus ocupants.  x.l.

SOL·LICITUD D’AJUTS
n  Segons explica Navarré, “els costos de fer una ITE són molt diversos, ja que 
depèn de cada professional, dels tràmits de què es faci càrrec i de la grandària i 
la tipologia dels edificis”. Davant d’aquesta despesa extra per a molts propietaris, 
que són els qui n’assumeixen el cost, les administracions poden subvencionar-ne el 
cost si també es demanen ajuts per finançar obres de rehabilitació. En aquest sentit, 
el ple de Mollet va aprovar en l’últim ple una moció del PP en què es demanava a 
l’Ajuntament una línia d’ajuts econòmics per a les comunitats que es veuen obligades 
a passar aquestes inspeccions, 600 enguany en el cas de Mollet. La Generalitat, 
per la seva banda, també concedeix ajuts a la rehabilitació sempre que prèviament 
s’hagi passat la ITE malgrat que l’edifici no tingui l’antiguitat exigida per passar-la.

L’Ajuntament de Montornès ha atorgat enguany 285.000 euros 
en ajuts per rehabilitar habitatges a Montornès Nord, en aquest 
cas en el marc de la Llei de Barris. Onze comunitats podran 
subvencionar així gran part del cost de les obres de millora 
dels edificis, sobretot pel que fa a l’arranjament de façanes 
i cobertes i, en alguns casos, a la instal·lació d’ascensors. 
L’Ajuntament avançava la setmana passada la voluntat d’ampliar 
el pla de subvencions per rehabilitar elements comuns dels 
edificis a la resta de comunitats del municipi amb una
convocatòria anual a partir del 2019.

Rehabilitació a Montornès

Municipi
Edificis 

plurifamiliars 
fins al 1972

Cartes
campanya

ITE

ITE 
presentades 
a 13 de juny

Mollet del Vallès 654 600 163
Parets del Vallès 134 130 30
Montornès del Vallès 119 119 10
La Llagosta 151 162 21
Montmeló 71 70 10
Sant Fost 41 40 8
Martorelles 65 69 9
Santa Maria 6 6 0
TOTAL 1.241 1.196 251
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SOCIETAT
El Síndic Personer de Mollet, a Twitter
Coincidint amb el 15è aniversari de la recuperació de 
la figura del Síndic Personer a Mollet, l'Oficina del Síndic 
ha posat en marxa aquest mes un perfil de Twitter  
–@SindicdeMollet– per informar la ciutadania de la seva 
activitat i disposar d'un canal directe de comunicació.

Els nous jutjats de Mollet entraran 
en funcionament l'estiu de 2019

MOLLET. L'estiu de 2019 és la data 
per a la posada en marxa dels nous 
jutjats de Mollet, que es trasllada-
ran a un edifici a Can Fàbregas 
Nou. Així ho anunciava la conse-
llera de Justícia de la Generalitat, 
Ester Capella, dilluns en la visita 
a l'edifici, que els propers mesos 
s'adequarà per encabir els jutajts 
i el Registre Civil, actualment ubi-
cats a punts diferents de la ciutat.

Les obres d'adequació aniran a 
càrrec del propietari, que haurà 
de deixar l'espai enllestit en onze 
mesos –a partir del 30 de maig, 
quan es va signar el contracte de 
lloguer–. El contracte és per als 
propers 20 anys i la Generalitat 
pagarà 29.000 euros al mes. En 

EQUIPAMENTS  LA CONSELLERA DE JUSTÍCIA, ESTER CAPELLA, VISITAVA DILLUNS L'EDIFICI QUE ACOLLIRÀ ELS ÒRGANS JUDICIALS A LA ZONA DE CAN FÀBREGAS NOU

acabar les obres, el Departament 
s'encarregarà del trasllat –amb la 
instal·lació de mobiliaris i equips 
informàtics.

"Aquest era un espai volgut i 
reclamat i permetrà que Mollet 
tingui uns òrgans judicials pro·
pis del segle XXI", apuntava la 
consellera, qui avançava que amb 
el nou espai se subsanaran impor-
tants dèficits com, per exemple, 
la manca d'espais imprescindi-
bles com una zona de custòdia de 
presos i detinguts. "Es crearan 
circuits diferenciats per garan·
tir els drets processals de pri·
vacitat tant de les víctimes i els 
testimonis com dels detinguts", 
una de les mesures reclamades 

pels professionals que actualment 
treballen als jutjats.

El nou edifici permetrà agrupar 
en un mateix espai els jutjats, situ-
ats a l'edifici d'Anselm Clavé, i el 
Registre Civil, que es troba a l'edi-
fici de l'antic ajuntament. L'edifici 
disposa de 2.800 metres quadrats 
de superfície construïda distribu-
ïda en dues plantes: planta baixa 
(1.408 metres quadrats) i planta 
primera (1.391 metres quadrats). 
En total, els jutjats guanyaran un 
espai de 700 metres respecte les 
actuals instal·lacions. 

L'edifici, que tindrà l'entrada 
principal per la façana paral·lela a 
la C-17 i la via del tren, disposarà 
d'espais més amplis i diàfans que 

milloraran la confortabilitat i la 
seguretat tant dels treballadors 
com dels usuaris i serà accessible 
per a persones amb mobilitat re-
duïda.

La posada en marxa de la nova 
seu judicial implicarà el tanca-
ment de les dependències actu-
als del carrer Anselm Clavé, en 
un estat molt precari, i el trasllat 
del Registre Civil de les actuals 
dependències de l'antic ajunta-
ment. En aquest sentit, en decla-
racions a Vallès Visió, Capella ha 
assegurat que Justícia buscarà la 
manera de compensar l’ús que el 
departament ha fet de l’antic edi-
fici consistorial, que l'Ajuntament 
molletà va cedir al departament 

l.o. l.o.

TROBADA  Representants dels òrgans judicials amb Capella i l'alcalde PER ADEQUAR  Interior de l'edifici on s'instal·laran els jutjats

el 2004. Segons fonts municipals, 
la conselleria de Justícia no ha fet 
cap pagament des d’aleshores, ni 
tampoc ha fet front a les despeses 
dels subministraments, com l’ai-
gua o la llum, que ascendiria a més 
de mig milió d’euros.

Agraïment a l'exconseller Mundó
Durant la visita, Capella destacava 
"l'esforç del govern per posar al 
dia els òrgans i espais judicials. 
A Mollet ha costat trobar un es·
pai idoni perquè no sempre es 
pot fer un edifici de nova plan·
ta. Fem espais amb els mitjans 
que tenim", deia Capella, qui re-
coneixia la tasca feta per l'anterior 
conseller, Carles Mundó, un reco-
neixement que també explicitava 
el jutge degà dels jutjats de Mollet, 
Jose María Asencio, i el degà del 
Col·legi d'Advocats de Granollers, 
Josep Medina. "Mundó va enten·
dre que això era una prioritat i 
va treballar·hi de forma valen·
ta", deia Medina.

Per la seva banda, Asencio, qui 
els darrers mesos ha estat molt 
actiu a l'hora de fer visibles les de-
ficiències dels actuals jutjats, s'ha 
mostrat satisfet per la notícia. "No 
era sostenible desenvolupar la 
funció jurisdiccional en l'actu·
al edifici", apuntava. En aquest 
sentit, l'alcalde de Mollet, Josep 
Monràs, indicava que "els ser·
veis judicials de la ciutat són de 
primera gràcies a l'excel·lència 
dels seus professionals, però 
mancava l'espai físic", deia l'al-
calde, qui agraïa la presència de la 
consellera. "Aquesta notícia ens 
fa albirar el futur amb més ga·
ranties", concloïa.   laura ortiz

2.900
Contra el càncer infantil
Són els euros recaptats a la barbacoa 
solidària organitzada el 20 de maig a 
Can Mulà per Polseres Candela i Torrats 
i Morats i que es destinaran a Sant Joan 
de Déu per l'estudi del càncer infantil.
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MOLLET. Tu sumes o restes? és el 
nom de la nova campanya de civis-
me que ha iniciat l'Ajuntament de 
Mollet i que està protagonitzada 
per veïns de la ciutat. La campa-
nya comunicativa incidirà en tres 
eixos principals: les deixalles i es-
combraries, els gossos i l'ús de pa-
tinets i altres elements amb rodes 
a la via pública. La Marineta acollia 
dimecres la presentació, en què la 
regidora de Comunicació, Mireia 
Dionisio, explicava l'objectiu de 
la nova campanya que es podrà 
veure en publicitat a mitjans, opis, 
perfils de l'Ajuntament a les xarxes 
socials i amb un vídeo promocio-
nal que es podrà veure a Internet 
i a Vallès Visió. "Els actes incívics 
són una malaltia que pateix la 
nostra societat, no només la mo·
lletana, i l'Ajuntament vol posar 
el seu gra de sorra per comba·

MONTORNÈS. L'Ajuntament de 
Montornès va ser un dels cin-
quanta organismes de Catalunya 
–i el 16è ajuntament català– que 
més va invertir en obra públi-
ca l'any 2017. Segons l'Informe 
de Licitació de Catalunya 2017 
que ha publicat la Cambra de 
Contractistes d'Obres de Cata-
lunya (CCOC), el consistori va li-
citar dues obres per un valor de 
5.860.565,98 euros (sense IVA), 
el 46è major pressupost d'un ràn-
quing de 50 organismes en què 
hi ha des d'ajuntaments i diputa-
cions fins a empreses com Aena, 
ATLL, Mercabarna o l'Institut Ca-
talà de la Salut (ICS). 

En concret, les dues obres que 
l'Ajuntament montornesenc va li-
citar l'any passat van ser la de la 
nova escola Palau d'Ametlla, a Can 
Parera, que es va treure a concurs 
per un valor de 4.037.062,55 eu-
ros; i la reforma del teatre muni-
cipal, amb un preu de licitació a 
l'entorn dels 2 milions. 

L'alcalde de Montornès, José 

Antonio Montero, indica que el fet 
d'aparèixer en aquest rànquing 
"demostra que l'Ajuntament té 
capacitat d'inversió, sigui grà·
cies al romanent de tresoreria 
o per mitjà de crèdits", explica. 
En el cas de les obres licitades el 
2017, totes dues seran sufragades 
amb recursos propis provinents 
del romanent "malgrat les difi·
cultats que imposa l'Estat per·
què els ajuntaments puguem 
invertir els diners del roma·
nent, ja que ens fan prioritzar 
l'amortització de crèdits", la-
menta Montero. Amb tot, el con-
sistori comptarà amb un ajut de la 
Diputació de Barcelona, que apor-
tarà 900.000 euros a la construc-
ció de l'escola.

Pla d'inversió continu
Montero destaca que, tot i que en-
guany l'Ajuntament ha aparegut 
en el rànquing, el govern munici-
pal "hem mantingut constant el 
pla d'inversions previst els dar·
rers anys", unes inversions que, 

MONTORNÈS. Estudiar espècies de 
plantes que ajudin a la depuració 
de l'aigua que surt de la depura-
dora i va a parar al riu. Aquest és 
l'objectiu principal de l'estudi que 
s'està duent a terme al laboratori 
experimental a l’aire lliure de l’Es-
tació Depuradora de Montornès, 
Urban River Lab, i que presentava 
algunes de les seves conclusions 
la setmana passada en el marc 
d'unes jornades sobre R+D+I or-
ganitzades pel Consorci Besòs 
Tordera. El treball ha estudiat el 
paper de quatre espècies de plan-
tes halòfites (lliri groc, canyís, jonc 
i boga), en la depuració de l’aigua 
efluent de depuradora. Eugènia 
Martí, científica del Centre d’Es-
tudis Avançats de Blanes del CSIC, 
ha exposat els resultats obtinguts 
fins al moment: “S’ha demostrat 
que aquestes plantes i tota la ri·
zosfera que creen amb les seves 
arrels ajuden a afinar encara 
més l’aigua efluent de les EDAR, 
que va a parar al riu i que, en el 
cas de la conca del Besòs, supo·
sa gran part del cabal total”. 

MOLLET.  En el marc de les actua-
cions del programa municipal de 
vigilància i control de plagues, 
l'Ajuntament de Mollet ha realit-
zat 130 tractaments de control de 
plagues urbanes i 39 accions pre-
ventives des del gener. Al maig, 
per exemple, i en referència a ro-
segadors i paneroles, s'ha fet una 
campanya preventiva que ha con-
sistit en aixecar tots els pous del 
clavegueram dels barris on histò-
ricament hi ha més incidències, 
reposant enceball i pintant amb 
insecticida.

Pel que fa als mosquits, les me-
sures se centren en desinsectaci-
ons preventives, i en evitar les pe-
tites acumulacions d’aigües on es 
puguin formar larves, entre d'al-
tres, retirant bosses d’escombra-
ries de papereres o netejant els 
desguassos de les fonts públiques.

L’any 2017, es van dur a terme 
237 actuacions, entre desratitza-
cions i desinsectacions, amb me-
sures correctives posteriors per 
tal d’evitar-ne la proliferació. 

CONVIVÈNCIA  MOLLETANS PROTAGONITZEN ELS ANUNCIS I VÍDEOS PROMOCIONALS DE LA CAMPANYA 'TU SUMES O RESTES?'

URBANISME  EL CONSISTORI VA TREURE A CONCURS L'ANY PASSAT LES OBRES DE L'ESCOLA PALAU D'AMETLLA I DEL TEATRE MUNICIPAL

Mollet convida els veïns a 'sumar per
la ciutat' amb una campanya de civisme

L'Ajuntament de Montornès, entre 
els 50 organismes catalans que 
més obra pública van licitar el 2017  

l.o.

arxiu

PROTAGONISTES  Els veïns que han participat a la campanya de comunicació

UNA DE LES OBRES  L'any passat es va licitar la reforma del teatre

MEDI AMBIENT

Experiment a 
Montornès per 
ajudar a depurar 
l'aigua dels rius

L'Ajuntament ha 
fet 130 accions de 
control de plagues 
a Mollet enguany

assegura, "no han fet disminuir 
les partides destinades a políti·
ques socials". 

Segons l'informe de la CCOC, 
la licitació oficial d’obres a Cata-
lunya va augmentar el 2017 un 
49% fins a assolir 1.690 milions 
d’euros (1.130 milions el 2016), 
gràcies sobretot a l’impuls de les 

administracions locals, que han 
augmentat el volum en un 90%, 
amb la publicació d'anuncis de 
sol·licitud d’ofertes per un import 
de 1.046 milions d’euros, el 62% 
del total. La Cambra de Contrac-
tistes atribueix aquest increment 
a la proximitat de les eleccions 
municipals de 2019.  laura ortiz

tre·la", apuntava Dionisio.
La campanya mostra veïns que 

"sumen" fent accions cíviques 
–com recollir els excrements de 
gos, llençar les deixalles als con-
tenidors o conduir elements com 

patinets i monopatins respectant 
els vianants– contraposades a ac-
cions incíviques.

La campanya ha comptat amb la 
participació de veïns, que protago-
nitzen les imatges i el vídeo, entre 

els quals els centenars de joves de 
4t d'ESO que enguany han partici-
pat en els Road Show que s'han fet 
a Mollet, un programa d'educació 
viària que vol sensibilitzar els joves 
sobre la importància de la conduc-
ció responsable i segura.

La campanya Tu sumes o restes? 
coincideix amb una altra acció de 
l’Ajuntament que respon a una 
moció presentada per Cs i apro-
vada al ple municipal. Es tracta 
de missatges pintats a terra en els 
passos de vianants amb la icona 
del Whatsapp i la frase: Atura't, 
mira, creua i respon després, adre-
çada a les persones que van en-
ganxades al mòbil i no paren prou 
atenció a l’hora de creuar els pas-
sos de vianats. Aquests missatges 
s'han pintat a prop dels centres 
escolars i a les zones més concor-
regudes de la ciutat. 
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PARETS. La plaça Doctor Trueta 
de Parets va acollir dissabte la 
mostra Parets km 0: endolla't al 
transport del futur, impulsada 
per l'Ajuntament i Volt-Tour, l'As-
sociació catalana per a la promo-
ció del vehicle elèctric.

En la mostra no només es van 
poder veure i provar vehicles 
elèctrics, sinó també híbrids, com 
l’última gran aposta del mercat 
automobilístic: els vehicles GNC, 
és a dir, de gas natural comprimit.
“A Parets volem conscienciar la 
gent que cal utilitzar vehicles 

sostenibles com a la mostra, on 
hi ha bicicletes, cotxes elèctrics 
i híbrids amb gas", explicava l’al-
calde, Francesc Juzgado. L'alcalde 
afegia que el municipi aposta per 
"la sostenibilitat i la reducció 
de la contaminació atmosfèri·
ca". De fet, divendres es va fer una 
xerrada a l’Escola de la Natura so-
bre la qualitat de l’aire relaciona-
da amb la mobilitat. Actualment, 
a tot Catalunya ja circulen més 
de 10.000 vehicles que funcionen 
amb algun d’aquests tipus d’ener-
gies alternatives.   j.r.

MEDI AMBIENT  L'OBJECTIU ÉS REDUIR LA CONTAMINACIÓ

Parets promociona els
vehicles híbrids i elèctrics

olga gutiérrez

MOBILITAT  Cada vegada hi ha més vehicles híbrids i elèctrics al mercat

MOLLET. La primera gasinera del 
Vallès Oriental estarà situada a 
Mollet, concretament a l’avingu-
da Rabassaires, a la Riera Seca. 
Serà una estació de servei que, en 
comptes d’oferir benzina o gasoil, 
com és habitual, oferirà gas natu-
ral per als vehicles que funcionen 
amb aquest sistema. 

“Ja disposem dels plànols i 
els permisos; ara només cal co·
mençar la canalització del gas”, 
explica Joan Clapé, gerent del con-
cessionari Fecosauto, que serà on 
s’instal·larà la gasinera. “La pa·
raula gasinera és un neologis·
me, però és el nom correcte. No 
és una benzinera de gas, perquè 
no hi haurà benzina”, tot i que 
funcionarà exactament igual que 
ho fan les benzineres convenci-
onals. “En aquest cas no caldrà 
carregar la bateria com passa 
amb els vehicles elèctrics, sinó 
que s’omple el dipòsit com es 
fa amb els vehicles convencio·
nals”. Amb un avantatge afegit: 
“És molt més segur, perquè la 
injecció de gas és hermètica, no 
cauen gotes ni hi ha fuites”.

Més ecològic i econòmic
A més, aquest sistema “emet un 
98% menys de partícules con·
taminants que un dièsel i gens 
de CO2” i permet una autonomia 
d’uns 400 km més per dipòsit, “de 
manera que resulta molt més 
econòmic”. I sense oblidar que es 
tracta de vehicles híbrids. “A part 

del dipòsit de gas, també en por·
ten un de benzina convencional. 
Precisament perquè, com que 
un dels inconvenients és que hi 
ha pocs punts de recàrrega de 
gas, en cas que aquest s’acabi 
funciona amb benzina”.

Clapé afirma que només al seu 
concessionari –que té les marques 
Seat i Volkswagen–, ja ha venut de 
moment més de 250 vehicles GNC, 
que és com se’ls coneix per les 
sigles de gas natural comprimit, 
“perquè el gas que s'utilitza és 
exactament igual que el gas na·
tural que hi ha a les cuines, però 
amb un sistema que el compri·
meix perquè pugui cabre en el 
dipòsit del vehicle”.

Pel que fa al preu d'aquest ti-
pus de vehicles, tot i que depèn 
del model, l'administració preveu 
ajudes de fins a 2.500 euros per la 
compra d’un cotxe d’aquest tipus, 
“ja que les administracions han 
vist que el problema de la con·
taminació és greu i anirà a més. 
I aquests vehicles porten l’eti·
queta ECO, que els permetrà cir·
cular per tot arreu malgrat les 
restriccions que ja s’apliquen 
cada cop més”.

Actualment hi ha a Espanya una 
seixantena d'aquestes instal·laci-
ons, una de les quals a Santa Per-
pètua. A Mollet, diu Clapé, s'està 
iniciant la canalització de gas i 
s’espera que la instal·lació pugui 
entrar en funcionament a princi-
pis d’octubre.   j.ribell

Mollet tindrà la 
primera ‘gasinera’ 
de la comarca

SERVEIS  LA INSTAL·LACIÓ OBRIRÀ A PRINCIPIS D'OCTUBRE

Serà una estació de servei que oferirà gas 
als vehicles que funcionen amb aquest sistema

Flota municipal

Cada cop són més els ajuntaments 
que aposten pels vehicles menys 
contaminants a les seves flotes. A tall 
d'exemple, Montornès està en procés 
d'adquirir un cotxe híbrid per al cos de 
la Policia Local, el primer d'aquestes 
característiques que tindrà el cos però 
no el primer de la flota municipal, que 
ja disposa d'una furgoneta elèctrica de 
la Brigada Municipal d'Obres i dos ve-
hicles auxiliars elèctrics per a jardine-
ria i recollida de residus. També hi ha 
quatre bicicletes elèctriques.

COTXE DE POLICIA
HÍBRID A MONTORNÈS

SANT FOST. Aquest setmana han 
començat els treballs d'instal·la-
ció de 13 nous fanals amb llumi-
nàries led al camí dels Castanyers 
coincidint amb la finalització de la 
primera fase d'arranjament de la 
vorera i amb l'objectiu de millorar 
la visibilitat dels conductors i els 
vianants de la zona. L'empresa Ci-
telum és l'encarregada d'instal·lar 
els fanals amb un pressupost de 
15.094 euros.

Nous fanals al camí 
dels Castanyers

MARTORELLES. Els usuaris dels 
horts de Can Camp de Martorelles 
i l'Ajuntament han constituït re-
centment el consell dels hortolans, 
un seguit de trobades dels usuaris 
de les parcel·les per tal de priorit-
zar conjuntament les actuacions 
que cal fer a l'espai, com produir 
compostatge propi, millorar el sis-
tema de reg, assessorar sobre trac-
taments o modificar el reglament.

Nous pedals als contenidors
MONTMELÓ. Tots els contenidors de 
rebuig del municipi ja disposen de 
pedals després que l'Ajuntament 
hagi instal·lat els 17 que encara fal-
taven. Des de la posada en funcio-
nament del sistema de contenidors 
de càrrega lateral el 2014, el consis-
tori ha anat fent modificacions "te·
nint en compte els comentaris 

de la ciutadania i de l'empresa 
responsable de la recollida": s'ha 
canviat la ubicació d'alguns con-
tenidors i, fins i tot, s'ha canviat el 
sentit de la circulació en alguns ca-
sos per facilitar-ne la recollida. La 
darrera modificació ha estat la ins-
tal·lació d'aquests nous 17 pedals 
per als contenidors de rebuig. 

Martorelles crea el 
consell d'hortolans
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Fiat 500 1.3  
70 CV, 
Año 2013 
67.413 km

Volkswagen 
Golf 1.2 TSI  
105 CV 
Edition 
Año 2014 
39.890 km

Opel Corsa 
1.2 Enjoy  
80 CV
Año 2008 
80.564 km

Toyota 
Auris 2.0 
D4D Active 
126 CV 
Año 2010 
102.877 km

Mini One 
1.6D
90 CV 
Año 2013 
95.669 km

Fiat 500 
Lounge 1.2
70 CV 
Año 2014 
56.432 km

PVP:  7.800 €

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

PVP:  11.500 € PVP:  8.100 €
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MARTORELLES
19/06 Josette Dauphin Lheritier 78 anys
19/06 Aguedo Fernández Cerro 70 anys
20/06 M. Estrella Reyes Cortés 61 anys
MOLLET
19/06 Remedios Barceló Martínez 92 anys
20/06 M. Paz Córdoba Paz 92 anys
21/06 Pilar Campos Orte 91 anys
23/06 Eduardo Finch López 72 anys
23/06 Juan Ferran Fort 86 anys
PARETS
25/06 Rosalía Escuder Catalan 74 anys
25/06 M. del Carmen Sánchez Ruíz 95 anys
SANT FOST
23/06 Salvador Corbera Vidal 74 anys

             Dades facilitades per la Funerària 
Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols

Defuncions

21/06    Eloy Hernández Blázquez (Mollet)

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

consentiment dels pares per ser publicats)

Naixements

SUCCESSOS

LA LLAGOSTA / MOLLET. Agents dels 
Mossos d'Esquadra de la Unitat de 
Seguretat Ciutadana i Proximitat 
de Mollet del Vallès van detenir 
a primera hora de la tarda del di-
lluns dia 18 de juny el presumpte 
atracador d’un establiment d’ali-
mentació de la Llagosta. L'home 
de 52 anys, nacionalitat espanyo-
la i veí de Mollet, va entrar tot sol 
dins l’establiment tapat amb un 
casc integral i amenaçant amb una 
navalla, segons la versió policial. 
Seguidament va intimidar verbal-
ment i amb la navalla a la caixera 
i es va endur prop de 1.500 euros 
de la caixa registradora.

"La ràpida resposta policial 
dels agents de proximitat del 
cos de Mossos d’Esquadra va 
permetre la localització i de·
tenció del lladre, només uns mi·
nuts després de cometre el ro·
batori i la recuperació de part 
dels diners sostrets", expliquen 
fonts de Mossos. 

Les gestions amb testimonis i 
l’anàlisi de les imatges de l’establi-
ment van permetre la confirmació 
de l’autoria dels fets. El detingut, 
amb nombrosos antecedents per 
delictes similars, va passar a dis-
posició judicial el 20 de juny i el 
jutge va decretar-ne la llibertat 
provisional sense fiança. i

Detingut un 
molletà minuts 
després d'atracar 
a la Llagosta

PARETS. L’Ajuntament ha anunciat 
que posarà en funcionament un 
servei de bus nocturn que pretén 

ajudar a prevenir agressions sexu-
als. El servei de bus gratuït durant 
la festa major, del 27 al 30 de ju-

SEGURETAT  LES DONES QUE HO VULGUIN PODRAN DEMANAR QUE EL VEHICLE S'ATURI EN LLOCS ENTRE PARADES

Bus nocturn per la festa major 
de Parets per evitar agressions

sumem parets

CONCENTRACIÓ  Desenes de persones van protestar a la plaça de la Vila

PARETS. Segons l’informe de les 
meses de seguretat ciutadana de 
Parets, la major part dels delictes 
contra les persones, contra el pa-
trimoni i els robatoris amb força 
a Parets han disminuit considera-
blement l'últim any. Dimecres va 
tenir lloc la reunió regular de les 
meses, amb Mossos, Policia Local, 
Protecció Civil, representants po-
lítics i representants de la ciuta-
dania, durant la qual es van donar 
a conèixer les darreres dades en 
matèria de seguretat. 

Concretament, segons fonts 
municipals, l'informe, que abasta 
de l’1 de juny de 2017 fins al 31 
de maig d’aquest any, reflecteix 

que els robatoris amb força han 
sofert una baixada d’un 26% i en 
el cas dels robatoris amb violèn-
cia s’ha detectat un descens d’un 
33%. Els delictes contra les per-
sones, en el mateix període, s’han 
reduït en quasi un 38%, tot i que 
s'ha detectat un increment de les 
denúncies per petits furts (35%) i 
estafes (10%).

En matèria de trànsit, s'ha in-
tervingut en 106 accidents de 
diferent gravetat, s’han fet 45 
controls amb el Drogotest i 168 
proves d’alcoholèmia. Policia i 
Mossos han intensificat els con-
trols en places i llocs d'afluència i 
concentració de joves. i

Els robatoris amb violència 
a Parets baixen un 33% 

liol, ja existia, però només s’atura-
va a certes parades. Amb aquesta 
nova mesura, que s'emmarca en el 
protocol No és no! Contra les agres-
sions sexistes, les dones que ho de-
manin al responsable de seguretat 
del bus podran sol·licitar que el ve-
hicle s'aturi en parades intermèdi-
es en horari nocturn per no haver 
de caminar tant per arribar a casa. 

El servei funcionarà divendres 
27 de juliol de 21 a 5.30 h; dissab-
te 28 de 21 a 6 h; diumenge 29 de 
10 a 15 h i de 17 a 5 h, i dilluns 
30, de 21 a 4 h. La freqüència de 
pas serà de 30 minuts per les pa-
rades de l'escola Lluís Piquer, CAP 
Parets, Club Sant Jordi, i avinguda 
Catalunya / Estació.

Amb motiu del correfoc, diu-

menge 29 de juliol de 22.30 a 23.30 
h la parada de la Policia substituirà 
la de l'escola Lluís Piquer. I també 
dilluns 30 de 22 a 0 h amb motiu 
del castell de focs i els correfocs.

Reaccions contra 'La manada' 
Aquesta mesura s'anuncia després 
de les reaccions contra el recent 
aixecament de la presó provisio-
nal per als membres de La mana-
da, una decisió que va provocar 
concentracions a places del Baix 
Vallès. Per la seva banda, el PSC de 
Mollet i Parets han presentat sen-
gles mocions de rebuig a la decisió 
judicial i perquè es continuï apli-
cant el pacte d'estat contra la vio-
lència de gènere, especialment les 
mesures de formació obligatòria 
en gènere a tota l'Administració i 
també les mesures de coordinació 
i recursos amb el món local per fer 
front comú contra el masclisme. 

MONTORNÈS. Una veïna de 86 anys 
usuària del complex Les Vernedes 
ha mort aquest dijous al matí men-
tre nedava a la piscina coberta de 
la instal·lació. Segons ha informat 
l'Ajuntament, la dona hauria mort 
a causa d'una parada cardiorespi-
ratòria. El succés s'ha produït cap 
a dos quarts de dotze del migdia. 
Segons fonts municipals, el perso-
nal de socors de la piscina l'ha atesa 
i s'ha avisat d'immediat els serveis 
d'emergència. Fins a la instal·lació 
s'ha desplaçat la Policia Local, una 
ambulància i un helicòpter del SEM, 
així com una dotació dels Mossos 
d'Esquadra. Tot i les maniobres de 
reanimació, no l'han pogut salvar.

Mor una usuària 
del complex de 
Les Vernedes
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Ens movem per tu

La Fundació Sanitària Mollet (FSM) ha celebrat recentment aquesta primera jornada or-
ganitzada per la Comissió de Recerca de la institució amb l’objectiu d’aportar visibili-
tat a la investigació i innovació que realitzen els i les professionals de l’FSM per tal de 
compartir coneixement, aprendre de les experiències i motivar la creativitat i l’enginy.

La jornada, inaugurada pel director general, Jaume Duran, va comptat amb dues ponèn-
cies magistrals i 14 presentacions de projectes de diferents serveis assistencials.

Finalment es van lliurat els premis a les dues millors comunicacions al Dr. F.J. Muñoz i al 
Dr. José Luis de Córdoba. 

El web de la Fundació Sanitària Mollet publica la Memòria de Responsabilitat 
Social Corporativa corresponent a l’exercici 2017 amb les dades més relle-
vants de la fundació tant en l’àmbit assistencial, com social i de sostenibilitat. 
La memòria presenta dues versions, una més reduïda amb un resum d’allò 
més rellevant i una altra que amplia tots els continguts i presentada en for-
mat navegable. 
Així mateix, el Portal de Transparència de l’FSM, també accessible a través 
del web, recull aquestes i moltes més dades en tots els àmbits.

Ronda dels Pinetons, 8 | MOLLET DEL VALLÈS | T. 93 563 61 00 www.fsm.cat

I Jornada de Recerca i Innovació 
de la Fundació Sanitària Mollet

La Fundació Sanitària Mollet publica 
la Memòria de Responsabilitat 

Social Corporativa 2017 

MARTORELLES / SANTA MARIA. El 
rector de la parròquia de Sant 
Joaquim i de l'església de Santa 
Maria de Martorelles, Esteve Sanz, 
es jubila aquest diumenge amb 81 
anys i després de més de 32 anys 
al capdavant d'ambdues esglésies. 

Per això se celebrarà diumen-
ge (12 h) una missa de comiat a 
l'església de Martorelles en què hi 
intervindran l'alcalde, Marc Can-
dela, i els representants d'algunes 
entitats, com la Unión Cultural 
Andaluza i l'Escola Orfeònica de 
Martorelles, que acomiadaran 
Sanz amb una cançó preparada 
per a l'ocasió, mentre que la Jo-
ventut Sardanista tancarà l'acte 
dins l'església amb una ballada. 

Tot seguit, la junta parroquial, 
amb l'ajuda de donacions parti-
culars per tirar endavant la festa, 
muntarà un pica-pica a la pla-
ça de l'Església. Serà aleshores 
quan el substitut de Sanz, Javier 
Marquínez –actualment rector 
de la parròquia de Sant Josep, a 

ells em coneixen a mi", assegura 
el nou rector, qui també diu que 
"hi ha molt a treballar, perquè 
es fa un canvi profund" després 
que marxi el rector que ha estat 
32 anys al municipi.

El seu objectiu, però, serà el ma-
teix que a la resta d'esglésies: "la 
meva preocupació és sempre 
donar el millor servei als feli·
gresos". També explica que "es 
faran modificacions" per com-
paginar les misses a les quatre es-
glésies, però encara no estan de-
cidits els nous horaris –se sabran 
la setmana vinent–. "El temps 
és limitat i encara no hi ha res 
inventat per ser a dos llocs al 
mateix temps", diu Marquínez. 
"Normalment els canvis es fan 
al setembre, i jo ara tinc menys 
temps per adaptar·me", afegeix. 

Marquínez també havia estat 
vicari a Montmeló i a Lliçà de Vall, 
i rector a Parets durant un any i 
mig. A la Llagosta ja en porta més 
de set.   sergio carrillo

la Llagosta, i de l'església de l’As-
sumpció de la Mare de Déu de la 
Florida, a Santa Perpètua, i que ho 
compaginarà amb Martorelles i 
Santa Maria–, comparteixi les pri-
meres impressions amb els veïns. 

Marquínez, de 53 anys, havia 
estat un antic seminarista de Sanz 
a Martorelles: quan estava finalit-
zant els estudis ajudava l'encara 
rector durant els caps de setmana. 
"Així que conec Martorelles i 

arxiu

RELIGIÓ  EL RECTOR DE LA LLAGOSTA, JAVIER MARQUÍNEZ, ASSUMIRÀ LES VACANTS DE SANZ

Esteve Sanz plega diumenge 
com a rector de Martorelles

ESTEVE SANZ

L’Oficina del Síndic de Greuges vi-
sitarà la Llagosta dimecres vinent. 
S'instal·larà a Can Pelegrí i aten-
drà els veïns que vulguin fer quei-
xes o consultes sobre una actuació 
de l’administració pública o d’em-
preses que prestin serveis gene-
rals com la llum, l’aigua o el gas. 
Les persones interessades han de 
demanar cita prèvia al telèfon gra-
tuït 900 12 41 24 o al correu elec-
trònic sindic@sindic.cat.

El Síndic, dimecres
a la Llagosta

La regidoria de Salut de Montmeló 
ha iniciat aquest mes de juny una 
campanya de venda de polseres 
Candela per recaptar diners per a la 
recerca del càncer infantil. Des del 
2 de juny ja s'han aconseguit gaire-
bé 600 € amb la venda d'aquestes 
polseres solidàries. Durant els dies 
previs a la festa major els dos punts 
de venda de les polseres seran La 
Torreta i l'Ajuntament.

Montmeló promou 
la venda de
polseres Candela

MARTORELLES. El Departament 
d'Ensenyament va confirmar di-
jous que mantindrà les dues línies 
de P3 a les escoles del municipi 
–una línia a Les Pruneres i una al-
tra a la Simeó Rabasa– els propers 
tres cursos d'acord amb les xifres 
d'infants menors de tres anys al 
municipi. Així es va confirmar en 
una reunió d'Ensenyament amb 
el regidor d’Educació, Juan García; 
les directores de les dues escoles, 
Montse Rubió i Manuela Moreno; i 
la tècnica d’Ensenyament de l’Ajun-
tament. Per al curs vinent s'han 
inscrit 39 infants per les 50 places 
ofertades, però el departament 
valora positivament "l’esforç que 
han fet les dues escoles pels can·
vis de metodologia dels últims 
anys i per ser pioners en projec·
tes innovadors en l’entorn més 
proper". L’alcalde, Marc Candela, 
apunta que “hem aconseguit sal·
var les dues línies; és una gran 
notícia tenint en compte que pe·
rillaven des de fa tres anys”. 

Dues línies de P3 
els propers tres 
cursos a les escoles 
de Martorelles

EDUCACIÓ CIUTADANIA
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POLÍTICA  ERA L'ÚNIC CANDIDAT I HA ESTAT ELEGIT AMB 126 VOTS A FAVOR I 10 EN BLANC

Oriol López repetirà com
a candidat d'Ara Mollet ERC arxiu

MIGUEL ÁNGEL BUENO

MONTORNÈS. El regidor Miguel Án-
gel Bueno (ICV-EUiA) ha presentat 
la seva dimissió. Bueno ha decidit 
deixar el càrrec per motius perso-
nals. "Començo un nou projecte 
professional i em serà impossi·
ble compatibilitzar la feina amb 
la política", explica Bueno, qui 
afegeix "crec que el més honest 
és deixar·ho i passar el relleu a 
un altre company perquè jo no 
estaré al 100%", diu.

Set anys al govern
Bueno (Montornès, 1981) va en-
trar com a regidor en l'equip de 
l'alcalde Jose Antonio Montero 
al maig de 2011. En aquests dos 
mandats, ha estat responsable de 
les àrees de Comunicació, Parti-
cipació Ciutadana i Festes –entre 
2011 i 2015– i Mobilitat, Festes i 
regidoria de barri de Montornès 
Centre. Bueno fa una valoració po-
sitiva dels set anys a l'Ajuntament. 
En concret, sobre la regidoria de 
Festes, que ha coordinat des del 
principi, destaca la creació de la 
comissió de festes i el foment de la 
participació dels veïns en la pressa 
de decisions un "senyal d'identi·
tat d'aquest govern", diu. 

Miguel Ángel 
Bueno deixa el 
càrrer de regidor
de MontornèsLa seu d'ERC a Mollet va patir diven-

dres un atac vandàlic. L’estelada que 
penjava d'un pal a la façana i la pan-
carta de Llibertat presos polítics van 
desapareixer, i els vàndals van llen-
çar ous a la façana i les finestres de 
l'edifici situat a l'avinguda Llibertat. 
El president del partit a Mollet, Albert 
Biescas, assegura que "amb aquestes 
actituds típiques de grups feixistes no 
aconseguiran que deixem de defensar 
les llibertats de la nostra gent, del país 
i els valors de la democràcia". Diverses 
formacions han mostrat el seu rebuig 
a l'atac a la seu d'ERC, com Junts per 
Catalunya o el PSC.

ATAC VANDÀLIC A LA 
SEU D'ERC A MOLLET

MOLLET. ERC Mollet celebrava la 
setmana passada al Jardinet del 
Casal l'assemblea local extraor-
dinària en què es va elegir Oriol 
López com a cap de llista d'Ara 
Mollet ERC per a les eleccions mu-
nicipals de 2019. López era l'únic 
candidat presentat i va rebre 126 
vots a favor i 10 vots en blanc entre 
els militants, simpatitzants i amics 
adscrits a la secció local.

López, que va agrair el suport 
dels companys de partit, va mos-
trar-se convençut de la victòria 
dels republicans en les pròximes 
eleccions: "estic segur que el 
2019 serà el nostre any, l'any 
en què per fi podrem tenir l'al·
caldia". A més, va insistir en la ne-
cessitat de canviar l'alcaldia, tot i 
que apuntava que el PSC "pactarà 
amb qui sigui perquè no hi hagi 
canvi". "Per primera vegada des 
dels anys 30, tindrem l'oportu·
nitat de guanyar i de tenir un al·
calde republicà", concloïa López.

El candidat va assegurar que 
l'objectiu és "construir una candi·

datura àmplia que inclogui dife·
rents sensibilitats de l'esquerra 
transformadora i republicana" i 
que faran "una llista paritària" on 
hi haurà presència dels joves. 

La regidora d’Ara Mollet ERC 
Marta Vilaret també va intervenir 
i va indicar que "la ciutat mereix 
un canvi per moltes coses, però 
també per higiene democràtica", 

i assegurava que el fet que Canviem 
Mollet hagi aprovat els pressupos-
tos amb el PSC i que la resta de par-
tits també hi hagin pactat durant el 
mandat deixa Ara Mollet ERC "com 
l'única oposició real".

Finalment, la diputada i porta-
veu nacional d’ERC, Marta Vilalta, 
va apuntar "els tres ingredients 
necessaris per guanyar" i que 

assegura que tenen tant ERC com 
Ara Mollet: "un projecte republi·
cà de canvi; un equip –teniu un 
grandiós candidat que serà el 
futur alcalde de Mollet– i valors 
–honestos, generosos..."–.  s.c.

LA LLAGOSTA. Una vintena de per-
sones van assistir dilluns a l’home-
natge a Miguel de Cervantes orga-
nitzat al Centre Cultural pel Fórum 
de Debate Llagostense. L'acte, que 
va esdevenir una defensa d’Espa-
nya i la Constitució espanyola, va 
incloure una xerrada de l’historia-
dor Fernando del Castillo i la lectu-
ra de passatges del Quixot. 

Acte d'homenatge 
a Cervantes i en 
defensa d'Espanya

MOLLET. Poble Lliure i Comunistes 
de Catalunya organitzen aquest 
divendres (19 h) al Centre Cultu-
ral La Marineta de Mollet la pre-
sentació del llibre Arrels a Octubre 
(Edicions del 1979), un acte sobre 
la revolució socialista de 1918 que 
comptarà amb les intervencions 
dels coautors de la publicació, Yas-
min Fuentes, responsable de femi-
nismes de Comunistes de Catalu-
nya, i Marc Santasusana, doctor en 
Història Contemporània. Durant la 
sessió, coincidint amb el seu cen-
tenari, hi haurà un debat sobre la 
transcendència i la vigència de la 
Revolució Russa. 

Presentació 
d''Arrels a Octubre' 
a La Marineta

s.c.

REELEGIT  López en el moment de la seva proclamació com a candidat

fòrum de debate llagostense

UNIONISTA  L'acte es va convertir en un acte en defensa d'Espanya
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Camí de Can Bassa 10. nau 1. P. I. Pla de Palou. Granollers
www.duchavida.cat § info@duchavida.cat

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

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

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

Regal*
dutxa

termostàtica
Només durant

aquest mes

CANVIA LA BANYERA PER UN  PLAT DE DUTXA ANTILLISCANT

599€
(IVA INCLÒS)

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

de gruix ) amb tractament 
anticalç inclòs

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

PLA RENOVE DUTXA

VISITA LA NOSTRA EXPOSICIÓ A CAMÍ DE CAN BASSA

*Només per a instal·lacions completes
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Des de 1961 hem treballat per oferir-vos el bo i millor de 
la nostra cuina casolana i de mercat. Ara, és hora de passar 
el relleu. Abaixem la persiana aquest dissabte 30 de juny. 
Us agraïm la confi ança que ens heu dipositat durant 
aquests 57 anys. De tot cor, moltes gràcies!

Antoni Garcia i Maria Àngels Beumala

Roger de Llúria, 7 · Mollet del Vallès · T. 93 593 08 21

MOLLET. Xavier Buzón, portaveu de 
Canviem Mollet al consistori, va ser 
reelegit la setmana passada com a 
secretari general de Podem a Mo-
llet amb el 73% dels vots. Dijous es 
van donar a conèixer els resultats 
del procés de primàries que ha dut 
a terme el cercle local de Podem 
per renovar la direcció a la ciutat, 
que en aquesta ocasió es dispu-
taven els regidors Xavier Buzón i 
Núria Muñoz, tot i que tots dos ho 
feien amb el mateix discurs i "com 
a membres d'un mateix equip 
de treball". Segons apuntaven des 
de Podem fa unes setmanes, el fet 
que hi hagués dues candidatures 
era una exigència del partit, que 
demanava un mínim de dues can-
didatures i de caràcter paritari per 
revalidar l'estructura local. 

Un cop recomptats els vots, Xa-
vier Buzón ha estat reelegit se-
cretari general del cercle amb 24 
vots (73%) pels 9 de Núria Muñoz 

POLÍTICA  ES DISPUTAVA EL CÀRREC AMB NÚRIA MUÑOZ I VA OBTENIR EL 73% DELS VOTS

Xavier Buzón, reelegit secretari 
general de Podem a Mollet

catalunya en comú

EQUIP  El grup motor de Catalunya en Comú a Mollet

arxiu

XAVIER BUZÓN

(27%). Des de Podem Mollet asse-
guren que "s'ha demostrat una 
vegada més que per sobre de 
personalismes hi ha el bé del 
projecte col·lectiu que el cercle 
de Podem Mollet impulsa des 
de fa ja més de quatre anys". La 
formació celebrarà properament 
una assemblea en què es presen-

MOLLET. Catalunya en Comú a Mo-
llet ha constituït el grup motor de 
la formació a la ciutat, un grup for-
mat per 20 persones encarregat 
de preparar les eleccions munici-
pals de maig de 2019. Les perso-
nes que en formen part són Emília 
Macías, Gabriel Espinosa, Manoli 
Delgado, Joaquim Fuertes, Laura 
Villardino, Dennis Fernández, Ma-
rina Escribano, Francisco Sancho, 
Mar Torres, Antonio Escribano, 
Mari Carmen Moya, Javier Gar-
cía, Lluïsa González, Quim Pérez, 

taran els eixos fonamentals de la 
nova etapa, així com els membres 
de l'equip de treball que acompa-
nyarà el nou secretari general en la 
direcció del cercle. Una de les prio-
ritats de Podem Mollet serà la con-
figuració d'un grup de treball amb 
l'objectiu d'"assolir l'any que ve 
l'alcaldia i el govern de la ciutat 
per tal de fer realitat el canvi que 
el nostre projecte representa".

La coalició amb els comuns
Sobre la possible reedició de Can-
viem Mollet per a les municipals, 
Buzón afirma que els integrants 
de Podem valoraran la situació i 
es pronunciaran els pròxims me-
sos en aquest sentit. "Encara falta 
molt per a les eleccions i tot està 
obert", diu Buzón, qui no descarta 
cap escenari. "La confluència de 
Podem amb altres forces respon 
a lògiques locals, i en el cas de 
Mollet encara és aventurat veure 

Catalunya en Comú a 
Mollet tria el grup motor

Maria Pichardo, Josep Torreci-
llas, Anna Usart, Antonio López, 
Mireia Marín i Xavier Huguet. La 
formació destaca que el grup està 
format per 10 homes i 10 dones 
"procedents de diverses sen·
sibilitats polítiques i socials" 
amb "un projecte col·lectiu de 
base municipalista". L'objectiu, 
asseguren, és "ser una eina útil 
per a la gent de Mollet" i "posar 
per davant de tot les persones 
en el centre de l'acció políti·
ca i social". Catalunya en Comú 

també remarca que el projecte 
"combina la lluita social en els 
moviments socials i el treball 
institucional", i afegeix que és 
"plural, democràtic, participa·

tiu, feminista, basat en el cata·
lanisme popular i que aposta 
pel dret a decidir i per un estat 
federal plurinacional, plurilin·
güe i republicà".  x.lloreda

LA LLAGOSTA. ICV, EUiA i Podem es 
presentaran junts a la Llagosta en 
les pròximes eleccions municipals. 
Així ho explicaven dimecres les 
tres formacions en una assemblea 
en què presentaven públicament el 
grup motor de Catalunya en Comú 
Podem al municipi, un grup que 
serà l'encarregat de preparar la 
candidatura i el programa per a les 
eleccions municipals. El grup, apro-
vat per unanimitat i amb tres re-
presentants de cada formació, està 
format per Montse García (Podem) 
i Eva Miguel (ICV) com a coordina-
dores; Raúl Pacheco (EUiA) i Ma-
ria Arjona (ICV) com a responsa-
bles de comunicació; Jordi Alonso 
(EUiA) i Meritxell Carbonell (EUiA) 
de feminisme; i Mercè Benages 
(Podem), Xavier Cánovas (Podem) 
i Toni Cubel (ICV) d’organització. 

Eva Miguel, portaveu d’ICV-EUiA 
al ple, explica que el grup té "mol·
ta presència femenina" i que està 
format per "gent del poble amb 
ganes de treballar pel poble". 
A partir d'ara arrenca un procés 
per escollir l'alcaldable "en unes 
primàries obertes", a les quals, 
d'entrada, no es presentarà Miguel 
perquè, segons diu, "tenim gent 
molt potent per estar al davant". 
Miguel avança que la "transparèn·
cia, la participació i la relació 
directa amb la ciutadania" seran 
les línies mestres de la candidatura. 

Primàries a Parets
Sumem Parets també ha iniciat el 
procés de primàries per escollir el 
cap de llista per a les eleccions mu-
nicipals, que tancarà a mitjans de 
juliol. La formació també ha iniciat 
converses amb altres forces d’es-
querres per mirar de fer una can-
didatura unitària amb més força de 
cara a les eleccions municipals. 

Candidatura
conjunta d'ICV, 
EUiA i Podem 
a la Llagosta

El procés de primàries per renovar 
l'executiva local de Podem també s'ha 
dut a terme a Sant Fost, on es pre-
sentaven dues candidatures a la se-
cretaria general, la d'Alberto Bastida i 
la d'Asunción Celma. Bastida ha estat 
finalment el guanyador amb el 91% 
dels vots (10 vots), mentre que Celma 
ha obtingut el 9% restant (1 vot). A la 
consulta sobre la confluència amb al-
tres forces d'esquerres per a les mu-
nicipals, van votar-hi un total de 20 
inscrits –13 sí, 6 no i 1 blanc–.

ALBERTO BASTIDA, 
SECRETARI GENERAL
A SANT FOST

com ens organitzem; cal parlar 
amb tothom i veure si arribem a 
un acord". Amb tot, Buzón admet 
que "Podem està disposat a con·
córrer en solitari a les eleccions 
si finalment no hi ha acord", però 
insisteix que "la decisió dependrà 
dels inscrits al partit". En la con-
sulta als inscrits sobre la confluèn-
cia amb altres forces d'esquerres a 
Mollet van votar-hi 102 persones 
–89 sí, 10 no i 3 blancs–.   x.l.
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El Tribunal Constitucional ha dictat 
una sentència el passat 11 de maig 
en la qual declara inconstitucionals 
i nuls determinats articles de la Llei 
Reguladora d’Hisendes Locals, tot 
això en relació a la plusvàlua, però 
únicament en determinats supòsits, 
que són aquells en els quals s’han 
produït situacions en les quals no ha 
existit un increment de valor en la 
transmissió.

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

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

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

Salvador Xicola
Assessor fiscal

salvador.xicola@asemax.org

Reclamació de la 
plusvàlua si vas 
vendre casa teva 
amb pèrdues

CONSULTORI

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

MONTMELÓ. La parcel·la de la 
deixalleria municipal de Montmeló 
es qualificarà com a equipament de 
serveis urbans –ara es contempla 
com a terreny industrial– per tal 
que l'Ajuntament l'adquireixi i pu-
gui seguir oferint els seus serveis. 
Tot plegat, després que s'aprovés 
per unanimitat en el ple de dimarts.

La finca, que era propietat de la 

Generalitat, va ser venuda a FCC 
Ámbito "sense prèviament ha·
ver promogut la segregació de 
la parcel·la que ocupa la deixa·
lleria de la finca matriu", com 
va explicar l'alcalde, Antoni Guil. 
Per aquest motiu, l'Agència de 
Residus de la Generalitat i l'Ajun-
tament es van plantejar la recu-
peració de la parcel·la que ocupa 

EL DARRER PAS HA ESTAT L'APROVACIÓ DE LA QUALIFICACIÓ DEL TERRENY PER A EQUIPAMENTS

Municipalització de la
parcel·la de la deixalleria

la deixalleria, mitjançant l'adqui-
sició d'aquesta porció de terreny, 
però es requeria que el terreny fos 
qualificat com a equipament.

Així, el juny del 2017 el ple va 
aprovar per unanimitat signar un 
conveni amb FCC Ámbito que de-
terminava actuar per qualificar la 
finca –de 2.047 metres quadrats– 
com a equipament per a usos de 
serveis tècnics de deixalleria i 
l'adquisició per part de l'Ajunta-
ment –és a dir, la municipalització 
del terreny– amb una subvenció 
de 414.000 euros de l’Agència de 
Residus.  s.c.

MONTMELÓ. El ple de dimarts va 
aprovar per unanimitat el text re-
fós de la modificació puntual del 
POUM per qualificar una parcel- 
la del polígon El Raiguer com a 
zona d'equipaments funeraris i 
permetre construir un tanatori. 
Es tracta del primer informe apro-
vat que no parla de "tanatori i/o 
crematori", sinó simplement de 
"tanatori".

El portaveu d'ICV-EUiA-E Mont-
meló, Jordi Manils, es va mostrar 
satisfet "perquè no aparegui el 
concepte de crematori en l'in·
forme". El seu grup polític fa temps 
que mostra la seva disconformitat 
amb la possible construcció d'un 
crematori "que utilitzaria una 
empresa privada per fer negoci 
amb difunts d’altres municipis". 
Manils també assegura que altres 
motius per estar-hi en contra són 
"les afectacions ambientals" i 
que, tenint en compte que la qua-
litat de l'aire de Montmeló no és 
gaire bona, "podria empitjorar".

seig fluvial a la part del darrere, 
i que l'edificació respongués a 
criteris paisatgístics".

El nou text aprovat per unanimi-
tat inclou aquestes tres demandes 
i, per tant, l'Ajuntament sol·licitarà 
un nou informe a l'Oficina Territo-
rial d'Acció i Atenció Ambiental 
per tirar endavant la construcció 
del tanatori.  sergio carrillo

La modificació inicial del POUM, 
aprovada a l'abril, només va rebre 
un informe no favorable: l'Oficina 
Territorial d'Acció i Atenció Am-
biental demanava, com va expli-
car l'alcalde Antoni Guil, "que es 
justifiqués la suficiència d'apar·
cament en l'àmbit i el manteni·
ment d'una franja verda de 20 
metres per configurar un pas·

arxiu

EQUIPAMENTS  ES TRACTA DEL PRIMER INFORME APROVAT QUE EXCLOU EL TERME 'CREMATORI'

El nou tanatori de Montmeló
no inclourà un crematori

SOLAR  La parcel·la està situada al polígon El Raiguer

SANT FOST. El ple de Sant Fost va 
tombar la setmana passada tres 
mocions del grup municipal d’ERC 
que feien referència a l’accés a la 
informació per part dels regidors, a 
complir els acords de ple i als preus 
de la piscina del Complex Esportiu. 

D'una banda, ERC recordava que 
els regidors haurien de poder acce-
dir a les actes de les juntes de go-
vern "en un màxim de 10 dies des 
de la seva aprovació, cosa que 
ara no es compleix", una tardança 
que l'alcaldessa, Montserrat San-
martí, justificava per l'acumulació 
de feina dels serveis administratius. 

ERC també instava l’equip de go-
vern a complir els acords del ple, i 
posava com a exemple la compra de 
vehicles elèctrics per part del con-
sistori. “Últimament s’ha adquirit 
un cotxe que no compleix cap 
dels requisits que vam aprovar 
en aquest ple fa uns mesos”, deia 
el regidor Xavier Conesa. Sanmartí 
responia que aquest vehicle concret 
“és de segona mà i d’unes carac·
terístiques molt específiques”, i 
que “el tribunal de contractació 
pública encara no ha autoritzat 
la compra d’una furgoneta elèc·
trica que hem sol·licitat”.

Finalment, ERC criticava l’aug-
ment de preus de la piscina muni-
cipal i recordava que Llop Gestió, 
l’empresa que gestiona els serveis 
esportius al municipi, no era com-
petent per modificar els preus. En 
aquest cas l’alcaldessa recordava 
que “Llop Gestió és l'empresa 
concessionària que presta els 
serveis esportius al municipi”, i 
assegurava que “les tarifes sem·
pre s’apliquen d’acord amb el 
que s’aprova al ple municipal”.  

MOCIONS

ERC Sant Fost 
retreu al govern 
que "no compleix" 
els acords de ple
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Ester 
Capella 

Consellera de Justícia de la Generalitat

–Després de mesos amb el trasllat dels 
jutjats de Mollet aturat, el juliol de l'any 
vinent és la data anunciada. Per què 
aquest retard?
–Hi ha hagut entrebancs administratius i 
judicials amb el propietari que havien en-
callat la signatura del contracte, i, un cop 
solucionats, ja hem pogut tancar l'acord i 
planificar la nova seu.
–Ho ha frenat també l'aplicació del 155?
–És evident que el 155 ha fet que la trami-
tació de les coses hagi estat més lenta, els 
expedients anaven i tornaven de Madrid di-
verses vegades. El 155 deixa greus ferides 
tant en el dia a dia de la gestió política com 
en la gran política i en l'àmbit personal.
–Ha visitat l'actual edifici dels jutjats?
–No he tingut ocasió, però suposo que es-
taran igual que quan hi anava com a advo-
cada. Tenim 49 partits judicials, fins ara hi 
havia quatre punts negres: Tarragona, l'úni-
ca capital que no té una ciutat de la Justícia; 
Sant Feliu de Llobregat; Martorell i el dar-
rer era Mollet, on ja hem trobat la solució. 
–Ha costat, però...
–Moltes vegades pots tenir tota la volun-
tat política i les ganes de fer-ho, però amb 
això no n'hi ha prou, perquè hi ha més parts 
implicades en la recerca de la solució. Una 
part són els ajuntaments, que tenen un pa-
per important per trobar solars o edificis 
adients; s'han de buscar espais amb con-
nectivitat a la xarxa de transport públic, que 
siguin accessibles, amb certa centralitat, de 
molts metres quadrats... I no sempre les 
ciutats que són seu de partit judicial tenen 
aquestes condicions. De vegades costa molt 
trobar un espai i això alenteix molt la presa 
de decisions, perquè són moltes les admin-
sitracions implicades. Però la voluntat sem-
pre hi és, també per part dels alcaldes; per 
a ells és una prioritat, ja que és un servei 
públic i l'hem de poder garantir.

–En aquest cas la solució definitiva ha 
estat aquest edifici a Can Fàbregas Nou, 
però va existir un pas previ que va impli·
car l'inici de la construcció d'un Palau de 
Justícia a la ronda dels Pinetons. 
–Allò ja no és una opció; l'alternativa efectiva 
i eficient és el trasllat a aquest edifici de Can 
Fàbregas. Després de moltes promeses ja 
hem pogut materialitzar-ho. Primer el conse-
ller Mundó –posant-se d'acord amb l'alcalde 
de Mollet– i ara a mi em tocarà executar-ho. 
–I què passarà amb aquell solar que és 
propietat de l'Incasòl? 
–Un cop aparcada aquella alternativa no em 
pertoca a mi... El Palau de Justícia era una 
expectativa que es va presentar en un mo-
ment determinat i que no s'ha pogut dur a 
terme. La d'avui és l'opció real.
–Parlem, doncs, d'aquesta opció real. 
Quines característiques tindrà la futura 
seu judicial? Què guanyarà respecte a 
l'actual?
–Guanyarà lluminositat i un espai obert –la 
ciutadania s'hi ha de sentir acollida–, i es 
garantiran els drets dels ciutadans, ja que 
a la víctima i els testimonis se'ls garantirà 
la privacitat, que no s'hagin de creuar amb 
els agressors; i aquests també tindran ga-
rantida la presumpció d'innocència. Serà 
un nou model d'edifici judicial més obert a 
la ciutadania, transparent, on es treballarà 
de cara i no tancats en cubicles i portes i 
portetes. Serà un espai més eficaç i eficient 
i que també permetrà el desplegament de la 
digitalització.
–Una de les preocupacions dels professi·
onals és que es tingui en compte la seva 
opinió i les seves necessitats a l'hora de 
dissenyar aquests espais. No sé si hi ha 
prevista alguna reunió en aquest sentit.
–Això sempre es fa. El que és cert és que te-
nim uns equips fantàstics al Departament 
de Justícia que treballen amb infraestructu-

res de la Generalitat que dissenyen perfec-
tament els espais judicials –com a exemple, 
la Ciutat de la Justícia, la joia de la corona– i 
que tenen molt estudiada la planificació 
dels espais. Tenim en compte què pensen 
els jutges però també el que pensen els 
ciutadans, i això és un diàleg permanent. El 
disseny de la nova seu judicial és una res-
ponsabilitat que té el departament i tenim 
molt clar que els espais són de la ciutada-
nia, no són propietat ni de la consellera, ni 
del departament ni dels qui hi treballen. No 
dic que no els escoltarem, però tenim l'ex-
periència i l'expertesa per poder-ho fer.
–El termini per a les obres d'adequació 
són onze mesos. Després d'aquest ter·
mini s'haurà de fer el trasllat. Això de·
morarà gaire la posada en marxa?
–També tenim molt per la mà com s'han de 
fer aquests trasllats, tenim experiència i ho 
hem sabut fer. Això no és el trasllat de la ciu-
tat judicial, que va ser més complex, però en 
aquest cas es pot fer de manera ràpida.
–Per tant, no allargarà els terminis...
–Ja veuran com no.
–També deia que la nova seu permetrà 
el desplegament de la digitalització amb 
garanties?
–A Catalunya ja fa anys que treballem en 
la digitalització de processos amb un dels 
millors sistemes auditats. Està desplegat el 
tema civil i ara comencem amb els procedi-
ments penals. Anem al ritme que conside-
rem i que ens permet testar tots els proce-
diments. És un sistema segur que garanteix 
la protecció de dades i el procediment, i 
això fa que ho anem implementant a poc a 
poc amb molts controls i inversió. Quan es-
tigui en ple funcionament, la tendència ha 
de ser que els papers no formin part de la 
nostra vida judicial. 
–Però això vol dir que hi ha jutjats que 
van a diferents ritmes en aquest sentit?

–No, perquè parlem de procediments.
–Per volum de feina fa anys que es recla·
ma un sisè jutjat a Mollet. És una compe·
tència del Ministeri de Justícia però, en 
tot cas, no sé si la Generalitat farà pres·
sió per aconseguir·lo.
–Ens hi posarem, però ara estem posant en 
marxa els 14 jutjats nous que va poder ar-
rencar el conseller Mundó aquesta darrera 
legislatura, perquè des del 2010 no es posa-
va en funcionament cap nou jutjat a Catalu-
nya, només el penal de Tortosa. Primer cal 
acabar el que tenim entre mans.
–En tot cas, el que sí que estaria en mans 
de la Generalitat seria fer reforços de 
funcionaris...
–Això ja ho estem fent, i si em pregunta pels 
jutjats de Mollet, ja se n'estan fent.
–A Granollers s'acaben de consolidar 
dos nous jutjats, però els professionals 
que hi treballen es queixen que continu·
en estan col·lapsats...
–El tema sempre és el mateix... Les ràtios 
judicials a Catalunya són de 10 jutges per 
cada 100.000 habitants; a l'Estat, 11 per 
cada 100.000, i a Europa i els països mo-
derns, on això de la justícia s'ho han pres 
seriosament, dupliquen les ràtios de jutges 
per cada 100.000 habitants. Jo voldria te-
nir les competències plenes per poder di-
buixar la planta judicial, per prioritzar les 
polítiques judicials, fer una administració 
de justícia eficaç i eficient i que respongués 
adequadament a les necessitats del territo-
ri. Només tenim competències en l'admi-
nistració de l'administració, i les voldríem 
totes per donar respostes.
–Però la plantilla sí que depèn de la Ge·
neralitat.
–Sí, la plantilla la posem en funcionament, 
però els nous jutjats no els podem crear 
perquè ho vulguem nosaltres, sinó perquè 
ho decideixen des de Madrid. i laura ortiz

“Treballarem per 
aconseguir un sisè jutjat 
a Mollet, però no depèn 

de nosaltres, sinó del 
govern de Madrid”

ENTREVISTA
laura ortiz

Perfil
Ester Capella i Farré (la Seu d'Urgell, 3 d'abril de 1963) és advocada i política. 

Ha estat senadora i diputada al Congrés dels Diputats per ERC i, des d'aquest 
mes de maig, és consellera de Justícia del Govern de la Generalitat.
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BAIX VALLÈS. Segons dades de 
l’Observatori-Centre d’Estudis del 
Vallès Oriental, els primers me-
sos de 2018 el Baix Vallès ha in-
crementat els llocs de treball un 
3,2% respecte al mateix període de 
l’any anterior. Els assalariats han 
crescut en 1.326 persones (+4%), 
però els autònoms han disminuït 
en 50 (-0,7%). En total, els llocs de 
treball localitzats als vuit munici-
pis baixvallesans són 41.779, amb 

Augmenten els assalariats però 
baixen els autònoms al Baix Vallès

PRODUCCIÓ  EL PRIMER TRIMESTRE HI HAVIA 3.259 EMPRESES ALS VUIT MUNICIPIS DE LA DEMARCACIÓ, 41 MÉS QUE L'ANY ANTERIOR El Punt d’Atenció 
Reempresa evita
el tancament 
de 50 negocis
MOLLET / BAIX VALLÈS. El Punt 
d'Atenció Reempresa (PAR) de Mo-
llet ha atès, des del 2014, un total 
de 180 reemprenedors i ha gestio-
nat 86 cessions de negocis. En total 
s’han assolit 50 casos d’èxit, s’ha 
evitat el tancament de 50 negocis 
i s’han mantingut 130 llocs de tre-
ball. Aquest és el balanç de funcio-
nament del PAR de Mollet des que 
es va posar en marxa ara fa quatre 
anys a la seu de l’EMFO. Les dades 
també indiquen que el perfil mit-
jà dels reemprenedors és el d'una 
dona d'entre 26 i 45 anys, amb 
estudis primaris finalitzats i amb 
l’objectiu d’autoocupar-se perquè 
no troba feina, sobretot en el sector 
de l’hostaleria. El balanç del PAR 
s'ha fet amb motiu d'una jornada 
de treball entre diferents agents 
de Mollet i el Baix Vallès –tècnics 
dels ajuntaments, entitats bancà-
ries, immobiliàries i gestories– per 
debatre com poden col·laborar per 
donar suport als negocis en traspàs 
i evitar tancaments de negocis a 
través del programa Reempresa. El 
responsable d’iniciatives empresa-
rials locals de la Diputació, Joan 
Llivina, explica que Reempresa es 
posa a disposició de les empreses 
“com una eina més d’informació 
i assessorament professional" i 
afegeix que la idea és “coordinar 
la col·laboració publicoprivada 
al territori per mantenir el teixit 
productiu del Baix Vallès”. 

34.736 assalariats i 7.043 autò-
noms, mentre que l’any passat eren 
33.410 i 7.093 respectivament.

Per municipis, Parets i Montor-
nès lideren l’augment d’assalari-
ats, amb 465 i 264 assalariats més, 
respectivament. En el cas dels au-
tònoms, és a la Llagosta i Sant Fost 
on hi ha la reducció més destaca-
da, amb 16 i 14 autònoms menys, 
respectivament.

Aquesta tendència també s’ha 

produït al conjunt de la comarca, 
on els assalariats han crescut en 
6.557 persones (+6%), però els au-
tònoms han baixat en 67 (-0,2%). 
En total, els llocs de treball loca-
litzats a la comarca són 145.153, 
amb 115.722 assalariats i 29.498 
autònoms. L’increment de l’ocu-
pació a la comarca es produeix, se-
gons l'Observatori, gràcies al bon 
comportament de la indústria i els 
serveis. El sector serveis ha incre-

mentat un 7,1% els assalariats i ha 
disminuït un -0,4% els autònoms. 
La indústria augmenta els assala-
riats en un 3,7% i registra l’incre-
ment d’un autònom. D’altra banda, 
l’agricultura suma un 3,5% més de 
treballadors assalariats i un -2,6% 
menys d’autònoms. Finalment, la 
construcció incrementa de mane-
ra destacada el nombre de llocs de 
treball assalariats (+8,6%), com 
també en el nombre d’autònoms 
(+0,6%).

Més empreses
Pel que fa a les empreses, el Baix 
Vallès va registrar el primer tri-
mestre de l’any un total de 3.259 
centres de cotització, 41 més que 
l’any anterior. Aquesta dada supo-
sa un creixement de l’1,3% en un 
any. Mollet, amb 11, i Parets i Sant 
Fost, amb 9 cadascuna, han estat 
els municipis on més empreses 
s’han creat l’últim any, i només 
Martorelles presenta un balanç 
negatiu amb una empresa menys.

Al conjunt del Vallès Oriental 
l’increment ha estat de 202 em-
preses més que el primer trimes-
tre de l’any passat (1,6%), fins a 
les 12.474 empreses constituïdes.

Per sectors, tots menys l’agricul-
tura sumen empreses, sobretot la 
construcció, amb 102 societats més 
(+8,4%), i els serveis, amb 73 noves 
empreses (+0,8%). i x.l.

ECONOMIA
Anglès per a joves a l'SLOPJosep Soto, reelegit president dels Joves de Pimec
El Servei Local d'Ocupació de Parets organitza, 
pel mes de juliol, un curs d'anglès gratuït 
per als beneficiaris del programa de garantia 
juvenil (entre 16 i 29 anys). Seran 95 hores 
entre el 2 i el 26 de juliol, de 16 a 21.30 h.

El santfostenc Josep Soto, al capdavant dels joves empresaris de Pimec 
des del setembre del 2016, ha revalidat el càrrec aquesta setmana en la 
renovació dels òrgans de govern de l’entitat empresarial. Soto és directiu 
de l’empresa Caypi Catalunya SL, situada al polígon Can Baliarda de  
Sant Fost, i continuarà presidint la comissió de treball de Joves Pimec.

EMPRESES ASSALARIATS AUTÒNOMS

Variació* Variació* Variació*1rTrim/2018 1rTrim/2018 1rTrim/2018

MOLLET +11 1.177 +247 12.885 -8 2.584

PARETS +9 611 +465 7.611 +3 1.175

MONTORNÈS +8 444 +264 4.662 -4 876

LA LLAGOSTA +2 334 +170 2.547 -16 686

MONTMELÓ +3 275 +129 3.125 -1 484

SANT FOST +9 213 +66 1.599 -14 832

MARTORELLES -1 187 -23 2.243 -9 326

SANTA MARIA = 18 +8 64 -1 80

* Variació respecte 
al primer trimestre 

del 2017

Especialistes en accidents de trànsit
Dret hipotecari i cessions de crèdit 
Divorcis - Desnonaments 
Llei 2ª oportunitat - Pensions d’invalidesa

Av. Burgos, 29 1ª planta 
Mollet  del Vallès

Tel. 93 570 73 09 
www.bufetespanol.com

BUFET ESPAÑOL MOREDA
ADVOCATS

è
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MOLLET. Dimarts va tenir lloc a 
l'Ajuntament l'entrega de premis 
als guanyadors de l’edició d’en-
guany dels sortejos de Mollet és 
Fira, que es van celebrar el 12 de 
juny al Mercat Municipal després 
que la pluja obligués a ajornar els 
sortejos l'últim dia de Mollet és 
Fira, el primer diumenge de juny. 

Es tracta dels premis Gran Sor-

teig Mollet és Fira: sis premis de 
1.000 euros per gastar als comer-
ços de Mollet; Sorteig 10: deu pre-
mis de 200 euros per gastar als 
comerços de la ciutat i els Super-
packs Mollet és Fira: diferents pa-
quets d’obsequis per tema (moda, 
oci, benestar, etc). També l'Ende-
vina-la, premi d’enginy impulsat 
pel Servei Local de Català i l’Ajun-

ajuntament mollet

Es lliuren els premis dels 
sortejos de Mollet és Fira

PREMIATS  El lliurament dels premis es va fer dimarts a l'Ajuntament

LA LLAGOSTA. L'avinguda Onze de 
Setembre, el passeig Joan Miró, el 
passeig Pintor Sert i el carrer Esta-
ció seran els quatre eixos comerci-
als que aquest divendres obriran 
les botigues i els serveis en horari 
nocturn, de 20 h a 00 h, en la pri-
mera edició de la Llagosta Shop-
ping Night, una activitat de pro-
moció comercial organitzada per 
l'Associació de Comerç i Serveis 
de la Llagosta (ACIS) i que conver-
tirà la nit en una vetllada tropical. 
La festa comercial comptarà amb 

la participació de 35 establiments 
del municipi, i les terrasses dels 
bars tindran obert fins a la 1 h. 
Durant la Shopping Night els co-
merços oferiran vals, descomptes, 
ofertes, tapes... i també hi haurà 
carpes i escenaris amb tallers i 
animació a càrrec de diverses 
entitats. Des de l'ACIS apunten 
que la festa pretén"crear marca 
i promocionar tant l'associació 
comercial com el municipi i fer 
que els veïns coneguin la cara 
més festiva del comerç local". 

Botigues obertes fins a 
mitjanit a la Shopping 
Night de la Llagosta

COMERÇ  UNES QUARANTA PERSONES VAN SER AFORTUNADES

tament de Mollet: quatre vals per 
valor de 50 euros a bescanviar a 
les botigues participants a Mollet 
és Fira i dos premis del concurs de 
dibuix Imagina el carrer ideal per a 
la teva botiga a la nostra ciutat pa-
trocinats per Decatlhon i Idencity.

Els guanyadors han estat, del 
Gran Sorteig Mollet és Fira: Rosa 
Maria Delgado, Josefa Urios, Alicia 
Lara, Francisco Banegas, Carmen 
Rodero i Carmen Murillo. Del Sor-
teig 10: Mercedes Galán, Carmen 
Otal, Anna Mayor, Ana Maria Del-
gado, Ivan Vives, Gabriela Ramí-
rez, Alejandra Ruiz, Lluís Moliner, 
Carlos Ezquiaga i Pilar Lacruz. Dels 
Superpacks Mollet és Fira: Layla 
Oukyadene, Mely Llorente, Pedro 
Valcárcel, M. Rosa Sanz, M. Carmen 
Martín i Jessica Sierra.

També s'han reconegut alguns 
establiments comercials pel fo-

ment del concurs de dibuix, com 
la Perruqueria Montse Palau, El 
graner de l'àvia i Viajes Carrefour, 
i pel que fa al concurs de dibuix els 
guanyadors de la categoria de 10 
a 12 anys han estat Ana Jiménez, 
Teo Moreno i Ariadna Arco; en la 
categoria de 7 a 9 anys Ismael Ou-
lad Aissa Afallah, Milena Anahi Mi-
randa Arteaga i Arnau Fernández; 
i en la categoria de 3 a 6 anys Laia 
Matutano, Matías Cuerva i Arlet 
Tendero.

En el Concurs Idencity, sobre el 
comerç ideal a la ciutat, han estat 
premiats en la categoria de 3 a 6 
anys Mar Trias; de 7 a 9 anys Eveli-
na Filinovich i de 10 a 12 anys Ma-
ria Robas. Finalment, els premis de 
l’Endevina-la, del Servei Local de 
Català, han estat per Sònia Esco-
bar, Judit López, Josep Recolons i 
Víctor Argemí. 
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FORMACIÓ PROFESSIONALITZADORA
PER A ATURATS 2017 - 2018 

AGAR0309 Activitats auxiliars 
en conservació i millora de forestals (310 h)
Inici previst: juny / Certifi cat de professionalitat nivell 1

SSCE02 - 2 Anglès A2 (190 h)
Inici previst: 3 de juliol

COMT0211 Activitats auxiliars de comerç 
(310 h)
Inici previst: 18 de juliol / Certifi cat de professionalitat
nivell 2

Xarxes socials (30 h)
Inici previst: setembre

Habilitats de comunicació (30 h)
Inici previst: setembre

Més informació a:
EMFO
c. Riera, 7. 1a Planta
Mollet del Vallès
93 570 51 60 · info@emfo.cat
www.emfo.cat

INSCRIPCIONSOBERTES

ÚLTIMES
PLACES!
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OPINIÓ

Promou:

L’Editorial, als efectes previstos a l’article 32.1 paràgraf segon del vigent TRLPI, s’oposa expressament a que qualsevol de les pàgines d’aquesta obra o parts d’ella siguin utilitzades per a la realització 
de resums de premsa. Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només pot realitzar-se amb l’autorització dels seus titulars, llevat d’excepció 
prevista per la llei. Dirigeixi’s a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necessita fotocopiar o escanejar fragments d’aquesta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)

SOMCONTRAPUNT SCCL 
forma part del grup 
empresarial cooperatiu:

Rambla Pompeu Fabra, 32 
08100 Mollet del Vallès · T- 93 570 52 59
redaccio@diarisom.cat
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publicació de premsa local i comarcal de Catalunya (2006) · 
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Aquesta setmana, dues notícies són exemple de com s'està accelerant el  
canvi cap a models de vehicles més respectuosos amb el medi ambient.  
D'una banda, Mollet serà la seu de la primera gasinera del Vallès Oriental,  
és a dir, el primer servei de càrrega de gas natural vehicular per als models  
que funcionen amb aquest sistema, reconegut per la Direcció General de 
Trànsit com a ECO i que, segons els experts, es posiciona com una alternativa 
ecològica important. D'altra banda, Parets celebrava el cap de setmana la  
fira Parets km 0: endolla't al transport del futur, una mostra de vehicles  
elèctrics i híbrids impulsada per l'Ajuntament per donar a conèixer a la  
ciutadania aquests models i promocionar-ne l'ús.
La contaminació de l'aire, els seus efectes sobre la salut, el consum d'energia 
i la saturació i col·lapse cada cop més habitual a les grans ciutats, són alguns 
dels factors que fan que la societat cada cop prengui més consciència de la 
necessitat d'un canvi de model de mobilitat. La promoció del transport 
públic, d'una banda, i l'aposta pels vehicles menys contaminants que s'allunyin 
d'aquells que funcionen amb combustibles derivats del petroli, de l'altra,  
són fórmules que tant els governs com la indústria han d'assumir com un  
futur que cada cop és més proper.

MOBILITAT ECO, L'ALTERNATIVA
Editorial

única, i de les quals mai més gaudirem el 
seu bon ofici. Un buit a la boca, a l'atri de 
l'ànima.

Malgrat que estem immersos en una so-
cietat que recorda més l'acció i els fets es-
pecífics, les fites o les obres realitzades, no 
perdem la necessitat de la pràctica, l'hàbit, 

allò que té una continuïtat i que esdevé un 
element que ens connecta amb el col·lec-
tiu, el temps i l'indret. 

I això ens hauria de fer pensar que més 
enllà de catàlegs de monuments, edificis 
i béns mobles, potser el patrimoni local 
hauria d'incloure elements intangibles 
com uns simples croissants que s'esvaei-
xen ara i que per a ser viscuts en un futur, 
caldria transmetre en la pràctica. Què és 
la vida col·lectiva, si no experiències com-
partides?

arlo des de la concomitància 
reposada i tranquil·la de la 
barra del bar, no pas de l'atra-
fegada i comprometedora de 
la cua de la botiga. Una de les 

coses més comentades a Mollet ha estat, 
sens dubte, les cues que es formaven al 
Forn de Sant Vicenç per vetllar el paladar 
dels arxiconeguts croissants, en una mena 
de darrera peregrinació per al culte. Arri-
baria el moment que una de les persones 
que hi desfilin tastaran el darrer croissant, 
i amb ella, s'experimentarà el darrer gust 
peculiar que formava part de l'imaginari 
de la ciutat.

Potser es posa en joc els límits actuals 
de la nostra memòria col·lectiva. Fins ara 
no només hem estirat l'esperança de vida, 
sinó que a més, hem estat capaços de fixar 
els records sensorials basats en la visió i 
l'audició en suports externs i en diversos 
formats que en garanteixen la transmis-
sió a generacions futures. No és així amb 
el paladar. Molta gent hem experimentat 
la pèrdua a partir de l'absència de perso-
nes que han cuinat fent-se seves múltiples 
receptes, recreant-les en una expressió 

P
BUIT A LA BOCA 

Potser el patrimoni local hauria
d'incloure elements intangibles

com uns simples croissants
 –com els del Forn de Sant 

Vicenç– que ara s'esvaeixen

Politòleg
ORIOL ESCURACave canem

fe d'errades
En l'edició 841, l'infogràfic de la pàgina 
4 sobre els canvis de fanals de Lourdes 
tenia una errada. Els punts marcats
com a fanals a substituir era els que es 
mantindran i a l'inrevés.  
D'altra banda, el punt d'assessorament 
fix de l'Ateneu Cooperatiu del Vallès 
Oriental a Parets tindrà seu al local de 
Parets Empreses (c. Major, 1 i el telèfon 
93 573 88 96) i no a l'SLOP.

a recuperació d'un dret humà 
com l'aigua és un fet inqüestio-
nable arreu del món. Grans capi-
tals europees com París, Berlín o 

Budapest han recuperat la gestió d'aquest 
bé comú. Aquesta tendència ha arribat a 
Catalunya. Poblacions de diverses escales 
opten per recuperar el servei. Els casos de 
Terrassa, Girona, Collbató, Montornès, la 
Granada, Arenys de Munt, etc. en són una 
clara mostra.

Els moviments socials que lluiten arreu 
del món per recuperar la gestió d'aquest 
dret humà essencial per a la vida ho te-
nen molt clar. Cal aprofundir en models de 
gestió públics molt més democràtics, on la 
ciutadania hi tingui un paper fonamental. 
Participació ciutadana que passi de la te-
oria a la pràctica. Observatoris ciutadans 
de l'aigua facilitats pels ajuntaments on la 
ciutadania pugui capacitar-se, opinar i re-
comanar quina ha de ser la millor política 
d'aigua per a la seva població.

No és abstracte, sinó real. No estem par-
lant de cap entelèquia. A París, la remunici-
palització de l'aigua ha comportat la creació 
de l'Observatoire Parisien de l'Eau. Com un 
espai d'intercanvi de coneixement ciutadà, 
tècnic i polític amb l'objectiu d'aconseguir 
una política eficient i democràtica gestió de 
l'aigua. Molt més a prop, l'Ajuntament de 
Terrassa ha incorporat al consell d'admi-
nistració de l'empresa local pública Terras-
sa Cicle de l'Aigua representats ciutadans i 
dels treballadors. Així mateix, pretén crear 
l'Observatori Ciutadà de l'Aigua des d'on 
proposar  i vetllar per quina ha de ser la mi-
llor política d'aigua per a la ciutat.

Aigua i democràcia;
a Mollet, molt per fer

I a Mollet... serà possible? El novembre 
de 2016 s'aprova en ple la creació d'una co-
missió per estudiar quina és la millor opció 
per a la gestió del servei públic de l'aigua. 
A hores d'ara, la realitza l'empresa privada 
Sorea, del grup francès Agbar-Suez, amb 
una concessió que finalitza el 2020. La Tau-
la de l'Aigua de Mollet forma part d'aquesta 
comissió que lamentablement només s'ha 
reunit dues vegades en un any i mig! Si bé 
reconeixem que se'ns ha facilitat informa-
ció del nostre interès, hi manca transparèn-
cia, democràcia i participació. Des de la seva 

creació esperem informació de l'històric de 
talls d'aigua a les famílies vulnerables des 
del 2008 i el contracte signat entre Sorea 
i l'Ajuntament. Així com també estem pen-
dents que el regidor responsable autoritzi 
reunions amb els serveis tècnics per escla-
rir dubtes raonables. 

Per tot plegat, considerem que l'actual 
forma de procedir s'allunya d'una moderna 
i democràtica gestió. No comprenem a què 
juga l'Ajuntament. Més quan ha sol·licitat i 
ha estat acceptada l'adhesió a l'AMAP, As-
sociació de Municipis i Entitats per l'Aigua 
Pública. Nosaltres ho tenim clar, els movi-
ments socials no han de pidolar informació, 
ni reunions amb els tècnics, ni ballar un ball 
tan lent que impedeix avançar. A la pròxima 
reunió, sine die, plantejarem que s'acordin 
unes mínimes condicions de funcionament 
eficients, participatives, transparents i de-
mocràtiques. 

L

JOSEMI  
MONGUILÓ 

I QUIM PÉREZ 
Taula de l'Aigua de Mollet

En serveis com l'aigua cal 
aprofundir en models de gestió
públics, molt més democràtics,

 en què la ciutadania hi tingui
un paper fonamental
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Carles Pla és director de persones de la 
Fundació Privada Hospital Asil de Gra-
nollers, entitat que ha estat guardona-
da Premi Lismivo en reconeixement a la 
tasca social en la integració laboral de 
les persones amb discapacitat. 

–El seu càrrec no és cap de recursos 
humans, sinó director de persones. 
Això ja sembla ser una declaració 
d'intencions...
–Intentem que sigui una declaració 
d'intencions, parlar de persones i no 
de recursos humans, perquè intentem 
integrar també totes les polítiques de 
desenvolupament que formen part de 
la gestió de professionals.
–Aquesta és la primera vegada que 
us presenteu als premis Lismivo. Per 
què decidiu inscriure-us?
–Ens hi va animar una organització 
que treballa amb nosaltres.
–En el vostre cas, de ben segur que 
el treball en xarxa amb entitats i em-
preses de l'àmbit de l'economia social 
i amb responsabilitat social és ampli.
–Som fundació privada, però funda-
ció, una figura que per definició no té 
afany de lucre i tot el que pugui ge-
nerar va a la seva raó social que és la 
prestació de serveis sanitaris i socials 
a Granollers i el Vallès Oriental. Per 
tant, estem fortament relacionats amb 
moltes d'aquestes organitzacions.
–Legalment les empreses amb més 
de 50 treballadors han de tenir un 
2% de treballadors amb discapacitat. 
En el vostre cas, com heu fet aquesta 
integració?
–Fa uns anys, nosaltres complíem amb 
la ràtio que marca la llei mitjançant 
la subcontractació d'empreses que 
contracten aquest tipus de professio-
nals. Però fa dos o tres anys ens vam 
posar com a objectiu que, a banda de 

“Contractar persones amb capacitats diferents 
té un retorn important a nivell social i personal”

Entrevista a Carles Pla, responsable director de persones de la Fundació Privada Hospital Asil de Granollers

GUARDONATS  Carles Pla, director de persones de la Fundació Privada Hospital Asil de Granollers

Aquesta ha estat la segona edició 
del Premi i els Distintius LISMIVO, 
que convoca el Consell Comarcal,  
i que tenen com a objectiu fer un 
reconeixement i valoració pública 
de la tasca social en la integració 
laboral de les persones amb dis-
capacitat a empreses amb centre 
de treball a la comarca del Vallès 
Oriental. El premi també valora 
la contractació femenina i la de 
majors de 45 anys. En la prime-
ra edició, el premi va recaure en 
l'empresa Dara Pharma. Enguany, 
el guardó ha estat per a la Fun-
dació Privada Hospital Asil de 
Granollers, que ha competit amb 
Montajes y Servicios Industriales 
Guicar, SL de Cardedeu; Maqui-
naria Industrial Dara, SL també de 
Granollers, i TI Group Automotive 
Systems, SA de Montornès.

Segona edició dels 
Premis Lismivo

Què és la xarxa Lismivo?

continuar treballant amb aquest tipus 
d'empreses, la nostra contractació in-
terna superés aquest 2% de treballa-
dors amb capacitats diferents.
–I ho heu aconseguit?
–Sí, internament, la fundació té més 
d'un 2% de professionals amb aquest 
tipus de capacitats. Això, en nombres 
absoluts, es tradueix en què dels 1.460 
treballadors de plantilla equivalent, 35 
són personal amb capacitat diferent. 
–Aquest treballadors ocupen un 
perfil determinat de tasques? 
–La societat és diversa i hem de fer 
esforços per integrar i per reconèixer 
els que són diferents en tots els àmbits 
de la vida, i aquí és igual, els perfils són 

L’edició dels premis Lismivo és una de les actuacions de la xarxa Lismi-
vo, coordinada des del Consell Comarcal i integrada per administracions 
públiques –Diputació de Barcelona, ajuntaments de Cardedeu, Santa 
Maria de Palautordera i Granollers; Oficines de Treball de la Generalitat 
de Granollers, Granollers-Perifèria i Mollet, i el Consell Comarcal–, enti-
tats especialitzades –Apindep Ronçana SL, Apadis, Castell de Sant Foix, 
Centre Sirius, Centre de formació Mordered, Escola Pia, Fundosa Social 
Consulting (Fundació Once)–, Centres especials de treball –Baix Mont-
seny, Ral, Viver de Bell-lloc, Grupdem, Xavier Quincoces, Taller Alborada, 
Emiser Vallès, TEB Verd, Intelami–, l’Oficina Tècnica Laboral de Granollers 
i Mollet, el Servei Prelaboral (Intress), els sindicats CCOO i UGT, i la pa-
tronal Fundació Pimec, que treballen per facilitar l’accés al treball de les 
persones amb discapacitat.

diversos. Per exemple, internament 
treballem amb Apadis, que aporta 
professionals que desenvolupen tas-

ques molt sistematitzades, tipus arxiu, 
magatzem... 
–Les persones amb capacitats dife-
rents tenen unes dificultats afegides 
per integrar-se. Com ho treballeu? 
–Intentem que ells ocupin un lloc de 
treball –com en un contracte laboral 
normal– es responsabilitzin de la seva 
feina i l'organització a canvi els dona 
una sèrie de coses... Doncs es tracta 
d'aconseguir el mateix, amb esforços 
d'adaptació però al final el retorn és 
important a nivell social però també 
personal.
–Podeu parlar d'algun projecte en 
concret per promoure la contractació 
de persones amb capacitats dife-
rents? 
–Per exemple, fa més de 10 anys que 
treballem amb Apadis, que donen un 
servei molt potent que ens ajuda a la 
integració d'aquests professionals 

tant a nivell d'un nou lloc de treball 
com quan hi ha canvis. Ens ajuden 
a explicar a aquests professionals 
aquests canvis en la feina i que els in-
tegrin i puguin desenvolupar les noves 
tasques amb absoluta comfortabilitat 
i normalitat.
–Els premis Lismivo també reconei-
xen la contractació femenina i de 
majors de 45 anys... 
–En el nostre cas, la contractació fe-
menina no és un problema, perquè el 
75% dels professionals de l'Hospital 
són dones. L'àmbit de la infermeria 
sempre ha estat bastant feminitzat, 
però pel que fa a personal mèdic, que 
fins fa uns anys era bastant masculí, ja 
fa anys que s'ha capgirat i ara entren 
més dones metgesses que homes. 
–I el tema de l'edat? 
–Les organitzacions tenen una pirà-
mide d'edat en funció de quan han fet 
un creixement de plantilla. En el nostre 
cas, els creixements forts van ser als 
anys 80 i aquelles persones que van 
entrar amb 30 anys ara en tenen més 
de 50 o 60. Tenim una piràmide d'edat 
bastant alta i no tenim problemes d'in-
tegració de majors de 45 anys.
–Com valoreu que us hagin atorgat 
aquest premi?
–Realment, estem molt contents i sa-
tisfets a nivell personal i com a orga-
nització.
–Com animaríeu altres empreses a 
contractar persones amb capacitats 

diferents?
–Hi ha un factor que és clau, treballar 
per crear l'ambient perquè aquests 
professionals ocupin llocs de treball 
que tinguin un retorn, que siguin llocs 
de treball de veritat, i es pot fer. És un 
treball lent perquè qui esperi fer-ho de 
cop és molt difícil, s'ha  de fer amb una 
bona planificació i amb el pas dels anys 
pots aconseguir un nombre important 
d'aquests professionals. Hi ha empre-
ses d'aquest tipus que són líders i pun-
teres en el seu sector.
–Hi ha ajuda per part de l'adminis-
tració per poder integrar aquests 
professionals?
–Hi ha poc suport. Hi ha l'obligació ju-
rídica –que crec que està molt bé i és 
important que existeixi perquè si no la 
gent no ho acompliria. Per tant, estic 
d'acord amb aquest 2%, i seria fantàs-
tic que algun dia no hagués d'existir, 
perquè això voldria dir que hem inte-
grat completament aquestes persones. 
Però hi hauria d'haver algun tipus de 
suport que en aquest moment a Espa-
nya no existeix. 

Està bé que hi hagi 
l'obligació legal de complir

uns mínims de contractació,
però hauria d'haver-hi

suports per part
de l'administració
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MÈDICA i
ESTÈTICA

Pors en les relacions de parella Solucions naturals a les molèsties d'estiu
D’on ve la incapacitat de comprometre’s? Per 
què fugim davant la possibilitat d’iniciar una 
relació de parella? Què entenen els homes 
quan les dones els demanen més implicació? 
Per què reaccionen a l’inrevés de com elles 
esperen? Darrere de tot això només hi una 
resposta: por de patir. La por del compro-
mís és la por de tot allò que implica l’amor, ja 
que és un autèntic context de feina profunda 
amb un mateix i vers l’altre, un desafiament 
personal. La manca de compromís de què 
es queixa la dona, així com el sentiment de 
pressió que sent l’home, responen a dues 
pors: la por femenina de ser abandonada i la 
por masculina de ser envaït. Són dues pors 
complementàries que es potencien mutua-
ment, un cercle viciós que pot generar una 
crisi en la parella i fins i tot una separació. Si 
no hi ha una comprensió del que realment 
passa el conflicte està assegurat. Cal tenir 
sempre present que l’altre és l’altre i no una 
prolongació de nosaltres mateixos. Que pen-
sa i sent diferent, ja que el que ha viscut i com 
ho ha viscut segur que ha estat diferent a les 

nostres vivències. Hem de vigilar com inter-
pretem les accions de la parella. Potser ve-
iem una manca de compromís on en realitat 
el que hi ha és la nostra por de ser abando-
nats. Quan sentim emocions intenses, tots els 
sentiments que hi ha registrats a les nostres 
memòries es mouen i ens poden confondre 
sobre la relació present. Cal obertura i con-
fiança, dues actituds que donen benestar a 
un mateix i a l’altre. Si mirem què passa dins 
nostre, què es mou, segur que veurem què 
passa en la relació de parella. El primer com-
promís vers l’amor és amb nosaltres matei-
xos, amb el que sentim, i l’autèntica valentia 
és buscar les nostres pors i transformar-les. I 
viure això és un privilegi. Tot i així, per poder 
gaudir del privilegi d’estimar i sentir-se es-
timat, cal desenvolupar un autoconeixement 
encertat i desprendre’s de records traumà-
tics i creences velles i autocondicionadores. 
Sense aquestes dues maletes de viatge, em-
barcar en una relació pot fer-se amb tantes 
memòries limitadores que sigui dolorosa la 
travessa i s’associï amb fracàs sentimental.

Ha arribat l’estiu i volem millorar el nostre 
pes i sobretot no engreixar-nos. 

Per això us proposem una visita gratuïta 
amb la nostra dietista perquè us faci una 
medició de la vostra composició corporal 
per saber els percentatges de greix, aigua i 
massa muscular i orientar-vos per no aga-
far quilos de més. Aprofiteu aquest servei 
gratuït que intentarem mantenir un parell 
de setmanes. 

Sovint, la calor, els horaris d’estiu, l’acu-
mulació d’estrès de tot l’any i altres motius 
més personals ens impedeixen agafar el 
son i descansar a la nit, amb totes les con-
seqüències negatives que això comporta. 

Si no voleu prendre medicaments per 
dormir us recomanem una càpsula de Bio- 
Somnio, que són extractes de plantes i ve-
getals i que donen molt bons resultats per 
aconseguir agafar el son ràpidament i no 
despertar-se en tota la nit. BioSomnio no 
crea addicció i en pot prendre tothom, per-
què està elaborat a base de rhodiola, vita-
mina C, griffonia, L-triptòfan, vitamina E, 

melatonina, vitamina B12 i rosella.
Les cames i els turmells inflats per la ca-

lor són també una de les consultes habituals 
aquests dies. No hem d’estar massa temps 
asseguts o dempeus quiets. Beveu força ai-
gua. Poseu les cames una mica més enlaira-
des algunes estones al dia i per dormir. 

Si amb això no n'hi ha prou i teniu cames 
cansades i pesades o amb formigueig, ne-
cessiteu utilitzar un complement natural 
per activar la circulació de les extremitats 
i evitar que es formin varius o aranyes, que 
ja no marxen.

Per això recomanem una càpsula al dia 
de Venivar, un producte 100% natural 
amb extractes de plantes com el ruscus, el 
castany d'Índies i el raïm vermell, que no 
tenen cap contraindicació ni efectes secun-
daris. 

La nostra botiga estarà tot l’estiu oberta 
pel que necessiteu i estarem encantats d'as-
sessorar-vos com ho fem des de fa més de 
40 anys, amb la màxima professionalitat. 

Gaudiu tots d’un bon estiu amb salut!

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

CENTRE DIETÈTIC I HERBORISTERIA TERESA PONS  
c. Gaietà Ventalló, 9. MOLLET. 93 570 28 29 

facebook: saludteresapons

ESTHER MOLINS
Psicoanalogista, pedagoga, 

naturòpata i terapeuta floral

T.J. CÁNOVAS
Tècnic en nutrició i dietètica aplicada.

Psicoterapeuta i herborista

EL RACÓ DEL
PROFESSIONAL
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Classificats PER ANUNCIAR-TE EN AQUESTA SECCIÓ: PUBLICITAT@DIARISOM.CAT

ÁTICO CON TERRA-
ZA EN MOLLET. EST. 
NORD. Ref. JV13645. 
Finca con asc. 2 
hab., baño con pla-
to de ducha, amplio 
salón con salida a 
tza de 20 m2. Carp. 
ext. alum. CEE: E. 
Precio: 145.000 eu-
ros. Tel. 93 579 33 33.

PARETS. CAL JAR-
DINER. Casa ado-
sada amb 100 m2 
de jardí. Certificat 
energètic: E. Preu: 
295.000 euros. Tel. 
667 312 216.

CASA EN SANTA 
MARÍA. Ref. JV13637. 
2 plantas más garje. 
3 hab., 2 baños, bu-
hardilla, salón con 
chim., coc. con sa-
lida a tza., solárium. 
CEE: G. Precio: 

355.000 euros. Tel. 
93 579 33 33.

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

PISO EN MO-
LLET CENTRO. Ref. 

JV13646. Zona Pe-
atonal. 4 hab., baño 

cpto., cocina, am-
plio salón con sa-

lida a balcón, carp. 
de alum. y calefac. 
Primero sin ascen-
sor. CEE: E. Precio: 
180.000 euros. Tel. 
93 579 33 33.

MONTORNÈS. Ref. 
Major. 84 m2, 3 hab., 
2 banys, terrassa. 
CEE: C. Habitat-
ge amb domòtica 
a finca seminova. 
Preu: 220.000 euros. 
Tel. 93 570 51 23.

PISO EN MOLLET. 
COL·LEGIS NOUS. 
Ref. JV13643. As-
censor, 2 hab., 
baño, cocina con 

galería, salón, 2 
balcones, vent. alu-
minio. CEE: E. Pre-
cio: 130.000 euros. 
Tel. 93 579 33 33.

FIAT 500 1.3, 70 CV, 
any 2013. 67.413 km. 
Preu: 7.800 euros. 
Tel. 630 06 59 90.

ES VEN VOLSKWA-
GEN GOLF 1.2 TSI, 
105 CV Edition, any 
2014, 39.890 km. 
Preu: 12.600 euros. 
Tel. 93 593 26 44.

MINI ONE 1.6D. 90 
CV, any 2013, 95.669 

km. Preu: 11.500 eu-
ros. Tel. 630 06 59 
90.

FIAT 500 LOUNGE 
1.2, 70 CV, any 2014. 
56.432 km. Preu: 
8.100 euros. Inte-
resados llamar al 
tel. 93 593 26 44.

SE VENDE TOYOTA 
AURIS 2.0 D4D Ac-
tive. 126 CV, del año 
2010, 102.877 km. 
Precio: 8.300 euros. 
Tel. 630 06 59 90.

HOLA SOY BRUNA 
colombiana muy 

cachonda. Auténti-
ca, con pechos na-
turales. Me encanta 
practicar sexo con 
diferentes posturas. 
Soy muy implicada 
y viciosa. Me gusta 
el francés natural, 
beso con lengua, 
69, lluvia dorada... 
Me gustaria hacerte 
disfrutar. Copa gra-
tis. Llámame al tel. 
631 981 531.

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

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

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

IMMOBILIÀRIA

MOTOR

COMPRA

RELAX

Se necesita 
CARNICERA
con experiencia

Interesadas llamar al

606 42 31 95

La fisioteràpia esportiva
La fisioteràpia esportiva s’adreça a totes les 
persones que practiquen esport de manera 
regular. Els esportistes sotmeten les estruc-
tures de l’aparell locomotor a certs riscos, i 
això comporta que augmentin les possibili-
tats de lesió.

L’esportista necessita per a un òptim ren-
diment una recuperació ràpida de les seves 
lesions, un tractament precís i una valora-
ció contínua del seu estat físic.

El fisioterapeuta treballa per recuperar 
la funcionalitat de l’esportista com més 
aviat millor, accelerant els processos biolò-
gics de recuperació de la lesió i escurçant el 
temps de baixa esportiva, limitant el menys 
possible l’entrenament i amb l’objectiu que 
es reincorpori a la pràctica esportiva el més 
ràpidament possible amb les màximes ga-
ranties d’èxit i amb el menor risc de rein-
cidències. Els objectius de la fisioteràpia 
esportiva són els següents:

1. La prevenció. Evitar els factors que 
puguin causar lesions: massatges de des-
càrrega per evitar sobrecàrregues, estira-

ments, treballar possibles desequilibris 
musculoesquelètics...

2. La recuperació. És el tractament de les 
lesions produïdes, les associades i les pos-
sibles recidives: massatge de descàrrega, 
tractament del dolor i de la inflamació, tèc-
niques per millorar el rendiment esportiu 
(treballs excèntrics, de propiocepció...), em-
benats funcionals, punció seca, kinesiotape...
3. La readaptació. Després de la fase de 
recuperació l’objectiu és aconseguir que 
l’esportista comenci la pràctica esportiva 
en les condicions físiques més adequades 
(return to play).

CENTRE MÈDIC I DENTAL PARETS  
Av. Catalunya, 155. PARETS DEL VALLÈS. Tel. 93 562 25 53 

www.cmdparets.com I cmdparets@cmdparets.com

IMANOL GÓMEZ RUEDA
Fisioterapeuta del Centre Mèdic 

i Dental Parets

EL RACÓ DEL
PROFESSIONAL
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María Escalante, campiona aleví de Barcelona
La patinadora del CP Parets María Escalante va aconseguir el primer 
lloc en categoria aleví en els campionats de Barcelona (benjamins, 
alevins i infantils) que es van celebrar aquest cap de setmana passat 
a Parets del Vallès. D'altra banda, Ona Torres va quedar segona en la 
mateixa categoria i Sira Bella va fer el mateix en infantil. 

Comença la Kart Academy
Dissabte arrencarà el projecte educatiu Kart 
Academy 2018 al Circuit, on es podran veure 
els karts que han dissenyat i construït els 
estudiants de cicles formatius en automoció, 
els quals es presentaran al traçat català.

LA LLAGOSTA. Dijous va tenir lloc a 
la Llagosta un fet d'aquells que de-
mostren que l'esport és molt més 
que 22 persones darrere d'una 
pilota. O, en aquest cas, molt més 
que 10 jugadors intentant enciste-
llar-la. A la Llagosta dijous el Con-
sejo Superior de Deportes i Cola 
Cao van lliurar una Beca Vamos a 
Aitor Santolaria i al seu equip de 
bàsquet de la Llagosta. Gràcies a 
això, Aitor, un nen de 12 anys amb 
un trastorn de dèficit d'atenció i 
hiperactivitat, i els seus companys 
podran seguir jugant en un equip 
de bàsquet, ara sí, federat. 

Fins ara, el grup disputava la lli-
ga de l'Escola d'Iniciació Esportiva 
del municipi, però, un cop fets els 
12 anys, ja no hi podien formar 
part. "El bàsquet va permetre 
al meu fill concentrar·se en la 
vida i en els estudis. A més, li va 
portar un bon grup d'amics. Així 
que la resta de pares de l'equip 
i nosaltres ens vam posar a bus·
car solucions per tal que els nos·
tres fills, i tots els nens i nenes 
que vulguin, puguin seguir ju·
gant a bàsquet al seu poble", va 
explicar la mare de l'Aitor durant 
l'acte de lliurament celebrat al Pa-
velló Municipal El Turó.

La Beca Vamos (ajudes destina-
des a nens i joves de tot Espanya 
que tinguin entre 6 i 20 anys) està 

sergi escudero

VALORS ESPORTIUS JOSÉ MANUEL CALDERÓN, JUGADOR NBA, ENTREGA UNA BECA COLA CAO A AITOR SANTOLARIA I EL SEU EQUIP

Una beca solidària permet la creació 
d'un club de bàsquet a la Llagosta

la Serena amb un grup d'amics 
similar a aquest. El bàsquet era 
l'excusa per estar junts. I, avui 
en dia, encara continuo practi·
cant aquest esport perquè m'ho 
passo bé més enllà que sigui la 
meva professió", va dir Calderón.

Els petits jugadors, a banda 
d'endur-se la beca també van po-
der disputar un partidet amb el 
mateix Calderón, un record que 
de ben segur els hi quedarà per 
sempre.  sergi escudero

valorada en 300.000 euros i, en 
aquest cas, inclou el material es-
portiu, les equipacions i el paga-
ment de les fitxes federatives de 
tots els jugadors.

Així doncs, aquesta ajuda per-
metrà que la Llagosta torni a tenir 
un club de bàsquet. En aquest sen-
tit, Óscar Sierra, alcalde de la Lla-
gosta, va explicar que "feia temps 
que el poble lluitava per poder 
tenir·lo i, per aquest motiu, es 
va impulsar l'Escola d'Iniciació 

Esportiva. Però necessitàvem 
un club federat per edats més 
avançades".

Calderón, l'ambaixador
L'encarregat de lliurar la beca a 
Aitor i els seus companys va ser 
José Manuel Calderón, el jugador 
espanyol dels Cleveland Cavaliers 
(recents finalistes de la NBA) i 
ambaixador de la beca, qui re-
cordava: "Jo vaig començar a 
jugar a bàsquet a Villanueva de 

 JOSÉ MANUEL CALDERÓN I AITOR SANTOLARIA La Beca Vamos està dotada amb 300.000 euros d'ajuda

MOLLET. La Fundación Aíto Gar-
cia Reneses, l’Ajuntament de Mo-
llet i el CB Mollet han organitzat 
un acte benèfic dijous (19 h), al 
Mercat Vell, amb la presència del 
jugador del San Antonio Spurs de 
l’NBA Pau Gasol, qui participarà, 
amb altres ponents, en el simpo-
si sobre el present i el futur del 
bàsquet formatiu europeu. A con-
tinuació, hi haurà un sopar i una 
entrega de premis per part de la 
fundació. 

D'altra banda, els Ajuntaments 
de Mollet, Manresa i Igualada sig-
naven dimarts un acord amb la 
Fundación Aíto Garcia Reneses, la 
Unió de Consells Esportius de Ca-
talunya (UCEC) i la Diputació de 
Barcelona per promoure l’esport 
com a eina d’inclusió social. A par-
tir del curs que ve les tres ciutats 
posaran en marxa la iniciativa Pa-
tis Oberts: vine, gaudeix i aprèn a 
compartir, un projecte d’inclusió 
social a través del bàsquet adreçat 
a nens i nenes d'entre 10 i 13 anys.

La iniciativa es durà a terme du-
rant els mesos de setembre, octu-
bre i novembre als patis escolars 
i consistirà en la celebració de 
quatre jornades durant les quals  
s’utilitzarà la pràctica del bàsquet 
com a impulsora d’interrelacions 
positives entre les persones que 
hi participin. 

BÀSQUET 

Un simposi sobre  
bàsquet formatiu 
portarà Pau 
Gasol a Mollet
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sonia bocanegra

GUANYADOR L'atleta del CA Mollet es va imposar als seus rivals

MOLLET. L'atleta del CA Mollet 
Marçal Herraiz es va proclamar 
campió de Catalunya sub16 en 
1.500 obstacles aquest cap de set-
mana a Barbera del Vallès. amb 
una marca de 4m 35s 51. D'altra 
banda, Victor Fernández Delfín 

va ser cinquè als 100 metres lli-
sos en el campionat d'Espanya 
sub20 disputat a Múrcia amb una 
marca de 10s 91 i campió d'Es-
panya amb el relleu 4x100 del 
FCBarcelona, afiliat al CAM. La 
marca va ser de 41s 82. 

ATLETISME   EL CA MOLLET HA ACONSEGUIT DIVERSOS ÈXITS

Marçal Herraiz, campió 
català de 1.500 obstacles

sm

Mingote supera els 6.000 metres
L'alpinista paretà segueix el procés d'aclimatació al Broad Peak (8.047 m). 
Tot i que, de moment, la meteorologia no està acompanyant l'expedició, 
Mingote va aconseguir arribar el dimarts fins als 6.060 metres amb 
l'objectiu d'acostumar el seu cos a l'alçada (ha tingut petites molèsties 
a l'estòmac). La jornada de dijous la va passar descansant al Camp Base.

El Mollet, el Parets i la Molletense 
podrien estar en el mateix grup
MOLLET / PARETS. Mollet, Molle-
tense i Parets apareixen en la pro-
posta inicial del grup 4 de Segona 
Catalana juntament amb Carde-
deu, Castellar i Sabadell B, els tres 
acabats de baixar de Primera Ca-
talana, i Berga, Caldes de Montbui, 
Folgueroles, Joanenc, Juan XXIII, 
Les Franqueses, Matadepera, Ri-
pollet, Roda de Ter, Sabadellenca, 
Sallent i Vic Riuprimer. Durant 
els pròxims dies, després que els 
equips hagin fet les seves possi-
bles al·legacions, es faran oficials 
els grups.

El Mollet ja té tots els jugadors
D'altra banda, el nou entrenador 
del Mollet, Jordi Gallardo, ha anat 
ben ràpid a confeccionar la nova 
plantilla del conjunt molletà, aca-
bat de descendir després de set 
temporades a Primera. 

En total són 15 incorporacions 
que canviaran totalment la fiso-
nomia de l’equip: el porter Erick 
Ayala; els defenses Uri Serra, Ser-
gio Montero, Víctor Rodríguez, 

Christian Alarcón, Sergi Rueda, 
Marc Gràcia i Quim Ruiz; els mig-
campistes, Sergio González i Jos-
hua Romero; i els davanters Juan 
Giménez, Ramon Fernández, Car-
los Alberto, Omar Qanni i Cadmo 
Buenache. 

A més, s’han d’afegir tres incor-
poracions procedents del juvenil 
del Mollet: Guillem Font, defen-

sa, Martí García, migcampista, i 
Marçal Boira, davanter. Només 
segueixen quatre jugadors de la 
temporada passada: el porter Pol 
Flores, el defensa Christian Gó-
mez, i els davanters Brian Quijada 
i David Castro.

Per la seva part, Molletense i  
Parets anunciaran durant els pro-
pers dies els seus fitxatges. 

cf mollet ue

FUTBOL  APAREIXEN TOTS JUNTS EN LA PRIMERA PROPOSTA DEL GRUP 4 DE SEGONA CATALANA

PLANTILLA TANCADA  Jordi Gallardo ja té tots els jugadors

Jessica Rodríguez aconsegueix un 
històric ascens a Primera danesa
PARETS. L'entrenadora Jessica Rodríguez ha aconseguit l'ascens a la pri-
mera divisió danesa amb el B93 de Copenhaguen, un equip que no comp-
tava com un dels favorits quan va començar la competició, en quedar en 
segona posició de la lligueta. Rodríguez va agafar les regnes de l'equip al 
març, després d'haver exercit des de principi de temporada (va arribar 
al desembre del 2017) com a segona entrenadora. Una de les primeres 
decisions que va prendre quan va començar a dirigir l'equip va ser em-
portar-se a Parets a les jugadores del B93 per tal d'entrenar al Municipal 
Josep Seguer. Rodríguez havia estat coordinadora de l'EC Granollers i va 
ser la primera entrenadora espanyola en dirigir un equip asiàtic (Japó).

DIRIGEIX EL B93 COPENHAGUEN DES DEL MARÇ

MOLLET. Del 6 al 8 de juliol el camp 
municipal dels Germans Gonzalvo 
de Mollet del Vallès acollirà el pri-
mer Torneig de 24 hores de futbol 
7, que organitza el CF Mollet UE. 
Les inscripcions costen 120 euros 
per equip i ja estan obertes. Per 
apuntar-se cal enviar un correu 
electrònic a mollet.torneo@gmail.
com amb el nom de l'equip i els ju-
gadors que hi participen.

Primer Torneig de
24 h de futbol 7 al
Germans Gonzalvo 

ALPINISME  3x2x8.000 WORLD RECORD GUINNESS
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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 Per-
manent 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

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

T.935 705 462
F.935 796 123 

ASSEGURANCES
ASSEGURANCES PER A LA VIDA REAL

Martorelles i Sant Fost

Els comerços i serveis de proximitat 
ELS TROBAREU A
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El CB Mollet 
fitxa un nou 
director esportiu
MOLLET. El CB Mollet ha apostat per 
Josep Maria Marsà per al càrrec 
de responsable esportiu de l'enti-
tat per tal d'encarar el futur amb 
objectius més ambiciosos que fins 
ara. A més, Marsà també coordi-
narà els actes del 75è aniversari 
del club, el qual ja s'ha començat a 
celebrar amb esdeveniments com 
el 3x3 de bàsquet al carrer orga-
nitzat fa unes setmanes.

Segons ha explicat el nou di-
rector esportiu a Valles Visió, 
el principal objectiu en aquesta 
nova etapa és apostar "per una 
millora esportiva dels conjunts 
femenins i per fer una passa 
endavant en els masculins, so·
bretot en el sènior". Marsà, fins 
i tot, es posa com a objectiu a mig 
termini lluitar per l'ascens a LEB 
Plata.

D'altra banda, el CB Mollet di-
jous va organitzar una xerrada 
amb diversos exentrenadors del 
club i Diego Ocampo, qui acaba 
d'aconseguir l'ascens a l'ACB amb 
el Manresa, equip que ha decidit 
deixar després d'aconseguir la fita 
històrica. 

BÀSQUET

JOSEP MARIA MARSÀ  

Samba, bossanova, prostitutes 
i Zizinho: el Mundial del Brasil 
1950 viscut pels germans Gonzalvo

MOLLET. “El meu pare va portar 
del Brasil un munt de discos 
brillants de samba i bossanova 
que van sonar a casa durant els 
següents mesos”, explica Jordi 
Gonzalvo, el fill de Josep Gonzalvo 
(més conegut com a Gonzalvo II) i 
el nebot de Marià Gonzalvo (Gon-
zalvo III), els dos germans molle-
tans que van disputar el Mundial 
de futbol del Brasil el 1950. I ho 
van fer com a titulars en els cinc 
dels sis partits que van jugar.

Abans de la compra d’aquells 
discos, Espanya s’havia classificat 
de forma brillant en la primera 
fase de grups després de guanyar 
per 3-1 als Estats Units, per 2-0 a 
Xile i per 1-0 a Anglaterra amb el 
famós gol de Telmo Zarra. Des del 
1938 a França no s'havia disputat 
el torneig per culpa de la Segona 
Guerra Mundial. Així que el del 
1950 s’esperava amb moltes ga-
nes, sobretot celebrant-se en un 

país tan futboler com el Brasil. “El 
meu pare em va dir que l'ambi·
ent era espectacular”.

I no només era espectacular, 
sinó fins i tot intimidatori. Els ju-
gadors espanyols ho van viure de 
primera mà quan a la segona fase 
de grups, la fase final que decidiria 
el campió, van haver de disputar el 
segon partit a Maracanà davant la 
canarinha. “Tot i que la selecció 
espanyola estava allotjada en 
l’últim pis d'un hotel situat al 
Pao d’Açúcar de Rio de Janeiro, 
sentien els crits dels aficionats 
brasilers des del carrer i, fins i 
tot, els hi van portar prostitutes 
per tal d’intentar distreure’ls”. 

Espanya venia d’empatar a dos 
en la primera jornada d’aquesta 
fase final i el partit davant l’am-
fitriona, la líder del grup després 
de guanyar per 7-1 a Suècia en el 
primer partit, era un cara o creu. 
Però el Brasil va arrasar endossant 

un contundent 6-1 als espanyols, 
que van patir la primera i decisiva 
derrota en el torneig, ja que els va 
deixar sense opcions de títol. “L’ex·
trem brasiler Zizinho va tornar 
boig al meu pare. Era impossible 
parar·lo”. Precisament Zizinho va 
marcar un dels sis gols, en el mi-
nut 67. Era el 6-0. Només hi hauria 
temps perquè Igoa maquillés el 
marcador amb un gol en el 70'. 

Quart lloc històric 
En l’última jornada, Espanya i Su-
ècia es jugarien el tercer i quart 
lloc. Eizaguirre, l’entrenador es-
panyol, va decidir posar a l’onze 
titular jugadors menys habituals 
i els Gonzalvo van haver de veure 
tot el partit des de la banqueta. 
Suècia s’emportaria el partit per 
3-1 i Espanya acabaria quarta el 
Mundial del 'Maracanazo' d'Uru-
guai en la final disputada a l'his-
tòric estadi.  sergi escudero

arxiu

ràdio mollet

 HISTÒRIES DEL MUNDIAL  ESPANYA VA SER QUARTA, EL MILLOR RESULTAT FINS AL TÍTOL DEL 2010

EQUIP TITULAR  La selecció espanyola en un dels partits del Mundial de 1950

Parets guardonarà un any més els 
millors esportistes locals a la gala 
de la Nit de l'Esport, que tindrà lloc 
aquest divendres a partir de les 20 
h al Teatre Can Rajoler. En total hi 
haurà sis premis principals: mi-
llor esportista individual masculí 
i femení; millor esportista masculí 
i femení d’esports d’equip; i pre-
mis als millors equips masculns i 
femenins. A més, estan previstos 
altres reconeixements especials 
a esportistes destacats, el premi 
Foment dels valors a l’esport i el 
reconeixement a una activitat es-
portiva destacada. 

POLIESPORTIU 

La Nit de l'Esport
premiarà els 
millors esportistes
de Parets

Dissabte se celebrarà al circuit 
BMX, situat al carrer de la Prensa 
de Parets del Vallès, la 16a edi-
ció del Circuit Pura Vida 4x4. El 
programa començarà a les 9.30 h 
amb l'obertura del circuit, el qual 
es clausurarà a les 14 h. D'altra 
banda, l'espai comercial tindrà un 
horari de 10 a 18 h i el menjar de 
socis i simpatitzants tindrà lloc 
entre les 15 i les 17.30 h. A les 19 
h hi haurà la presentació del I Des-
afio Survival Roco 4x4 Marruecos 
i a les 21 h  es farà el sopar orga-
nitzat pel club. Les inscripcions 
tenen un preu de 20 euros i els so-
cis del club Pura Vida 4x4 poden 
participar de forma gratuïta.

MOTOR 

Parets acollirà
aquest dissabte  
el 16è Circuit
Pura Vida 4x4
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CULTURA
Final de temporada a la Fiveller'Les Misérables', al concert de música coral
La Coral El Clavell de Mollet i la Coral Verge 
de Ribera de la Pobla de Segur (Lleida) faran 
dissabte (19 h) una actuació a la Sala Fiveller 
de Mollet per tancar la temporada 2018-19
del teatre. El preu de l'entrada és de 6 €.

El Cor Ampacanta de Mollet, dirigit per Daniel Gálvez, i la Societat
Coral La Unió de Palau-solità i Plegamans, sota la direcció d'Ariel Seràs,
protagonitzaran un concert de música coral al Mercat Vell de Mollet. 
Serà dissabte (12 h) i es cantaran els temes del musical Les Misérables. 
Les entrades són gratuïtes i es poden recollir a la porta del Mercat Vell.

L'Ajuntament de 
Mollet organitza
la setena edició
del Madafunk'it

MONTORNÈS. Montbarri Aixeca el 
Teló tanca dissabte la temporada 
cultural abril-juny a l'Espai Cul-
tural Montbarri amb el taller de 
bateria Sac de Trons, adreçat a les 
famílies amants del rock-and-roll. 
La fada despistada i els seus mú-
sics ensenyaran a fer música amb 
instruments de percussió. Hi haurà 
quatre sessions, de 30 minuts ca-
dascuna: infants de 2 a 3 anys (12 
h), de 4 a 5 anys (12.45 h), 6 a 7 
anys (17 h) i de 8 a 9 anys (17.45 h).

MOLLET. La setena edició del Mada-
funk'it arriba dissabte (de 17 h a 
22 h) al Mercat Vell. L'Ajuntament 
de Mollet organitza un any més 
aquesta competició de ball urbà. La 
modalitat del Madafunk’it d’aquest 
any serà la cipher party, que consis-
teix en un ball lliure en format de 
rotllanes, en què s’escullen els vuit 
millors. Més enllà dels concursants, 
en l'esdeveniment hi participaran 
el dj Can (de Mataró), l'speaker 
Moon i els jutges Lil-Vela i Style-s.

Els interessats en competir, 
s'han d'inscriure al web municipal 
www.molletvalles.cat.

DANSA

MONTORNÈS. L’Ajuntament i el circ 
Raluy Legacy signaven dilluns un 
conveni de col·laboració per apro-
par el circ a la ciutadania. L'alcal-
de de Montornès, José A. Montero, 
va explicar que l'acord permetrà 
"que tots els escolars de Mon·
tornès –més de 2.000– puguin 
accedir gratuïtament als seus 
espectacles –amb vals de 2x1–. 
També han facilitat que col·lec·
tius locals que tenen dificul·
tats per participar d'activitats 
culturals de qualitat hi puguin 
anar", apuntava.

Montero també va assegurar 
que hi ha "una relació molt es·
pecial" amb el Circo Raluy Legacy 
des que li van proposar a l'Ajun-
tament "ser la seu on preparar 
el nou espectacle", fa dos anys. 
Es repeteix així la fórmula amb el 
segon xou del Circo Raluy Legacy. 
Amb tot plegat, com va dir l'alcal-
de, "Montornès torna a ser la 
referència per al Circo Raluy Le·
gacy: ells són molt estimats aquí 
i ells també ens tenen com a re·
ferència i n'estem molt satisfets, 
perquè és un circ de moltíssima 
qualitat que comença en el nos·
tre municipi. Per nosaltres és un 
honor que ens reconeguin i vul·
guin preparar i presentar el seu 

espectacle a Montornès, amb la 
repercussió que això després 
té per l'èxit d'aquest model de 
circ", deia Montero.

Actuació "a casa" per tercer any
Montornès és, per al Circo Raluy 
Legacy, molt més que un municipi 
on presentar els seus espectacles: 
és el lloc on ara fa dos anys la com-
panyia va estrenar el seu primer 
espectacle, on ja van tornar l'any 
passat i on aquest mes de juny es-
trenaran el seu nou xou –#TheMa-
gicFormula–. "Estem encantats a 
Montornès. Coneixem la gent, 
estan esperant impacients i no·
saltres estem encantats d'estre·
nar quasi bé a casa nostra", va 
assegurar la copropietària del circ 
Lluïsa Raluy.

La copropietària també va re-
cordar que "el Circo Raluy Legacy 
és una continuació de cinc gene·
racions, però que és un projecte 
nou que va néixer a Montornès". 
Per tot plegat, des de principis de 
mes han estat preparant al recinte 
firal el xou que s'estrenarà dijous i 
que és "un espectacle totalment 
nou, de l'A a la Z".

"Hem procurat pujar el nivell 
de l'espectacle que portàvem 
anteriorment, i crec que ho hem 

Més de 2.000 estudiants podran gaudir gratuïtament de l'estrena del nou espectacle

aconseguit. El nivell d'aquest es·
pectacle ha pujat un esgraó en 
tots els sentits: en el sentit artís·
tic, en la comicitat i en la posada 
en escena –que és molt especta·
cular, hi ha molts més artistes 
en pista i moltes més nacionali·
tats–", va afegir Raluy, qui, a més, 
va destacar el paper protagonista 
de la màgia i "els números clàs·
sics d'il·lusionisme, de transfor·
mismes i d'acrobàcies" entre els 
més impactants. Entre els núme-
ros més espectaculars també hi ha 

el de les germanes Raluy "que fins 
ara feien el número de patins i 
ara sorprendran amb una nova 
especialitat, però també en la 
seva línia de dificultat".

"Procurem fer un espectacle 
per a adults, però que cap nen 
hauria de perdre's. Un especta·
cle que diverteixi i sorprengui 
els adults i que fascini els nens 
a la vegada", va concloure Raluy.

#TheMagicFormula es podrà 
veure a l'espai firal de Montornès 
fins diumenge.  sergio carrillo

s.c.

ELEFANT No es treballa amb animals, però n'apareixerà un de ben especial

CIRC  LA COMPANYIA SE SENT COM "A CASA" AL MUNICIPI, ON HA PREPARAT I VA ESTRENAR DIJOUS EL SEU DARRER XOU

El Circo Raluy Legacy convida
tots els alumnes de Montornès

El taller de bateria 
tanca el Montbarri 
Aixeca el Teló

MÚSICA
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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 

Ascensores Teams, professionals de 
la instal·lació i manteniment d'ascensors
L'ascensor de casa teva no funciona 
com hauria de fer-ho? A Ascensores 
Teams estan al teu costat per aju-
dar-te a trobar la solució més adequa-
da. Ascensores Teams és una empresa 
dedicada a la instal·lació i el mante-
niment de sistemes d'elevació, com 
ascensors, elevadors domèstics, pla-
taformes, cadires salvaescales o plata-
formes de càrrega, entre d'altres. 

Amb seu a Mollet i a Sant Fost, actu-
alment ja compta amb una experièn-
cia de més de 20 anys i un servei basat 
en l'atenció personalitzada i respon-
sable, amb uns professionals que sem-
pre busquen la solució més idònia per 
cobrir els objectius del client complint 
amb la normativa vigent. Professio-
nalitat, compromís, qualitat i confian-
ça són, per tant, els valors principals 
d'Ascensores Teams.

En una rehabilitació o bé en una 
obra nova no importa l'espai, la situ-
ació o qualsevol altra circumstància. 
Ascensores Teams disposa d'un ampli 
catàleg de productes d'avantguarda a 
preus molt ajustats. També en casos 

de renovació o reparació d'ascensors 
treballen amb l'última tecnologia en 
matèria de seguretat i eficiència ener-
gètica, de manera que poden reparar 
qualsevol sistema d'elevació, ja que és 
també una empresa multimarca. 

Pel que fa als casos de mobilitat 
reduïda, la tecnologia actual ofereix 
tota mena de solucions perquè ningú 
es trobi aïllat, i sobre el manteniment 
periòdic dels ascensors, el servei d'As-
censores Teams és el que marca la 
diferència amb els altres: un mante-
niment apropiat garanteix un funcio-
nament durador sense problemes en 
l'ascensor.

ASCENSORES TEAMS
c. Bosc, 8, local 1 - MOLLET

Tel. 900 81 61 04 - ascensoresteams.com

info@ascensoresteams.com

AMIC - Tot Sant Cugat

Els purificadors d’aigua són petits ar-
tefactes, alguns elèctrics i altres mecà-
nics, que fan passar l’aigua per diver-
sos filtres eliminant químics nocius, 
microorganismes, bacteris, i també 
brutícies i compostos indesitjats. El 
purificador d’aigua pot connectar-se a 
l’aixeta o col·locar-se a l’aigüera de la 
cuina amb un dipòsit contenidor per 

convertir qualsevol líquid que hi abo-
queu a dins en aigua pura i lliure de sa-
bors, saludable i cristal·lina. General-
ment, un purificador d’aigua posseeix 
un primer filtre mecànic que retira els 
sòlids i brutícies tàctils de l’aigua, i des-
prés un filtre de carbó activat granular 
que elimina tota classe de tòxics, quí-
mics i microorganismes. A més, pot 

Els purificadors d'aigua contenir resines d’intercanvi iònic de 
grau alimentari, que retenen metalls 
pesats, mentre que altres filtres avan-
çats poden tenir plata pura coloïdal 
d’alliberament lent, que enforteix l’ai-
gua per al seu consum directe. Podeu 
utilitzar aquesta aigua per beure, per 
cuinar i també per rentar-vos, sense 
deixar residus ni a la pell ni als cabells 
i, menys encara, al vostre organisme.
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MOLLET. Galiot Teatre portarà les 
seves instal·lacions de gran for-
mat durant l'estiu arreu de grans 
esdeveniments culturals i festivals 
internacionals a nivell nacional i 
europeu. Dimecres van marxar als 
Alps italians per participar dijous i 
aquest divendres a l’11a edició de 
l'Europuppet Festi Valsesia –"un 
dels festivals internacionals 
de titelles més importants a 
Itàlia"– amb la Carpa Món Titella, 
amb la qual els assistents podran 

fer un viatge per la cultura dels 
titelles del món. La instal·lació es-
tarà ubicada a la població de Vara-
llo, a l'interior de la Pinacoteca de 
Sesta. Serà el primer cop que una 
instal·lació d’aquest tipus formi 
part d’aquest gran festival italià.

A mitjans de juliol, la gira por-
tarà Galiot al Festival de Teatro 
de Calle, a Torrelavega (Santan-
der) i  pel Festival Titereando, 
a Vitòria. En aquests casos, amb 
la darrera instal·lació estrenada, 

Espai Munta Titella. Aquesta ins-
tal·lació també es podrà veure al 
juliol al Principat d’Andorra. I a 
finals de juliol faran "una gran 
parada" a la Festa Major de Sant 
Fost, amb un gran muntatge escè-
nic titellaire creat per a l’ocasió. 
L’altre gran esdeveniment per 
tancar la gira d’estiu serà a finals 
de setembre al MAC –Mercè Arts 
de Carrer–. El Parc de la Ciutade-
lla de Barcelona acollirà la ins-
tal·lació Munta Titella. 

TITELLES  LA GIRA TAMBÉ ELS PORTARÀ AL NORD D'ESPANYA, A ANDORRA I A SANT FOST

Galiot Teatre participa a l'Euro 
Puppet Festi Valsesia, a Itàlia

Dilluns finalitza el termini per
presentar-se al tercer Talent Parets
PARETS. El termini per presentar-se a la tercera edició del certamen Ta-
lent Parets acaba dilluns, i l'Ajuntament preveu una major participació 
que en els anys anteriors. El dissabte 7 (d'11 h a 14 h) es farà el càsting 
a la sala Basart Cooperativa, sota l'organització de l’Ajuntament de Pa-
rets, CEM Maria Grever i Elite Dance. La final tindrà lloc durant el diu-
menge de Festa Major (29 de juliol) a la plaça de la Vila, en una gala que 
de nou serà retransmesa en directe per Vallès Visió. 

L'Associació de Veïns del barri de Lourdes va celebrar el cap de setmana la festa 
del barri, i els canons d'escuma van ser els primers protagonistes de dissabte al 
matí, al parc Rafael Alberti. Al mateix parc també es va poder gaudir de música, 
dansa, humor, gastronomia i fins i tot d'una exhibició de taekwondo. mollet 

L'escuma inunda el barri de Lourdes

Júlia Quintana, de 20 anys i veïna de Martorelles, és la guanyadora del concurs 
de cartells de la festa major 2018 de la Llagosta. La il·lustració, que destaca un 
dels gegants de la Colla Gegantera de la Llagosta, la Torradeta, les Llagostes
de l’Avern o el Ball de Gitanes, ha rebut més del 75% dels vots. la llaGosta

La Llagosta ja té cartell de Festa Major

olga gutiérrez

ajuntament de la llagosta

BAIX VALLÈS. La cançó Estiu assole-
llat del grup Pele Macleod, liderat 
pel molletà Pele Bernial, és una de 
les 52 candidates a ser la cançó de 
l'estiu de TV3. Si aconsegueix estar 
entre les 15 més votades pel pú-
blic, serà inclosa al CD La playlist 
de l'estiu. Al tancament d'aquesta 
edició, la cançó ocupava l'onzè lloc 
amb un 3,1% del total de vots. El 
període per votar es tancarà el 13 
de juliol a les 12 h, i per poder fer-
ho cal registrar-se al web de la tele-
visió pública catalana.

En el mateix cas es troba el grup 
paretà Illa Carolina, candidats a 
aquesta llista amb Som feliços. 
En el seu cas, ocupen provisio-
nalment el 9è lloc amb un 3,9% 
de vots. També són candidats els 
montmelonins Catfolkin, que amb 
Dit i fet ocupen la 34a posició amb 
el 0,8% dels vots.

La cançó més votada per ara és 
Tots sumem de Xeic! (7,5%). Els al-
tres grups que integren el podi el 
completen Eivibonny amb Fills del 
món (6,9%) i El Senyor Peix amb 
Ballem el món (5,4%).

Directe al Carrer
D'altra banda, Pele Macleod por-
tarà el seu pop&folk diumenge 8 
de juliol (12.30 h) a la plaça Cata-
lunya de Mollet. Es tracta del con-
cert del mes de juliol organitzat 
per l'Associació de Música i Art de 
Mollet del Vallès (AMAM) dins del 
programa de concerts mensuals 
Directe al Carrer.

L'entrada per gaudir de l'es-
pectacle, a l'aire lliure, serà de 
taquilla inversa. És a dir, un cop 
finalitzat el concert, els assistents 
pagaran el preu que considerin 
que l'actuació val.  

MÚSICA  PELE MACLEOD, ILLA CAROLINA I CATFOLKIN, CANDIDATS

La cançó de l'estiu de TV3 
podria ser baixvallesana MOLLET. La banda de l'Associa-

ció Musical Pau Casals celebrarà 
dissabte (19 h) el final de curs i 
oferirà un concert d'estiu amb 
música popular –pasdobles, sar-
danes i música catalana– i bandes 
sonores i música de cinema. Tot 
plegat es farà a la plaça Major i la 
direcció musical anirà a càrrec del 
mestre Mario Roldán Muñoz. 

Música de cinema 
i popular a la plaça 
Major de Mollet

MOLLET. La Mollet Jazz Band de l'Es-
cola Municipal de Música i Dansa de 
Mollet presenta aquest divendres 
(22 h) l'actuació musical Suena Fla-
menco al parc de les Pruneres. Sota 
la direcció de J.M. Aparicio, Marga-
rita Ponce tocarà les castanyoles, 
Paco Garfia, la guitarra flamenca, i 
Alejandro Delgado, el saxo.

'Suena Flamenco',
a les Pruneres
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Fecosauto aposta per
una conducció sense riscos

Fecosauto, concessionari oficial Seat 
a Mollet del Vallès, va organitzar el 17 
de juny al circuit de Castellolí (Anoia) 
el Ral·li Cupra, un esdeveniment es-
portiu en què més de 250 persones 
van tenir la possibilitat de conduir els 
seus vehicles a la pista de competició 
del circuit d'una manera segura. Els 
assistents, propietaris d'un Seat Cupra 
del model actual (versions 280, 290, 
300 i 310 cv) o Seat clàssic de carre-
res, van tenir la possibilitat d'entrar 
a pista, després d'una formació sobre 
seguretat viària i conducció a càrrec 
d'un formador professional de Seat 
Espanya. En la sessió es van oferir for-
macions sobre el sistema de canvi se-
qüencial DSG i autoblocant de Cupra, 
i es va fomentar una conducció sense 
riscos propis o aliens. L'equip forma-

tiu del concessionari va fer una crida 
a no utilitzar la cilindrada de vehicles 
esportius per arribar a velocitats ele-
vades en vies públiques. L'acció es va 
dur a terme a les portes de la campa-
nya d'estiu, l'època amb més despla-
çaments, i per tant, amb més risc d'ac-
cidents. L'esdeveniment va tenir una 
gran acollida entre el públic jove, que 
va ser el majoritari i que va reivindicar 
la seva passió pel motor. Precisament, 
Fecosauto té la intenció d'organitzar 
més esdeveniments com el Ral·li Cu-
pra per tal de fomentar la passió per 
una conducció divertida i segura.

Si teniu els fars correctament alineats 
veureu el camí amb tota la capacitat 
dels vostres llums i evitareu provocar 
accidents, ja que no enlluernareu els 
conductors que circulen pel carril con-
trari. Per alinear els fars del cotxe heu 
d'ubicar el vehicle en una zona plana 
davant d’una paret que sigui perpendi-
cular a terra. Des d’una distància molt 
curta del mur (menys de 30 cm), en-
ceneu les llums llargues o de carretera 
i marqueu a la paret el punt de major 
il·luminació de cada far. Feu el mateix 
amb les llums curtes o d’encreuament 
diferenciant cada marca. Allunyeu el ve-
hicle uns sis metres de la paret en línia 
recta i enceneu novament les llums cur-
tes. El punt de major il·luminació hauria 
de baixar un 10% i estar en una mateixa 
línia amb la marca anterior. Si algun far 
no compleix la condició anterior heu 
d’alinear-lo. Per això cada far té dos car-
gols de regulació, un el mou de dalt cap 
a baix i l’altre de dreta a esquerra. Mo-
veu els cargols fins que el punt de major 
il·luminació estigui 5 cm en línia recta 
sota de la primera marca. Ara enceneu 
les llums llargues i verifiqueu que esti-
guin entre 4 i 5 cm per sota de les mar-
ques de llum alta que es va fer al princi-
pi. Si les llums llargues i curtes estan en 
fars independents, alineeu els fars amb 
els cargols de regulació de cadascun.

FECOSAUTO
Av. Rabassaires, 22-26, MOLLET

Tel. 935 70 00 25 
www.fecosauto.com AMIC - Tot Sant Cugat

Alinear els
fars del cotxe
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dissabte 30

diumenge 1

divendres 29

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

Restes de núvols a prime-
ra hora, però el cel serè 
predominarà al matí. A la 
tarda algunes nuvolades 
sense conseqüències.

El darrer dia de juny ens 
retornarà al ple estiu, 
amb cel serè i tempera-
tures força altes, normals 
per l’època.

Les temperatures conti-
nuaran el seu ascens i el 
cel estarà serè. Es podrien 
assolir els valors més alts 
del que portem d’any.

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

DIJOUS, 21 31ºC 18ºC  29ºC               -            24 km/h SE

DIVENDRES, 22 31ºC 21ºC  27ºC               -            31 km/h SE

DISSABTE, 23 26ºC 21ºC  24ºC               -            27 km/h SE

DIUMENGE, 24 26ºC 20ºC  24ºC               -            29 km/h SE

DILLUNS, 25 26ºC 21ºC  25ºC -            29 km/h SE 

DIMARTS, 26 27ºC 21ºC  26ºC -            27 km/h SE

DIMECRES, 27  31ºC 20ºC  29ºC -            31 km/h SSW

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

=

m.b.

MOLLET El Club Muntanyenc va fer arribar la flama fins a la plaça Catalunya

marc barrio

LA LLAGOSTA Les Llagostes de l'Avern van fer una foguera al recinte firal

La flama, protagonista a Sant Joan
BAIX VALLÈS. Mollet va ser el centre 
de la revetlla de Sant Joan, des d'on 
es va repartir la flama cap a diver-
sos municipis del Baix Vallès. Allà, 
la nit de dissabte, la més curta de 
l'any, es van encendre fogueres i la 
música va fer ballar els veïns a les 
places. Tot i ser una revetlla tran-
quil·la, els Bombers van rebre una 
trentena d’avisos al Baix Vallès. 
La meitat van ser a Mollet, on van 

cremar petites zones de matolls a 
l’avinguda Rabassaires, l’entorn del 
cementiri i el carrer Enric Morera, 
així com 500 metres quadrats de 
matolls entre l’IES Gallecs i la pista 
d’atletisme. També van cremar pa-
pereres i diversos contenidors a la 
ciutat, així com el tendal d’una bo-
tiga a la rambla Nova i dos cotxes. 
Els Bombers també van apagar una 
foguera encesa sense permís a la 

zona del Decathlon.
A Montornès va cremar el ten-

dal d’un establiment al carrer Fe-
derico García Lorca, 790 metres 
de vegetació i els Bombers també 
van apagar una pila de brossa que 
cremava al Camí Ral i una fogue-
ra descontrolada al carrer Vallès. 
A Parets van cremar 90 metres 
quadrats de vegetació a la Pedra 
del Diable i 30 al carrer Mercè 

Rodoreda. A Martorelles van cre-
mar 50 metres de vegetació al 
carrer Agricultura, un contenidor 
al carrer Sant Isidre i 100 metres 
quadrats de vinyes a l’entorn de 
Carrencà. A la Llagosta van cre-
mar 50 metres de matolls al pas-
seig Pintor Sert i a Santa Maria de 
Martorelles els Bombers van in-
tervenir per apagar una foguera 
al carrer Font Sunyera. 

TRADICIÓ  LES PLACES ES VAN TORNAR A OMPLIR EN UNA REVETLLA EN QUÈ ELS BOMBERS VAN REBRE UNA TRENTENA D'AVISOS

MARTORELLES. La Joventut Sar-
danista de Martorelles celebrarà 
dissabte la revetlla de Sant Pere a 
l'Envelat. Primer (21.30 h) s'orga-
nitzarà el sopar –que inclou pa amb 
tomàquet, embotit, patates, olives, 
aigua, vi, coca, cava i cafè o tallat– i 
tot seguit hi actuarà el duo musical 
Ostres Ostres de balls de saló, que 
compta amb més d'una desena de 
discs al llarg de la seva trajectòria. 
Els tiquets costen 12 € per ambdu-
es activitats, o 3 € només pel ball.

MOLLET. El Centro Cultural Andaluz 
de Mollet organitza dissabte una 
nova edició del Gazpacho por Sevi-
llanas, al parc de Can Mulà. Al matí 
(11 h) hi haurà un concurs de sevi-
llanes i a la tarda primer es farà una 
cercavila amb la banda de tambors  
de l'entitat des de Can Gomà fins a 
Can Mulà, i després arribaran les 
actuacions del festival. Hi col·labo-
raran el Ballet Flamenco Triana de 
Montcada i Reixac i el cor del Cen-
tro Cultural Andaluz de Granollers.

Sopar i balls de 
saló per la revetlla
de Sant Pere 
a Martorelles

Nova edició de 
'Gazpacho por 
Sevillanas' al
parc de Can Mulà

El tobogan aquàtic del carrer del Vallès va obrir les activitats de dissabte per 
celebrar la revetlla de Sant Joan a Montornès Nord. Situats en una via amb
pendent, els infants i joves que s'hi van apropar van baixar els 50 metres de 
recorregut descendent sobre un matalàs aquàtic. montornès

Montornès Nord es remulla al tobogan
olga gutiérrez

POPULAR

Festival flamenc de 
fi de curs d'Aires
de Andalucía

El Museu Abelló organitzarà 
dijous la visita guiada a l’expo-
sició L’art modern a la col·lecció 
Abelló i el maridatge de vins a la 
fresca –a la terrassa del Museu–, 
a càrrec del celler Can Roda de 
Martorelles. Es tracta d'una ac-
tivitat emmarcada en el progra-
ma Vespres d'estiu al Museu.

ART

Art i vins s'uneixen 
al Museu Abelló

Com a resultat del certamen 
MolletArt'18, dijous i divendres 
vinent es farà a La Marineta una 
formació de còmic, a càrrec de 
Francesc Ruiz, inspirada "en 
tot allò que passa quan aga·
fem un tren de rodalies". Està 
adreçat a majors de 16 anys.

Taller de còmic en 
moviment a Mollet

L'Associació Cultural de Danses 
de Sant Fost farà dissabte (18 h) 
el festival de fi de curs a l'Audi-
tori de l'Ateneu. A més de les ex-
hibicions de ball dels membres 
de l'entitat, també hi haurà una 
classe de castanyoles i una altra 
de cajón flamenco.

Exhibició de
sevillanes a l'Ateneu 

Els alumnes d'Aires de Anda-
lucía faran dissabte (19 h) al 
Centre Cultural de la Llagosta el 
festival de fi curs amb una mos-
tra de flamenc, sevillanes i altres 
danses. Les entrades –3 €– es 
poden adquirir aquest diven-
dres a Can Pelegrí (de 17 a 20 h).
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Hi col·laboren:

REUNIÓ DE LA FAC 
AL CASAL

La Junta Directiva de la Federació 
d’Ateneus de Catalunya FAC ha esco-
llit el nostre Casal per fer una de les 
seves reunions habituals itinerants, que 
comparteix amb les entitats associades 
a la Federació. En aquest cas ens hem 
reunit el dissabte 30 de juny, amb una 
visita a l’edifici del Casal i al Jardinet, i 
una reunió posterior entre membres de 
les dues Juntes.

JOSEP Mª POU, MOLLETÀ 
I CATALÀ DE L'ANY

Si ara fa just un any a la revista número 
41 del Casal de juliol-agost 2.017 felici-
tàvem al Josep Maria per haver rebut la 
Creu de Sant Jordi, avui l’hem de tornar 
a felicitar per haver estat guardonat 
amb el premi de Català de l’Any, un 
reconeixement que atorga anualment 
“El Periódico”. 
Nascut a Mollet a Cal Xafacarros del 
carrer Jaume I (on hi ha actualment la 
Farmàcia Vilaseca) el Josep Mª sempre 
ha tingut una vinculació especial i l’ad-
miració del nostre Casal. En Josep Mª 
Pou ha arribat a la final d’aquesta 18a. 
edició juntament amb la cantant Maria 
del Mar Bonet i la doctora en climatolo-
gia Manola Brunet.
D’aquesta manera, l’actor i director 
teatral Josep Maria Pou suma un nou 
èxit a la seva trajectòria professional 
afegint-hi també el premi Gaudí d’Honor 
2017 per la seva trajectòria i un Ondas 
de Televisió pel seu paper en la sèrie 
“Nit i Dia” de TV3.

ROMÀ PARERA; MOLLETÀ 
I MEDALLA DE PLATA 

DE LA CREU ROJA

Des del Casal Cultural ens afegim al 
reconeixement del Sr. Romà Parera, 
per la seva entrega i serveis durant els 
cinc anys que va presidir la Creu Roja 
a Mollet-Baix Vallès, des de l’any 2010 
fins el 2015 i el felicitem per l’atorga-
ment de la medalla de plata de la Creu 
Roja per la seva trajectòria i compromís 
social durant tots aquests anys.

BRINDIS D'HONOR 
DEL CASAL AMB EL 

MUNTANYENC
Dijous 12 de juliol al Jardinet, les 
Juntes respectives del Casal i del Club 
Muntanyenc faran un Brindis d’Honor 
amb motiu del 75è aniversari del Club 

Muntanyenc Mollet. Aquest acte s’em-
marca en la voluntat d’agermanament 
del Casal amb les entitats de la ciutat 
que celebren aniversaris rodons (i que 
en siguem coneixedors) com fou el cas 
de la Biblioteca de Can Mulà (nascuda 
originàriament al Casal), dels Castellers 
de Mollet i de Tradicions i Costums. 

TALLER DE CARTES ALS 
PRESOS POLÍTICS

Volem que els ostatges, que té empre-
sonats l’estat espanyol, sense judici, i 
amb l’únic delicte d’haver acomplert el 
mandat electoral que ens havien pro-
mès, i pel qual van ser elegits, sàpiguen 
que no estan sols ni els oblidem. Si 
els vols enviar una carta, t’ajudarem a 
redactar-la, t’orientarem com fer-ho i 
et facilitarem les adreces per enviar-la. 
Vine al Casal Cultural cada dilluns de 
juliol de 18 h a 19 h. 

3r "HOLI MORAT" 
AL PARC DE CAN MULÀ

DISSABTE 14 DE JULIOL festa “HOLI” 
morada al Parc de Can Mulà. Pel matí 
farem activitats infantils, al migdia 
“fideuà popular” i a les 17 h començarà 
el Holi fins les 21 h.

CLASSES DE CATALÀ
Organitzades pel Consorci Normalit-
zació Lingüística, amb la col·laboració 
del Casal, aquest juliol es faran dos cur-
sos de dilluns a dijous matí. Interessats 
demaneu informació a Secretaria. 

LES ACTIVITATS 
ESPECIALS DEL CASAL 

ACTIU
Durant el mes de juliol les activitats de 
psicomotricitat, manualitats, taller de 
la memòria, etc. es prenen un respir, 
perquè cada dimecres tindrem una pel-
lícula amb crispetes, cada dijous tallers 
i cada divendres un bingo especial.
• Dimarts 31: Passi de fotos de totes 
les Activitats del curs (gener a juny 
2018)

CADA DIMECRES, PEL·LI 
AMB CRISPETES

Cada dimecres a les 16.30 h. tindrem 
cine amb crispetes a la Sala d'Actes. 
Les activitats habituals de lectura de 
premsa, de conversa o bé de jocs 
(dòmino, cartes, etc.) es traslladaran a 
la Sala Polivalent del primer pis. 

• Dimecres 4: El Guateque amb Peter 
Sellers i música de Henry Mancini.
• Dimecres 11: Barret de copa musical 
romàntic amb Fred Astaire i Ginger 
Rogers. 
• Dimecres 18: Un funeral de muerte 
de Frank Oz amb Matthew Macfadyen. 
• Dimecres 25 (Sant Jaume): Shrek. 

CADA DIJOUS, TALLERS

Cada dijous a partir de les 16.30 h 
tallers diferents dels habituals:  
• Dijous 5:  Taller de Salut. 
Professionals de cures d'infermeria 
us miraran l'Índex de Massa Corporal 
(IMC), les constants vitals (freqüència 
cardíaca, respiratòria, tensió, oxime-
tria...) Una revisió gratuïta per comen-
çar bé les vacances.
• Dijous 12: Taller d’estètica. Per pin-
tar les ungles, maquillar les senyores, 
pentinar els senyors, retocar el bigoti i 
les celles... renovar el look, vaja.
• Dijous 19: Taller de Tastets (minien-
trepans i gelats). Parlarem de com fer 
un bon entrepà  i dels diferents gustos 
i sabors dels gelats, i al final ens ho 
cruspirem tot plegat!
• Dijous 26: Coca amb xocolata per 
celebrar Sant Jaume.

CADA DIVENDRES, 
BINGOS ESPECIALS

• Divendres 6: Bingo de Sucs (els 
premis seran diferents sucs de fruita)
• Divendres 13: Bingo d’Infusions (els 
premis seran diferents infusions)
• Divendres 20: Bingo de Gelats (els 
premis seran Vals per diferents  gelats)
• Divendres 27: Bingo d’Orxates (els 
premis seran diferents orxates)

ESCAPADES AL TEATRE

• Dijous 19 juliol anirem al Teatre 
Poliorama a veure l’obra La importància 
de ser Frank una comèdia teatral escri-
ta l’any 1895 per Oscar Wilde. Sortida 
autocar a les 19h. Preu: 30 euros.

EN PREPARACIÓ: 
TALLER DE MARXA 

NÒRDICA PER LA TARDOR
Pel mes de setembre estem organit-
zant aquest taller amb l’objectiu de fer 
petites caminades matinals (de 7 h a 9 
h), en grup, dos cops per setmana, per 
Gallecs o per la Serralada de Marina, 
monitoritzades per un especialista que 
ens ensenyarà la tècnica de la Marxa 

PER A MÉS INFORMACIÓ:  www.elcasal.cat  | mail: secretariat.elcasal@gmail.com   
Rambla Balmes, 2 · 08100 MOLLET DEL VALLÈS

Telèfon i fax de secretaria:  93 593 11 74 

BUTLLETÍ JULIOL 2018

Nòrdica, caminant amb bastons i coor-
dinant la respiració. Les persones inte-
ressades cal que es posin en contacte 
amb Secretaria (tel. 93 593 11 74, Sra. 
Inma matins o bé Sra. Glòria tardes)

SORTIDES I EXCURSIONS
• CREUER A LES ILLES GREGUES. 
Del 27 d’agost al 3 de setembre sor-
tirem en vol directe fins a Atenes on 
embarcarem per visitar les illes més 
emblemàtiques de Mikonos, Santorini, 
Creta... De retorn a Atenes tenim vol 
directe a Barcelona. Preu: 1.840 euros 
tot inclòs. 
• CREUER SYMPHONY OF DE SEAS. 
Del 14 al 23 d’octubre 10 dies de somni 
navegant pel Mediterrani en el Creuer 
més gran i modern del món: Barcelona, 
Palma de Mallorca, Marsella, Florència, 
Roma, Nàpols, València i Barcelona. 
Una ocasió única per gaudir d’aquest 
vaixell, que ja no tornarà mai més al 
Mediterrani quan acabi la temporada. 
Amb 18 pisos, 20 restaurants, més 
de 10 mil plantes i flors, amb espec-
tacles diaris portats directament de 
Broadway, una pista de gel i fins i tot un 
tren per moure’s pel vaixell. Preu 1.345 
euros (camarot interior), 1.550 euros 
(camarot interior amb balcó) o bé 1.780 
euros (exterior amb balcó). 
• ESTADA A LLORET. Del 21 al 25 
d’octubre farem una estada a Lloret 
de Mar en un Hotel 4* per celebrar el 
25è aniversari dels Viatges TURSAL. 
Tindrem un programa d’animació diari, 
concurs de ball, habaneres, un Dinar 
especial amb espectacle al Gran Casino 
de Lloret, etc. Preu tot inclòs 199 euros. 
Inscripcions a partir del dilluns 1 d’octu-
bre a la 2a. planta.    
• DESCOBRIM GEÒRGIA, EL PAÍS DE 
LA NONA. Del 12 al 23 de setembre 
farem aquest viatge especial de 12 dies 
per descobrir aquest país caucàsic de 
la mà de la Nona que ens mostrarà 
els seus racons més emblemàtics, ens 
explicarà els seus costums, la seva gas-
tronomia, etc. Preu: 1.500 euros aprox. 
tot inclòs. Grup limitat.
• CERDANYA FRANCESA I HAUT 
ARIÈGE. Del 21 al 23 de setembre. 
Sortida de Mollet 6 h en direcció a La 
Jonquera i Vilafranca de Conflent per 
agafar el famós Tren Groc que ens 
portarà per la Vall del riu Tet. Visitarem 
la Tour de Querol, el Forn Solar de 
Odeillo i tornarem a Puigcerdà. El segon 
dia sortirem de Puigcerdà per visitar 
l’Alt Ariège, amb Mirepoix, Foix, Llívia i 
retorn a l’Hotel de Puigcerdà. El darrer 
dia visitarem Montlluís i podrem fer 

compres de productes típics pirinencs 
al mercat setmanal. Preu tot inclòs 270 
euros (hab. doble o bé +40 euros indi-
vidual). Inscripcions dies 9 al 13 juliol 
de 17 a 19 h.
• DELTA DE L’EBRE I TORTOSA. 
Del 26 al 28 d’octubre, tres dies per 
visitar les terres del sud del Principat. 
Sortirem de Mollet a les 7h en direcció 
a Corbera d’Ebre on un guia local ens 
explicarà els episodis viscuts durant 
la guerra Civil del 36 en la Batalla 
de l’Ebre. Visitarem també el Museu 
i seguirem fins a Tortosa que també 
visitarem amb guia local, inclosa ala 
seva catedral. Seguirem fins a Delta 
d’Ebre on farem nit a l’Hotel del Delta 
3* rodejat dels típics camps d’arròs. 
El segon dia descobrirem el Centre 
d’Interpretació Món Natura, situat a la 
Llacuna de la Tancada on ens expli-
caran la fauna i món natural del Delta, 
Farem un passeig amb barco pel Delta 
fins la mateixa desembocadura del riu. 
Dinarem una mariscada individual i 
paella marinera en un famós restau-
rant i retornarem a Deltebre a fer nit. 
El darrer dia coneixerem el Museu de 
l’arròs de Camarles, visitarem la capital 
del Montsià, Amposta amb el seu famós 
pont i on farem el dinar de comiat amb 
copa de cava inclosa. Preu 285 euros 
(hab. doble o bé + 40 euros individual). 
Inscripcions del 26 al 28 de setembre i 
de l’1 al 4 d’octubre de 17 a 19 h. 

PENYA ESCACS MOLLET
Amb quasi 4 anys de vida i, amb gai-
rebé 30 membres, podem considerar 
consolidat el model de club social i 
amateur de la Penya d’Escacs Mollet. 
El principal objectiu de tots els socis 
de la Penya és gaudir dels escacs, 
compartint-lo amb persones que coin-
cideixin amb aquesta visió. 
A banda, socis amb més disponibilitat 
de temps o amb més inquietuds espor-
tives participen en les competicions 
individuals que actualment se celebren 
durant tot l’any. El segon objectiu de 
la Penya és la difusió i promoció dels 
escacs entre la ciutadania. Més infor-
mació a www.penyaescacsmollet.com

ACTIVITATS CATIFAIRES    
Fer catifes de flors és un art, que té 
la seva màxima expressió per Corpus, 
però que també practiquem com a cele-
bració i/o homenatge en altres dates del 
calendari. Si us interessa i us hi voleu 
afegir, us n’ensenyarem. Interessats 
informeu-vos-en a Secretaria.

• Del 27 juny al 6 de juliol: Fem catifa 
a Washington (Smithsonian Festival).
• Del 13 al 17 juliol: Fem catifa a Bueu 
(Galícia)
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MAJORFESTA
Montmeló

MONTMELÓ. Quan s'acaba el juny, 
arriba la festa major de Montme-
ló, i des de dijous les activitats 
culturals i populars se succeeixen 
en diversos espais del municipi. 
Les entitats montmelonines seran 
protagonistes de bona part de les 
activitats. Els Diables del municipi 
sortiran als carrers tant divendres 
com dissabte. Divendres a la nit fa-
ran els correfocs infantil –del pas-
seig de les Corts Catalanes a la pla-
ça de la Vila– i juvenil –de la plaça 
de la Vila a l'avinguda Primer de 
Maig–. Dissabte serà el torn de la 
plantada de bèsties a la plaça de la 
Vila, amb el Vibrot i les bestioles 
montmelonines i altres bèsties de 
Canovelles, Canyelles, el Vendrell, 
Granollers i Pallejà, i la tabalada. 
Tot seguit arrencarà la cercavila de 
bèsties fins a la plaça de la Cons-
titució. Allà representaran l'espec-
tacle de bèsties El petit príncep als 
planetes de l'avern. 

També dissabte, els Geganters 
de Montmeló organitzaran la 38a 
Trobada de Gegants a la plaça 
de l'Estació a la tarda, que inclou 
passejades i passis de models de 
gegants, a més del tradicional ball, 
que serà a la plaça de la Quintana.

Enguany a la festa torna a ha-
ver-hi lloc per a la gastronomia. 

Estan programats més d'una cinquantena d'actes per als quatres dies de festa major

Dissabte al migdia la plaça de la 
Constitució acollirà una arrossada 
popular, amb paella valenciana de 
pollastre i verdura amb llenya per 
4 €, i al vespre serà el carrer Barce-
lona el que acollirà la sardinada po-
pular de L'Agrupa –inclou sardines 
o pinxos, pa i vi o refresc per 8 €–. 
Diumenge al migdia serà el torn de 
la 29a degustació d'aperitius, que 
organitzen l'Associació Cultural de 
Residents Bolivians, l'Associació de 
la Gent Gran, l'Associació de Veïns 
de Sant Crist, la Comunitat Islàmi-
ca Associació AN-NOOR, Diverti-
ment, la Penya Blaugrana Montme-
ló i Tast de Festa.

Màgia, circ i remullada
Joves i petits –i també els més 
grans– gaudiran divendres a la tar-
da amb l'espectacle d'il·lusionisme 
anomenat Fabulós, del Mag Stig-
man. També amb el xou Alquimia 
d'El Negro y el Flaco a la plaça de 
la Vila, dos clowns amb elements 
màgics, malabarismes inesperats i 
situacions pseudoteatrals. Dissab-
te tornarà el circ a la nit, també a la 
plaça de la Vila, amb la companyia 
Circ Elia, i diumenge serà a l'amfi-
teatre de la Torreta amb la compa-
nyia de Granada Vaivén Circo i el 
seu espectacle Do not disturb.

A més, també hi haurà una fes-

ta de l'escuma infantil divendres 
al migdia davant l'Ajuntament, el 
Remullem-nos que organitzen els 
veïns de la Cucurny i la festa Holi 
Dolly a la plaça de la Constitució, 
que també engrescaran infants i 
joves. Finalment, diumenge a les 
piscines municipals es portarà a 
terme la tercera edició del Xip-xap 
Circuit, una gimcana aquàtica es-
bojarrada.

Música per joves i grans
La música serà la gran protagonis-
ta de les nits, però també n'hi hau-
rà durant el dia. Els Jardinets de la 
Torreta acolliran la festa jove amb 

FESTA MAJOR  HI HAURÀ TOTA MENA D'ACTIVITATS ADREÇADES A TOTS ELS PÚBLICS: TRADICIONALS, CULTURALS, GASTRONÒMIQUES I LÚDIQUES

La cultura popular, pal de paller
de la festa major de Montmeló

propostes de música en directe i dj. 
Divendres actuen Karaokes Band, 
una proposta revolucionària en el 
món de les versions que anima el 
públic a ser participatiu i perdre 
la vergonya a cantar en públic, i 
dj Jou TM, que fa més de 14 anys 
que anima tota mena de festes. Dis-
sabte ho faran Los 80 Principales, 
que portaran els millors temes de 
l'àmbit nacional i internacional 
dels anys 80,  dj Chekeré un habi-
tual de Canibal Sound System –Sala 
Apolo–.

A les nits també es podrà gaudir 
de les cumbias, cha-cha-cha, pas-
dobles, vals, swing, boleros i de la 
millor música dels anys 70 als 90, 
amb l'Orquestra Pensylvania –di-
vendres– i de l'orquestra de ball 
polivalent per a tots els públics 
Belle Epoque, que enguany cele-
bra els seus 25 anys de carrera  
–dissabte–. Tots dos concerts se-
ran a l'envelat de la Quintana.

No hi faltaran les havaneres i el 
concert coral de L'Agrupa –diven-
dres a la tarda a la sala de la Con-
còrdia–, ni el concert de gòspel de 
l'Escola Municipal de Música –di-
vendres al vespre a l'església de 
Santa Maria–. Les darreres actu-
acions musicals de la festa major 
2018 seran diumenge amb el com-
bo Theorema, de música pop-rock 
–al migdia als jardins de la Torre-
ta–, les sardanes de la cobla Sel-
vatana –a la tarda a la plaça de la 
Vila– i el ball de fi de festa per part 
de l'orquestra Selvatana, que enge-
garà a les 20 h, es veurà interrom-
put a les 22.30 h durant mitja hora 
pel castell de focs de fi de festa –a la 
pista poliesportiva del Pedregar– i 
s'allargarà fins a mitjanit. 

arxiu arxiu

FOC  Els Diables tornaran a ser protagonistes a la festa GIMCANA  Les piscines acolliran el tercer Xip-xap Circuit
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De dl a dv 10 h a 15 h 80€
Ds, dg i festius 10 h a 15 h 140€

De dl a dj 16 h a 20.30 h 80€
Dv i vigílies de festius 16 h a 20.30 h 120€
Ds, dg i festius 16 h a 20.30 h 145€

De dl a dj 10 h a 20.30 h 150€
Dv i vigílies de festius 10 h a 20.30 h 190€
Ds, dg i festius 10 h a 20.30 h 250€

Dv i vigilíes de festiu 21.30 h a 2.30 h 185€
Ds, dg i festius 21.30 h a 2.30 h 195€
Dv i vigílies de festiu 16 h a 2.30 h 330€
Ds, Dg i festius 16 h a 2.30 h 340€

MAJORFESTA Montmeló

El mocador de la festa major d'en-
guany és violeta com a mostra de 
suport a les víctimes de violència 
masclista, i es pot comprar per 2 € 
a l'Ajuntament, la biblioteca muni-
cipal La Grua, el Rebost de la Rosa, 
el forn i pastisseria Farriol, l'Hostal 
Serra, la papereria i llibreria L'Aglà 
i La Torreta Centre Cultural. A més, 
a la Torreta també es venen els mo-
cadors d'altres anys –groc, taronja, 
verd i blau– per 1 €, amb l'objectiu 
que els veïns els pengin als balcons 
i acolorir així el poble durant els 
dies de festa. 

El nou mocador, contra
la violència masclista

aj. de montmelÓ

MOCADOR

El pregó d'enguany –que estava 
previst per dijous a la tarda i ana-
va a càrrec de l'escriptor barcelo-
ní Màrius Serra– portava Superant 
barreres de títol, commemorant 
el  lema del 10è aniversari del 
Centre Ocupacional El Trencadís. 
També dijous, El Trencadís va es-
trenar a la Sala Polivalent el vídeo 
de l'aniversari i, a més, de diven-
dres a diumenge es podrà visitar 
al Museu de Montmeló la mostra 
fotogràfica que El Trencadís i l'As-
sociació d'Amics de la Fotografia 
de Montmeló han preparat per 
commemorar l'efemèride. Per la 
seva banda, l'Associació de la Gent 
Gran de Montmeló muntarà l'altra 
exposició de la festa major, amb 
una mostra dels tallers de pat-
chwork, ganxet, avis savis, neolec-
tors i taller de memòria. Es podrà 
veure de divendres a diumenge. 

MONTMELÓ. Diumenge al matí es 
viurà una gran novetat de la festa 
major d'enguany. Serà l'actuació 
castellera que anirà a càrrec dels 
Castellers de Mollet als jardins de 
la Torreta. Primer de tot (11.30 h) 
muntaran un taller per ensenyar 
als assistents com fer castells i els 
donaran consells sobre la temàti-
ca. Tot seguit, engegarà l'actuació. 
Malgrat que fins l'últim assaig no 
decidiran exactament quins cas-
tells faran, sí que han pogut avan-
çar que seran de 6.

La diada castellera acabarà al 
voltant de les 13 h, quan al mateix 

POPULAR  SERÀ DIUMENGE A LA TORRETA AMB ELS MOLLETANS

'Superant
barreres', lema
de Màrius Serra
i El Trencadís

L'actuació castellera és una 
de les novetats d'enguany

El Club d'Escacs Montmeló orga-
nitzarà diumenge el primer tor-
neig de chess-pong al municipi. Es 
tracta d'una modalitat esportiva 
que combina els escacs i el ping 
pong. També hi haurà altres acti-
vitats esportives durant la festa 
major, com els entrenaments in-
terclubs de karate oberts al públic. 
Serà dissabte (de 10 h a 12 h) al 
pavelló municipal, a càrrec del 
Club Karate Montmeló. I un any 
més tornarà el torneig de petanca, 
organitzat pel Club Petanca Mont-
meló a la pista municipal de pe-
tanca. Serà diumenge al matí (9 h).

No és estrictament esport, però 
ho té com a protagonista, la Penya 
Blaugrana de Montmeló organitza 
dissabte (10.30 h) un campionat 
de PES 2018 adreçat a infants i jo-
ves d'entre 8 i 18 anys. 

lloc començarà la 29a degustació 
d'aperitius.

Actuació amb polèmica
La decisió de comptar amb la co-
lla molletana ha caigut amb certa 
polèmica. Els Manyacs de Parets 
recorden que ja havien parlat amb 
el regidor d'ERC, Albert Monserrat, 
per ser ells la primera colla a ce-
lebrar una diada castellera per la 
festa major de Montmeló. La proxi-
mitat dels dos municipis, el fet que 
Manyacs compti amb diversos in-
tegrants montmelonins i la manca 
d'una colla castellera a Montmeló 
va motivar Monserrat a convidar 
diverses vegades els paretans els 
últims dos anys, i va intentar tra-
mitar-ho: Manyacs "no demanava 
diners, sinó només un pica·pi·
ca", però al final la decisió ha estat 
comptar amb la colla molletana. 

El primer torneig 
de chess-pong 
aterra a la festa

PREGÓ

Els Castellers de Mollet carregaran castells de 6
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ENTREPANS TORRADES · CARN A LA BRASA
VINS · TAPES I MÉS...

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

Especialitats
Ibèriques

Gaudeix
de les nostres

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

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

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

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

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

pizzerialatomatemagique.com
SUGGERIMENT
GASTRONÒMIC
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