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EN PORTADA

L'Hospital va 
atendre el 2018 
923 pacients amb 
fibromiàlgia i 
fatiga crònica  

"ELS HOMES AMB FIBROMIÀLGIA ESTEM  
ENCARA MÉS ESTIGMATITZATS I DISCRIMINATS"  

BAIX VALLÈS. La Unitat d'expertesa 
de síndromes de sensibilització 
central de l'Hospital de Mollet, que 
atén pacients amb fibromiàlgia 
i fatiga crònica, va atendre l'any 
passat 923 persones que pateixen 
aquestes malalties, unes patolo-
gies de les quals encara se'n des-
coneixen les causes i que, tot i la 
pedagogia feta en els últims anys, 
continua sent estigmatitzant per a 
molts dels afectats. Des del 2010, el 
centre molletà disposa d'aquesta 
unitat, que dona servei als malalts 
de tot el Vallès Oriental i el Baix 
Montseny, i que està integrada per 
tres reumatòlogues –una d'elles 
incorporada l'any passat–, una in-
ternista, una psicòloga i una infer-
mera gestora de la unitat.  

La fibromiàlgia és una afecció 
que produeix en el malalt un do-
lor prolongat que es propaga per 
tot el cos. Alguns dels símptomes 
són el dolor i la fatiga crònics i 
l'insomni, molts cops acompan-
yats de trastorns de l'estat d'ànim 
com depressió i ansietat. "No es 
coneix la causa però sabem que 
té a veure amb la manera amb 
què el sistema nerviós processa 
el dolor", explica Marta  Pelegrín, 
infermera gestora de la unitat.

Tant la fibromiàlgia com la fatiga 
crònica són malalties amb molts 
símptomes i davant el desconeixe-

De les 923 persones ateses l'any 
passat per la unitat especialitzada 
en fibromiàlgia a l'Hospital de Mollet, 
només 54 (un 6%) eren homes. Un 
d'ells és el Xavier Graells, veí de la 
Roca del Vallès, diagnosticat ja fa 
uns 15 anys de fibromiàlgia i fatiga 
crònica: "Tinc tot el pack", ironitza.
Amb 28 anys va començar a patir 
els símptomes i després de gairebé 
tres anys de consultes amb diferents 
metges va aconseguir un diagnòstic. 
La primera visita, però, la recordarà 
per sempre. "Quan li vaig explicar 
els meus símptomes, el reumatòleg 
em va etzibar que, ara que la 
Manuela de Madre havia fet públic 

que patia fibromiàlgia, tothom volia 
tenir-ne. Em va fer molt de mal", 
recorda el Xavier.

Els malalts de fibromiàlgia i 
fatiga crònica pateixen brots. "Hi ha 
temporades en què no se'm pot ni 
tocar perquè tot em fa mal i pujar 
dos trams d'escales em deixa sense 
alè i això m'afecta anímicament", 
diu el Xavier, qui admet haver patit 
depressions. "Sembla que no acabi 
d'acceptar una malaltia que tindré 
tota la vida", diu. El fet de ser home, 
a més, no ajuda amb una afecció 
que, ja de per si, no és gaire acceptada 
per incompresa. "Quan ets home 
encara són més reacis a creure que 

estàs malalt. Estem més discriminats 
i estigmatitzats", opina.

El Xavier, a més, treballa perquè 
"no em puc permetre no fer-ho i 
quan demano la invalidesa només 
em donen un 23%". La seva malaltia 
l'afecta en el dia a dia laboral. "Estic 
en una oficina, assegut, i molts 
dies acabo amb braços i cames 
molt adolorits", diu. A més, la fatiga 
crònica no és només física sinó 
també mental. "Hi ha vegades que 
tinc làpsus de memòria o no sé ben 
bé què estic dient", explica. Amb tot, 
intenta agafar-se les mínimes baixes 
laborals i continuar patint en silenci 
aquestes malalties invisibles.   

x.g.

Dia Mundial

Diumenge 12 de maig s'escau el Dia 
Mundial de la Fibromiàlgia, una data 
que l'Associació de Fibromiàlgia de 
Mollet i comarca (AFIMOIC) aprofita 
per organitzar activitats de sensibi-
lització per donar visibilitat a aquesta 
malaltia. En aquesta ocasió, a més del 
manifest que es llegirà a les 12 h a la 
plaça Major (davant l'Ajuntament), la 
jornada començarà amb una passe-
jada per Mollet, que sortirà a les 10.30 
h de l'església Sant Vicenç. AFIMOIC va 
néixer el 2000 i té al seva seu al carrer 
Palaudàries, 1 de Mollet, on té horari 
d'atenció els dilluns de 17.30 a 20 h.

AFIMOIC ORGANITZA 
ACTIVITATS DE 
SENSIBILITZACIÓ

ment de la causa, el tractament és 
paliatiu. "Es tracta amb diferents 
fàrmacs en funció del símptoma 
que es vulgui atacar: dolor, an-
sietat...", diu Pelegrín, qui explica 
que, a banda de la part farmacolò-
gica, amb els pacients es treballen 
conductes i hàbits de salut com 
l'alimentació, la higiene del son o 

l'activitat física. "El medi aquàtic 
és molt bo per treballar la mus-
culatura. Si aquesta s'atrofia i 
debilita hi haurà més dolor per 
això és important fer exercici fí-
sic moderat", assegura.

Els pacients que arriben a la uni-

tat ho fan derivats des de l'atenció 
primària o des d'algun especialis-
ta, tot i que molts arriben després 
d'un llarg periple. "Abans hi havia 
malalts que es passaven fins a 10 
anys voltant pel sistema abans 
de tenir un diagnòstic", diu Pele-

grín, qui admet que és una malaltia 
en què els pacients "han de justi-
ficar constantment el seu dolor, 
que no es veu i que és difícil de 
mesurar, fins i tot davant encara 
d'alguns professionals sanita-
ris", lamenta.  laura ortiz
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BUFET ESPAÑOL MOREDA
ADVOCATS

è

Gent gran, d'aniversariLa UB homenatja la figura de Jordi Solé Tura
Del 13 al 20 de maig se celebrarà una nova 
edició del Per molts anys! amb una exposició, 
música, teatre, o ràdio, un programa organitzat 
per l’Ajuntament de Mollet, en col·laboració 
amb les entitats de gent gran de la ciutat.

La Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona (UB) va realitzar di-
marts la descoberta d'una placa commemorativa que dona el nom d'Aulari 
Jordi Solé Tura una part de l’edifici nou de la facultat,  en record de qui en 
va ser catedràtic i degà. L'acte va comptar amb la presència del rector de 
la UB, Joan Elias García, i l'alcalde de Mollet, Josep Monràs.

SOCIETAT

MOLLET.  La plantilla del servei de 
neteja viària i recollida d'escombra-
ries de Mollet iniciava dimecres una 
vaga indefinida. Urbaser, empresa 
adjudicatària del servei, comuni-
cava a l’Ajuntament que el comitè 
de treballadors i treballadores del 
servei ha iniciat una vaga indefinida 
lligada a la negociació del conveni 
col·lectiu, que va expirar el 2015.

Des d'aleshores les negociacions 
s'han anat succeïnt i el 2017 i des-
prés de l'anunci d'una convocatòria 
de vaga, empresa i treballadors ar-
ribaven a un preacord. Amb tot les 
converses per signar el document 
definitiu han continuat sense arri-
bar a un acord final. L'Ajuntament 
informa que en aquesta negocia-
ció "l'empresa ha recollit totes 
les peticions dels representants 
dels treballadors i treballadores 
pel que fa la millora de les actu-
als condicions laborals", una afir-
mació que neguen des del comitè 
d'empresa: "No han acceptat les 
sol·licituds que han fet els tre-
balladors", afirma Ramon Álvarez, 
assessor del comitè de treballadors.

A aquest fet s'afegeix la circums-
tància que l'empresa ha obert un 
expedient disciplinari a l'actual 
president del comitè "per una 
agressió que es va produir fa uns 
dies entre dos treballadors de 
l’empresa", explica l'Ajuntament. 
Urbaser indica que els treballadors 
es neguen a signar el conveni degut 

a aquest expedient disciplinari, un 
extrem que també desmenteixen 
des del comitè. "En la reunió de 
dimarts, l'empresa va anunciar 
de manera unilateral que consi-
derava les negociacions trenca-
des i que notificarien la sanció al 
treballador", assegura Álvarez, qui 
opina que la negociació del conveni 
i la sanció són temes diferents tot i 
que "casualment la sanció s'im-
posa al president del comitè". 
Sobre l'expedient disciplinari, Ál-
varez no ha volgut donar detalls en 
tractar-se d'un "tema particular" 
i avança que "seguirà la seva via 
jurídica perquè sigui un jutge qui 
ho determini".

En un comunicat, l’Ajuntament 
ha reiterat el seu "compromís 
d’incorporar al nou contracte els 

acords que es recullin en el nou 
conveni laboral, tal com s’ha fet 
saber en diverses ocasions als 
treballadors/res i l’empresa". 
Tot i així, recorda que, per tal que 
les millores siguin efectives, cal 
que es signi el conveni el més aviat 
possible per poder incorporar-les 
en el nou contracte de neteja que 
estan preparant els serveis tècnics.
L’Ajuntament demana a l’empresa 
i a la plantilla que, "pel bé del ser-
vei públic, arribin a un acord en 
aquelles qüestions que bloque-
gen la negociació i que no tenen 
res a veure amb les millores de 
les condicions laborals". Mentre 
la vaga no sigui desconvocada, 
l’Ajuntament ha establert uns ser-
veis mínims per garantir la higie-
ne i la salubritat a la via pública.i

VIA PÚBLICA  L'AJUNTAMENT DECRETA SERVEIS MÍNIMS PER GARANTIR LA SALUBRITAT AL CARRER

Vaga indefinida del servei de 
neteja i escombraries a Mollet

arxiu

NETEJA VIÀRIA Urbaser és l'actual concessionària del servei a Mollet

arxiu

ANTIGA CASA DELS MESTRES

HABITATGE  PROJECTE A UNA ENTITAT SENSE ÀNIM DE LUCRE  

Sostre Cívic convertirà 
l'antiga casa dels mestres 
del Longarón en pisos socials
MOLLET. L'Ajuntament de Mollet 
i la cooperativa sense ànim de 
lucre Sostre Cívic signaven di-
marts un conveni per reconver-
tir l'antiga casa dels mestres que 
en el seu moment es va ubicar a 
l’escola Nicolás Longarón en ha-
bitatge social. Segons ha informat 
el consistori, l’acord contempla 
que l’Ajuntament cedeixi aquest 
espai a Sostre Cívic, entitat decla-
rada promotora social d’un model 
d’habitatge no especulatiu per 
l’Agència de l’Habitatge de Cata-
lunya, perquè rehabiliti l'espai de 
titularitat municipal per conver-
tir-lo en uns 15 habitatges socials, 
aproximadament.

"L’Ajuntament treballarà per-
què els futurs usuaris d’aquests 
habitatges paguin una quota 
social, molt per sota del preu 
al mercat lliure", apunten fonts 
municipals. Més endavant, la in-
tenció és que l'Ajuntament i l’enti-
tat Sostre Cívic duguin a terme la 
construcció d’habitatges socials a 

l’edifici situat al número 1 del car-
rer Feliu Tura.

Ja al juliol de l'any passat, el go-
vern local anunciava que estudia-
ria la reconversió dels dos edificis 
de propietat municipal en habi-
tatges de lloguer social davant la 
impossibilitat de moltes famílies 
per fer front als preus del mercat 
immobiliari privat. i
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PARETS. Els Mossos d'Esquadra han 
desarticulat una organització cri-
minal dedicada al tràfic il·lícit de 
vehicles, que manipulava els cotxes 
a una empresa de transports de Pa-
rets per després vendre'ls en dife-
rents punts de l’Estat espanyol, del 
centre d'Europa i del nord d’Àfrica.

En les instal·lacions de l'empresa 
paretana, on treballaven dos dels 
detinguts, "modificaven tots els 
elements d’identificació dels 
vehicles com el número de bas-
tidor, tant l’encunyat al xassís 
com l’electrònic. Aquestes ope-
racions les realitzaven els caps 
de setmana quan l’empresa, to-
talment aliena a l’activitat il·líci-
ta, estava tancada", apunten fonts 
policials. Un cop manipulats tots els 
elements d’identificació tornaven a 
amagar els cotxes i fabricaven do-
cumentacions falses amb les noves 
dades identificatives. D’aquesta 
manera els deixaven enllestits per 

al tràfic de vehicles.
La investigació es va iniciar el 

2017 quan els Mossos van detec-
tar un augment considerable de 
sostraccions de vehicles d’uns 
models concrets d’una mateixa 
marca comercial. Fruit de les in-
dagacions, els policies van deter-
minar que gran part d’aquests 

robatoris havien estat comesos 
per membres d’una mateixa orga-
nització criminal.

I el passat 2 de maig els detinguts 
van passar a disposició del Jutjat 
d’Instrucció número 5 de Rubí i el 
jutge va decretar llibertat amb càr-
recs per a un d’ells i presó provisio-
nal sense fiança per a la resta. 

mossos

SUCCESSOS  L'ORGANITZACIÓ SOSTREIA ELS COTXES I ELS MANIPULAVA A UNA EMPRESA DE PARETS

Els Mossos desarticulen una 
banda que venia vehicles robats

DELICTIU  Alguns dels vehicles robats preparats per vendre'ls

MONTORNÈS. "Creiem que només 
hi ha una via per al Bora Bora: un 
expedient de tancament". Així de 
contundent va mostrar-se l'alcalde 
de Granollers, Josep Mayoral, en el 
ple de la setmana passada sobre la 
discoteca, que, tot i estar en terme 
municipal de Montornès, també 
provoca problemes de seguretat i 
incivisme a Granollers.

Mayoral també va alertar que 
davant la porta del Bora Bora "so-
vint tenim bloquejades totes les 
ambulàncies d'urgència". Afegia 
que els problemes de seguretat 
no només són a l'establiment, sinó 
que les conductes incíviques d'al-
guns dels joves que arriben a l'es-
tació Granollers Centre per aga-
far els autobusos llançadera cap 
al Bora Bora o per anar-hi a peu 
"provoquen molts problemes a 
la plaça Serrat i Bonastre, que 
han ocasionat intervencions de 
la Policia Local i Mossos per mi-
rar de contenir l'impuls de l'al-

cohol consumit durant una hora 
de viatge en tren", deia, tot i asse-
gurar que hi ha altres "elements 
de consumició".

Pel que fa als desplaçaments a 
peu, fa temps que generen molès-
ties als veïns. "Passen per Palou 
i hi deixen rastre i, fins i tot, ge-
neren por als veïns", assegurava.

L'alcalde recordava que ha re-
clamat a Interior que prengui me-
sures per tancar l'activitat i que, 
fins i tot, el diputat Jordi Terrades 
va fer una pregunta parlamentà-
ria sobre la posició de la Gene-
ralitat, que té les competències 
d'atorgar els permisos a la disco-
teca. El Departament d'Interior 
ha obert expedients sanciona-
dors, però "és molt garantista i 
poc rígid", lamentava.

Des de l'Ajuntament de Mon-
tornès no han fet cap declaració 
al respecte, perquè "no hi ha cap 
informació nova per aportar en 
relació a aquest tema".  

INCIVISME  HO DIU L'ALCALDE DE GRANOLLERS, JOSEP MAYORAL

"Només hi ha una via per
al Bora Bora: el tancament"

SANT FOST.  L'Ajuntament ha posat 
en marxa un mètode de trampeig 
per tractar de controlar el mo-
viment de les reines de la vespa 
asiàtica a la primavera, baixar la 
incidència de nius d'aquest ani-
mal i exterminar-lo. Es tracta de 
col·locar ampolles de plàstic amb 
dos petits forats que contenen un 
líquid no-tòxic per a les persones 
que fa d'efecte crida per a la reina, 
que hi queda atrapada a l'entrar i 
no pot sortir. La vespa velutina és 

una espècie invasora que ha gene-
rat preocupació a l'apicultura, ja 
que aquestes vespes depreden les 
abelles meleres i, per tant, afecten 
la producció de mel, cera i altres 
productes apícoles i el procés de la 
pol·linització. "Ja s'han col·locat 
les trampes en les zones que es 
consideren de més risc i es man-
tindran fixes durant 8 mesos. A 
Sant Fost s'han detectat dos nius 
i ja han estat eliminats", apunten 
des del consistori. 

MEDI AMBIENT  AQUESTA ESPÈCIE AFECTA L'APICULTURA

Mètode per controlar la 
vespa asiàtica a Sant Fost

MOLLET / SANT FOST. L’ONCE va 
repartir diumenge 240.000 euros 
a Mollet al sorteig del Sueldazo 
del cap de setmana. Jorge Colla-
dos Molina, agent venedor dels 
jocs responsables de l’organitza-
ció amb el punt de venda al quiosc 

de l'avinguda de la Llibertat, és 
qui va vendre el cupó premiat, 
amb un sou de 2.000 euros al mes 
durant 10 anys, en total, 240.000 
euros. D'altra banda, el sorteig de 
la Primitiva va repartir dissabte 
47.977,41 a Sant Fost. 

Loteria per partida doble

MARTORELLES. El veí de Martorelles 
Mehyud Fatah desaparegut dime-
cres de la setmana passada ha estat 
trobat a l'Hospitalet. L'home de 79 
anys pateix principi d'Alzheimer. 
Mehyud va marxar de casa i durant 
diversos dies va estar en parador 
desconegut. Divendres, la Policia 
Local de Martorelles mitjançant 
les xarxes socials demanava ajuda 
per localitzar el veí. Tant el cos lo-
cal com els Mossos d'Esquadra ini-
ciaven la recerca que finalment va 
acabar diumenge.

Troben el veí
de Martorelles 
desaparegut
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MOLLET DEL VALLÈS
30/04 Trinidad Oliva Lopez 70 anys
30/04 Demetrio Carrasco Fernandez 58 anys
30/04 Concepcion Lopez Sanchez 73 anys
01/05 Pablo Miguel Gomez 95 anys
06/05 Luis Gil Jarque 69 anys
MONTMELÓ
06/05 Francisco Rocha Aragon 95 anys
PARETS DEL VALLÈS
06/05 Jaime Plancheria Francas 86 anys
SANTA PERPÈTUA
02/05 Frezia Lavadenz san Martín 63 anys
05/05 Cecilio Domínguez Saez 81 anys
07/05 Consuelo Gonzalez Pallarés 92 anys

Dades facilitades per la Funerària 
Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols

Defuncions

02/4 Enzo Carmona Redondo (la Llagosta)
30/4 Dante Segura Serra (Caldes de Mont.)
01/5 Dylan Augusta Da Carceiçao (Mollet)
03/5 Michael Quintero Vélez (Mollet)
03/5 Nico Ruiz Alarcón (Sant Quirze Safaja)
04/5 Iria Torres Miranda (Martorelles)

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

consentiment dels pares per ser publicats)

Naixements

Divendres, 10 de maig
A les 20.30 h: Candidats Parets
Dissabte, 11 de maig
A les 13.30 h: Resum informatiu de la setmana
Diumenge, 12 de maig
A les 22 h: La Jornada de diumenge
Dilluns, 13 de maig
A les 20.30 h: Candidats Mollet
Dimarts, 14 de maig
A les 20.30h: Debat 26M Martorelles
Dimecres, 15 de maig
A les 20.30h: Debat 26M Montmeló
Dijous, 16 de maig

A les 20.30h: Debat 26M Montornès

 

I a més VV Notícies cada dia a les 20 h, 22 h, 

00 h, 02 h, 04 h, 06.30 h, 9 h, 13.30 h i 15 h.

www.vallesvisio.cat

programació

El Parc de Can Mulà va acollir dissabte la 10a Trobada Inclusiva Igualem, amb 
concerts, tallers, jocs, exposicions i espectacles durant tot el dia. Els Castellers 
de Mollet i els tabalers dels Diables de Mollet van ser algunes de les entitats 
participants, així com el Doctor Bombolla, entre d'altres. mollet

Can Mulà s'omple per la inclusió social

BAIX VALLÈS.  El Departament de 
Sostenibilitat i l'Agència de Resi-
dus de Catalunya organitzen un 
any més la iniciativa Let's Clean 
Up, emmarcada en la Setmana Eu-
ropea de la Prevenció de Residus, 
que té l’objectiu de conscienciar 
sobre la quantitat de residus que 
es llancen de forma incontrolada 
a la natura, i de promoure la reco-
llida d’aquests abocaments il·le-
gals a la natura.

D'una banda, Parets s'hi suma 
per sisè any consecutiu. Aquest di-

vendres (10 h) els alumnes de l’IES 
la Sínia i de l’escola Acesco, i la res-
ta de la població que vulgui, recolli-
ran els residus del passeig Fluvial 
i la llera del riu Tenes. A Montme-
ló serà dissabte (9.30 h) amb dos 
trams de neteja: de les pistes de 
pàdel a la deixalleria i de les pistes 
de pàdel al riu Tenes. L'activitat 
acabarà amb una botifarrada als 
Horts de Cal Quico (12 h). I per úl-
tim, alumnes de l'institut Aiguaviva 
recolliran residus de Gallecs diu-
menge a partir de les 15 h. 

MEDI AMBIENT  ES FARÀ A MOLLET, PARETS I MONTMELÓ

Torna la iniciativa Let's 
Clean Up, contra els residus

La Marineta va acollir dijous de la setmana passada la jornada Ètica i mitjans de 
comunicació, organitzada per l'Oficina del Síndic Personer. S'hi va parlar de la 
importància de distingir entre opinió i informació, de la conveniència de defugir 
del sensacionalisme per aconseguir més audiència, de la falta de recursos dels 
mitjans locals i de les fake news, que no s’haurien de redifondre. mollet

El Síndic, contra les 'fake news'

MOLLET.  L’Institut Aiguaviva va 
acollir divendres de la setmana 
passada la 8a Jornada de Media-
ció Escolar, on, de nou, es pretenia 
trobar fórmules d’intervenció i 
abordar els conflictes que sorgei-
xen en l’àmbit educatiu, així com 
posar en comú les experiències 
dels diferents instituts de la ciutat.

La trobada va comptar amb la 
participació de l’alumnat que està 
en procés de formació en media-
ció escolar i l’alumnat que intervé 
en els conflictes en l’àmbit edu-
catiu i juvenil. Durant la jornada, 
inaugurada pel regidor d’Educa-
ció Raúl Broto, la directora adjun-
ta dels Serveis Territorials d’En-

senyament del Maresme i Vallès 
Oriental, Lourdes Gil, va destacar 
“la feina que en aquest àmbit 
s’està fent des de fa molts anys 
a Mollet gràcies al paper de 
l’administració local i a l’im-
puls que promou per implicar 
tots els instituts de la ciutat”.

La jornada també va comptar 
amb una ponència sobre els ru-
mors a càrrec del síndic personer, 
Lluís Martínez Camps.

Posteriorment, els alumnes van 
participar en un seguit de tallers 
per posar en comú les seves ex-
periències sobre mediació esco-
lar i presentar les conclusions de 
cada cas treballat. 

VA SER DURANT LA 8A JORNADA DE MEDIACIÓ ESCOLAR

Els instituts molletans
treballen la mediació per 
solucionar conflictes a l'aula

aj. mollet

marc barrio

MOLLET. Pancartes amb missatges 
de Les paraules se les enduen el 
vent, Públic 5 - Concertada 0 (en 
relació a les línies de P3 que s'han 
tancat en els darrers anys), No 
al tancament de cap línia de P3 a 
l'escola pública o La nostra escola 
no es toca, van rebre divendres al 
director dels Serveis Territorials 
d'Ensenyament al Maresme-Va-
llès Oriental, Pere Masó.

Membres de la coordinadora 
d'Ampa de Mollet es van reunir 
a l'escola Cal Músic amb Masó 
per tractar l'eliminació d'un grup 
de P3 a Mollet per al curs 2019-
2020. Segons explica Isabel Pérez, 
des d'Ensenyament els van con-
firmar que "s'haurà de tancar 
un l'ínia de P-3 a l'escola públi-
ca". Però, d'altra banda, també els 
van informar que "no descarten 
tancar-ne una a la concertada".

Pel que fa a la decisió ja confir-
mada de tancament d'una línia a la 

pública, s'haurà d'esperar fins que 
s'acabin de redistribuir els alum-
nes preinscrits a l'escola Can Be-
sora, on hi ha hagut més demanda 
que oferta. Malgrat que, tot apunta 
que sigui a Cal Músic.

Pérez, en nom de les Ampa de 

la ciutat, reclama "abaixar les rà-
tios" i que no se suprimeixi "cap 
línia més de l'escola pública". 
Tanmateix, després de la reunió 
de divendres, tot apunta que no 
es complirà ni una ni l'altra qües-
tió. La coordinadora insisteix que 
"volem una nova reunió amb 
tota la comunitat educativa" 
per resoldre la situació.  

EDUCACIÓ  AIXÍ HO EXPLICA LA COORDINADORA D'AMPA

Ensenyament no descarta
tancar una línia de P-3 a
l'escola concertada de Mollet

ampa escola cal músic

A CAL MÚSIC  Les famílies en la rebuda a Pere Masó

La coordinadora de les
Ampa de Mollet reclama

abaixar les ràtios i que no
se suprimeixi cap línia de P3
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SUBMINISTRAMENTS  ENTRE ELS SIGNANTS DIVERSOS PARTITS COM LA CUP, ERC, MES, MOLLET EN COMÚ I PODEM MOLLET

Compromís molletà 
per remunicipalitzar 
el servei d'aigua
MOLLET. La Marineta acollia dimarts 
la signatura del Pacte Social i Insti-
tucional de l'Aigua a Mollet del Va-
llès, un document que s'ha signat 
a diversos municipis catalans i que  
pretén ser un compromís per a la 
remunicipalització del servei muni-
cipal d'aigua. El manifest fa quatre 
peticions: que es consideri l'aigua 
un dret humà universal, inalienable 
i inviolable de tota persona i que 
ha de ser garantit en la seva totali-
tat; treballar per la implementació 
d’un model de gestió pública de 

l’aigua que sigui exemple de gestió 
democràtica i transparent; aplicar 
una política d’aigua que preservi 
els ecosistemes aquàtics de les con-
ques que abasteixen i donen vida al 
territori; i crear un espai de concer-
tació social sobre l’aigua, des d’on 
la ciutadania juguin un paper actiu 
per a col·laborar en la implementa-
ció d’una nova cultura de l’aigua.

El pacte va ser signat per la Tau-
la de l'Aigua de Mollet, Aigua és 
Vida, l'Associació de Municipis per 
l'Aigua Pública i Democràtica, la In-

l.o.

SIGNATURA  Representants de les entitats i partits signants del pacte

tersindical, CCOO, la Plataforma en 
Defensa de la Sanitat Pública al Baix 
Vallès i la PAH. Pel que fa a partits 
polítics van signar la CUP, ERC, 
MES, Mollet en Comú i Podem Mo-
llet. El PSC ja va anunciar que "tot 
i compartir l’esperit del text", no 
assistirien a la signatura del pacte 
perquè titllaven l'acte d'"electora-
lista". En aquest sentit, Quim Pérez, 

de la Taula de l'Aigua considerava 
que "si fos electoralista hauríem 
convidat uns partits determi-
nats i no a tots com hem fet". En 
aquest sentit, Pérez concloïa: "No 
es pot estar només en esperit 
perquè volem un compromís po-
lític de remunicipalitzar l'aigua 
a Mollet, precisament per això 
fem aquesta signatura". 

Dilluns va tenir lloc l’ofrena floral al monument d’Amical Mauthausen de Mollet, que 
recorda els 5 molletans que van ser-hi assassinats i multitud de persones, entitats 
i partits polítics van assistir-hi per deixar el seu ram. Un d'ells (a la imatge) va ser 
Pere Fortuny, fill de l'alcalde republicà de Mollet afusellat pel franquisme i president 
de l’Associació Promemòria als Immolats per la Llibertat de Catalunya. mollet

En record dels 5 molletans assassinats
aj. mollet

PARETS.  Dilluns arrencarà la 12a 
edició de la Setmana de la Famí-
lia, que durarà fins diumenge 
amb multitud d'activitats en els 
diferents centres educatius del 
municipi.

D'altra banda, també hi participa 
l'Escola Municipal de Música amb 
un concert al parc de la Linera (di-
marts a les 17.30 h) i un altre a l'au-
ditori de l'Escola (dijous a les 20 h). 
Així com l'Escola de la Natura, que 
divendres 17 organitzarà un taller 
de natura en família al mateix cen-
tre a partir de les 17.30 h.

A més, les biblioteques muni-

cipals també han preparat activi-
tats per a l'ocasió. Dijous (18 h) a 
Can Butjosa es farà una hora del 
conte especial per a la Setmana 
de la Família, i dissabte 18 (11 h) 
hi haurà contes i cançons de fa-
mília a càrrec de Caro Von Arend. 
A Can Rajoler, per la seva banda, 
dimarts (18 h) es farà l'hora del 
conte Familium, a càrrec de Car-
me Brugarola.

Per últim, diumenge 19 tindrà 
lloc la festa de cloenda al parc de 
la Linera d'11 h a 14 h, amb diver-
sos tallers familiars i un dinar de 
pícnic per acabar. 

CIUTADANIA  HI HAURÀ ACTIVITATS A LES ESCOLES I BIBLIOTEQUES

Parets s'activa per celebrar 
la 12a Setmana de la Família

SEGURETAT

MOLLET.  La Cambra de Comerç de 
Barcelona organitzarà divendres 
17 una trobada a Mollet (Masia 
de Can Lledó, 11 h) centrada en la 
prevenció dels accidents laborals 
vials. La jornada és gratuïta –les 
inscripcions es poden fer al web 
www.cambrabcn.org– i s’emmarca 
en la celebració del Dia Mundial de 
la Salut i la Seguretat en el Treball. 
Hi participaran dos testimonis víc-
times d'un accident de trànsit per 
donar a conèixer com sensibilitzar 
i fer reflexionar als treballadors 
sobre les bones pràctiques de la 
conducció, en especial en els des-
plaçaments in itinere i en missió. 

Can Lledó acull una
sessió de prevenció
dels accidents 
laborals vials
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MUNICIPALS 26-M  ELS SOCIALISTES PROPOSEN LA CONSTRUCCIÓ D'UNA PISTA DE GEL AL CALDERÍ I LA INSTAL·LACIÓ DE CÀMERES DE VIGILÀNCIA, ENTRE D'ALTRES

El PSC de Mollet presenta el programa 
amb propostes "reals i realistes"

Joan Tardà (ERC): "Volem una 
Catalunya de tothom i per a tothom" 

MOLLET. "El programa que pre-
sentem és real i realista, perquè 
no hi ha cap proposta aparador 
i perquè moltes d'elles ja por-
ten un treball fet al darrera que 
les fa realitzables". Així resumia 
Mireia Dionisio, primera secretà-
ria del PSC de Mollet, el programa 
socialista de cara al 26-M, que es 
presentava dimarts a La Marineta. 

La candidatura ha treballat més 
de 600 propostes presentades pel 
partit, per gent independent i per 
gent anònima que s'ha posat en 
contacte amb el PSC a través de 
les xarxes. Finalment, el document 
s'ha organitzat en deu àmbits. Pel 
que fa a la transformació urbana, 
algunes de les propostes per al 
proper mandat són la promoció 
d'uns 700 habitatges de protec-
ció oficial, la reforma integral 
del pavelló de Riera Seca i, com a 
punt més cridaner, la construcció 
d'una piscina municipal, un pave-

lló i una pista de gel al Calderí. En 
aquest sentit, l'alcalde i candidat, 
Josep Monràs, avançava que ja 
s'estaven tenint converses perquè 
Mollet pogués tornar a ser subseu 
olímpica en el cas que Barcelona 
fos designada com a seu d'uns jocs 
olímpics d'hivern.

En l'àmbit econòmic, el progra-
ma recull la creació del parc em-
presarial de Can Prat, l'impuls de 
l'economia circular, nous plans 
d'ocupació i un pla de dinamitza-
ció comercial i de locals buits.

 Pel que fa a la via pública, el PSC 
vol, entre altres, millorar la neteja 
viària; crear els anomenats Espais 
Parklets, espais de trobada a eixos 
comercials; i millorar l'enllume-
nat i fer un pla de voreres. 

En sostenibilitat, els socialistes 
preveuen renovar els conteni-
dors i la flota de vehicles munici-
pals perquè funcionin 100% amb 
energia neta i habilitar un punt de 

MOLLET. A dos dies de l'inici de la 
campanya electoral, Ara Mollet ERC 
MES portava al mercat molletà una 
de les cares més populars dels repu-
blicans, Joan Tardà, diputat d'ERC al 
Congrés durant 15 anys. Tardà feia 
una passejada pel mercat setmanal 
acompanyat del candidat d'Ara Mo-
llet ERC MES, Oriol López, qui asse-
gurava: "en Joan és una persona 
estimadíssima i ho hem pogut 
comprovar amb tota la gent que 
l'ha volgut saludar i l'ha felicitat 

per la seva feina", deia López.
Tardà feia un elogi a la "molt 

bona feina feta pels republicans 
de Mollet i per l'Oriol, que mai no 
s'han mogut del camí republicà", 
un camí segons l'exdiputat que "ens 
obliga a pensar en les persones 
que pensen diferent a nosaltres; 
i si som capaços d'escoltar-los 
vol dir que som capaços de cons-
truir un pais per a tothom i no 
només dels convençuts que la re-
pública és l'eina millor per a una 

democràcia de qualitat". "Volem 
una Catalunya de tothom i per 
a tothom", assegurava. Durant 
l'atenció als mitjans, Tardà va ser 
interromput diversos cops per una 
dona amb crits de "Viva España!", 
una interrupció a la qual responia: 
"Estimem els nostres germans 
espanyols perquè els nostres va-
lors són la llibertat, la igualtat i la 
fraternitat i davant la intoleràn-
cia sempre hem de respondre 
afirmant aquests valors". 

psc mollet

l.o.

PRESENTACIÓ  Dionisio i Monràs van exposar el programa socialista

AL MERCAT  Tardà i López, dimarts entre les parades del carrer Barcelona

càrrega de cotxes elèctrics a ca-
dascun dels barris de la ciutat.

Pel que fa a les noves tecnologi-
es, el programa inclou la proposta 
de fer de Mollet una smart city –
amb solucions tecnològiques que 
millorin la gestió de serveis– i el 

desplegament d'una xarxa Wi-FI 
gratuÍta i més potent que l'actual 
als principals espais de la ciutat.

En seguretat i civisme, el PSC 
aposta per l'ampliació de plantilla 
de policia i agents cívics i per la 
instal·lació de càmeres de vigilàn-

cia a l'espai públic. Sobre la tinen-
ça d'animals, es volen crear nous 
espais d'esbarjo per a gossos, 
però amb zones separades segons 
la mida dels animals. En mobilitat, 
es vol elaborar el Pla Director de 
la Bicicleta i crear aparcaments 
segurs per a bicis a punts estratè-
gics de la ciutat.

Pel que fa a la justícia social, 
dues de les propostes més sig-
nificatives són la creació d'una 
regidoria de la infància i el desen-
volupament d'un pla d'acompa-
nyament de gent gran i persones 
que estan soles, per mitjà d'una 
xarxa de voluntaris.

Per acabar, en l'àmbit de Mo-
llet com ciutat viva, es proposa 
convertir l'edifici de Jaume I, on 
hi havia l'antiga comissaria de la 
Policia Municipal, en un espai per 
a entitats.

Monràs tancava la presentació 
assegurant que al PSC "ens avala 
la feina feta i acomplir la pa-
raula donada", i avançava que, 
en qüestió de pactes postelecto-
rals "arribarem a acords amb 
aquells que vulguin sumar per 
Mollet i no els que vulguin divi-
dir la ciutat". 
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No està exempt 
d’IVA el lloguer 
d’un habitatge 
destinat en 
part a despatx 
professional
Ens preguntem en el present article 
si l’arrendament d’un immoble que 
es destina simultàniament a habi-
tatge i a despatx professional està 
subjecte i no exempt de l’Impost 
sobre el Valor Afegit íntegrament, 
o únicament per la part de l’import 
del lloguer que correspon al despatx 
professional. 

Encara que a priori es tractaria d’un 
arrendament exempt, perquè gaudei-
xi de l’exempció d’habitatges només 
hauria de ser utilitzat com a residèn-
cia de l’arrendatari, de manera que 
quan s’utilitza per altres usos, tals 
com oficines o despatxos professio-
nals, fins i tot quan sobre una mateixa 
edificació es realitzin dos contractes 
diferents, un per a habitatge i un altre 
per a despatx professional, deixa de 
ser aplicable l’exempció i l’arrenda-
dor ha de repercutir sobre l’arrenda-
tari, pel total import del lloguer, l’IVA, 
al tipus del 21%.

Per això, l’ús efectiu de l’edifici o 
part del mateix com a habitatge, 
tot i ser requisit necessari per l’apli-
cació del supòsit d’exempció, no és 
requisit suficient, sinó que l’ús com 
a habitatge ha de realitzar-se neces-
sària i directament per l’arrendatari, 
consumidor final a l’efecte de l’IVA i 
no per terceres persones.

CONSULTORI

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

Salvador Xicola
Assessor fiscal

salvador.xicola@asemax.org

EMPRESES PYMES AUTÒNOMS PARTICULARS

Nous serveis
Dret de família i successions

Obligacions i contractes
Dret bancari

Dret societari i mercantil
Responsabilitat civil
Dret administratiu
Dret immobiliari

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

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

ASSESSORS EMPRESARIALS

MOLLET. Mollet en Comú va pre-
sentar diumenge al migdia al Jar-
dinet del Casal la seva candidatu-
ra, formada per 35 persones, i les 
línies principals del seu programa 
electoral, ja disponible al web de 
la formació política. La candida-
ta, Marina Escribano, va assegu-
rar que "estem convençuts que 
la gent de Mollet té ganes d'un 
canvi i de transformar la ciutat; 
ara falta que amb el seu vot ho 
facin possible".

De fet, va criticar les actuaci-
ons del govern pensades per a les 
setmanes i els mesos previs als 
comicis municipals. "M'encan-
ta que s'acostin les eleccions, 
perquè el poble està com mai: 
es comencen a arreglar vore-
res, es liciten tantes obres que 
els de contractació aniran des-

bordats, els parcs semblen els 
jardins de Versailles", va dir l'al-
caldable, "però llàstima que això 
només sigui un miratge i que 

només duri aquest període".
La número 1 de Mollet en Comú 

també va assegurar que "som 
transparents, som honestos i 

MARTORELLES.  Esquerra Republi-
cana va presentar dimecres al ves-
pre a Carrencà el programa elec-
toral amb què es presentarà a les 
municipals del 26 de maig. Sota el 
títol Martorelles, un poble viu el do-
cument inclou 73 propostes aglu-
tinades en quatre grans àmbits: 
Un poble modern (urbanisme, via 
pública, medi ambient i mobilitat); 
un poble actiu (treball, promoció 
econòmica i comerç); un poble 
dinàmic (participació, transparèn-
cia, comunicació, governació, cul-
tura i esports), i un poble per a les 

persones (serveis socials, infància, 
educació, salut, joventut i igualtat).

Entre les principals propostes 
que es van destacar hi ha: incen-
tivar l’ús de l’espai de formació 
per adults a les antigues Escoles 
Montserrat; crear un servei extra-
escolar municipal coordinat amb 
l’Ajuntament i les entitats; crear 
una cuina central per abastir els 
centres educatius i socials; cons-
truir habitatge social; millorar el 
servei de bus urbà i la seva con-
nectivitat; construir una passera 
entre el carrer Comerç i el parc de 

s.c.

erc martorelles

MUNICIPALS 26-M  ALGUNS DELS EIXOS MÉS DESTACATS DEL PROGRAMA SÓN EL MEDI AMBIENT, LA SANITAT I L'HABITATGE PÚBLIC

CONSTRUIR UN NOU PAVELLÓ O FER DE CARRENCÀ EL CENTRE CULTURAL, SOCIAL I CÍVIC DEL POBLE, SÓN ALGUNES DE LES PROPOSTES

Mollet en Comú es presenta 
per "transformar la ciutat"

AL JARDINET  Marina Escribano parlant durant la presentació

A CARRENCÀ Marc Candela (al centre) amb altres membres de la llista

ERC Martorelles proposa 73 
projectes per "un poble viu"

honestes, i tenim moltes ganes 
de governar per a tothom. Por-
tem massa anys d'una manera 
de fer política que no és la que 
ens representa, que no és la 
que necessita la gent; necessi-
tem que aquesta ciutat tingui 
un impuls, necessitem energies 
renovades i creiem que ho po-
dem fer amb aquest programa 
i amb aquest equip de gent tan 
potent". I va destacar que "volem 
dignificar els barris, que és el 
lloc on es fa vida i on la gent se 
sent identificada", i que, per tant, 
es comprometen a treballar amb 
les associacions de veïns.

Sobre el programa, es van desta-
car diverses propostes pel que fa 
a medi ambient –"reducció dràs-
tica de les emissions de gasos 
d'efecte hivernacle i apostar per 
una economia circular"–, sani-
tat –"aconseguir un compromís 
per a la construcció d'un Centre 
d'Urgència d'Atenció Primària 
(CUAP)"– i habitatge –"disposar 
d'un parc d'habitatge públic as-
sequible".  sergio carrillo

Can Sunyer; fer una reforma inte-
gral dels carrers de Can Sunyer, 
Aurora, Núria, Mercè Rodoreda, 
Sant Joaquim, Piquet i Sol; millorar 

la recollida porta a porta; construir 
un nou pavelló esportiu; i conver-
tir l’espai de Carrencà en el centre 
cultural, social i cívic del poble.  
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Després d’un mandat en què ERC ha dut a 
terme una fèrria oposició que en moltes 
ocasions l’ha enfrontat amb el partit que ha 
governat els darrers 25 anys, Independents 
Units per Sant Fost, els republicans i el PDe-
CAT s’han unit per crear una coalició que vol 
ser guanyadora. “Els dos partits ens vam 
despullar, ens vam obrir a la ciutadania 
que vol un canvi”, explica Carles Miquel 
per afegir que Sant Fost viu de les rendes 
del creixement del 2000, i si segueix funci-
onant “és gràcies a la feina dels funciona-
ris de l’Ajuntament”. Per al cap de llista de 
la coalició, falta una idea de poble. Des del 
seu punt de vista Sant Fost s’ha de pregun-
tar com vol ser “no en els pròxims 4 anys, 
sinó de cara al 2030”. Les seves paraules 
d’una forma evident es dirigeixen a IUSF. 
Amb tot, Miquel vol allunyar-se de la retòri-
ca frontista potser perquè amb la nova coa-
lició es veu a prop de ser alcalde. “Ha faltat 
planificació, però ara mateix estem per 
parlar dels nostres projectes i deixar de 
mirar enrere per mirar endavant”.

En relació al pacte que no sempre va 
semblar possible i que és l’únic similar a la 
comarca, Miquel explica que “la força que 
tenen els dos partits a tot el territori” els 
dóna una potència que altres partits no te-
nen. Segurament, és conscient que una de 
les majors crítiques que faran del seu pro-

jecte des d’IUSF és que respon a interessos 
partidistes que no entenen el poble. “L’as-
sessorament, del PDeCAT i ERC és tècnic 
i legal, mai ens diran com hem de fer les 
coses aquí”, aclareix.

Més enllà, el projecte de la formació in-
dependentista es concreta en els punts es-
pecífics. Davant unes dades de robatoris a 
domicilis que han alarmat Sant Fost, Miquel 
proposa dotar de més recursos la policia lo-
cal. La seva queixa és contundent: “No pot 
ser que Martorelles, que fa menys de tres 
anys que té policia local, amb menys po-
blació i territori, tingui més efectius que 
Sant Fost, no pot ser que la Junta de Segu-
retat només s’hagi reunit una vegada en 
tot el mandat”. El candidat proposa man-
comunar serveis de seguretat amb altres 
policies locals i treballar braç a braç amb els 
Mossos d’Esquadra a Mollet.

En el que es refereix a un altre dels temes 
més debatuts els darrers 4 anys, la ges-
tió de residus, Miquel torna a expressar la 
seva preocupació: “Europa demana que el 
2020 es faci el 50% de recollida selecti-
va, a Sant Fost només se’n fa el 24,5%”, 
diu. “Es van comprar nous contenidors fa 
poc, però no s’ha replantejat el model”. 
Des d’ERC-Junts per Sant Fost proposen fer 
pedagogia perquè la gent entengui els avan-
tatges de reciclar. A més volen estudiar un 
model de recollida per a cada barri basat en 
proves pilot. “Potser, on hi ha més edificis 
s’hauria de fer un model de contenidors 
i allà on hi hagi més cases un model de 
recollida porta a porta”, afirma Miquel.

Per últim, el cap de llista, quan parla so-
bre la B-500 diu que el traçat alternatiu està 
sobre la taula, però és un tema que dema-
na d’anys per solucionar-se. “En aquestes 
grans decisions hi ha d’haver bona sinto-
nia amb la Generalitat. Hem de treballar 
en la pacificació de la carretera de Ba-
dalona i fer que se sembli més al carrer 
d’un poble”, conclou. 

“Sant Fost
viu de les
rendes del
passat”

CARLES MIQUEL
Va estudiar ESADE i actualment 
compagina la tasca política des 
de l’oposició amb un projecte 
d’emprenedoria. Ha treballat a 
Montpeller o Albacete, i reconeix 
que en alguna època vital, “la 
Blackberry treia fum”. Però va 
fer un cop de cap per dedicar-se 
a la família. Va arribar a la política 
fa relativament poc, quan el van 
temptar des d’ERC. Té tres fills 
adolescents i està casat. Amant 
de l’esport, no amaga el seu gust 
pel videojoc en línia Clash of Clans 
que li serveix per desconnectar, ni 
el seu gust per la novel·la històri-
ca. Carles Miquel avisa: “Qui em 
coneix, sap que quan se’m fica 
una cosa al cap no descanso 
fins aconseguir-ho”.

VOTS 2015

637 ERC  (17,8%) 2
REGIDORS

ERC-JUNTS PER SANT FOST PDECAT I ESQUERRA, UNITS EN UN SOL PROJECTE

443 CiU (12,4%) 1

MONTSERRAT SANMARTÍ
A l’alcaldessa d’Independents 
Units per Sant Fost, Montserrat 
Sanmartí, li agrada trepitjar car-
rer, fer-se visible al poble, i con-
fessa que “si la política canvi-
és qui sóc, l’hauria deixada”. 
Comptable de professió es va 
casar el 1992, i té un fill de 19 anys. 
Considera que la família és el més 
important a la vida. Per això està 
amb IUSF, perquè creu que és 
com una família de veïns que es 
preocupen pel poble. Potser, el 
que poca gent sap d’ella, és que 
de petita, pel treball del seu pare, 
va viure a Nicaragua. O que és 
una gran aficionada al cinema en 
blanc i negre i admira Katharine 
Hepburn.

INDEPENDENTS UNITS PER SANT FOST UNA APOSTA PEL MUNICIPALISME

VOTS 2015

    1.395 (39,1%) 6
REGIDORS

Si guanya, aquest serà el tercer mandat de 
Montserrat Sanmartí com a alcaldessa des-
prés que l’any 2008 substituís Joan Gassó al 
càrrec. La data és important per entendre 
una de les idees claus del seu discurs: “Vam 
heretar una situació molt complicada 
amb la crisis i l’Ajuntament estava molt 
endeutat, però en el darrer mandat hem 
aconseguit redreçar la situació”. Per a 
Sanmartí, els quatre últims anys de mandat 
no han estat senzills per la “inoperància” 
de la Generalitat i els canvis normatius. A 
això, cal sumar una oposició molt dura des 
d’ERC. “Hi ha hagut crítiques constructi-
ves de les que no tinc queixes com les del 
PSC i Sumem, però d’altres que no apor-
ten solucions ni proposen res”, considera. 

Amb tot, valora positivament haver acon-
seguit dur a terme els seus projectes i haver 
rebaixat el deute sense enretirar cap pres-
tació social. És conscient que ser un partit 
independent té les seves dificultats, perquè 
“ens ho hem de fer tot nosaltres”, però 
creu , en una clara al·lusió a ERC, que aques-
ta posició permet fer “el millor per Sant 
Fost i no el que diguin des de Barcelona”.

La seva satisfacció política pels darrers 
quatre anys es plasma de forma més evident 
quan passa als temes concrets. En matèria 
de seguretat l’alcaldessa afirma que les xi-
fres de 2019 pel que fa als robatoris “són 
molt més bones que les d’altres anys... to-
quem fusta perquè segueixi així la cosa!”. 
Sanmartí considera que això es deu a la fei-
na feta i afegeix que “fins i tot el conseller 
Buch ens va felicitar per les mesures que 

hem pres”. Es refereix a instal·lar càmeres 
de videovigilància o barreres dissuasòries 
per disminuir els robatoris a domicilis. A 
més explica que aquesta problemàtica que a 
Sant Fost es fa evident també passa a pobles 
del Maresme rodejades de bosc. Amb tot no 
creu que la feina estigui acabada. “Tenim 
molt bona comunicació amb Mossos i 
hem de seguir en aquesta línia”, diu.

En el que respecta a la B-500 la sintonia 
de Sanmartí amb el departament de Terri-
tori no és tanta: “Els hem demanat semà-
fors, rotondes o passos elevats per reduir 
la velocitat a la B-500 i sempre s’hi han 
negat”. En termes similars, explica que les 
mesures impulsades per la Generalitat per 
evitar la conflictivitat a la via “no han servit 
absolutament de res, i ha sigut tirar els 
diners”. “És un tema que em preocupa 
molt i hem de treballar perquè el depar-
tament posi en marxa la construcció del 
desviament de la B-500 ara que la Gene-
ralitat ha dictaminat que és una carrete-
ra perillosa”, afirma.

Per últim, Sanmartí torna a defensar-se de 
les acusacions dels seus detractors pel que 
fa al model de recollida de residus i assenya-
la que existeix quelcom d’incomprensió des 
del Consorci de Gestió de Residus. “No ens 
han donat cap solució viable no saben 
quin model podem aplicar per tenir una 
recollida millor”, assevera l’alcaldessa per 
afegir que “a Sant Fost el porta a porta no 
funciona, ens ho han en dit els mateixos 
tècnics”. Des d’IUSF es proposa un model 
d’illes amb contenidors de tots els tipus. 

“Fem el millor per Sant
 Fost i no el que diuen
 des de Barcelona”

ENTREVISTES ALS CANDIDATS DE SANT FOST DE CAMPSENTELLES per Albert Alexandre
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Podem i els comuns han unit forces de 
cara al 26-M i han creat la marca encapça-
lada per Albert Bastida, Sant Fost en Comú 
Podem. Tot i que en el darrer mandat la 
formació no ha estat al consistori, el cert 
és que ha dut a terme una tasca d'oposi-
ció fora murs que es concreta en una visió 
molt crítica de la gestió del govern.

"Som l'única força que mai ha gover-
nat ni ha donat suport a IUSF i per això 
podem trencar aquesta etapa i fer de 
l'Ajuntament un lloc obert i més trans-
parent", explica Bastida. Afegeix que el 
partit que governa va abandonar el poble 
els tres primers anys i per electoralisme 
ha gastat "més de 3 milions d'euros en 
l'últim any de pressa i corrents". "S'ha 
fet una gestió molt opaca", sentencia.

La seva proposta és clara: "Si arribo al 
govern, serà per treballar amb i per la 
ciutadania. Ni per amics ni per empre-
ses privades. No faré de la política la 
meva professió com han fet altres per-
sones. Estaré com a màxim 8 anys per-
què el meu codi ètic m'ho prohibeix".

Aquesta acusació als partits establerts 
és més òbvia en els temes concrets. Creu 
que hi ha un problema de seguretat que 
es solucionaria augmentant el nombre de 
policies locals fins a un total de 16 i millo-
rant les seves condicions laborals. "La po-
licia ha de tenir dos cotxes, no pot ser 
que un policia patrulli sol a la nit, ha 
de patrullar en parella", afirma el can-
didat. "Quan IUSF diu que no és neces-
sari augmentar els policies menteixen, 

perquè en el pressupost ja es contem-
pla que pagaran hores extres", explica. 
A més, no pensa que les càmeres siguin 
solució i per això proposa "diversificar 
la localització de la policia per abastar 
més territori i fer que el cos de Protec-
ció Civil estigui en una altra zona". Bas-
tida considera que la proposta de portar 
un destacament dels Mossos al poble, és 
"llençar bombes de fum com en altres 
temes, perquè el cos de Mossos no es 
pot permetre aquest extra". 

En altres debats com el que fa referèn-
cia a la B-500, el discurs de la formació es 
suavitza. "Pensem que qualsevol decisió 
important s'ha de prendre via referèn-
dum vinculant", explica per afegir que en 
aquest tema "s'ha actuat abans de pre-
guntar al poble". "No estem en contra 
del desdoblament, però creiem que hi 
ha alternatives molt més reals per pa-
cificar la via", considera. Amb tot, Bastida 
creu que seria interessant fer un desdo-
blament de la B-500 per connectar-la amb 
el polígon industrial i alhora fer que el po-
lígon es connectés amb altres vies impor-
tants com la C-17 o la carretera de la Roca. 
"Tenim un problema perquè ingressem 
molt poc amb l'impost d'activitats eco-
nòmiques i hem d'atraure empreses al 
polígon", assevera.

Per últim, critica que a Sant Fost no hi 
hagi una gestió de residus sostenible. “Pa-
guem 400.000 euros anuals de multa 
per no reciclar, per això hem de tenir 
un model de residu zero”, conclou.   

“No faré de la política 
la meva professió 
com han fet altres”

ALBERT BASTIDA
Amb 27 anys és el candidat més 
jove de tots els que es presen-
ten, però això no sembla fer-li cap 
por perquè creu que el poble, vol 
un canvi. Afirma que sempre li ha 
interessat molt la política i el món 
associatiu i confessa que va entrar 
a militar a les joventuts del PSC tot i 
que, quan va veure el funcionament 
dels socialistes, es va desencantar i 
va deixar la militància. Va ser des-
prés de les eleccions europees de 
2014 amb la irrupció de Podemos 
i l'esperit del 15-M que va decidir 
tornar a entrar en política. Li agra-
daria viatjar aquest estiu al Marroc 
i actualment treballa al departa-
ment d'hematologia i hemoteràpia 
a l'Hospital de Vall d'Hebron.

VOTS 2015VOTS 2015
    SUMEM 456 (12,7%) 22

REGIDORSREGIDORS

Parlar de la candidatura d'Izquierda en Po-
sitivo encapçalada per Núria Fresquet és 
parlar de la fragmentació de l'esquerra a 
Sant Fost. L'any 2015 Podem, ICV i EUiA es 
van presentar conjuntament sota la marca 
Sumem. Malgrat això, el 2016 la formació 
lila es va escindir de la coalició i per aquests 
comicis de 2019 és Izquierda en Positivo 
qui vol capitalitzar el vot d'esquerres i l'ac-
ció del grup municipal de Sumem.

No en va, Fresquet ho deixa ben clar 
al citar les fortaleses de la nova forma-
ció amb què es presenta i que, creada el 
juliol de 2018, es defineix com una força 
d'esquerres "lliure de populismes i naci-
onalisme". "Aportem el que sempre ha 
aportat la nostra gent, des dels temps 
del PSUC, PCC ICV, EUiA, i darrerament 
Sumem per Sant Fost: estabilitat i una 
orientació de progrés a l'acció munici-
pal", explica la candidata que durant l'úl-
tim mandat ha estat regidora de Sumem i 
ha estat un suport per al govern d'IUSF de 
Montserrat Sanmartí. "La gestió dels dar-
rers quatre anys del govern municipal 
globalment ha estat positiva, tot i no 
ser en tot el nostre model", afirma.

Aquesta idea es veu en les propostes 
que Izquierda en Positivo té de cara a les 
pròximes eleccions i que, amb variacions, 
segueixen la línia de treball al consistori el 
darrer mandat. "Si parlem de robatoris a 
domicilis, és delicat, perquè, és un atac a 
la intimitat de la persona i és molt pre-
ocupant que se'n produeixin, però, Sant 
Fost en general, és un poble segur", diu 

“La gestió d'IUSF, tot
i que no és el nostre
model, ha estat bona”

NÚRIA FRESQUET
Aquesta serà la tercera vegada 
que Núria Fresquet es presenti a 
les eleccions de Sant Fost. Primer 
ho va fer amb ICV-EUiA-E però 
l'atzar no va voler que entrés com 
a regidora, perquè la seva candi-
datura va quedar empatada a 224 
vots amb ERC i la Junta Electoral 
va decidir a sorts qui es quedava 
la cadira. De 49 anys en porta 25 
vivint al poble. Treballa en el món 
de la gestió de l'empresa i actu-
alment ho fa en una consultoria. 
Té dos fills i afirma que li agrada 
caminar i llegir. Va començar en 
política pel seu sogre, l'històric 
del PSUC, Pere Falcó, i es defineix 
com a hereva d'aquella forma de 
fer política social.

Fresquet. És per això que proposa mesures 
específiques pensades per les característi-
ques de cada barri com barreres o càmeres 
de vigilància. Així mateix considera que la 
presència de Mossos al poble "és el que 
caldria, perquè actuïn amb proximitat i 
que la policia local faci les seves funci-
ons de 'guàrdia urbana'".

Pel que fa a la B-500 defensa que s'hau-
ria de fer la "variant definitiva, mini-
mitzant l'impacte ambiental i sense 
peatges". Mentre això no s'executi, la can-
didata diu que és necessari que s'habiliti 
un desviament provisional entre Can Ro-
magosa i el Besòs.

La formació és molt crítica amb la Gene-
ralitat quan es parla de la connexió entre 
les urbanitzacions i el centre de Sant Fost. 
"Cal denunciar la Generalitat que és qui 
té la competència en el transport però 
es nega a intervenir perquè té altres 
prioritats de despesa, molt menys so-
cials". Fresquet dona suporta a combinar 
una millora en la línia Badalona-Sabadell 
amb un reforç de l'Albus.

Per últim, mentre la resta de partits 
de Sant Fost consideren que el dels resi-
dus és un problema greu, la formació de 
Fresquet creu que "no es pot dir que hi 
hagi hagut molt debat sobre el model 
de gestió. Darrerament ha aparegut la 
qüestió, però amb un biaix clarament 
electoral". Per a ella, "el problema dels 
residus no és tant el de la recollida com 
el del tractament i això no ho pot fer 
l'Ajuntament de forma aïllada".   

IZQUIERDA EN POSITIVO L'ESQUERRA "D'ESTABILITAT I DE PROGRÉS" SANT FOST EN COMÚ PODEM UN CANDIDAT JOVE PER A UN PARTIT NOU

    SUMEM 456 (12,7%)

ENTREVISTES ALS CANDIDATS DE SANT FOST DE CAMPSENTELLES per Albert Alexandre
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El Partit Popular afronta les eleccions del 
26 de maig amb una cara nova al capda-
vant de la seva candidatura. Begoña Ro-
mero substituirà Susana Ferrer amb l'es-
perança de revalidar la cadira obtinguda 
el 2015. Pel que fa a la nova candidata, tot 
i que creu que la veritable valoració del 
mandat de Montserrat Sanmartí l'han de 
fer els electors, considera acceptable el 
treball d'IUSF al govern. 

Entre les prioritats dels populars hi ha 
el desviament de la B-500, la millora del 
servei de gestió de residus i dedicar es-
forços al que considera "urbanitzacions 
abandonades". Preguntada per les forta-
leses del seu partit de cara a les eleccions, 
Begoña pensa que el PP és un bastió per 
incentivar el petit comerç, els transports 
públics i per aconseguir una millora dels 
entorns naturals del poble. "Sant Fost té 
un gran patrimoni natural gens explo-
tat", considera Romero.

"També és molt important igualar 
les mesures de seguretat entre les dife-
rents urbanitzacions", diu la candidata. 
Per a la popular, la sensació d'inseguretat 
entre els veïns ha incrementat en els dar-
rers temps i considera que "s'han d'aug-
mentar les patrulles de policia local 
i sobretot, els efectius nocturns". Així 
mateix, Romero pensa que és necessari re-
forçar els sistemes de videovigilància tant 
al poble com a totes les urbanitzacions, ja 
que "tots els veïns som iguals".

Certament, és en la diferència entre el 
centre de Sant Fost i urbanitzacions com 

Mas Llombart o la Conreria, on el Partit 
Popular creu que s'han de fer més esfor-
ços. "El nostre partit instaurarà una 
nova línia de microbús i un servei ad-
dicional de transport escolar per a les 
persones que ho sol·licitin". Afegeix Ro-
mero que el PP parlarà amb empreses de 
sistemes de navegació com Google Maps 
perquè "sabem que els vehicles d'emer-
gència tenen problemes per arribar 
a algunes urbanitzacions, perquè no 
consten als seus mapes".

En referència a altres temes de debat 
com el de la B-500, el PP veu imprescin-
dible fer complir el projecte de la variant, 
perquè el pas de la carretera per Sant Fost 
amb "la seva gran afluència de trànsit, 
quantitat de corbes i manca de vore-
res" el fa molt perillós. Per a Romero la 
millor opció és "un túnel gratuït".

Per últim, en el que té a veure amb el 
model de gestió de residus el PP pensa 
que tot i que l'Ajuntament ha canviat l'em-
presa que fa la recollida al poble, actual-
ment, "no estan tots els contenidors col-
locats, ni a la distància correcta, amb la 
qual cosa els veïns s'han de desplaçar 
molt per poder reciclar". És per tot això 
que Romero explica que des del PP "s'ins-
tarà a la concessionària que compleixi 
amb les exigències del contracte. Cre-
iem que aquesta feina l'hauria d'haver 
fet l'actual govern". Per últim, Romero 
explica que si arriba a l'Alcaldia, col·locarà 
un punt verd mòbil per incentivar la reco-
llida de residus contaminants. i

“S'han d'igualar les
mesures de seguretat a
tot el poble”

BEGOÑA ROMERO
És Llicenciada en química i actu-
alment treballa com a professo-
ra de secundària i batxillerat a 
una escola de la Zona Franca a 
Barcelona. Té 36 anys, està casada 
i és mare per partida doble. Tot i 
que actualment no viu a Sant Fost, 
hi ha viscut durant temps i encara hi 
segueix "molt vinculada". Explica 
que va haver de marxar per motius 
laborals, però segueix éssent una 
enamorada del poble i la seva vida 
natural i tranquil·la. "M'agrada 
molt passejar, llegir, estar en 
família, les coses normals", afir-
ma. Aquesta serà la seva primera 
experiència en política municipal, 
tot i que de jove va estar afiliada a 
Nuevas Generaciones del PP.

VOTS 2015VOTS 2015
264 (7,41%)    315  (8,84%) 11
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De sortir escollida, la tasca de María José 
Sánchez com a regidora serà exigent. No 
és fàcil emular Juan Álvarez, actual regidor 
del PSC al consistori i un dels polítics més 
actius al ple de Sant Fost. Tot i això, ento-
ma el repte amb ganes i vol seguir amb 
la "tasca social que hem dut a terme 
en els darrers quatre anys connectant 
l'Ajuntament amb la PAH o amb l'Alian-
ça contra la Pobresa Energètica".

En el passat mandat, els socialistes van 
firmar un pacte de governabilitat amb 
IUSF. "No era per entrar al govern, sinó 
per aprovar els pressupostos", explica la 
candidata. Amb tot, sembla que la decepció 
a les files socialistes aquest mandat és no-
table i no està clar si reeditarien un pacte 
similar després del 26-M. "El primer any 
de mandat en veure que no es posaven 
en pràctica les promeses, no vam dir 
res, el segon ens vam queixar una mica, 
el tercer ens vam queixar obertament", 
diuen. Segons relata la candidata, "dels 
22 punts pactats, la majoria no s'han 
realitzat, perquè el d'IUSF ha estat un 
govern partidista". "L'alcaldessa no ha 
estat l'alcaldessa de tots, o almenys no 
ho hem sentit així", afegeixen.

Sánchez treballa a l'OAC i està a primera 
línia de les queixes que la ciutadania en-
via a l'Ajuntament. "La gent és cada cop 
més exigent i vol solucions per ahir", 
assevera. És per això que coneix bé el que 
preocupa a Sant Fost i entre les problemà-
tiques més destacades cita la seguretat 
als domicilis. Per a la candidata del PSC, 

“Vam firmar un pacte de 
governabilitat amb IUSF 
que no han complert”

MARÍA JOSÉ SÁNCHEZ
Va néixer a França després que 
els seus pares haguessin d'exili-
ar-se per la dictadura franquista. 
Sant Fost va ser el lloc esco-
llit per tornar, i hi viu des de fa 
més de 40 anys. Casada, té dues 
filles i un net. Amant de tots els 
esports i de les arts marcials, 
María José Sánchez fa 30 anys 
que treballa a l'OAC i una dècada 
que és militant al PSC. El gener va 
ser escollida per la militància per 
encapçalar el PSC a l'Ajuntament 
i s'ha proposat liderar un canvi al 
consistori. "Estic tot el dia amb 
queixes per la meva feina i per 
això sé escoltar", diu aquesta 
dona de qui els seus amics afir-
men que és molt humil.

la situació és alarmant i "s'ha de lluitar 
per augmentar el nombre de policies 
locals". A més, assenyala que des del PSC 
s'ha parlat amb altres alcaldes del Baix 
Vallès i s'ha acordat fer una petició d'aug-
ment de plantilla dels Mossos d'Esquadra 
que repercuteixi a les poblacions de la 
zona. És en aquesta línia que Sánchez és 
escèptica amb la proposta d'IUSF de crear 
un "destacament de Mossos al poble". 
"Amb la situació de la Generalitat és 
impossible que es creï, i per això sim-
plement demanem més patrulles", diu.

Una altra de les queixes més recurrents 
a Sant Fost és la relativa a la B-500. Des del 
PSC es valora el paper de Jordi Terrades, di-
putat socialista de la comarca, que segons 
la formació ha aconseguit portar el debat 
sobre el desviament de la via que creua 
Sant Fost a la Generalitat. "Actualment és 
possible econòmicament parlant fer el 
nou traçat que no afecti el centre del po-
ble", afirma Sánchez, però de cara al futur 
considera que el més important és interco-
municar el Maresme amb el Vallès.

Una última queixa que Sánchez coneix 
bé: el model de gestió de residus a Sant 
Fost. "Nosaltres plantegem el model 
que tenim implantat amb major perio-
dicitat i establint illes on hi hagi tots 
els contenidors de residus, inclús, com 
que Sant Fost és un cas especial, un en 
el qual es puguin llençar residus vege-
tals". A més, el PSC proposa incentivar 
l'educació ciutadana perquè aprengui a 
reciclar, però no veu el porta a porta. i

PSC ELS SOCIALISTES RENOVEN EL SEU LIDERATGE A L'AJUNTAMENT PARTIT POPULAR L'APOSTA PEL SANT FOST "OBLIDAT" DE LES URBANITZACIONS

ENTREVISTES ALS CANDIDATS DE SANT FOST DE CAMPSENTELLES per Albert Alexandre



dV, 10 Maig 2019 21



dV, 10 Maig 201922
ENTREVISTES ALS CANDIDATS DE SANT FOST DE CAMPSENTELLES per Albert Alexandre

psc

ALCALDABLES  La Festa de la Rosa va servir per presentar els caps de llista del PSC a la comarca

MONTMELÓ. El PSC celebrava dissabte a la 
plaça de la Quintana la Festa de la Rosa del 
Vallès Oriental, un acte de precampanya de 
les eleccions europees i locals en què es va 
aprofitar per presentar gran part dels can-
didats socialistes a les alcaldies del Vallès 
Oriental. En els seus discursos, tant l'eu-
rodiputat Javi López com el primer secre-
tari dels socialistes catalans, Miquel Iceta, 
van treure pit pels resultats a les eleccions 
generals. "El 28-A vam fer història amb 
els nostres vots fent que Espanya miri 
al futur, ara, el 26-M posem roses a les 
urnes perquè continuï la primavera so-
cialista!", demanava el candidat del PSC a 
les eleccions europees, Javi López, qui as-
segurava que "està en joc el model d'Eu-
ropa, amenaçat per l'extrema dreta". En 

aquest sentit, considerava que els socialis-
tes tenen "una responsabilitat extraor-
dinària davant l'amenaça d'un nacional 
populisme que vol destruir el projecte 
de prosperitat de la Unió Europea".

Per la seva banda, Iceta opinava que el 
triomf socialista és degut al fet que el PSC 
i el PSOE han representat "més que un 
projecte polític, l'esperança pel país" i 
defensava el programa socialista: "Progrés 
econòmic, més justícia social, millors ser-
veis públics, més qualitat a l'espai urbà i 
convivència".

Per la seva part, la ministra d'Hisenda, 
Maria Jesús Montero, convidada a l'acte, es 
comprometia a abordar al llarg d'aquesta 
legislatura el finançament local i dotar de 
noves capacitats als ajuntaments. 

ELECCIONS  EL PSC ES PRESENTA COM A GARANT PER ATURAR LES DRETES

Per la "primavera socialista"

VOTS 2015
    -  -

REGIDORS

Mai abans Ciutadans havia presentat can-
didatura a unes eleccions municipals a 
Sant Fost i per aquest motiu, els taronges 
i el seu cap de llista, Cristian Tirado, es 
troben en fase "d'escoltar el que vol la 
gent del poble". "Estem fent una inves-
tigació sobre quines són les necessitats 
del poble. Parlem amb gent i persones 
de la meva llista que estan ficades en 
associacions o al gimnàs", explica per 
reconèixer a continuació que encara s'es-
tà posant al dia dels debats més destacats 
al poble. Tot i això, Tirado considera que 
la fortalesa de Ciutadans és ben clara de 
cara al 26-M: "Som un partit que coneix 
tothom, constitucionalista, i tenim tota 
una estructura de treball darrera que 
ens dóna fortalesa".

Més enllà, el candidat de la formació 
taronja destaca entre les seves prioritats 
quatre grans temes: l'ecologia, la segure-
tat, la transparència i la neutralitat.

En el primer, assegura que "a baix del 
poble hi ha un camp amb plaques so-
lars que sembla deixat de la mà de déu; 
em van dir que funcionen però fa temps 
que ningú les actualitza". 

Li preocupa el tema de la seguretat i afir-
ma que, si fos alcalde, aquest seria el pri-
mer que tractaria. "Hi ha hagut casos en 
què els lladres han entrat armats", diu. 
Per aquest motiu considera que s'ha de 
millorar el patrullatge. "Caldrà mirar si 
es poden augmentar els torns de nit, si 
és viable econòmicament", afirma. Així 
mateix creu que s'ha de fer un cens de ca-

“L'independentisme
també ha enfrontat les 
famílies de Sant Fost”

CRISTIAN TIRADO
Diu que fins que no va aparèi-
xer Ciutadans, no estava tan ficat 
en política. De 39 anys, és el fill 
petit de cinc germans i recent-
ment s'acaba de casar. Segons 
confessa, la seva família sempre 
ha estat ben avinguda, però creu 
que l'independentisme ha creat 
enfrontaments a les cases. Tirado 
treballa d'administratiu i és un 
gran amant del pop i el rock. 
"Tinc un grup de música i sóc 
fan d'Iron Maiden, Loquillo o 
Alaska", explica. Un altre hobby: 
"Feia reparacions de motos 
amb un amic". Porta 30 anys a 
Sant Fost i 10 treballant a Mollet i 
per això considera que coneix bé 
el poble per ser alcalde.

ses buides per evitar ocupacions il·legals 
i saber quines zones són més propenses 
als robatoris. "Hi ha una llei que marca 
un mínim de 4,5 agents per cada 1.000 
habitants i crec que no hi arribem", as-
severa. "No dic que es facin malament 
les coses però s'haurien de revisar", diu 
referint-se al govern actual.

Quan es tracta de transparència la seva 
visió sobre l'Ajuntament no és tan be-
nevolent. "Entro a la pàgina i em costa 
trobar-hi la informació. Es pot fer molt 
millor", considera.

Tirado confia en el diàleg amb la gent 
del poble per establir un pla d'actuació. 
"M'han dit que hi ha carreteres on els 
cotxes corren massa i si hi hagués més 
presència policial a aquestes vies, es 
dissuadiria la gent que condueix te-
meràriament", diu referint-se a la B-500. 
Així, sobre el que cal fer amb aquesta pro-
blemàtica, el de Cs explica que "s'ha de 
preguntar més a la gent i sobretot a les 
persones a les quals la carretera passa 
per davant de casa seva, per saber què 
fer amb el problema".

Per últim, el candidat no defuig del gran 
tema que ha fet créixer el seu partit a Ca-
talunya. "L'independentisme ha enfron-
tat a les famílies, també a Sant Fost. A 
la meva família tinc una germana tirant 
a independentista però com que no és 
radical es pot parlar amb ella", afirma. 
És per això que es compromet a què l'Ajun-
tament sigui un espai "lliure de símbols 
partidistes". i

CIUTADANS EL PARTIT ES POSA AL DIA EN LES SEVES PRIMERES MUNICIPALS
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Romanent de 36.025 euros a l'Ajuntament de Mollet Cervesa de Santa Maria, premiada
L'Ajuntament de Mollet ha tancat la liquidació del pressupost de 2018 amb 
un romanent positiu de 36.025,85 € i "complint amb l’estabilitat  
pressupostària a nivell consolidat i amb totes les ràtios marcades per 
la legislació vigent". L’endeutament se situa en el 67,10% més d’un 40% 
per sota del límit que marca l’Estat i la Generalitat i que se situa en el 110%.

La Sinistra de la marca de cerveses Hobac produïda 
per Illa Cervesers de Santa Maria de Martorelles ha 
aconseguit, amb 71 punts, una medalla de bronze 
a la London Beer Competition, una competició que 
reconeix cerveses de tot el món. 

ECONOMIA

MOLLET / BAIX VALLÈS. L’auditori de 
Torre Marimon de Caldes de Mont-
bui va acollir dijous l’acte de lliu-
rament del Premi Manuel Arroyo 
2019, instaurat per donar suport i 
impuls a projectes empresarials co-
operatius i per fomentar els valors 
del fundador d’Escola Sant Gervasi, 
en Manuel Arroyo. En aquesta cin-
quena edició, el guardó, amb una 
dotació econòmica de 6.000 euros, 
ha estat per a l'empresa Central 
Parc del Baix Llobregat, SCCL.

El projecte guanyador és una 
cooperativa de treball i iniciativa 
social que va néixer el 2015 amb 
el propòsit de recuperar espais en 

desús del Parc Agrari del Baix Llo-
bregat per destinar-los a la pro-
ducció agroecològica i promoure 
alhora la inserció social i laboral 
de persones en situació de vul-
nerabilitat i la creació de llocs de 
treball en l’àmbit de l’agricultura i 
l’economia social. Recentment, la 
cooperativa ha encetat una nova 
línia de treball centrada en la sen-
sibilització i l’educació en relació 
amb l’agricultura, el consum res-
ponsable i la preservació del medi 
ambient i del patrimoni natural. 

A més dels 6.000 euros, la coope-
rativa rebrà els serveis d’assesso-
rament i acompanyament durant 

un any en els àmbits econòmic, fis-
cal, comptable, laboral i comercial, 
per part del Grup Integral i gaudirà 
d’un any de gratuïtat en la quota de 
sòcia a la Federació de Cooperati-
ves de Treball de Catalunya.

Van ser finalistes Territori de 
Masies, una cooperativa de veïns, 
entitats i empreses que treballa per 
reivindicar, protegir i promoure les 
tradicions, els paisatges i la vida ru-
ral del Baix Solsonès, i Mow-T, una 
cooperativa que aprofita i redisse-
nya residus tèxtils i compta amb un 
programa d’inserció per a la inclu-
sió de persones excloses o amb risc 
d’exclusió social.  

BAIX VALLÈS. La reducció de l'atur 
ha patit una ralentització en el 
darrer any. Si en exercicis ante-
riors l'increment de contractes 
laborals era molt més significa-
tiu, les dades d'atur interanual 
d'aquest mes d'abril indiquen que 
la generació d'ocupació s'ha alen-
tit. A tall d'exemple, si a l'abril 
de 2018, la reducció respecte el 
mateix mes de l'any anterior al 
Baix Vallès va ser de 918 perso-
nes (-11,07%), enguany aquesta 
reducció interanual és de només 
248 persones (-3,36%). De fet, 
a tota la comarca del Vallès Ori-
ental, la reducció en aquest mes 
d'abril és menys de la meitat de 
la disminució registrada l'abril de 
l'any passat.

Pel que fa a les dades d'abril, la 
desocupació ha patit una lleugera 
disminució al Baix Vallès i ha pas-

sat dels 7.292 aturats als 7.126 
(-166). Per municipis, Mollet ha 
estat la població on més ha dismi-
nuït l'atur de tot el Vallès Oriental, 
amb 103 desocupats menys que 
al mes de març (-3,10%). També 
ha baixat l'atur a la Llagosta (-5), 
Montmeló (-10), Montornès (-20), 
Parets (-25), Sant Fost (-3) i Santa 
Maria de Martorelles (-7). L'única 
població on han incrementat les 
persones inscrites a l'Oficina de 
Treball de la Generalitat ha estat 
Martorelles, que suma 7 aturats.  

Per a la UGT, aquestes dades "ra-
tifiquen que el mercat laboral del 
Vallès Oriental continua el camí 
de la precarització conseqüèn-
cia de les reformes laborals i les 
disminucions de l'atur provenen 
de l'estacionalitat de l'economia 
i no prepercuteixen en totes les 
capes de la població".  

sant gervasi

EMPRENEDORIA  EL GAURDÓ QUE ATORGA L'ESCOLA SANT GERVASI TÉ UNA DOTACIÓ DE 6.000 EUROS LABORAL  REDUCCIÓ DE 248 ATURATS EN EL DARRER ANY 

Una cooperativa agrícola s'endú 
els Premis Manuel Arroyo 2019 

XEC PER ALS GUANYADORS  Al centre, els responsables de Central Parc, el projecte guardonat

MUNICIPI

La Llagosta 857 852  -5 +2

Martorelles 274 281 +7 -16

Mollet 3.318 3.215 -103 -163

Montmeló 430 420 -10 -22

Montornès 1.157 1.137 -20 -8

Parets 851 826 -25 -18

Sant Fost 366 363  -3 -22

Santa Maria 39 32  -7   -1

BAIX VALLÈS 7.292 7.126 -166 -248

MARÇ ABRIL VARIACIÓ MES VARIACIÓ ANUAL

font: ugt vallès oriental

DADES ABRIL 2019

La generació d'ocupació 
al Baix Vallès s'alenteix
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Guia

MÈDICA i
ESTÈTICA

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

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

contacte@psicopnaturmolins.cat

Vèncer les pors i la timidesa
Existeixen diferents Flors de Bach per tractar 
la por, però n’hi ha una especialment adient: 
Mimulus. Són moltes les situacions suscepti-
bles de ser tractades amb Mimulus, però to-
tes responen a pors que obeeixen a una cau-
sa-efecte. Per a pors d’origen desconegut per 
a la persona que les pateix, caldria utilitzar 
una altra essència floral, Aspen.

Tota por implica una limitació important 
que pot bloquejar l’actitud i l’acció de la per-
sona que la viu. La por és com una presó que 
ens roba llibertat a l’hora de sentir i fer. Porto 
quasi 35 anys sent testimoni de la força que 
tenen dins nostre les vivències que portem 
emmagatzemades. I precisament per obser-
var les dificultats a l'hora de transformar 
actituds, emocions o mecanismes mentals, 
sempre he buscat recursos naturals, exempts 
d'efectes secundaris, però eficients, per faci-
litar el procés de millora dels meus pacients.

Les tendències de trets de personalitat 
per a qui Mimulus pot ser de gran ajut són: 
gran sensibilitat psicològica i física, timidesa, 
vergonya, tendència al quequeig, sudoració 

excessiva, aparença fràgil, esquena encorba-
da cap endavant, ansietat, introversió, por al 
rebuig, evitació davant la no aprovació social 
i personalitat fòbica. Alhora, acostumen a ser 
hipersensibles als sorolls, al fred o a l’excés 
de llum. La seva timidesa els porta a passar 
del silenci a la parla exagerada. Davant de 
persones desconegudes perden vitalitat i es 
tensen. Se senten especialment pressionades 
en presència de qui els sembla molt segur, 
fort i actiu, i acostumen a patir ansietat si no 
aconsegueixen solucionar una qüestió nega-
tiva de forma immediata.

Sovint, les personalitats de caire Mimulus, 
han  viscut una infància carregada de pors de 
tot tipus, la qual cosa els ha generat que ne-
cessitessin molta protecció materna. I és for-
ça habitual que manifestessin enuresi noctur-
na més enllà de l’edat considerada correcta.

Gràcies a Mimulus, tota persona pot veure 
com van disminuint i desapareixent les se-
ves pors més arrelades, alhora que nota com 
augmenta la seva capacitat de comprendre el 
seu entorn i tot allò que viu.

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

ESTHER MOLINS
Psicoanalogista, pedagoga, 
naturòpata i terapeuta flora

EL RACÓ DEL
PROFESSIONAL

Teefactory és una companyia dedicada ex-
clusivament a la personalització tèxtil de 
tot tipus de peces, tot i que el seu producte 
estrella són les samarretes personalitza-
des. Actiu des del 1981, l'equip de Teefac-
tory ha afegit a la serigrafia més tradicional 
les tècniques més modernes d'estampació, 
com la impressió digital, la sublimació, el 
vinil o el brodat. Podeu visitar-los al web 
www.camisetas.info i també a les botigues 
de Barcelona, Argentona i Madrid. A més, 

el fet de ser ràpids, econòmics i professio-
nals també els ha permès tenir presència a 
França, Itàlia, Bèlgica, Alemanya, Holanda, 
Portugal i el Regne Unit. 

A Teefactory hi trobareu samarretes per 
a promocions, empreses, clubs, curses, es-
coles, grups de música, viatges de final de 
curs, esplais, dissenyadors, festes i esde-
veniments. Ara, a més, Teefactory ha obert 
una nova botiga al polígon industrial del 
Cros, a només 10 minuts de Granollers.

Teefactory, samarretes personalitzades
Serigrafia i impressió digital per a les teves peces més exclusives

TEEFACTORY
c. Garbí, 31. Argentona  

Tel.  93 619 02 62 / www.camisetas.info

L'APARADOR
DE LA SETMANA
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IMMOBILIÀRIA

COMPRA

PISO DE 104 M2 
EN MOLLET. CAN 
BORRELL. 3 habi-
taciones, baño y 
aseo, cocina office 
reformada, lava-
dero, salón-co-
medor de 24 m2 
con salida a bal-
cón. Calefacción. 
Parking. Certifica-
ción energética: E. 
Ref. JV14070.   PVP: 
235.000 euros. Tel. 
93 579 33 33.

ÁTICO DE 101 M2 
CON TERRAZA EN 
MOLLET. COL·LE-
GIS NOUS. Finca 
con ascensor. Vi-
vienda exterior de 
4 habitaciones, 2 
baños, terraza de 
70 m2. Cuenta con 
suelos de gres, 
ventanas alumi-
nio. Certificación 
energética: G. 

Ref. JV14099. PVP: 
205.000 euros. Tel. 
93 579 33 33.

PISO REFORMA-
DO EN MOLLET. 
CENTRO. 74 m2. 4ª 
planta en finca sin 
ascensor. Consta 
de 3 dormitorios, 
1 baño, terrado 
comunitario y la-
vadero. Comple-
tamente reforma-
do. Calefacción y 
aire acondicio-
nado. Certifica-
ción energética: F. 
Ref. JV14104. PVP: 
150.000 euros. Tel. 
93 579 33 33.

PISO EN MOLLET. 
EST. FRANÇA. 
85m2. Piso refor-
mado de 4 habi-
taciones, 2 baños, 
salón-comedor, 
balcón, lavadero, 
cocina y baño re-
formados. Cuenta 
con suelos de par-
quet y gres. Cale-

facción. Certifica-
ción energética: E. 
Ref. JV14145. PVP: 
185.000 euros. Tel. 
93 579 33 33.

PISO DE 83M2 
CON TERRAZA EN 
MOLLET. COL·LE-
GIS NOUS. Segun-
do piso sin ascen-
sor con trastero y 
terraza, céntrico 
zona rambla. Con 
tres amplias ha-
bitaciones, baño 
completo, cocina 
office, salón co-
medor, calefac-
ción. Certificación 
energética: F. 
Ref. JV14144. PVP: 

150.000 euros. Tel. 
93 579 33 33. 

PISO DE 66M2 EN 
MOLLET. COL·LE-
GIS NOUS. Piso 
de 1 habitación, 
1 baño completo, 
amplio salón, co-
cina independi-
ente. Ventanas de 
aluminio, suelos 

de gres, cale-
facción, A/A. Con 
plaza de parking. 
Cert. energética: G. 
Ref. JV13670. PVP: 
146.000 euros. Tel. 
93 579 33 33.

PISO DE 85M2 EN 
MOLLET CENTRO. 
Magnífico piso en 
el centro con as-

censor. Cuenta con 
3 habitaciones, 2 
baños completos, 
cocina con lava-
dero, comedor, 
balcón. Certifica-
ción energética: E. 
Ref. JV14082. PVP: 
199.000 euros. Tel. 
93 579 33 33. 

MOTOR

SE HACEN TRANS-
PORTES CON FUR-
GONETA. Vallès 
Oriental (Mollet, 
Parets...) Precio 
asequible. Telé-
fono de contacto: 
632 04 50 66.

OPEL ZAFIRA 2.0 
ELEGANCE. 110 
CV. Año 2000. 
237.827 km. PVP: 
2.200 euros. Telé-
fono de contacto: 
630 06 59 90.

TOYOTA AURIS 2.0 
D4D Active. 126 
CV, del año 2010, 
102.877 km. PVP: 
8.300 euros. Telé-
fono de contacto: 
630 06 59 90.

SE VENDE FIAT 
500 1.3, 70 CV, any 
2013. 67.413 km. 
PVP: 7.800 euros. 
Teléfono de con-
tacto: 630 06 59 90.

MINI ONE 1.6D. 
90 CV, any 2013, 
95.669 km. PVP: 
11.500 euros. Telé-
fono de contacto: 
630 06 59 90.

FORD FIESTA 1.4 
TDI. 70 CV Trend. 
54.370 km. PVP: 
4.500. Teléfono de 
contacto: 93 593 
26 44.

CITROËN C3 1.4 
HDI. 70 CV, Furio. 
Año 2006. 121.277 
km. PVP: 3.400 eur. 
Teléfono de con-
tacto: 93 593 26 44.

FIAT 500 LOUN-

GE 1.2, 70 cavalls. 
56.432 km. PVP: 
8.100 euros. Telè-
fon de contacte: 93 
593 26 44.

RELAX

TRES CHICAS TE 
ESPERAN EN CASA 
DE RELAX lo ha-
cen todo sin pri-
sas menos griego. 
Hacemos duplex 
dos chicas media 
hora por 60 euros 
una blanca y una 
morena o dos mo-
renas. Mollet del 
Vallès. Teléfono de 
contacto: 93 138 
27 10.

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

ES VEN TERRENY 
PARTICULAR 573M2  

A SANT FOST 
Cèntric al costat de tots els 

serveis, Ajuntament, forn, CAP, 
correus. ES POT CONSTRUIR.

619 056 366 Agustí

LLOGO PLAÇA  
DE PARKING 

MOLLET DEL VALLÈS 
Balmes 31. Obra nova 

50€/mes
      93 593 04 03
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OPINIÓ

Les síndromes de fibromiàlgia i fatiga crònica són d'aquelles malalties que 
costen de visualitzar i que part de la societat encara estigmatitza. A banda, del 
dolor i tots els símptomes relacionats, els pacients han de patir en molts casos 
periples d'anys d'incomprensió i de visites de metge en metge fins que no 
aconsegueixen un diagnòstic que confirmi que tot allò que pateixen no és fruit 
de la seva imaginació, com a vegades se'ls ha acusat, fins i tot per part d'algun 
professional sanitari.Tota aquesta odissea es tradueix en frustració dels  
pacients, que un cop diagnosticats han de polimedicar-se sense que això sigui 
una solució per a una malaltia crònica de la qual encara se'n desconeix la  
causa. Diumenge se celebra el Dia Mundial de la Fibromiàlgia, una oportunitat 
 per conèixer més aquestes malalties invisibles però reals i reivindicar més 
recursos per investigació i formació de metges i la resta de personal sanitari.

MALALTS INVISIBLES 
Editorial

Les transformacions arreu són
graduals i si volem transformar el
nostre model de poble, ens corre 

pressa plantar aquesta llavor

quest divendres ha començat una 
campanya decisiva pel futur de 
Parets del Vallès. Decisiva perquè 
ens trobem davant d'una possi-
bilitat de ruptura de l'etapa de 

40 anys de govern socialista. La gestió de 
la darrera dècada s'ha vist marcada per la 
falta de projecte municipal, per actuacions 
faraòniques a correcuita que no tenen una 
vinculació entre elles, i això es tradueix en 
una gestió del present sense lideratges de 
projectes polítics ferms, però mai en una 
visió a llarg termini del Parets que volem 
d'aquí a 20 anys.

Sabem bé que les transformacions, ar-
reu, són graduals i si volem transformar el 
model de poble, ens corre pressa plantar 
aquesta llavor de transformació.

El PSC va firmar el pacte de govern de la 
legislatura entrant el 22 de novembre del 
2018, quan va aprovar col·locar la bandera 
espanyola a la plaça de la Vila a canvi de fa-
cilitar l'aprovació dels pressupostos muni-
cipals. El PSC tenia l'oportunitat de buscar 
nous aliats per aprovar els pressupostos a 
canvi d'incloure un seguit de mesures soci-
als, però va decidir col·locar la bandera es-
panyola, va decidir pactar amb Ciutadans. I 
el proper pacte ja està anunciat: serà el pac-
te de govern de la legislatura 2019-2023.

És per això que aquesta campanya serà 
decisiva per al futur de Parets. Aquesta 
campanya serà decisiva per aturar el pacte 

Trencar l'hegemonia socialista
PSC-Ciutadans. I per aturar-ho necessitem 
una alternativa útil, un projecte amb un 
model clar, i un partit capaç d'acumular la 
força suficient per girar el timó a l'esquer-
ra. Aquesta força actualment es diu Esquer-
ra Republicana, i us explicaré el perquè.

Les darreres eleccions del 28 d'abril han 
servit per mesurar la capacitat d'acumulació 
de vot, i Esquerra Republicana ha superat el 
rècord històric amb 2.678 vots, i ha aconse-
guit ser segona força per sota del Partit Soci-
alista. Però això no és un fet aïllat. A les elec-
cions al Parlament de Catalunya del 21 de 

desembre de 2017 Esquerra Republicana va 
ser la segona força a Parets per sota de Ciuta-
dans i superant també rècords històrics (fins 
al moment) acumulant 2.650 vots.

És per això que el 26 de maig l'alternati-
va per aturar el pacte PSC-Ciutadans és Ara 
Parets Esquerra Republicana, perquè si hem 
sigut capaços de fer-ho altres vegades, serem 
capaços de repetir-ho, sobretot amb la poca 
distància temporal entre les dues eleccions.

Després ja buscarem les millors aliances 
per fer aquest canvi de model i de projecte 
que necessita el nostre poble, però tenim la 
necessitat de fer afeblir el PSC, i això només 
es pot produir retallant les distàncies amb 
l'alternativa, i donant la victòria a un pro-
jecte sòlid. Repetim?

A

KÈNIA    
DOMÈNECH 

Regidora d'Ara Parets ERC

orre del seu fosc passat,
Corre per un nou color, pel seu 
futur.
Dos versos que tanquen el po-

ema Colors del futur, d’una alumna d’una 
escola de Parets del Vallès. Un missatge 
d’esperança perquè, d’un passat que ja és 
fosc, es pot aspirar a un demà més lluminós. 
Llegir narracions i poemes de nois i noies 
de les escoles del nostre Vallès és un regal 
que desvetlla la il·lusió d’un demà millor. 
La meva esperança sempre ha mirat cap 
al jovent i els meus anys de professor han  
estat per a mi els meus millors anys d’apre-
nentatge perquè els alumnes han estat els 
meus millors mestres. Mestres que m’han 
aplaudit, Mestres que m’han criticat i Mes-
tres que m’han renyat. Gràcies a tots perqué 
m’han obligat a pensar. I sortosament són 
alumnes els que encara m’hi obliguen. He 
estat jurat de dos premis literaris escolars, 
el de  Mans Unides, narracions d’un  tema 
per a un món millor i el de poesia del Niu 
d'Art de Parets. Uns 200 treballs entre nar-
racions i poemes m’han adoctrinat, i ho dic 
amb tota la intenció, sobre el valor de saber 
pensar, perquè m’han ensenyat com pensen 

Esperança jove per un futur millor 
i com ho manifesten. En els dos concursos 
d’enguany, davant el futur angoixant de la 
cultura per culpa de la política, els joves i 
les joves concursants feren més brillant la 
llum de l’esperança que garanteix un futur 
millor. Elles i ells, disparen amb seguretat 
les seves idees sobre els problemes socials 
de la pobresa, les guerres i la marginació de 
les dones. Reprodueixo un poema que que 
exemplaritza la temàtica. Es titula Reviure i 
diu: Les persones som com espelmes./ A ve-
gades ens consumim / pel foc d’una altra./ I, 
sense adonar-nos,/ la nostra cera es desfà;/ 
el nostre fil es crema / i el notre foc s’estin-
geix. /  Però si se’ns posa a un motlle, / se’ns 
dóna forma/ i se’ns col·loca un altre fil,/ po-
dem tornar a patir,/ o intentar descobrir / 
una nova manera / de ser feliç. 

Aquest poema i els versos del títol són 
d’alumnes de quart d’ESO. He triat aquestes 
cites perquè les he valorat molt expressives 
sobre l’ahir i el demà i el procès que cal se-
guir. Clarament defensen la conveniència i 
necessitat de pensar per poder compartir. 
Els participants del dos premis palesen una 
esperançadora claretat d’idees amb una 
aposta de futur basada en la paraula, el co-
neixement, el diàleg intergeneracional i la 
superació dels problemes. És el ressó del 
poema Juventud divino tesoro, del poeta de 
Rubén Dario. Verdaderament, el futur espe-
ra l’arribada dels joves d’avui al poder del 
demà.

C

JOAN   
SALA VILA   
 Escriptor i filòsof

scric aquesta columna mentre 
ens despertem amb la derrota 
del Barça a Anfield i el dia rúfol.
I això em fa pensar que moltes 

vegades venem la pell de l'ós abans de ca-
çar-lo. Metàfora que ens pot servir per la 
situació política actual. Semblaria que el 
resultat de les darreres eleccions ha allu-
nyat el perill del neofeixisme de les ins-
titucions i de la societat, però no és així. 
L'actuació dels partits de dreta s'assembla 
cada cop més a la dels vells partits feixistes 
del segle XX, i sense complexos. La situació 
és greu perquè posa en qüestió molts dels 
avenços socials que els països europeus 
han aconseguit després de dures lluites: 
lleis d'igualtat de gènere, lleis de protecció 
social, o drets de les persones.

E
LA PELL DE L'ÓS

Antropòloga
TRINA MILANPlatxèria

Ens esperen temps de canvis, amb la llui-
ta latent de la dreta més retrògrada amb les 
esquerres més laxes de la història. Com era 
allò que la ideologia ja no servia en aquest 
segle XXI? El moment ens demostra que la 
ideologia està més present que mai, i que és 
igual d'important que sempre. Les idees són 
la base del comportament humà, la nostra 
consciència personal i social és la que ens 
permet prendre decisions i  fer-les efectives. 

No hi ha altra manera de gestionar la so-
cietat que tenint clar que la formen totes 
les persones, rics i pobres, blancs i negres, 
homes i dones, gais i lesbianes, nadius i es-
trangers. Tothom.

Com en un equip de futbol, l'equip és el 
que aconsegueix la victòria, segurament 
perquè el Barça no juga com a equip darre-
rament és que va perdre aquest dia.
Ja ho diu l'Aragorn, hem d'estar atents i 
proactius contra el neofeixisme.
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Bústia
Casualitat?

Si passegeu per Mollet aquests dos o tres 
últims mesos veureu que tenim el poble 
cap per avall. Arreu hi ha obres, treballa-
dors municipals arranjant les voreres, els 
jardins, els senyals de trànsit, etc. S'estan 
fent treballs de millores que estaven apro-
vats des de feia com a mínim 1 o 2 anys, 
com per exemple la remodelació de la 
plaça Sant Jordi, entre d'altres. Està molt 
bé que s'arregli el poble. Així ha de ser o 
hauria de ser. Però... novament eleccions 
municipals! Casualitat que sempre haguem 
d'esperar que s'acabi el mandat per veure 
com milloren el poble?

Sr. alcalde Monrás, ha tingut molt de 
temps per fer tot això. El poble de Mollet 
mereix estar net, polit i arreglat des del pri-
mer dia, amb obres fetes de manera orga-
nitzada i progressiva, i no totes de cop du-
rant els mesos previs a les noves eleccions.
Espero que qui governi a partir del 26 de 
maig tingui en compte planificar i realitzar 
els treballs per millorar Mollet durant tot 
el mandat, i no uns dies abans dels comicis. 

 mark thomas / mollet del vallès

Incivisme a l'avinguda Sant Jeroni
Ens agradaria denunciar un reiterat com-
portament incívic a l'avinguda Sant Jeroni 
de Sant Fost. El que se'ns va vendre com 
una zona residencial, ha resultat ser tot 
el contrari. A la zona propera al Mercado-
na hi ha un bar que vulnera els drets dels 
veïns des de fa anys. L'horari d'obertura 
és de dilluns a dijous fins a les 23 h, i de 
divendres a diumenge fins a mitjanit. Això 
no es respecta, i molt freqüentment aquest 
establiment està obert fins a les quatre del 
matí. Si els clients es quedessin dins de 
l'establiment no hi hauria problema, però 
són a la porta d'aquest, bevent i cridant, 
concentrant de vegades fins a 10 persones 
(amb les seves mascotes bordant també). 
Això passa després de l'horari d'obertura, 
i es poden figurar que això impedeix des-
cansar els veïns. Es va fer un mesurament 
del nivell de soroll des del nostre balcó, i 
sobrepassa el permès per llei.

Si se'ls crida l'atenció des del balcó, el que 
s'aconsegueix és que ens diguin que ens 
anem a viure a la muntanya amb les cabres. 
I si les coses funcionessin com haurien, en 
cridar la policia local, aquesta hauria de per-
sonar-se i fer que tanquin el local a aquelles 
hores. El que fa la Policia Local és, o no per-
sonar, o simplement passar amb el cotxe 
per la porta, sense fer que es tanqui el bar.

A més, una de les nits que es va cridar a 
la Policia Local, al matí següent, el nostre 
cotxe, aparcat en una plaça reservada per a 
nosaltres en tenir jo una minusvalia –amb 
aquesta plaça desafortunadament just al 
costat del bar– va aparèixer amb les quatre 
rodes punxades.

L'últim episodi va ser el dia 13 d'abril, 
quan jo vaig trucar a la Policia Local, la va 
cridar el meu marit i la va cridar el meu fill. 
En una d'aquestes trucades, el policia, que 
no semblava molt disposat a ajudar, ens va 
interrogar a nosaltres amb un: "Està vos-
tè segur que des d'un tercer els molesta?" 

(Com si això fos un episodi aïllat o mai els 
cridéssim abans!). Després de passar una 
sola vegada, sense cridar l'atenció al bar ni 
als seus clients, el rebombori va continuar. 
En trucar de nou a la policia i no passar, 
vaig haver de ser jo mateixa qui sortís al 
balcó (exposant als insults que pogués re-
bre) per demanar-los que marxessin.

Ens hem hagut de buscar un advocat per-
què les nostres queixes són ignorades per 
la policia local i també per l'Ajuntament (ja 
he perdut el compte de les vegades que he 
enviat correus a l'alcaldessa sense obtenir 
cap resposta). Ens sembla que la Policia Lo-
cal i l'Ajuntament estan fent desistiment de 
les seves funcions permetent això, que com 
dic està passant des de fa anys. 

 isabel gallego / sant fost

28-A, una lliçó als partits
L'electorat espanyol us ha donat una lliçó 
a tots, sense excepcions. Alguns partits heu 
fet creure que el vostre discurs era de re-
but a tot Espanya, i s'ha demostrat que no 
és així. La gran majoria de la gent vol que 
el país avanci i millori en tots els aspectes, 
però vosaltres us heu entestat a seguir par-
lant només d'alguns temes, que s'ha vist 
que no van enlloc.

Hi ha pocs que hagin reconegut la derro-
ta, encara que amb la boca petita i en privat 
segur que s'han adonat que el seu missatge 
ha estat erroni. Espero que aquests resultats 
serveixin per avançar i no per retrocedir 
més. Encara que com seguiu amb missatges 
erronis, em temo que no avançarem res. Veu-
rem què sou capaços de fer entre tots.

Recordeu que en quinze dies tenim unes 
altres eleccions. Si la gent no s'ha cansat 
d'anar a votar, es poden veure coses molt in-
teressants. Molta sort a tots i recordeu que 
esteu aquí per governar i tractar de soluci-
onar tots els problemes que té aquest país, 
no per barallar-vos de manera permanent. 

 enrique romero / mollet del vallès

Aquest Barça
A un equip i club d'elit com el Barça, per 
arribar a l'excel·lència, se li ha d'exigir tre-
ball, humilitat i més treball. Sembla senzill, 
però no ho és quan parlem de jugadors amb 
la vida més que solucionada, alguns dels 
quals divinitzats. Ens trobem amb un 3-0 
a favor i a 90' en camp contrari per poder 
disputar una final de Champions. Sembla-
va senzill però en esport res ho és i ho van 
oblidar. Un 4-0 ens va despertar del somni. 
Les llàgrimes dels aficionats mereixen un 
altre tracte que no es va donar en el camp 
ni fora d'ell. El perdó d'alguns jugadors no 
serveix perquè no alleuja. Estan obligats a 
molt més per evitar aquestes llàgrimes que 
entenen una derrota, però no sense humili-
tat, esforç, treball i més treball.

Ningú no es pot creure que en un equip 
d'elit com el Barça, l'entrenador decideix en 
solitari com juga l'equip. Aquest Barça neces-
sita honradesa esportiva, perquè les victòries 
que aixequen els trofeus que generen l'excel-
lència necessiten valors que en demasidas 
ocasions a aquest Barça se li obliden. 

 david creus / mollet del vallès
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El CC Mollet, campió del Memorial Fidel Bagan
El Club Ciclista Mollet es va proclamar campió en la 23a edició del 
Memorial Fidel Bagan de Sabadell en categoria júnior. Francisco 
Muñoz va ser primer de la general després de recórrer 70 quilòmetres. 
Aquesta prova és puntuable per la Copa Catalana Cadet i Júnior de la 
Federació Catalana, en la qual Adrian Ferrer es manté líder.

Segura, campió juvenil d'Espanya
El jugador llagostenc de futbol sala Alberto 
Segura es va proclamar campió d'Espanya en 
categoria juvenil amb la selecció catalana. El 
torneig es va disputar a Lleó el cap de setmana. 
Catalunya va guanyar la final contra Galícia.

ESPORTS

MONTMELÓ. Aquest divendres es 
dóna el tret de sortida al Gran Pre-
mi d'Espanya de Fórmula 1 al Cir-
cuit de Barcelona-Catalunya, amb 
els entrenaments lliures que co-
mencen a les 11 h. La cursa arren-
carà el diumenge a les 15.10 h, i 
constarà d'un total de 66 voltes.  
Abans es farà la presentació de la 
graella. A més, durant el matí, es 
disputaran les curses de FIA Fór-
mula 3 i Fórmula 2, a les 10.15 i 
11.30 h, respectivament. I el dis-
sabte hi haurà els entrenaments 
qualificatius a partir de les 15 h.

Mercedes, líder indiscutible
L'escuderia Mercedes lidera amb 
molta diferència la classificació 
del Mundial. Suma 173 punts, per 
sobre de Ferrari que en té 99. El 
pilot finès Valtteri Bottas arriba 
al GP d'Espanya com a líder de 
la taula classificatòria amb 87 
punts, després de la seva victòria 
al GP d'Azerbaidjan i al d'Aus-
tràlia. L'altre pilot de Mercedes, 
el britànic Lewis Hamilton, el 
segueix a només un punt de dis-
tància, havent aconseguit també 
dues victòries –al GP de Bahrain 
i al de la Xina–. 

'L'homenatge que mai es va fer'
Enguany, el Circuit de Barcelo-
na-Catalunya vol retre home-
natge als pilots Ayrton Senna i 

circuit de barcelona-catalunya

MOTOR | F1  ES RETRÀ HOMENATGE A SENNA I RATZENBERGER AMB UNA BANDERA FUSIONADA

Arrenca el 29è Gran Premi
de F1 al Circuit de Montmeló

Roland Ratzenberger, que van 
perdre la vida ara fa 25 anys al 
circuit d'Imola durant el Gran 
Premi de San Marino. 

L'organització l'ha titulat L'ho-
menatge que mai es va fer, ja que 
el brasiler Senna volia home-
natjar el dia de la cursa d'Imola 
l'austríac Ratzenberger, que ha-
via mort durant les sessions de 
classificació. Senna, però, va mo-
rir durant la carrera. 

Els comissaris, a l'hora d'assis-
tir-lo, van descobrir una bandera 
austríaca a la butxaca de la seva 
granota, que ell s'havia guardat 

per poder retre-li un homenatge 
al pilot austríac des del podi del 
GP de San Marino.

El Circuit de Montmeló, a partir 
d'aquesta història, ha creat una 
bandera austríaca-brasilera, fu-
sionant les nacionalitats dels dos 
expilots, amb l'objectiu que el 
públic que assisteixi a l'esdeveni-
ment internacional la llueixi du-
rant la carrera i que el vencedor 
del Gran Premi d'Espanya pugi al 
lloc més alt del podi amb aques-
ta bandera per completar "l'ho-
menatge que mai es va fer", en 
nom d'Ayrton Senna.  nil artiaga

ESPECTACLE  El Circuit s'omplirà per un dels grans esdeveniments del motor

víctor león

DIVERSES CATEGORIES  La trobada va reunir patinadores de totes les edats

MOLLET. El 18è Trofeu Ciutat de 
Mollet de patinatge artístic va re-
unir 340 patinadores d'un total de 
24 clubs, que van participar des 
de categoria mini fins a sènior. El 
torneig es va disputar al pavelló 
Municipal de la Riera Seca.

El Club Patinatge Artístic Mollet 
va assolir un total de deu podis. 
En la categoria aleví, Judit Sallent 
va quedar primera i Valeria Zago-
raeva, tercera. D'altra banda, Ana 
Bertran va ser primera en cadet. 
Les categories júnior i sènior es 
van unificar en una sola: Júlia 
Marco –sènior– va ser segona, i 
Marta Sallent –júnior–, tercera. 
Per últim, el CPA Mollet també va 

assolir cinc podis en la categoria 
d'iniciació.  nil artiaga

PATINATGE ARTÍSTIC  EL CPA MOLLET VA ASSOLIR DEU PODIS

340 patinadores participen
al Trofeu Ciutat de Mollet

Amb el CP l'Aldea

La patinadora del CPA Mollet Júlia 
Marco va obtenir la medalla de bron-
ze al Campionat d'Europa de Grups-
Show i Precisió de patinatge artístic 
amb el Club Patí l'Aldea, club amb el 
qual competeix en la modalitat de xous 
petits. El campionat es va celebrar a la 
ciutat italiana de Reggio Emilia.

JÚLIA MARCO, 
TERCERA D'EUROPA
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cF martorelles

CELEBRACIÓ  Els jugadors del CF Martorelles celebren l'ascens de categoria

MARTORELLES. El CF Martorelles 
jugarà la temporada que ve a la 
Tercera Catalana, després d’haver 
certificat l’ascens el cap de setma-
na passat. A falta d’una jornada 
perquè acabi la lliga, els martore-
llencs s’han proclamat matemàti-
cament, a més, campions del grup 
5 de Quarta Catalana, gràcies al 
triomf amb solvència per 5-0 da-
vant el Palau-solità i Plegamans B. 
Amb aquest resultat, el CF Marto-
relles suma 80 punts i es distancia 
a sis del segon classificat, l’Amet-
lla AE, que ja no podrà assolir la 
primera plaça.

El president del club del Baix 
Vallès, Carles Sig, explica que "és 
un orgull per al poble". "Els 
jugadors, la majoria de Marto-
relles, tenien molt nivell i les 
expectatives eren molt altes", 
assegura Sig. I afegeix que "la 
gent del poble ha donat molt 
suport a l'equip". De cara a la 
temporada que ve, el president 
declara que es volen fer alguns 
fitxatges "amb experiència".

El CF Martorelles tancarà la 
temporada amb un partit intrans-
cendent al camp del Bufala Unió 
Esportiva, diumenge (17 h).  n.a.

Quarta Catalana  S'HAN PROCLAMAT CAMPIONS DEL GRUP 5

El CF Martorelles ascendeix
a la Tercera CatalanaDISSABTE REBRAN EL SARRIÀ AL ZONA SUD

La ressaca del derbi passa factura a 
la Molletense al camp del Montcada
MOLLET. La UD Molletense encadena dues derrotes consecutives. Des-
prés de caure al derbi contra el CF Mollet, va perdre al camp del Mont-
cada –quart classificat– per 1 a 0, en el partit corresponent a la 31a jor-
nada de Segona Catalana. Els locals en van tenir prou amb un gol d'Èric 
Joan Paratore per emportar-se els tres punts davant una Molletense 
que baixa fins a la 42a posició. Els homes d'Antonio Filgaira segueixen 
amb 42 punts. Dissabte a les 17.30 h rebran un rival directe, el Sarrià, 
equip que ocupa la desena plaça de la classificació.  

ELS HOMES DE GALLARDO TENEN 65 PUNTS

MOLLET. El CF Mollet UE visitarà el 
camp del Canyelles –12è classifi-
cat–, aquest diumenge a les 12 h, 
en el partit de la 32a jornada. Als 
molletans els queden tres finals 
per aguantar en la segona plaça, la 
de promoció d’ascens. Els homes 
de Jordi Gallardo segueixen su-
mant de tres en tres. L’última vic-
tòria la van aconseguir diumenge 
passat contra el Pubilla Casas (4-
1), al camp municipal Germans 
Gonzalvo. 

A la primera part es van viure 
tres minuts de bojos: del 0-0 al 
minut 21, es va passar del 2-1 al 
23. Els locals es van avançar en el 
marcador gràcies a un gol en prò-
pia porteria. I just després, David 
Garcia posaria el 2 a 0 a l’electrò-
nic. Tot seguit, el Pubilla Casas 
retallaria distàncies amb el 2-1, 
resultat amb el qual s’arribaria al 
descans. A la segona meitat, Óscar 
Casado va fer el 3-1 al minut 69, i 
Castro, el definitiu 4-1 al 78.  

El Mollet visita Canyelles en 
la primera de les tres finals

PARETS. El CF Parets rebrà el líder 
al camp municipal Josep Seguer 
diumenge a les 12 h. El Berga és 
el primer classificat del grup 4 de 
Segona Catalana, amb els matei-
xos punts que els paretans –58–; 
el que succeeix és que els de David 
Parra són segons pel gol average.

A falta de tres jornades perquè 
acabi la competició, aquest en-
frontament serà clau en la lluita 
per l’ascens a Primera Catalana, 
un objectiu que el CF Parets porta 
perseguint durant bona part de la 
temporada. Si els homes de David 
Parra aconsegueixen la victòria, 
es col·locaran primers en ascens 
directe –ara mateix se situen en 
zona de promoció–.

Triomf vital contra el Ripollet
El Parets va aconseguir una victò-
ria molt important al camp d'un 
rival complicat en l'últim partit de 
lliga: 0-1 contra el Ripollet. Bilal 
Azejel va fer el gol de la victòria. 

FUTBOL | Segona Catalana   

El Parets rebrà
el Berga en un 
dels partits més 
importants

Tercera Catalana  TOTS DOS ESTAN OBLIGATS A SUMAR 3 PUNTS

El Montmeló Unió Esportiva rebrà 
la visita de la UD Lourdes dissabte 
a les 16.30 h. A falta de tres jorna-
des per finalitzar la Tercera Cata-
lana, els montmelonins estan obli-
gats a guanyar per intentar assolir 
la promoció d'ascens, que ara ma-

teix té a set punts. El Lourdes, per 
la seva banda, també està obligat 
a guanyar els tres últims partits 
si vol evitar el descens a Quarta 
Catalana. Els molletans vénen de 
guanyar 7-3 com a locals. El Mont-
meló, de perdre a fora per 2-1.  

El Montmeló UE rep la UD Lourdes
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LA AMISTAD NO TIENE FRONTERAS, 
dos buenos amigos Fernando y Duc

Ana María

Cuando falleció hace unos años la Negreta, 
una preciosa perra cruce de Partor Belga de 
un carácter tierno, simpática, muy sociable… 
su familia humana estuvo durante mucho 
tiempo muy triste. Decidieron adoptar a Duc, 
un bodeguero víctima del abandono y pronto 
suavizó esa tristeza con su desparpajo. Se 
ganó su cariño con esa dulce mirada y entró a 
dar un aire fresco a sus vidas. Duc pasó de ser 
un bodeguero a un “bodegón” mi califi cativo 
cariñoso hacia él por sus lorzas bien trabaja-
das y que consiguió a base de  extras de co-
mida haciendo teatro  con el título de la obra 
“cara pena” como saben hacer tan bien y a la 
que sus dueños no podían resistirse.

Fernando pasó por la clínica hace unos días 
para hacer un chequeo a Duc. Salí un momen-
to de la sala de consulta para buscar material 
que necesitaba para realizar  sus analíticas y 
al entrar me encontré con una imagen muy 
entrañable. No pude evitarlo y con su permi-
so tuve que fotografi arlos. Estaban abrazados 
como dos buenos amigos mientras Fernando 
mantenía una conversación con su compañe-
ro y el escuchaba atentamente sus delicadas 
palabras. Ese momento plasmó en mi retina 
la culminación de lo que quiero transmitir por 
el amor a los animales, a un compañero de 
experiencias, de viaje, de vida.

Al publicar las fotos en la página de Facebook 
de la clínica, un aluvión de escritos positivos me 
hizo ver que todavía hay mucha gente con una 
sensibilidad abrumadora hacia sus animales. 

Os voy a poner algunos de estos párrafos es-
critos por personas que reaccionaron tan po-
sitivamente a estas imágenes:

“Todos los animales saben escuchar y enten-
der, (menos el ser humano, que según dicen 
es el racional), sólo hay que probar a hacerlo 
sin que te importe lo que piensen los que a 
veces te escuchen. Yo personalmente he te-
nido conversaciones con todos los animales 
que he tenido, y me he entendido más con 

ellos que con algunas personas.
Si alguien que lea esto no lo 
ha probado, que lo pruebe 
y verá el resultado, te 
sientes muuuy bien.
Ellos dan mucho por 
muy poco”.

“Si los animales nos 
dan mil vueltas a los 
humanos. Ellos nunca 
te traicionan. Son puro 
amor y de buen cora-
zón. Seguiremos luchan-
do por ellos”.

“Esas son de las mejores con-
versaciones que se pueden llegar a 
tener“.

Pero por desgracia son muchas la noticias 
que nos llegan a diario que empañan la bue-
na gente, como son que en España se dejan 
morir más de 50.000 galgos al terminar la 
temporada de caza y que los abandonan para 
no tener que pagar la comida para alimen-
tarlos y mantenerlos vivos. Y que seguimos 
siendo el país líder en abandono de animales 
de la Unión Europea. Contrasta con las cifras 
tan generosas y ejemplares de líderes mun-
diales en trasplante de órganos. Porque ese 

contraste tan abrumador. ¿Qué es 
lo que está pasando?. ¿Qué nos 

falta para concienciar y lle-
gar rebajar estas cifras y 

que consigamos ser tam-
bién líderes en derechos 
de los animales y lucha 
contra el abandono y 
maltrato. Hay mucho 
por lo que refl exionar. 
Según el estudio de 

fundación Affi nity en el 
2017 fueron abandona-

dos más de 137.000 perros 
y gatos.

Os dejo que refl exionéis sobre es-
tas preciosas imágenes que  hablan por 

sí mismas. Los animales se han quedado sin 
voz en el congreso. Pero seguiremos luchan-
do por sus derechos y por conseguir aban-
dono y maltrato cero. Ellos están silenciados 
pero nosotros como Fernando con Duc no los 
dejaremos sin ser escuchados.

Todos somos Fernando, todos somos Duc y 
vosotros y nosotros vamos a hablar por ellos.

Desde ANAVETS hacemos un llamamiento 
al No abandono al No maltrato y que estas 
cifras no sigan creciendo.
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FUTBOL SALA  LES LLAGOSTENQUES SÓN LÍDERS AMB 67 PUNTS

LA LLAGOSTA. El CD la Concòrdia 
visitarà aquest dissabte (18 h) la 
pista d'un rival a priori assequi-
ble: l'Avenida Alagón, que en l’úl-
tim compromís de lliga va sortir 
ben escaldat de la pista del Xaloc, 
on va rebre 15 gols (15-2).

Continuen líders a la lliga
La Concòrdia va derrotar el dis-
sabte l'Hispànic de Torrent –10è 
classificat– per 6 a 1, en el partit 
corresponent a la 28a i antepe-
núltima jornada de la Segona Di-
visió Nacional Femenina.

Amb aquest resultat, les no-
ies de Dani Mosteiro continuen 
al capdavant de la classificació 
amb 67  punts, amb dos de marge 

respecte al Xaloc Alacant –segon 
amb 65 punts–. Si les llagosten-
ques acaben líders a la fase re-
gular, jugaran posteriorment el 
play-off d'ascens a la Primera Di-
visió, la màxima categoria estatal 
de futbol sala femení.

Van caure a la Copa Catalunya
El CD la Concòrdia va quedar fora 
de la Copa Catalunya, la competi-
ció en la qual l'any passat va ser 
subcampiona. Enguany, però, va 
caure en el partit únic dels quarts 
de final contra l'Eixample (2-0). 
Els dos gols van arribar al tram 
final de partit, en el que va ser un 
enfrontament força igualat entre 
ambdós equips.  nil artiaga

La Concòrdia visita el cuer
en la penúltima jornada

LA LLAGOSTA. El Joventut Handbol 
la Llagosta va finalitzar la fase re-
gular de Tercera Catalana en sise-
na posició del grup B, després de 
sumar un punt com a local contra 
el Sabadell B (35-35). D'aques-
ta manera, els llagostencs han 
aconseguit classificar-se per a la 
fase d'ascens a Segona Catalana. 
Aquesta fase constarà de dues 
eliminatòries a doble partit. La 
primera serà aquest dissabte a 
les 20.30 h al Pavelló Antonio 
García Robledo, contra el For-
nells, equip que va quedar cinquè 
a la lliga regular.  

HANDBOL  

El Joventut 
Handbol jugarà 
la fase d'ascens a 
Segona Catalana

Navarro i Ávila, classificats per als WRG
El rider molletà Adrià Navarro i el de Montornès, Erik Ávila, s’han classificat per 
als World Roller Games en ser segon i cinquè, respectivament al campionat 
d’Espanya d’scooter en modalitat de park. Navarro es va proclamar, a més, 
Campió de Catalunya. Ávila va ser tercer en l'àmbit català.

radical 360

PREMIS  COLLADO I SAAVEDRA VAN GUANYAR EN SÈNIOR

SANT FOST. El pavelló 2 va cele-
brar dissabte la 30a edició de la 
Nit de l'Esport. Jonathan Collado, 
dels Veterans de la UE Sant Fost 
de futbol va ser guardonat en sè-
nior masculí. Noa Saavedra –del 
Club Patinatge Sant Fost– va ser la 
guanyadora en sènior femení. En 
categoria júnior, Imanol Morote 
–del CP Sant Fost– va guanyar el 
premi en masculí; i, en femení, la 
guardonada va ser Núria Resa, del 
Club Handbol Sant Fost.

D’altra banda, es van fer reco-
neixements a les futures prome-
ses del poble: de la UE Sant Fost, 
a Èric Raspall i a Iris Sánchez; 
del Bàsquet, a Víctor Canga, Bru-
na Aranda i Emma Arozarena; de 
l’Handbol, a Hug Casas i Carlos 
Castillo; i, per últim, del Club Pa-
tinatge, a Noa Guillem.

Amb motiu del 30è aniversari 
de la Nit de l’Esport es van projec-
tar imatges històriques de l’esport 
a Sant Fost.  

30 anys de Nit de l'Esport
aj. sant Fost

RECONEGUTS  Els guanyadors amb l'alcaldessa i el regidor d'Esports
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MOLLET. L’equip sènior masculí 
de l’escola Sant Gervasi jugarà la 
temporada que ve a la Copa Cata-
lunya. Hi tornarà dues tempora-
des després, ja que a falta d’una 
jornada perquè acabi la lliga, els 
molletans han aconseguit l'ascens 
matemàtic i, a més, s’han procla-
mat campions de grup. L’ascens 
era l’objectiu principal de la tem-
porada per al Sant Gervasi: "Es-
tem molt contents per haver 
assolit l'objectiu. A més, ho hem 
fet amb la majoria de jugadors 
de l'escola", explicava el tècnic de 
l'equip, Jordi Grau. Els molletans 
havien de guanyar un dels dos 

marc barrio

SUPERIORITAT  El Sant Gervasi va sortir molt ficat en el partit des del principi

BÀSQUET | Primera Catalana  VA QUEDAR CAMPIÓ DE GRUP EN SUPERAR EL CLARET (82-50)

partits que quedaven de lliga per 
certificar l'ascens a la màxima ca-
tegoria del bàsquet català, i ho van 
aconseguir el dissabte en superar 
el Claret a casa per 82 a 50, en el 
partit de la 25a jornada. "Vam fer 

un partit molt seriós, vam sor-
tir molt ficats", subratllava Grau. 
"Volíem assegurar l'ascens da-
vant de la nostra afició i vam 
treballar molt durant la setma-
na", afegia l'entrenador.

De cara a la temporada que ve, 
el tècnic del Sant Gervasi, expli-
ca que l'objectiu és consolidar 
l'equip a la Copa Catalunya amb 
jugadors de casa: "No volem per-
dre la identitat, i per això inten-
tarem no fer gaires canvis, però 
haurem de ser molt competi-
tius", concloïa Jordi Grau.  n.a.

Bola corre la dura Ultra 
Marató de Costa Rica
MOLLET. El corredor molletà d’ul-
tra maratons Jonathan Bola va 
córrer per primera vegada una 
ultra marató d’autosuficiència: la 
Volcano Ultra Marathon de Costa 
Rica –del 5 al 14 d’abril–. Va ser 
una prova molt dura, plena d’obs-
tacles, canvis de clima, terrenys 
pantanosos i, fins i tot, animals 
perillosos, tal com explica l’atle-
ta. “A la primera etapa, quan 
ens vam endinsar a la selva, 
em vaig espantar amb les veus 
dels micos que et passaven per 
sobre i es pixaven al teu cap”, 
recordava Jonathan Bola. A més, 
explicava que els corredors por-
taven un matxet per si els ataca-
va un animal perillós. “Hi havia 
serps, cucs enormes i molts 
insectes”, assegurava. I és que la 
Volcano Ultra Marathon de Costa 
Rica va ser tota una aventura que 
travessava selves i muntanyes. Al 
ser una prova d’autosuficiència, 
des de l’organització només els 
donaven aigua, però tampoc gaire 
sovint: “Moltes vegades ens ha-
víem d’espavilar i agafar aigua 

RESISTÈNCIA | MÉS D'UNA SETMANA PER SELVES I MUNTANYES

JONATHAN BOLA 

dels rius, fruites del bosc i fins i 
tot pescar a la platja”, destacava. 

Bola va haver d'abandonar la 
primera etapa per un cop de ca-
lor. "Hi havia més de 35 graus 
de temperatura i un 90 per 
cent d’humitat. Els metges em 
van recomanar que abandonés 
l’etapa", explicava. A més, a la 
segona, va patir un fort cop al tur-
mell després de relliscar. 

Tot i la dificultat de la ultra ma-
rató, Bola va poder acabar la pro-
va i en 24è lloc de 29.  nil artiaga

El Sanger 
puja a Copa 
Catalunya

CURSA POPULAR  HI HAURÀ TRES RECORREGUTS ESPECÍFICS

MOLLET. Diumenge, el Centre d'Es-
tudis Mollet organitza la 31a edi-
ció de la Milla Urbana – Memorial 
Julio López. La sortida tindrà lloc 
a l’av. Llibertat a les 9.30 h, davant 
del Mercat Municipal. Un any més, 
hi haurà un recorregut especí-
fic de 200 m perquè les famílies 
puguin participar amb els seus 
nadons de 0 a 3 anys. Els altres 

dos recorreguts específics estan 
pensants per als infants de 3 a 5 
anys (200 m) i per les categories 
de prebenjamí i benjamí (850 m). 
Per a la resta d’edats, el recorre-
gut serà d’una milla. Les inscripci-
ons són gratuïtes per a tothom i es 
poden fer fins mitja hora abans de 
cada cursa. Només es podrà parti-
cipar en una sola prova.  

Mollet acollirà diumenge la 
31a edició de la Milla Urbana 

Amb Catalunya

Dos jugadors de bàsquet molletans i 
vinculats a l'Escola Sant Gervasi  es van 
proclamar subcampions amb Catalu-
nya en el Campionat d’Espanya de se-
leccions autonòmiques de la categoria 
mini. A l'equip femení, Martina Montón 
va arribar a la final amb la selecció ca-
talana, però la va perdre, contra Anda-
lusia. I al masculí, Marc Garcia també 
va perdre la final contra la selecció 
andalusa. Per amdbós, era la primera 
experiència en un campionat estatal.

DOS MOLLETANS, 
SEGONS A L'ESTATAL
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SANT FOST. Sant Fost viurà aquest 
dissabte un dia dedicat als més 
menuts. Es tracta del Mainafest, 
un festival íntegrament pensat 
per a la canalla que durant tot el 
dia comptarà amb tallers, activi-
tats i concerts i que se celebrarà a 
l'entorn del Pavelló 2. La festa co-
mençarà a les 11 h amb l'obertura 
de portes i el concert de Maina-
sons. Els següents en pujar a l'es-
cenari seran els Xiula (13 h). Els 
seguirà l'animació de Ràdio Sant 
Fost amb Música per a infants i el 
grup Souling Duo Kids a les 16.30 
h. Els dos últims grups en actuar 
seran els Dantuvi amb la canalla a 
les 17.45 h i La Belluga a les 19 h.

Durant tot el dia hi haurà tallers 
d'allò més variat. Ràdio Sant Fost 
farà que els més menuts s'acostin 
a la tasca dels DJ i Protecció Civil 
de Sant Fost disposarà un espai 
d'aventura. Per la seva banda, la 
Biblioteca municipal també tindrà 
el seu propi emplaçament dedicat 
a la lectura. A tot això cal sumar 
tallers sensorial per a nadons, 

mainasons

MÚSICA PER A MENUTS El grup portarà clàssics infantils a l'escenari

Arriba el Mainafest, el primer 
festival infantil de Sant Fost

ANIMACIÓ  S'OBRIRAN PORTES A LES 11 H I HI HAURÀ CINC CONCERTS FINS A LES 20 H

CULTURA
L'Abelló proposa un joc futurista
Dins el cicle d'aparadors Ficcions Urbanes, el 
Museu Abelló organitza dissabte a les 17 h, 
Game of Kin, un joc de ciència-ficció 
ambientat en un futur on els humans 
s'han d’emparentar amb altres espècies.

LA LLAGOSTA. La companyia 
Nanocosmos Teatre va represen-
tar el passat cap de setmana l'obra 
La herida del tiempo perdido, del 
dramaturg britànic B. Priestley. Ho 
va fer per partida doble, primer el 
dissabte i després diumenge, al 
Centre Cultural. Aquest text teatral 
estrenat l'any 1937 retrata les vi-
cissituds d'una família anglesa que 

marc barrio

TEATRE  L'OBRA ES SITUAVA EN UN LONDRES DEL PASSAT

SOBRE L'ESCENARI  El públic va valorar positivament el vestuari

Nanocosmos Teatre 
de la Llagosta es 
passa al drama

Les bèsties del foc es reuneixen a la Llagosta
Aquest dissabte, a partir de les 17 h, la colla de diables Les Llagostes 
de l'Avern organitza la 6a Trobada de bèsties de foc. Aquest any, 
acompanyarà a l'Espurna, la bèstia de la Llagosta, el Drac Apocaleus 
de la colla de Vallirana, el Gall Abraxas de Palau Solità i Plegamans, 
el Poll Foll Ripollet i el Pollot menja gats de Mongat.

taller de "pintacares", de cuina o 
d'experimentació amb insectes.

En la seva primera edició 
aquest esdeveniment ja ha venut 
més de 150 entrades que es po-
den comprar al web Entràpolis i 
als centres Kids & Us de Mollet, 
Parets, Santa Perpètua i Montor-
nès. Tenen un preu de 10 euros 

anticipades i de 12 a taquilla. Hi 
ha un pack de 35 euros que cons-
ta de 4 entrades i els menors de 3 
anys tenen entrada gratuïta.

L'organització del Mainafest ha 
comptat amb el suport de l'Ajunta-
ment, Ferrimax i Kids&Us del Baix 
Vallès. El diari Som és diari oficial 
del festival. i

viu en un barri als afores de Lon-
dres del primer terç del segle XX.

Nanocosmos Teatre va fer un ba-
lanç positiu de les representacions 
de l’obra. Si dissabte la platea va 
estar gairebaé plena, diumenge es 
va registrar mitja entrada. Així ma-
teix, la companyia, en declaracions 
a Ràdio la Llagosta, va considerar  
molt satisfactòria la resposta del 
públic, que va valorar especialment 
l’escenografia del muntatge i també 
el canvi de registre de la companyia 
amb la posada en escena d’un dra-
ma, ja que fins ara la companyia 
sempre havia representat obres 
còmiques. Ara Nanocosmos Teatre 
es planteja portar La herida del ti-
empo perdido a sales de fora de la 
Llagosta. i
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PARETS. El famós actor Pep Plaza 
actuarà el dissabte a les 22.30 h a 
la Sala Basart - Cooperativa amb 
la seva obra I ara què més?

La majoria coneixerà Plaza per 
les seves imitacions i per plorar 
de riure a programes de televisió 
com Polònia o Crackòvia. Jordi 
González, Lluís Canut, Joan Gas-
part, Pep Guardiola, Jordi Pujol o 
Quim Monzó, entre molts d'altres, 
han estat representats per aquest 
actor que es va forjar al teatre 
amateur mataroní i a la ràdio local 
d'Argentona i Arenys de Mar.

Pel que fa a l'obra que Plaza 
duu a Parets i que es va estrenar 
el 2013 al Club Capitol, es tracta 
d'un monòleg en què durant més 
d'una hora i mitja interpretarà 
uns seixanta personatges sobre 
l'escenari. Acompanyat en alguns 

L'obra, organitzada pel Servei de 
Cultura, vol celebrar els 40 anys de 
la Comissió de Festes. Les entrades 
ja estan exhaurides.  

moments per un piano, l'actor 
constantment dialoga amb el pú-
blic, ja que aquesta és una part 
fonamental de l'espectacle.

pep plaza

TEATRE  HA ENCARNAT AMB HUMOR PERSONATGES COM PEP GUARDIOLA O QUIM MONZÓ

Pep Plaza imita una seixantena 
de personatges a Parets

TAMBÉ A TELEVISIÓ És popular pels seus papers a Polònia o Crakòvia

L'Ensamble  Mollet,  sota  la batuta de  J.M.  Aparicio, va interpretar el dissabte 
a l'Auditori  de  l'Escola  Municipal  de  Música un concert homenatge a Jean 
Michel Jarre. Es tracta d'un músic i compositor reconegut a escala mundial  
en el camp de la música ambient i els sons New Age. Al concert també va 
participar-hi l'Orquestra Artmusic.  Foto: Víctor León

Mollet a ritme de música ambient

Can Rajoler va acollir dissabte l'11è Festival de Poesia Escolar organitzat per Niu 
d'Art Poètic. Els alumnes de 1r a 4t d'ESO dels instituts Torre de Malla i La Sínia 
van presentar 67 poemes, i Marina Serra al violí va amenitzar la tarda. Foto: J.S.

Alumnes d'ESO amb la poesia a Parets

'Esto es imposible',
a la Sala Fiveller

90 veus cantaran 
temes de pop

El grup de teatre de Can Panti-
quet representarà la seva obra 
Esto es imposible a la Sala Fi-
veller el dissabte a les 19 h. La 
peça, que es va estrenar el març 
a Can Gomà, posa en escena fets 
quotidians amb humor i drama.

El Grup de Ball de Gitanes de la 
Llagosta organitza la seva 43a 
Ballada el diumenge a les 11.15 
h. L'acompanyaran les colles de 
Lliçà d'Amunt, Polinyà, Lliçà de 
Vall, Cerdanyola i Parets.

La Coral Miranda ha convidat al 
Casal Cultural de la Llagosta el 
pròxim dissabte al Cor Vivace, que 
presentarà la seva gira BAQ-TOUR 
2019. Aquest grup amb més de 90 
cantaires interpretarà temes dels 
Beatles, Abba o Queen.

El casal municipal de gent gran 
Asoveen de Parets viurà el dissab-
te a partir de les 11 h la Festa de 
la Flor. L'acte comptarà amb un 
concurs de rams i roses i amb el 
ball amb el grup Choffers.

AGENDA

La 43a ballada de
Gitanes a la Llagosta

L'Asoveen celebra la 
Festa de la Flor

El llibre de segona 
mà és viu a Mollet

La Superbleda en 
acció a Can Rajoler

T'agrada remenar entre llibres 
per trobar joies de la literatura? 
Aquest dissabte a partir de les 8 
h es celebra la 7a Fira del llibre 
de segona mà a la Rambla Bal-
mes de Mollet.

La pallassa Helena Escobar és qui 
interpreta la protagonista de Su-
perbleda un espectacle organitzat 
per Rialles, que es representarà el 
diumenge a les 18 h al Teatre de 
Can Rajoler. 

MOLLET. Les colles de Morats i 
Torrats organitzen aquest diu-
menge al parc de Can Mulà, la seva 
4a Barbacoa Solidària. A partir de 
les 11 h i fins ben entrada la tarda, 
per un preu de 7 euros, es podrà 
gaudir de bon menjar, la màgia de 
Pau Segalès, tallers d'artesania, 
balls de l'Esbart o la banda del 
Moll Fer i Músics Morats. També 
hi haurà opció vegana i els benefi-
cis es destinaran a l'Hospital Sant 
Joan de Déu per a la investigació 
del càncer infantil. 

Brases solidàries a 
Can Mulà amb els 
Morats i els Torrats

POPULAR 
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Dues propostes a 
La Marineta pel
Dia de la Dansa
MOLLET. Amb motiu del Dia Inter-
nacional de la Dansa, Núria Guiu 
i Ana Sánchez portaran aquest 
divendres a les 20 h al Centre 
Cultural Marineta dues propostes 
escèniques de ball organitzades 
per l'Ajuntament i CRA'P. Segons 
explica l'organització, Spiritual 
boyfriends de Núria Guiu és "una 
proposta escènica que indaga 
en la recerca iconogràfica de 
les pràctiques físiques que han 
anat conformant de forma hí-
brida el ioga postural modern 
des dels seus orígens fins avui 
en dia". Per la seva banda la pro-
posta d'Ana Sànchez, Estudi sobre 
el fum. Primer apunt: Memòria 
d'un instant, "és un viatge inte-
rior en el qual es reflecteixen 
moments interromputs, frag-
ments d'allò passat que un dia 
va ser present, a partir d'un cos 
desorientat en moviment que 
fa memòria". 

Els dos espectacles són gratuïts, 
però compten amb places limita-
des.  

DANSA

Tres dies d’actes a Parets 
per la 20a Setmana Cultural
PARETS. L’Escola Municipal de 
Música de Parets ha programat la 
20a edició de la Setmana Cultural, 
que es durà a terme de dimarts a 
dijous i que, segons explica l’or-
ganització, “té per objectiu que 
famílies, alumnes i professors 
comparteixin la seva passió 
per la música”. Les activitats co-
mençaran el dimarts a les 17.30 
h, amb jocs al parc la Linera com 
un Trivial musical interactiu, un 
taller per a adults i un taller de 

‘Beatbox’ amb exhibició. Les ac-
tivitats continuaran el dimecres, 
a les 19 h, amb la tradicional bo-
tifarrada per a pares, alumnes i 
professors, al parc la Linera, on 
també està previst una activitat 
amb Karaoke. El dijous, a partir 
de les 17.45 h, davant de l’escola, 
tindran lloc diferents activitats 
com ara el concert de primave-
ra, a càrrec dels grups d’iniciació 
musical o un taller adreçat als 
pares i mares d’alumnes que po-

dran conèixer les dificultats i els 
avantatges dels instruments que 
toquen els seus fills i filles.   

arxiu

MÚSICA  L'ESDEVENIMENT SE CELEBRARÀ DE DIMARTS A DIJOUS AMB JOCS, TALLERS I CONCERTS

ESCOLA DE MÚSICA

MARTORELLES. L'Escola Orfeònica 
organitzarà dissabte (18 h) una 
tarda de teatre amb les represen-
tacions dels sketchs còmics Vaig 
al metge, Taxi exprés, Planificación 
familiar i Els avis. Es farà al local 
de l'entitat (avinguda d'en Piera, 
88) i el preu és de 3 € per entrada.

L'Escola Orfeònica 
surt a escena

PARETS. Niu d'Art Poètic presen-
tarà dissabte (11 h) el darrer poe-
mari del molletà Josep Serra: Si-
lencis d'ahir i de demà. La tertúlia 
literària tindrà lloc a la llibreria 
Farrés (carrer Major, 32) i Marina 
Serra posarà la nota musical amb 
el seu violí.

El poemari de Josep 
Serra, a Parets

TEATRE LITERATURA

MOLLET. L'Associació Cultural 7 
Plomes de Mollet, conjuntament 
amb la Biblioteca Can Mulà, por-
tarà a terme dissabte a la tarda (a 
partir de les 18 h) el lliurament 
dels premis del 28è certamen lite-
rari de Sant Jordi. Serà al Centre 
Cultural La Marineta.

7 Plomes lliura els
premis de Sant Jordi

CERTAMEN

MOLLET. La final de la vuitena edició 
del festival de música metal de Mo-
llet, Devilfest, està a punt d'arribar. 
Serà, concretament, aquest dissab-
te de 18 h a 1 h al Mercat Vell.

Durant les set hores d'esdeve-
niment hi actuaran sis bandes 
de música. El cap de cartell serà 
Born In Exile, els vencedors del 
concurs en l'edició del 2018. I la 
resta seran els finalistes. Es tracta 
de Nuclear Winter, Devorate The 
Universe, Blavk Orb, La banda de 
l'Agonia i Acts of god. Qui havia 
de participar dissabte de la final i 
no ho podrà fer és Yakanyná. Per 
motius aliens a l'organització no 
hi actuaran i, per tant, es queden 
fora del concurs.

Entre els col·laboradors que 
faran possible aquesta activitat, 
també hi ha Trhuman Producci-
ones, Viajeros Metaleros, Metal 
Korner. D'altra banda, amb la 
compra de l'entrada (8 €) els as-
sistents entraran al sorteig per 
guanyar una guitarra elèctrica de 
la marca OQAN.  

FESTIVAL

Tot a punt per a 
la vuitena final 
del Devilfest
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dissabte 11

diumenge 12

divendres 10

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

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

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

DIJOUS, 2 19˚C 13˚C 16˚C - 29 km/h SSE

DIVENDRES, 3 15˚C 10˚C 11˚C 31 19 km/h NE

DISSABTE, 4 20˚C 7˚C 17˚C - 34 km/h SSE

DIUMENGE, 5 20˚C 9˚C 17˚C - 29 km/h NW

DILLUNS, 6 17˚C 8˚C 16˚C - 34 km/h SSE 

DIMARTS, 7 18˚C 8˚C 17˚C - 24 km/h SW

DIMECRES, 8 25˚C 15˚C 24˚C - 34 km/h W

Cel amb intervals de 
núvols alts al matí, i crei-
xement d'algunes nuvo-
lades a la tarda, potser 
amb algun ruixat a prop.

Continuarem amb alguns 
núvols alts al matí, que a la 
tarda tornaran a compar-
tir el cel amb núvols sense 
conseqüències.

El cel continuarà amb  
núvols alts i prims, però 
menys freqüents, i les tem-
peratures es mantindran 
semblants a les d'ahir.

MOLLET. Una de les companyies de 
circ més emblemàtiques del pano-
rama català torna a Mollet. El Circ 
Raluy Legacy actuarà amb el seu 
nou show, The Magic Formula, des 
del pròxim dimecres a les 18.30 h 
fins al dia 19 de maig en un total 
de set actuacions.

Segons la companyia, "el nom 
de l'espectacle és un tribut al 
patriarca de la família, Luis 
Raluy, que a més de ser un en-
tranyable pallasso de cara blan-
ca, és un reconegut matemàtic 
creador de reveladores fórmu-
les i teories matemàtiques".

Louisa Raluy amb la màgia, 
Kerry Raluy i Jean Christophe 
amb el transformisme, Niedzie-
la i Emily Raluy als monocicles 
o Jurek Swi amb Sandro Roque, 
són només alguns dels reclams 

preu de 10 euros adults i 5 euros 
els nens. Un espectacle imper-
dible que en la seva última gira 
ha visitat més de 50 ciutats, amb 
500 funcions i han vist més de 
300.000 espectadors.  

d'aquesta companyia que conser-
va l'essència familiar però que 
incorpora artistas internacionals.

Les entrades per a l'espectacle 
es poden aconseguir al web www.
circoraluy.com o a taquilla per un 

raluy legacy

CIRC  EL PRIMER PASSI COMENÇARÀ A LES 18.30 H I LES ENTRADES VALEN DE 5 A 10 EUROS

El Raluy Legacy torna dimecres 
a Mollet amb set actuacions

PASSIN I VEGIN L'espectacle és un tribut a Luis Raluy, el patriarca

Un any més la Caminada de Martorelles celebrada el diumenge va ser tot un èxit 
de participació. El bon clima va fer que en la seva 6a edició aquest esdeveniment 
aconseguís congregar més de 400 persones. La caminada oferia als seus parti-
cipants una ruta de 7 km i una de 12 km. Foto: aJ. MartoreLLeS

La 6a Caminada de Martorelles, un èxit

MOLLET / LA LLAGOSTA. El passat 
cap de setmana Mollet va ser es-
cenari de tres dies de celebració 
amb motiu de la Cruz de Mayo. 
Segons explica, el Centro Cultrual 
Andaluz, entitat organitzadora de 
l'esdeveniment, divendres, dis-
sabte i diumenge van ser un èxit 
de participació amb especial as-
sistència a les actuacions que van 
realitzar-se la tarda del dissabte 
que van comptar amb ball, clas-

ses de guitarra, una actuació del 
cor de l'entitat Amigos del Rocío i 
l'actuació especial de la comparsa 
Los Marea.

El torn de la Llagosta
La Cruz de Mayo també es cele-
bra aquest dissabte a la Llagosta. 
L'Asociación Rociera Andaluza 
durà a terme un seguit d'activi-
tats de cant i ball als seus locals a 
partir de les 13 h.  

La Cruz de Mayo 
es celebra per 
partida doble

ESPECTACLES  LA LLAGOSTA VIURÀ EL DISSABTE LA SEVA FESTA

Torna la caminada 
de Sant Fost en la 
seva 22a edició
SANT FOST. El grup de Dones He-
dera ha organitzat una vegada 
més la Caminada de Sant Fost 
que aquest any arriba a la seva 
22a edició. L'esdeveniment que 
es durà a terme aquest diumenge 
no és apte per a dormilegues. Els 
participants estan convocats a les 
8.30 h davant de l'Ajuntament per 
realitzar un recorregut que tindrà 
un total de 9 kilòmetres amb dos 
punts d'avituallament i que des-
prés de passar per localitzacions 
com Mas Llombart Nord o la Font 
de la Dinamita tornarà cap a la 
casa consistorial del poble.  

POPULAR

víctor león

BALL FLAMENC Dissabte va ser el dia gran al Centro Cultural Andaluz

MOLLET. L'Ajuntament de Mollet 
organitza aquest divendres un 
espectacle flamenc amb l'actua-
ció del quadre de Carmen López. 
L'esdeveniment començarà a par-
tir de les 18.30 h al Centre Cívic 
de Can Pantiquet i l'entrada és 
gratuïta.

Una tarda flamenca 
a Can Pantiquet

MARTORELLES. Dimecres jubilats 
de la històrica empresa Derbi i els 
simpatitzants de la marca tenen 
una cita al restaurant la Masia Julià 
de Palau-solità i Plegamans per ce-
lebrar la 10a trobada Derbi que ja 
compta amb més de 100 apuntats, 
però que no requereix inscripció.  

10a trobada dels 
jubilats de Derbi

MÚSICA MOTOR
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C. d’Antonia Canet, 6. Mollet | Tel. 93 570 88 61 
reserves@elvellnou.cat | www.elvellnou.cat

Cocina variada
distinta cada día

Productos de
PROXIMIDAD

SLOW COOKMENÚ DIARIO

MENÚ
EJECUTIVO

CARTA
Fin de semana

te

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

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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