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DIARI DE MOLLET I BAIX VALLÈS

MEDI AMBIENT  MOLLET APROVA EL PLA DE PREVENCIÓ DE RESIDUS QUE PRETÉN DISMINUIR UN 10% EL PES TOTAL DE DEIXALLES GENERADES RESPECTE AL 2010  3

gerard magrinyà

SUCCESSOS
Troben restes d'ossos 
humans al talús de 
la via de la línia del 
tren a Santa Rosa  8

Quatre detinguts per 
cultiu de marihuana 
i intent d'homicidi 
en un bloc ocupat  10

MÚSICA
El Baix Vallès es 
bolca amb el projecte 
Cantània, amb 28 
escoles participants  40

Objectiu: reduir els residus

El Mollet és Fira gastronòmic i del motor 
dóna pas a la mostra de qualitat de vida i 

comerç d'aquest cap de setmana 26 a 28

GURMETS AMB 
OLOR DE BENZINA 

ESPORTS
Mollet serà subseu 
dels World Roller 
Games que es faran a 
Barcelona el 2019  6

Acollirà la competició 
júnior d'hoquei línia

CIVISME
L'AJUNTAMENT POSA EN MARXA UNA APLICACIÓ 
PER A MÒBIL PERQUÈ ELS VEÏNS PUGUIN COMUNICAR 
I FER SEGUIMENT D'INCIDÈNCIES A LA VIA PÚBLICA  4 i Edit.

CIUTADANIA
L'ACTOR MOLLETÀ JOSEP MARIA POU 
SUMA UN NOU RECONEIXEMENT 
AMB EL PREMI DE CATALÀ DE L'ANY  14
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EN PORTADA

MOLLET. El ple de l’Ajuntament de Mollet ha aprovat per una-
nimitat el Pla Local de Prevenció de Residus, un pla que es 
planteja per tres anys, del 2018 al 2020. L’objectiu del pla 
és aplicar mesures de prevenció per “reduir la generació 
de residus en origen i la seva quantitat i perillositat”, 
explicava el regidor de Medi Ambient, Josep Garzón. El pla 
molletà té, a més, altres objectius, com fomentar la reuti-
lització i implicar la ciutadania i altres agents del munici-
pi perquè prenguin consciència sobre l’efecte de les seves 
decisions com a consumidors en la generació dels residus. 

En aquest sentit, el pla vol crear nous hàbits de consum 
que promoguin una compra responsable i el foment de la 
reutilització dels residus; reduir el malbaratament alimen-
tari i fomentar l’economia circular per tal que els residus, 
una vegada generats, entrin en els circuits de recollida: 
reutilització, donació, intercanvi, segona mà i compostatge 
domèstic. Com a accions concretes, es preveu una prova pi-
lot del sistema de recollida porta a porta i de pagament per 
generació pel que fa a la matèria orgànica; establir punts 
de reutilització de llibres en equipaments municipals; pro-
moció la reparació per a la reutilització en un equipament 
municipal; campanyes de reducció de residus d’un sol ús al 
Mercat Municipal; distribució de carmanyoles i embolcalls 
d’un sol ús als centres educatius; incorporació i ús d’un 
aplicatiu per intercanvi de mobles o programes de sensibi-
lització pel reaprofitament de roba i calçat i recollida d’olis. 

El Pla de prevenció de Mollet es marca com a objectiu 
quantitiu la reducció per a l’any 2020 d’un 10% del pes to-
tal dels residus generats respecte al 2010. En aquest sentit, 
es passaria de 21.725 tones (1,13 kg per habitant i dia) ge-
nerats el 2010 a 19.552 tones (1,02 kg/hab i dia) el 2020.

Actualment, segons dades de 2017, la recollida dels resi-
dus per fraccions a Mollet suposa una despesa anual per 
a l'Ajuntament d'uns 2.021.000 euros, als quals cal sumar 
el cost per al tractament d'aquests residus, que s'eleva a 
1.175.000 euros. Així, doncs, el cost municipal per la re-

L’Ajuntament de Mollet ha aprovat el Pla Local de Prevenció de Residus, que preveu la reducció el 2020
d’un 10% del pes total de residus que es generen a la ciutat. Les principals actuacions del pla, amb una
durada de tres anys, van encaminades a la prevenció i a fomentar un canvi d’hàbits de consum a la ciutat

L'objectiu del Pla de 
Prevenció de Residus és 
rebaixar la generació de 

residus per habitant i 
dia a Mollet a 1,02 kg el 
2020. Actualment, cada 

molletà genera al dia 
1,08 kg d'escombraries

1,02
kg/hab/dia

Mollet vol reduir un 10% el pes 
dels residus generats a la ciutat 

collida i gestió ascendeix a més 
de tres milions d'euros anuals, 
mentre que els ingressos direc-
tes per venda i retorn d'algunes 
fraccions, com el paper i el car-
tró i els provinents del retorn 
del cànon de fracció orgànica, 
només suposen 126.613 euros 
anuals. 

Debat al ple
El pla, en què s’està treballant des 
de fa mesos, va ser aprovat amb 
els vots a favor de tots els grups 
municipals. Marta Vilaret, d’Ara 
Mollet ERC MES, considerava que 
aquest és un pla “ambiciós”, ja 
que “es planteja un repte difícil 
d’assolir, però és cap a on hem 
d’anar”. Marina Escribano, de 
Canviem Mollet, destacava la importància de la pedagogia per 
“crear aquest canvi d’hàbits dels consumidors i els gene-
radors de residus”, però opinava que amb aquest pla “anem 
tard”. Amb tot, Canviem votava un sí “crític amb la manera” 
i reclamava més “treball conjunt”. “Podríem haver par-
ticipat en el procés participatiu i se’ns ha mantingut al 
marge, però l’objectiu que persegueix el pla és totalment 
coincident amb les nostres idees per això hi votem afir-
mativament”, concloïa.

La regidora del PP, Susana Calvo, demanava explicacions 
sobre la moció presentada pel seu grup i aprovada fa mesos 
sobre el reciclatge d’oli. En aquest sentit, Garzón explicava 
que es començarà aquest setembre amb una prova pilot a 
les escoles “per aconseguir consicienciar les famílies de 
la importància de reciclar l’oli” i el 2019 es procedirà a 
col·locar contenidors als carrers. i laura ortiz

2007 - 2016

2017

75%
Recollida envasos

molt per sobre de la mitjana 
comarcal (42%) i de Catalunya 
(34%)

5,7%

71 13.286

Recollida vidre

per sobre de la recollida a la 
comarca (2%) i de Catalunya 
(-17,6%)

tones de 
roba usada 
recollida usuaris a la deixalleria

27%
Recollida paper

la davallada ha estat menor 
que al Vallès Oriental (-43%) 
i a Catalunya (-35,5%)
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SOCIETAT
Mesures contra el mosquit tigre
L’àrea de Territori i Sostenibilitat de l’Ajuntament de Parets ha iniciat 
una campanya informativa i un seguit d'accions per a la prevenció 
de la propagació del mosquit tigre. La campanya especifica
de quina manera pot participar la ciutadania per evitar 
la proliferació d’aquest insecte i què cal fer en cas de picada.

Llargués, president dels flequers
El president del Gremi de Flequers de la Província de 
Barcelona, el molletà Andreu Llargués, ha estat escollit 
president de la Federació Catalana d’Associacions de Gremis  
de Flequers, substituint Manel Llaràs. Llargués ha comptat amb 
el suport de tots els gremis que integren la federació catalana.

CIVISME  L'AJUNTAMENT REBRÀ DIRECTAMENT LA INFORMACIÓ DELS DESPERFECTES DENUNCIATS A TRAVÉS DE CIVIWASTE

MOLLET / MARTORELLES. Els alcaldes 
de Mollet, Josep Monràs, i de Mar-
torelles, Marc Candela, es reunien 
divendres amb el secretari d’Infra-
estructures i Mobilitat de la Genera-
litat, Ricard Font, per iniciar els trà-
mits per solucionar els problemes 
de mobilitat que fa anys es generen 
a la rotonda del Decathlon –per la 
qual circulen més de 2.500 vehicles 
diaris– i el seu entorn.

Un cop més, els dos alcaldes han 
plantejat als responsables de la 
Generalitat propostes que tenen a 
veure amb l’entorn de la rotonda, el 
polígon industrial de Martorelles i 
la carretera C-17 i l'autopista AP-7.

El juliol de l'any passat, la Ge-
neralitat ja es va comprometre a 
consensuar una proposta tècnica 
amb els ajuntaments després que 
aquests reclamessin incloure el 
sector dins del projecte d’amplia-
ció de la C-17, construir una nova 
rotonda entre el pont de l’Aigu-
abarreig i el carrer Carrerada, a 
l’entrada del polígon de Martore-
lles, i desviar el trànsit que prové 
de l’AP-7 per enllaçar amb la C-17 
per fora de la rotonda.

Divendres, Font anunciava que 
la voluntat del departament és que 
el projecte estigui finalitzat aquest 
any i que el 2019 s’adjudiquin les 
obres. A més, també s’ha acordat 
crear una comissió de seguiment 
formada pel departament i els 
ajuntaments. 

MOLLET DEL VALLÈS. L'Ajuntament 
de Mollet va presentar dimarts 
una aplicació –Civiwaste, creada 
per l'empresa Xarxa Ambiental– 
que servirà per comunicar i ges-
tionar per mitjà del telèfon mòbil 
les incidències a la via pública 
amb les quals es topin els veïns a 
la ciutat.

Es tracta d'una eina de partici-
pació ciutadana que, com expli-
cava dilluns la primera tinenta 
d'alcaldia i regidora de Participa-
ció, Mireia Dionisio, té totes les 
característiques que ha de tenir 
una aplicació adreçada a la ciuta-
dania: és "senzilla"; és "segura", 
ja que es demanen molt poques 
dades –només un correu electrò-
nic i una contrasenya–; està dis-
ponible tant per a Android com 
per a iOS; és "gratuïta"; i "té efec-
tes pràctics", ja que la ciutadania 

Els molletans podran comunicar 
les incidències de la via pública 
a través d'una aplicació mòbil

Reclamen de 
nou solucions 
a la rotonda 
del Decathlon 

s.c.

PRESENTACIÓ  Dilluns, part del govern donava a conèixer l'aplicació

pot enviar qualsevol desperfecte 
que trobi pel carrer directament 
a l'Ajuntament amb l'objectiu de 
solucionar-lo. 

Un cop el ciutadà hagi pujat la 

incidència, li apareixerà un mis-
satge dins de la mateixa aplicació 
confirmant que s'ha entrat cor-
rectament i amb el número de 
referència del seu comunicat. Els 
tècnics municipals reben les inci-
dències en temps real i les comu-
niquen als diferents equips per a 
la seva resolució. Cada vegada que 
es realitza un canvi d'estat en la 
incidència el ciutadà rep una no-
tificació en temps real.

Per informar dels desperfectes, 
s'ha de seleccionar la categoria (el 
tipus d'incidència), adjuntar una 

fotografia i situar el lloc sobre el 
mapa, en el cas que l'usuari prefe-
reixi no autoritzar l'ús de permi-
sos GPS.

3.000 incidències a l'any 
L'alcalde, Josep Monràs, indicava 
que l'Ajuntament rep unes 3.000 
incidències cada any i més del 
78% es resolen en un termini mà-
xim de 48 hores. A més, apuntava 
que "el 20% d'incidències vé-
nen dels ciutadans i la resta es-
tan detectades pels serveis mu-
nicipals". "Som proactius en la 
resolució d'incidències", afegia.

Monràs també va assenyalar 
que part d'aquests desperfectes 
són causats per actes d'incivisme, 
"que ens costen diners a tots; 
torno a demanar fer un correc-
te ús del mobiliari urbà".

El debat per la problemàtica de 
l'estat de la via pública ha estat 
una constant al plenari munici-
pal. De fet, Ciutadans va reclamar 
durant la negociació dels pressu-
postos “la posada en marxa d'un 
sistema de comunicació d'in-
cidències o desperfectes àgil i 
mitjançant els telèfons mòbils” 
i diversos grups han presentat 
mocions sobre la qüestió.  s.c.

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

Av. Burgos, 29 1ª planta 
Mollet  del Vallès

Tel. 93 570 73 09 
www.bufetespanol.com

BUFET ESPAÑOL MOREDA
ADVOCATS

è
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Camí de Can Bassa 10. nau 1. P. I. Pla de Palou. Granollers
www.duchavida.cat § info@duchavida.cat

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

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

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

Regal*
dutxa

termostàtica
Només durant

aquest mes

CANVIA LA BANYERA PER UN  PLAT DE DUTXA ANTILLISCANT

599€
(IVA INCLÒS)

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

de gruix ) amb tractament 
anticalç inclòs

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

PLA RENOVE DUTXA

VISITA LA NOSTRA EXPOSICIÓ A CAMÍ DE CAN BASSA

*Només per a instal·lacions completes
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MOLLET. El ple aprovava provisio-
nalment dilluns el pla especial de 
l'escola Sant Gervasi, un document 
urbanístic que fixa l'ordenació de 
volums i usos de l'equipament es-
colar per als propers anys. "Fa uns 
30 anys que es va aixecar el pri-
mer edifici de l'escola i ara en te-
nim cinc. Cal repensar el centre 
perquè a llarg termini puguem 
reorganitzar l'espai en funció de 
les necessitats i fer-lo més efi-
cient", explica al Diari Som David 
Cos, president de la cooperativa Es-
cola Sant Gervasi.

El document aprovat, i que ara 
haurà de comptar amb el visti-
plau de la Comissió d'Urbanisme 
de Barcelona, preveu augmentar 
l'edificabilitat de l'espai –on ac-
tualment hi ha uns 16.000 metres 
quadrats de sostre construïts– i 
incrementar les alçades màximes 
de PB+2 a PB+3, unes alçades que 
s'equiparan a les que es preveien 
a l'edifici dels jutjats inacabats. 

Tot i que el centre no preveu 
incrementar les línies educatives 
de primària i secundària de què ja 

disposa, sí que té com a projecte 
augmentar la formació de cicles 
formatius amb uns 240 alumnes, 
que s'anirien incorporant al centre 
progressivament. "És un projecte 
a mitjà termini", assegura Cos.

Mobilitat a la zona
Alguns dels temes a reordenar 
amb el pla especial seran els ac-
cessos al centre. En paral·lel, s'es-
tudiaran mesures per millorar la 
mobilitat als carrers de l'entorn, 
una de els preocupacions que 
van expressar els grups muni-
cipals durant el ple de dilluns. 
"Ens sentim coresponsables de 
la situació i per això ho volem 
treballar conjuntament amb 
l'Ajuntament i altres centres de 
l'entorn", assegura Cos.

El pla especial es va aprovar al 
ple amb els vots a favor de PSC, 
PDeCAT, Cs i els dos regidors d'Ara 
Mollet ERC MES. Canviem i tres re-
gidors d'ERC es van abstenir. Tam-
bé ho va fer Monràs, que ho va fer 
per la seva condició de cooperati-
vista del Sant Gervasi. i laura ortiz

El ple aprova el 
pla especial del 
Sant Gervasi 

URBANISME  L'OBJECTIU ÉS REORDENAR ELS ESPAIS

Marietes contra el pugó
MARTORELLES. L’àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament continua apos-
tant per incrementar el control biològic de les plagues en l’arbrat viari. 
El 2017 va fer la primera actuació amb la introducció de marietes per 
combatre el pugó a la zona de Carrencà. Aquest 2018, concretament el 
17 de maig, es van introduir tres pots amb 250 adàlies (un tipus de ma-
rieta) cadascun en unes 18-20 caixetes repartides al llarg de l’avinguda 
d’en Piera. Un cop dipositades les caixes als arbres, les larves es disper-
sen per l’arbre on es desenvolupen fins a extingir el pugó.

MOLLET DEL VALLÈS. Dilluns es pre-
sentava la finalització de la pri-
mera fase d’adequació de la pista 
esportiva de l’escola Sant Jordi de 
Mollet, unes obres que han durat 
quatre mesos i que han consistit 
en la renovació del clavegueram, 
els serveis d’aigua i llum i el pa-
viment, així com en la instal·lació 
de porteries i cistelles de bàsquet 
noves. Ara la pista té una superfí-
cie de 40 x 20 metres, apta per a 
la competició federada d’handbol 
i futbol sala, i amb dues travesse-
res per a la pràctica del bàsquet. 
“La instal·lació donarà servei a 
l’escola en horari lectiu, però 
la seva ubicació, amb accessos 
independents del centre, també 
permetrà donar servei a la res-
ta del barri i de la ciutat perquè 
puguin fer-ne ús les entitats es-
portives que ho sol·licitin”, deia 
la primera tinenta d’alcalde, Mire-
ia Dionisio. L'objectiu de l'Ajunta-
ment és anar condicionant l’espai 
perquè en pocs anys esdevingui 

vestidors nous, i posteriorment es 
modificaran els accessos, es cons-
truirà una rampa des de l’avingu-
da Burgos i es renovarà la reixa 
que envolta la pista. La quarta i 
última fase es preveu que sigui la 
del cobriment de la pista i la col-
locació de grades noves.  x.l.

un nou espai polivalent cobert que 
sigui útil per a tota la ciutat, i en 
aquest sentit hi ha previstes tres 
fases més d’obres d’ara i fins al 
2021 amb una inversió prevista de 
250.000 euros cada una.

Aquest mateix any es treballa-
rà en el projecte per adequar uns 

x.lloreda

EQUIPAMENTS  L'ADEQUACIÓ DE LA PISTA ÉS LA PRIMERA FASE DEL PROJECTE PER COBRIR L'ESPAI

El Sant Jordi estrena una pista 
renovada i oberta al barri

LA PISTA  És apta per a la competició federada d'handbol i futbol sala

MOLLET. Som Energia llança una 
campanya, Impuls Solar Vallès, 
amb l'objectiu de fer 100 instal-
lacions fotovoltaiques d’autopro-
ducció en habitatge tant del Vallès 
Oriental com de l'Occidental. La 
campanya, que es presentava di-
mecres a Mollet, consisteix en la 
compra conjunta d’instal·lacions 
d’autoproducció solar entre els 
socis de la cooperativa.

MOLLET. L'Ajuntament ha anunci-
at que les properes setmanes el 
veïnat del barri de Lourdes dis-
posarà d’accés al servei de fibra 
òptica. Fonts municipals apunten 
que l’empresa encarregada del 
desplegament ha fixat aquest ca-
lendari per estendre la fibra, una 
demanda reiterada pels veïns en 
les trobades del procés participa-
tiu que s'ha fet al barri.

MONTMELÓ. L'Ajuntament farà 
l'enjardinament del nou aparca-
ment situat a la part posterior del 
pavelló en dues fases. La primera, 
una plantació de photinia, s'ha 
iniciat a finals de maig. Per fer-
ho, s'ha de realitzar un moviment 
de terres i enderrocar les escales 
existents. La segona fase es farà a 
finals de juny, i s'actuarà a la zona 
més pròxima a la llosa d'Adif.

Som Energia promou
instal·lacions solars 
d’autoproducció

La fibra podria 
arribar a Lourdes les 
properes setmanes 

Enjardinament del 
nou aparcament 
de Montmeló



dv, 1 juny 2018 7



dv, 1 juny 20188

gabriel miró

TROBALLA  Les restes van ser trobades al talús del costat de la via

PARETS. L’exregidor d'ICV-EUiA Joan Folgue-
ra, membre del CDR de Parets, va denunci-
ar dimarts una presumpta agressió que ell 
vincula a la situació política a Catalunya. El 
presumpte agressor és un veí de Folguera, i 
els fets es van produir quan tots dos van coin-
cidir mentre treien el gos a passejar. L’exre-
gidor ha explicat que “no era el primer cop 
que m’increpava, però va atiar el seu gos 
cap a mi i em va mossegar a la cama. Jo li 
vaig retreure l’acció, i va ser quan es va 
posar molt violent”. Segons consta a la de-
núncia presentada als Mossos, el veí va inten-
tar clavar-li un cop de puny i li va trencar les 
ulleres, mentre cridava et mataré, Catalunya 
és Espanya o us penseu que sou superiors?

Folguera –que forma part de la llista de 
30 exregidors que han firmat un manifest 
en favor dels presos polítics– va fer públic el 
cas a través de les xarxes socials, i dimarts 
va rebre el suport d'amics i veïns a la porta 
de casa, va anar a l’hospital de Mollet, on un 
primer diagnòstic d’urgències assenyalava 
lesions múltiples no especificades i abrasió a 
la cama esquerra amb assistència inicial. 

D’altra banda, el presumpte agressor ha 
negat les acusacions i també ha interposat 
denúncia. A més, està recopilant comenta-
ris de les xarxes socials per estudiar si tam-
bé emprèn accions legals en aquest sentit. 

J.M.G.E., que prefereix guardar la identitat 
per “no rebre represàlies”, ha assegurat 
que “es tracta només d’un conflicte ve-
ïnal que el senyor Folguera ha volgut 
portar al terreny polític pels seus in-
teressos”. Segons apunta, el conflicte va 
sorgir després que el seu gos bordés a Fol-
guera. “No el va mossegar; al diagnòstic 
parla d'abrasió, no de mossegada”. 

Assegura que es va disculpar diverses ve-
gades, “però ell es va posar fet una fúria, 
fins al punt que les coses que portava a 
les mans les va deixar a terra amb gest 
amenaçador”. Segons apunta, va ser Fol-
guera qui el va provocar. “Jo em disculpava 
pel gos, i ell no deixava de dir que jo era 
el típic espanyol, un ignorant, un incul-
te... va estar provocant-me per picar-me”. 
També afegeix que hi havia testimonis i que 
fins i tot “van haver d’intervenir per fre-
nar-lo, perquè se’m va abraonar”. 

Sobre la concentració en suport de Fol-
guera davant la comunitat on viuen tots 
dos, assegura que es va sentir “afectat” i 
que no vol que “això perjudiqui a la famí-
lia. No podíem sortir de casa. Tenim por. 
No és el primer conflicte veïnal que te-
nim, però aquest cop s’ha passat de fre-
nada”, diu el veí, qui desvincula la baralla 
de qualsevol posicionament polític. i j.r.

Troben restes òssies
humanes al costat de 
la via del tren a Mollet

LA TROBALLA ES VA PRODUIR DIMARTS AL MATÍ PER PART D'UNA BRIGADA DE NETEJA D'ADIF

MOLLET. Dimarts al matí, treballa-
dors de la brigada de jardineria 
d'Adif van trobar unes restes òs-
sies que podrien ser humanes al 
costat de la via del tren. Concreta-
ment, la troballa va fer-se al talús 
de la línia R3 de Santa Rosa, a l'al-
tura de l'avinguda Ferrocarril.

Els membres de la brigada van 
trobar les restes mentre estaven 
fent tasques de neteja i desbros-
sament a la zona. Després que els 
Mossos fossin avisats –es va tallar 
i acordonar el carrer mentre s'ac-
tuava en el cas–, al lloc dels fets s'hi 
va personar la policia judicial i la 
metge forense, que van treballar-hi 
gairebé una hora fins que van reco-
llir les mostres i les van traslladar 
a l’Institut Anatòmic Forense, a la 
Ciutat de la Justícia de l’Hospitalet 
de Llobregat, on es duen a terme 
les autòpsies d'aquest tipus de 
restes. Els Mossos van obrir una 

BAIX VALLÈS. Els Mossos d’Esqua-
dra han sol·licitat la col·laboració 
ciutadana per localitzar els pro-
genitors del nadó que va aparèi-
xer mort la setmana passada a la 
deixalleria Ecoparc de Montcada i 
Reixac. Els agents van localitzar el 
cos sense vida del nadó pels volts 
de les 4 h del 21 de maig dins la 
màquina classificadora de deixa-
lles. El nounat era de sexe mascu-
lí, encara tenia el cordó umbilical 
adherit i havia nascut a terme. 
De les primeres investigacions es 
desprèn que podria haver estat 
abandonat en algun contenidor 
de Barcelona, Badalona, Badia del 
Vallès, Barberà, Santa Coloma, 
Santa Perpètua o Tiana, tot i que 
els investigadors no descarten que 
pugui provenir de qualsevol altre 
indret de l’àrea metropolitana. Per 
això fan una crida a qui pugui tenir 
qualsevol informació que permeti 
localitzar els progenitors del nadó 
a posar-se en contacte amb l’equip 
investigador al telèfon 93 300 22 
96, extensió 42333. 

Crida per trobar
els pares del 
nadó aparegut en 
una deixalleria

Denúncies entre veïns

investigació per determinar si es 
tracta de restes humanes i, si es 
confirma, investigar la identitat del 
cadàver i les causes de la mort.

Sobre això, molts veïns han es-
peculat que pugui tractar-se d'una 
veïna del barri, una dona gran amb 
problemes de mobilitat i visió, que 

va desaparèixer de casa seva ara 
fa 11 mesos, un cas que la Unitat 
Central de Persones Desaparegu-
des dels Mossos d'Esquadra enca-
ra investiga. Amb tot, la policia no 
ha confirmat que pugui tractar-se 
d'aquesta persona fins que no es 
duguin a terme totes les proves. 

SUCCESSOS

BAIX VALLÈS. Els Mossos d’Esquadra 
van detenir dilluns un home, de 39 
anys i veí de Sant Celoni, com a pre-
sumpte autor d’un delicte de danys 
i un delicte d’estafa. Segons la poli-
cia, el detingut es va saltar 26 vega-
des els peatges de l’AP-7 i la C-33 i 
va envestir en tres ocasions la bar-
rera del peatge de la C-16. Concre-
tament, durant el mes de maig l’au-
tor va envestir en tres ocasions la 
barrera del peatge de la carretera 
C-16 a Castellbell i el Vilar. A més, 
l'últim anys el mateix vehicle va 
passar 26 vegades sense abonar el 
pagament de diferents peatges de 
l’AP-7 i la C-33. Aquestes conductes 
incíviques han comportat danys a 
les barreres que ascendeixen a uns 
1.100 euros i l’impagament de la 
tarifa dels peatges és d’uns 400 eu-
ros. El detingut, amb antecedents, 
va quedar en llibertat després de 
declarar a comissaria amb l’obliga-
torietat de presentar-se davant del 
jutge quan se’l requereixi. 

Detingut un 
conductor que 
envestia peatges 
d'autopistes

Un dels implicats vincula la presumpta agressió 
a motius polítics mentre que l'altre ho nega  
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MOLLET. Els Mossos d’Esquadra 
van detenir dues persones di-
marts a Mollet acusades d'un de-
licte contra la salut pública per 

cultiu de marihuana i per frau a 
la companyia elèctrica. L'opera-
ció va dur-se a terme en un bloc 
ocupat del carrer Monturiol, on la 

SUCCESSOS  ELS MOSSOS VAN INICIAR FA UNS DIES UNA INVESTIGACIÓ AL BLOC  DE PISOS DEL CARRER MONTURIOL DESPRÉS DE LES QUEIXES DELS VEÏNS

Quatre detinguts per cultiu de 
marihuana i intent d'homicidi 
en un bloc ocupat de Mollet 

nit de dissabte a diumenge també 
hi va haver dos detinguts més per 
una baralla amb temptativa d'ho-
micidi. Concretament, arran de les 

queixes d'alguns veïns, els Mossos 
van iniciar fa uns dies una investi-
gació que va concloure amb dues 
entrades amb escorcoll en dos 
domicilis de Mollet, un dels quals 
al carrer Monturiol, al barri de 
Santa Rosa. S'hi van detenir dues 
persones acusades d'un delicte de 
frau a la companyia elèctrica –un 
tècnic d'Endesa va comprovar que 
tots els pisos tenien la llum pun-
xada, motiu pel qual va tallar-se el 
subministrament elèctric de tot el 
bloc– i contra la salut pública per 
cultiu de marihuana. 

L'edifici on es van produir els 
fets està ocupat per nou famílies, 

MARTORELLES / MONTORNÈS. Les 
policies locals de Martorelles i 
Montornès s’han sumat a la ini-
ciativa Escuts solidaris per reco-
llir diners pel projecte del Pedia-
tric Cancer Center de l’Hospital 
Sant Joan de Déu a través de la 
campanya #pelsvalents. Es trac-
ta d’una iniciativa a la qual s’han 
sumat més de 80 policies locals 
de Catalunya, com les de Mollet i 
Parets, que consisteix en vendre 
escuts brodats d’aparença similar 

als oficials amb l’etiqueta afegida 
#pelsvalents. Els escuts es poden 
comprar per 4 euros a les co-
missaries de la Policia Local, i en 
el cas de Montornès n'hi ha 500 
unitats disponibles. Els diners re-
captats s’ingressaran al Pediàtric 
Càncer Center de l’Hospital Sant 
Joan de Déu, el centre d’oncolo-
gia pediàtrica més gran d’Europa, 
per destinar-los íntegrament a la 
recerca i a les despeses dels nens 
afectats de càncer.  

Escuts policials 'pels valents' 
a Martorelles i Montornès

LA LLAGOSTA. L'alcalde de la Lla-
gosta, Óscar Sierra, ha convidat el 
president de la Generalitat, Quim 
Torra, a visitar les escoles del mu-
nicipi. Ho ha fet en una piulada 
de Twitter en resposta a un altre 
tuit anterior del president en què 
agraïa el treball dels mestres des-
prés d'una trobada casual amb 
alumnes de l'escola Sagrada Fa-
mília. Segons feia saber el presi-
dent al seu compte de Twitter 
dilluns, "sortia del Parlament i 
m’he trobat amb els nois i noies 
de l’escola Sagrada Família de 
la la Llagosta. He volgut dir-los 
que a Catalunya només hi ha 

una cosa més important que les 
escoles, els mestres de les nos-
tres escoles. Gràcies, mestres, 
per ensenyar els nostres fills", 
deia Torra. Poca estona després, 
l'alcalde Óscar Sierra responia 
el president amb un missatge a 
Twitter en què recordava la falta 
d'inversió a la Safa i en què convi-
dava el president a visitar el mu-
nicipi. "President, com bé sabrà 
és una escola amb falta d'inver-
sió per part de la Gene. Fa molts 
anys que necessitem una esco-
la nova. És hora que passem de 
les paraules als fets. Et convido 
a que ens visiti", deia Sierra.  

EDUCACIÓ  L'ALCALDE RECORDA QUE CAL UNA ESCOLA NOVA

Sierra convida Torra a visitar 
les escoles de la Llagosta

Festa del Consell d'Infants
MARTORELLES. Una cinquantena de persones va assistir dimarts a l'acte 
de constitució oficial del Consell d'Infants de Martorelles, un acte en 
què els més menuts van explicar com funciona l'òrgan i van retre comp-
tes del que han fet, com les propostes per al parc de Carrencà, el regla-
ment de funcionament del consell o l'espai web del consell. 

algunes de les quals amb nadons, 
motiu pel qual els serveis socials 
de l'Ajuntament tractaran ara els 
afectats de manera personalitza-
da després que aquestes famílies 
anessin el mateix dimarts a l'Ajun-
tament a buscar solucions.

Agressió amb arma blanca
D’altra banda, en un altre pis 
d’aquest mateix bloc es va produir 
la matinada de diumenge una ba-
ralla que va acabar amb una agres-
sió amb arma blanca. Aleshores ja 
es van detenir dues persones per 
temptativa d’homicidi que dimarts 
van passar a disposició judicial. 
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MONTORNÈS. Després de 50 anys 
de vida, la Biblioteca de Montor-
nès compta amb més de 8.500 
inscrits i gairebé 300 visites di-
àries. La celebració del 50è ani-
versari arribarà al novembre 
coincidint amb Sant Sadurní i 
amb l’aniversari de l’actual edi-
fici. Entre les activitats proposa-
des destaca l’edició d’un opuscle 
sobre memòria històrica i una 
hora del conte on es reuniran 
Mon Mas i Mercè Rubí, les con-
tacontes més emblemàtiques de 
l’equipament.  

Segons les xifres de 2017, la 
biblioteca compta amb 8.531 
inscrits i té un fons de gairebé 
37.000 exemplars, sense comp-
tar les revistes. De mitjana, més 
de 270 persones la visiten diàri-
ament i, de fet, a l’any el nombre 
de visites presencials ascendeix a 
73.354. Unes xifres que mostren el 
bon estat de salut d’una bibliote-
ca que actualment pretén ser “un 
servei que ofereixi recursos bà-
sics com el foment de la lectura 
o els idiomes”, ha explicat la di-
rectora Glòria Catafal.

Setmanalment programen tàn-
dems de converses en anglès, fran-
cès i alemany. I pel que fa el foment 
del gust per la lectura, es fan activi-
tats adreçades a infants i joves que 
van des de tallers de contes fins als 
clubs de lectura. S’han format tam-
bé tres grups de lectura per adults: 
de novel·la, de novel·la romàntica 
i de poesia. I a més, s’organitzen 
altres activitats, com tertúlies li-
teràries, recitals de poesia, taller 
de costura o trobades periòdiques 

es troba actualment. “Un pri-
mer punt d’inflexió que junta-
ment amb la informatització 
del fons, l’aparició dels nous 
suports com els CD  i la incor-
poració de revistes va supo-
sar un canvi molt important”, 
diu Catafal, qui afegeix que “en 
aquell moment es va augmen-
tar molt el fons documental i 
també l’espai. De cop van po-
der tenir una sala per infants 
i una zona de préstec on s’in-
corporaven revistes i on , fins 
i tot, es podia veure la tele”.

La popularització d’internet i 
més tard l’arribada de l’ofimàti-
ca també van suposar un canvi 
important. El que inicialment 
pensaven que podria fer reduir 
molt el nombre d’usuaris, fi-
nalment es va traduir en llista 

d’espera per poder fer consultes  i 
treballs a la biblioteca en un mo-
ment on encara no tothom tenia un 
ordinador a casa seva. 

Però, segons Catafal, el repte 
d’avui és el llibre electrònic. “Hem 
perdut grans lectors, aquells que 
venien a agafar un nombre ele-
vat de llibres. Però, per contra, 
cada cop son més fidels aquells 
que venen a les tertúlies i a com-
partir. Ara ens adonem que és 
molt important que la gent es 
trobi i parli. Ara la biblioteca és 
un punt de trobada!”.

Com a novetat i també com a 
projecte de futur, destaca la cons-
trucció d’una peixera silenciosa a la 
segona planta. Una zona sense so-
roll que s'habilitarà probablement 
durant l’estiu.  anna ansia

sota el títol de Montornès retrobat, 
encontres que serveixen per parlar 
del patrimoni i la memòria històri-
ca del municipi. 

Destaca també el treball amb al-
tres departaments del municipi i la 
feina que es du a terme fora de la 
biblioteca, una tasca que cada cop 
està adquirint més importància i 
que passa per prestar llibres al CAP, 
a les escoles o a les perruqueries, 
per exemple. “Les perruqueries 
acaben fent un servei d’extensió 
bibliotecària i que acosta la lec-
tura a gent que potser no vindria 
a la biblioteca”, explica Catafal.

En evolució constant 
Va ser el 1999 quan la biblioteca es 
va traslladar de la rambla de Sant 
Sadurní al carrer de Can Parera, on 

a.a.

EQUIPAMENTS  EL 1999 EL SERVEI ES VA TRASLLADAR DE LA RAMBLA SANT SADURNÍ A CAN PARERA

La Biblioteca de Montornès 
arriba als 8.500 inscrits 
en l'any del 50è aniversari 

ANIVERSARI  L'equipament fa 50 anys

Aprendre jugant amb i en família
Una trentena de famílies van participar diumenge en la matinal familiar 
Aprendre Jugant, una activitat organitzada per la la Coordinadora  
d’Associacions de Mares i Pares de Parets (CAMPA) a la sala polivalent  
del Pau Vila. L'organització s'ha mostrat satisfeta pel resultat: "Esperem 
tornar-ho a repetir l’any que ve i amb molta més gent”, explica la 
tresorera de la CAMPA, Cristina Camanforte.

gerard magrinyà

JORNADA LÚDICA FAMILIAR A L'ESCOLA PAU VILA DE PARETS

400 petits cooperativistes a la Rambla
Més de 400 alumnes de 5è de primària de Mollet i els seus professors van 
participar dimarts en la sisena edició de la Fira de Cooperatives, que es 
va fer a la Rambla Balmes. Enguany han participat en els programes per 
fomentar l'emprenedoria –que promouen l'Ajuntament i la Diputació–  
els col·legis Lestonnac, l’Agrupació Escolar Anselm Clavé, el Centre  
d’Estudis Mollet l’Escola Sant Gervasi, l’Escola el Bosc i l’Escola Montseny.

sergio carrillo

EDUCACIÓ  ENGUANY HAN PARTICIPAT A LA FIRA SIS ESCOLES
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MOLLET
24/05 Trinidad Arcos Guzmán 84 anys
25/05 María Sáez Cabezos 88 anys
26/05 José Vila Terradellas 100 anys
27/05 Jesús Sancho Tomás 83 anys
MONTMELÓ
27/05 Antonia del Moral Cabrero 88 anys
PARETS
22/05 Dolores Morales González 84 anys
25/05 Mario Martín Díaz 68 anys
26/05 Rosa M. Sáez Belmonte 86 anys
27/05 Ángela Toro Reyes 68 anys
SANT FOST
26/05 Carmen Pellín Berenguer 88 anys

             Dades facilitades per la Funerària 
Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols

22/05    Chloé Aige Tinoco (Palau-solità)
22/05    Luk López Bizarro (Mollet)
23/05   Daniel Raiu (Mollet)
23/05   Elias El Moukati Perez (Mollet)
23/05   Africa Fuentes Valderrama (Parets)
23/05   Ariadna Garay Campos (Sant Feliu C.)

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

consentiment dels pares per ser publicats)

Defuncions

Naixements

Josep Maria Pou, català de l'any
L'actor i director teatral molletà Josep Maria Pou ha estat guardonat amb 
el premi Català de l'Any que organitza anualment El Periódico. Pou, que 
ha rebut el suport del 47% dels lectors del rotatiu que han participat en la 
votació per triar el premiat d'aquesta edició del 2017, culmina d'aquesta 
manera un any de molts èxits, ja que al d'ara hi suma la Creu Sant Jordi o  
el premi Gaudí d'Honor a la trajectòria.

Jordi bedmar

GUARDÓ  TORRA APLAUDEIX EL MOLLETÀ EN REBRE EL PREMI

MONTMELÓ. Dimarts es va aprovar 
per unanimitat el Pla d'inclusió i 
cohesió social al ple de Montmeló. 
Es tracta d'un document que "pre-
tén fixar una metodologia de 
treball per coordinar totes les 
accions que s'estan fent ara –en 
matèria d'inclusió i cohesió soci-
al– i avaluar-ne els resultats", 
com va explicar l'alcalde, Antoni 
Guil. "Som prou conscients que 
a Montmeló, com a tota la soci-
etat, hi ha casos d'exclusió. Per 
això creiem prioritari disposar 
d'un instrument estratègic que 
ens permeti planificar de quina 
manera podem reduir l'exclusió 
d'aquestes persones de la nos-
tra societat", va afirmar el primer 

Els dos partits de l'oposició hi 
van votar a favor, però van fer 
algunes peticions per millorar 
l'execució del pla. D'una banda, la 
regidora d'ICV-EUiA Marta Macias 
va dir que s'hauria de "formar els 
treballadors per tal que tinguin 
les eines necessàries per poder 
desenvolupar i avaluar de for-
ma correcta el pla d'inclusió".

D'altra banda, el regidor d'ERC, 
Albert Monserrat, va afirmar que 
el document presentat "apor-
ta dades d'anys anteriors i un 
contingut molt general i aplica-
ble a qualsevol municipi de la 
comarca" i que troba a faltar "ac-
cions més concretes, enfocades 
al nostre poble". 

tinent d'alcalde, Pere Rodríguez.
Aquest instrument, obert i dinà-

mic, servirà per planificar accions 
de govern per lluitar per la plena 
capacitat de desenvolupament 
dels veïns i per promoure la igual-
tat d'oportunitats. A més, Rodrí-
guez va apuntar que es contempla 
una inclusió "necessàriament 
multifactorial", i per això "ha de 
ser tan important el que fem en 
matèria d'esports com el que 
fem en matèria d'urbanisme o 
en matèria de serveis socials, 
que en principi semblaria que 
és la regidoria que més s'hi 
acosta". És a dir, el pla considera 
que s'ha d'atacar l'exclusió des de 
tots els àmbits de la societat.

INCLUSIÓ  ES TRACTA D'UN DOCUMENT OBERT QUE TREBALLARÀ CONTRA L'EXCLUSIÓ SOCIAL

El ple de Montmeló aprova el 
Pla d'inclusió i cohesió social

SANT FOST. Els quatre centres edu-
catius de Sant Fost, les AMPA, així 
com el CAP i l'Ajuntament, van sig-
nar la setmana passada el manifest 
Sant Fost de Campsentelles sense 
fum –amb motiu de la 19a Setmana 
Sense Fum–. El document consta 
de set punts que insten les famílies, 
mestres, monitors i professionals a 
donar als infants un model de vida 
saludable i a evitar que vegin fumar 

els adults referents a les sortides i 
entrades de les escoles. Amb la sig-
natura del manifest, l'Ajuntament 
col·locarà les plaques d'Entorn 
Sense Fum als centres i a l'entrada 
de l'Ajuntament i de L'Ateneu.

D'altra banda, aquesta setmana 
la conscienciació contra el taba-
quisme també ha arribat a la res-
ta de municipis de Baix Vallès. A 
Mollet, per exemple, gairebé 150 

SALUT  'SANT FOST SENSE FUM' VOL EVITAR QUE ELS INFANTS VEGIN ELS ADULTS FUMANT

Sant Fost combat el tabac alumnes han participat en les ac-
tivitats organitzades per la Fun-
dació Sanitària de Mollet de sensi-
bilització sobre els efectes nocius 
del tabaquisme, i a la Llagosta els 
escolars han rebut la visita d’una 
infermera de l’Àrea Bàsica de Salut 
que els ha explicat les malalties que 
provoca el consum de tabac. A més, 
Crític, el servei de prevenció en el 
consum de drogues i pantalles de la 
Mancomunitat del Galzeran, infor-
marà als instituts sobre el consum 
de les cigarretes electròniques. 

MOLLET. El ple de Mollet va apro-
var dilluns, amb l'abstenció de Cs 
i el vot contrari del PP, una moció 
en què es reclamava la universa-
lització de l'assistència sanitària 
a Catalunya. La proposta, presen-
tada per la Plataforma en Defensa 
de la Sanitat Pública al Baix Vallès, 
rebutja la decisió del Tribunal 
Constitucional de suspendre la llei 
aprovada el 2017 al Parlament que 
vetllava per la universalització de 
l'assistència sanitària a qualsevol 
ciutadà. Segons la representant de 
la Plataforma, Maria Lluïsa Gon-
zález, la llei aprovada al Parlament 
"restituïa tot allò que va retallar 
en drets el decret 16/2012 del 
Govern central, el qual discrimi-
nava les persones pel seu naixe-
ment i condició social".  

Mollet reclama 
la universalització
de la sanitat
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El Tribunal Suprem, en la seva Sen-
tència de 5 de febrer de 2018, con-
tradiu la resolució que havia dictat 
el Tribunal Superior de Justícia de 
la Comunitat Valenciana, contra la 
qual Hisenda havia presentat un re-
curs de cassació. 

Ara, el Suprem s'ha posat de part 
del fisc i estableix que, per regla ge-
neral, l'autònom podrà desgravar-se 
fins al 50% de l'IVA per la compra 
d'un cotxe, la qual cosa implica re-
conèixer que aquest s'usarà tant 
amb finalitats professionals com a 
personals al marge del que es con-
sidera horari laboral. Així, serà res-
ponsabilitat de l'autònom demos-
trar que el vehicle té una fi laboral 
exclusiva perquè pugui aplicar-se la 
deducció de tot l'IVA.

Segons el criteri del Tribunal Su-
perior de Justícia de la Comunitat 
Valenciana, en canvi, era l'Agència 
Tributària l'encarregada d'acreditar 
que el cotxe de l'autònom tenia una 
fi personal, a més de laboral, per la 
qual cosa apostava per una deduc-
ció per defecte del 100% de l'IVA 
que, per tant, suposava per al treba-
llador per compte propi recuperar el 
21% del cost del cotxe nou.

Salvador Xicola Riulas
Assessor fiscal

fiscal@asemax.org

El Suprem no 
accepta que els 
autònoms es 
dedueixin l'IVA per 
la compra d'un cotxe

CONSULTORI

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

Una de les activitats principals de la 
mostra, el Mercat d’Idees, s'ha avan-
çat enguany una setmana per facilitar 
la participació al màxim d'actes de la 
mostra. L’activitat, que va celebrar-se 
dissabte a la sala de plens de l’Ajunta-
ment, va consistir en una ponència i un 
col·loqui posterior a l’entorn del teixit 
associatiu càrrec d’Oriol Cendra, tèc-
nic de cultura i vinculat en projectes de 
l’àmbit de la cultura popular i la gestió 
associativa. Cendra va qualificar el teixit 
associatiu com un dels motors de qual-
sevol poble o ciutat, i va indicar que “les 
entitats són interessants quan creen 
capital social, quan fan ciutadania”. En 
aquest sentit, deia el ponent, “qualsevol 
entitat que funcioni i que tingui ganes 
de fer coses ja és ideal; totes les entitats 
tenen el seu sentit”. El ponent també va 
parlar d’alguns dels reptes de les asso-
ciacions, com la regeneració, la gestió o 
com tenir els socis o membres actius.

REFLEXIÓ SOBRE 
L'ASSOCIACIONISME 
AL MERCAT D'IDEES

MONTORNÈS. L'Ajuntament ha pu-
blicat la llista definitiva de sol·lici-
tuds que aspiren als cinc habitat-
ges públics de lloguer per a joves 
d'entre 18 i 35 anys. Finalment n'hi 
ha 10 d'admeses, que seran avalu-
ades per poder fer l'adjudicació. El 
procés es pot allargar fins a 30 dies, 
tot i que l'objectiu és reduir aquest 
termini per adjudicar els primers 
habitatges al més aviat possible. 
Els criteris de puntuació es fixen en 
qüestions com l’antiguitat al muni-
cipi, la franja d’ingressos o la con-
tinuïtat laboral. També es donaran 
punts extra a les famílies nombro-
ses o monoparentals.

MOLLET. El col·lectiu d'avis i àvies 
per la llibertat de Mollet ha orga-
nitzat la presentació a la ciutat de 
l'Associació Catalana pels Drets 
Civils (ACDC), una entitat cons-
tituïda fa uns mesos i que aplega 
principlament els familiars dels 
presos i exiliats polítics. L'acte, 
que es es farà al Casal Cultural el 
dijous 7 de juny (19 h), compta-
rà amb la presència de familiars 
dels exiliats i els presos polítics. 
Una de les funcions de l’ACDC és 
cobrir, mitjançant donacions ciu-
tadanes, els desplaçaments que es 
veuen obligats a fer els afectats i 
les seves famílies.

LA LLAGOSTA. Aquest dissabte, a 
partir de les 17 h i fins ben entra-
da la nit, se celebrarà al passeig 
de l’avinguda Onze de Setembre 
la quarta edició de la Mostra d’En-
titats, la trobada biennal del teixit 
associatiu del municipi que vol 
acostar als veïns l’activitat de les 
entitats i associacions del munici-
pi. El tret de sortida el donarà una 
cercavila pels carrers del centre 
del poble amb el rerefons d’avisos 
pirotècnics, que anirà a càrrec de 
Lotokotó i les Llagostes de l’Avern. 

Enguany seran 31 les entitats 
implicades en la mostra, que, com 
és habitual, comptarà amb diver-
ses activitats organitzades tant als 
mateixos estands com a l’escenari 
central de la mostra, on s’aniran 
succeint exhibicions durant tota 

un espectacle musical de cloenda a 
càrrec del grup Alma de Boquerón. 

Igualment, durant tota la tarda, 
també hi haurà inflables per als 
més petits, una cercavila sense foc 
a l’entorn del passeig de l’avingu-
da Onze de Setembre, animació 
itinerant per tota a fira, servei de 
bar a càrrec de Saltats, tallers, ex-
posicions, mostra de bestiari de 
foc i un espectacle pirotècnic, a les 
21 h, a la plaça de la Sardana.

El regidor de Participació Ciuta-
dana, Jaume Bonallach, reivindica-
va dissabte, durant el primer acte 
de la Mostra d’Entitats, la vitalitat 
del teixit associatiu de la Llagosta 
i apuntava que “hem d’intentar 
fer un pas endavant i que totes 
les associacions siguin cada ve-
gada més participatives”. 

la tarda. Entre d’altres, hi haurà 
una sessió de teatre de la diversi-
tat a càrrec d’Aspayfacos; quadres 
de ball de l’Asociación Rociera; 
masterclass de salsa, bachata i 
txa-txa-txa amb la Llagosta Club 
de Ball; teatre infantil amb el grup 
de teatre TELL; actuació de la coral 

d’Alborada, l’actuació de María Sa-
las a càrrec de Fórum de Debate 
Llagostense i una mostra de ball 
de gitanes a càrrec de la colla lla-
gostenca. A les 22.30 h començarà 

Deu sol·licituds 
per  als pisos de 
lloguer per a joves

L'entitat de 
familiars de presos 
i exiliats, al Casal

CIUTADANIA  LA MOSTRA, QUE SE CELEBRA CADA DOS ANYS, COMPTA AMB DESENES D'ACTIVITATS

La Llagosta viurà dissabte la 
4a edició de la mostra d'entitats

Més de trenta entitats i 
associacions del municipi
sortiran al carrer per 
donar-se a conèixer

450 ciclistes a la 16a Bicicletada del Besòs
Diumenge, part dels camins fluvials de la conca van acollir la 16a Bicicletada 
del Besòs, organitzada pel Consorci Besòs Tordera i que va reunir uns 450 
participants. El recorregut tenia diverses sortides –Granollers, Parets i 
Montornès– i acabava al Parc Fluvial de Sant Adrià de Besòs, on va haver-hi 
una botifarrada, actuacions de hip-hop i tallers de caixes niu entre d'altres.

consorci besòs tordera
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MINGOTE S'ACOMIADA 
AMB L'ESCALF DELS 
COMPANYS DEL PLE

En un ple extraordinari celebrat dissabte a la Sala Basart de la Cooperativa es va for-
malitzar la renúncia de l'alcalde Sergi Mingote. Va ser un acte emotiu, més d’agra-
ïment i alegria per la nova etapa que enceta Mingote en l’alpinisme que no pas de 
tristor. Mingote va fer un repàs dels set anys en què ha estat alcalde. Va destacar, 
entre d'altres, “el Consell d’Infants, la residència Pedra Serrada per a la gent 
gran, la transformació de l’espai públic...”, amb objectius, deia, com “el ben-
estar, la igualtat i la convivència”. I va afirmar sentir-se orgullós de la tasca duta 
a terme aquests anys: “Espero haver estat a l’altura. No sé si ho he aconseguit, 
però asseguro que mai no he defallit en intentar-ho”. “Marxo amb nervis i tris-
tor, però també amb agraïment i il·lusió”, va concloure.

PARETS. El grup municipal d’Ara 
Parets ERC, sense representació 
al consistori entre 2007 i 2015, va 
tornar a l’Ajuntament amb tres re-
gidors ara fa tres anys. Ara, apro-
fitant el canvi d’alcalde, han vol-
gut fer balanç de la seva tasca. El 
principal objectiu és “demostrar 
amb dades que no només ens 
hem dedicat a criticar o des-
truir, com diuen alguns, sinó 
que hem intentat construir, tot 
i que massa vegades no hem 
pogut perquè no s’ha volgut”, 
argumenta el seu portaveu, Jordi 
Seguer. “La prova és la llista de 
propostes que hem presentat”, 
afegeix. En total, 122 propostes 
entre les quals 34 mocions –de les 
quals 10 han estat rebutjades–. 
Seguer afirma que s’ha pogut es-
tar d’acord amb certes coses –la 
més recent, per exemple, la cons-
titució d’un Consell de la Gent 

Gran–, però que s’ha estat en con-
tra especialment “en tot allò que 
ha tingut a veure amb el procés 
i els presos polítics”.

Esperança de més diàleg
“Podríem haver fet moltes més 
coses si la voluntat de diàleg 
tan anunciada hagués estat 
més real”, deia la regidora Kè-
nia Domènech. En qualsevol cas, 
asseguren haver intentat fer una 
oposició “positiva, sempre sen-
se deixar de fiscalitzar”. El grup 
municipal, intergrat per Seguer, 
Domènech i el regidor Ramon Pa-
rés, espera que amb l’arribada de 
Francesc Juzgado a l’alcaldia –que 
es consumarà dissabte– s’obrin 
“noves possibilitats de diàleg”. 

El document amb les 122 pro-
postes presentades per Ara Pa-
rets ERC es pot consultar al web 
de SomParets. i j.ribell

ERC fa balanç 
dels tres anys 
a l'Ajuntament 

gerard magrinyà

POLÍTICA  EL GRUP MUNICIPAL HA PRESENTAT 122 PROPOSTES LA SALA BASART ES VA OMPLIR DE VEÏNS I COMPANYS EN EL PLE DE RENÚNCIA DE DISSABTE 

MOLLET DEL VALLÈS.  El ple de Mo-
llet ha aprovat un cop més una 
moció per reclamar a la Generali-
tat que s’aprovi el pla especial de 
Gallecs, que ha de determinar la 
normativa urbanísitica i els usos 
de l’espai rural. El plenari també 
ha reclamat a l’Agència Catalana 
de l’Aigua el desplegament de la 
xarxa d’aigua a Gallecs.

La proposta, presentada pel PSC, 

“recull els punts que proposava 
l’associació de veïns en el darrer 
ple”, apuntava el regidor de Medi 
Ambient, Josep Garzón, qui afegia 
la necessitat de “tenir conseller 
aviat per tirar-ho endavant”. 
La resta de grups municipals van 
donar suport a la proposta dels 
socialistes, tot i que la regidora de 
Canviem Mollet Marina Escribano 
posava sobre la taula la necessitat 

MUNICIPAL  LA MOCIÓ PRESENTADA PEL PSC TAMBÉ DEMANA LA XARXA D'AIGUA

El ple de Mollet reclama de 
nou el pla especial a Gallecs

de “començar a definir qui assu-
mirà els costos de les actuacions” 
i de fomentar “el treball conjunt 
entre entitats, veïns i adminis-
tracions amb el màxim consens i 
transparència en la informació”.

Garzón responia Escribano as-
segurant que els costos de les 
actuacions “els assumirà el pro-
pietari, que és la Generalitat”. 
Garzón també apuntava que cal 
aprovar el pla especial amb inde-
pendència d’en quin punt es tro-
bin els planejaments urbanístics 
dels municipis que formen part de 
l’espai rural perquè “si no, això 
no tirarà endavant”.  l.ortiz
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LA LLAGOSTA. L'actual portaveu del 
grup municipal d'ERC a l'Ajunta-
ment de la Llagosta, Xavier Cols, 
tornarà a ser el candidat de la for-
mació republicana en les eleccions 
municipals de l'any que ve. La seva 
candidatura ha estat l'única que 
s'ha presentat al procés de primà-
ries obert les últimes setmanes i 
es ratificarà aquest divendres en 
l'assemblea de militants de la sec-
ció local.

En l'assemblea també prendran 
possessió del càrrec els nous in-
tegrants de l'executiva local, que 
passarà de quatre membres a 
onze amb "l'objectiu de refor-
çar l'agrupació local de cara a 
les eleccions de l'any que ve, i 
que cada vegada siguem més 
persones en aquest projecte", 
apunta el president de la secció 
local, Marc Pedrós, que repetirà 
en el càrrec. També continuaran el 
mateix Xavier Cols com a portaveu 
del grup municipal i secretari de 
política municipal; Josep Torà com 
a secretari d'organització i Nayara 
Pedrós com a representant de les 
JERC. A més, s'afegiran a l'execu-
tiva César Herrero com a respon-
sable de finances; Laura Safont 

PARETS. El president de la Gene-
ralitat, Quim Torra, ha modificat 
el govern inicialment elegit per 
superar el bloqueig a què el va 
forçar el president Rajoy i ha in-
corporat quatre cares noves en 
substitució dels consellers no-
menats que estan empresonats o 
a l'exili, entre els quals el paretà 
Jordi Turull. 

D'aquesta manera, serà Elsa Ar-
tadi qui assumirà el Departament 
de la Presidència en comptes de 
Jordi Turull. La presa de possessió 
dels consellers està prevista per 
als pròxims dies. En un comunicat 
del Departament de Presidència 
s’informa que els “consellers 
empresonats i exiliats” han fet 
arribar a Torra un missatge en 
què expressen la seva voluntat de 
fer-li confiança, i on demanen que 
les institucions catalanes es tor-
nin a posar al servei del poble “al 
més aviat possible”. Així, Turull, 
Comín, Rull i Puig reafirmen que 

han volgut “sempre” formar part 
de “la solució i no del proble-
ma” i que se senten en tot mo-
ment “legitimats”. En aquesta 
línia, els quatre manifesten que 
s’entenen “consellers legítims 
del Govern”, i que ni el 155 ni l’ús 
que fan els tribunals espanyols 
del dret i la justícia no podran dis-
suadir-los d’aquesta convicció.

Querella contra Turull
D'altra banda, la Fiscalia Superior 
de Catalunya ha presentat davant 
del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya (TSJC) una querella 
contra el diputat de JxCat i excon-
seller Jordi Turull i la seva dona, 
Blanca Bragulat, per un delicte 
d'insolvència punible. Segons el 
ministeri públic, el presumpte de-
licte s'hauria comès quan Turull 
es va desprendre d'una "part im-
portant" del seu patrimoni, uns 
96.000 euros, que va deixar sota 
la titularitat de la seva dona. 

Torra prescindeix 
de Turull al Govern 
per superar el bloqueig

arxiu

ELSA ARTADI ASSUMIRÀ EL DEPARTAMENT DE PRESIDÈNCIA

XAVIER COLS

Cols repetirà com a cap 
de llista d'ERC a la Llagosta

ELS SOCIALISTES DE LA 
LLAGOSTA CELEBREN 
LA FESTA DE LA ROSA

El Parc Popular va acollir diumenge la 6a Festa de la Rosa dels socialistes de la 
Llagosta, una jornada a la qual van assistir centenars de veïns i diversos càrrecs 
del PSC i el PSOE i que va comptar amb inflables, animació infantil, un servei de 
bar i una botifarrada solidària amb Rems amb més de 350 tiquets venuts. En la 
seva intervenció, l’alcalde, Óscar Sierra va fer balanç dels tres anys de govern 
municipal i va assegurar que "ja hem complert el 90% del programa socialista".

gerard magrinyà

POLÍTICA  LA JORNADA POLÍTICA I SOLIDÀRIA APLEGA CENTENARS DE PERSONES AL PARC POPULAR

a imatge i comunicació; Ferran 
Hernández com a adjunt a imatge i 
comunicació; Íngrid Traveria com 
a secretària de la dona; Héctor 
Arenas com a adjunt a la secreta-
ria d'organització; Anna Sánchez 
com a vocal i Carlos Llorà com a 
secretari de nova ciutadania, "un 
àmbit en què volem incidir per 
tenir més relació amb les perso-
nes nouvingudes i amb totes les 
cultures i comunitats de la Lla-
gosta", diu Pedrós. 

En l'assemblea es farà balanç de 
la feina feta fins ara, s'aprovarà el 
pressupost de 2018 i es començarà 
a treballar en el projecte polític per 
a les eleccions de 2019.  x.l.
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Mollet, la primera ciutat de Catalunya 
a oferir una app per trobar feina 

DISPONIBLE A PARTIR D’AVUI 

Què permet la nova app?
• Inscriure’s a les ofertes de feina més recents
• Apuntar-se a les accions formatives   
• Descarregar el currículum per enviar a empreses
• Xatejar en directe amb els serveis municipals d’ocupació

Aquesta aplicació és.... 
• Gratuïta
• Compatible per a Android i IOS

Des de quan és operativa?
•  Des d’avui, 1 de juny de 2018

L’Ajuntament, què pretén?
•  Intensificar la creació d’eines per apropar els serveis 
municipals a la ciutadania 
• Seguir modernitzant l’administració pública per fer-la 
més propera i accessible

I quins són els objectius de l’app?
• Complementar l’atenció individualitzada dels serveis 
d’ocupació 
• Posar en mans de la ciutadania una nova eina més moderna 
i pràctica

           

Buscar feina està a les teves mans amb 
la nova app de l’Ajuntament 
Per qualsevol dubte sobre la descàrrega i/o ús de l’aplicació 
mòbil us podeu adreçar als serveis municipals d’ocupació de 
Mollet: 
• C. Riera, 7, 1ª planta

L’Ajuntament de Mollet del Vallès, a través de l’Empresa Mu-
nicipal per a la Formació Ocupacional i Ocupació (EMFO), s’ha 
convertit en el primer ens municipal de Catalunya a oferir una 
aplicació mòbil per donar suport a la recerca de feina. 
La nova app també permet que la ciutadania pugui xatejar di-
rectament amb els serveis municipals d’ocupació davant qual-

sevol dubte o cerca d’informació. 
Mollet és la ciutat del Vallès Oriental en generar més llocs de 
treball. L’atur ha baixat en 96 persones a l’abril en comparació 
amb el març. Aquesta bona dada converteix Mollet en el mu-
nicipi de la comarca on l’atur ha disminuït més ens dos mesos 
consecutius.
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ECONOMIA
Com ser un venedor efectiuEl Baix Vallès, al Benvinguts a Pagès
El Consell Industrial de Parets organitza la sessió 
formativa Com ser un venedor efectiu. Serà 
el dijous 7 de juny de 16 a 20 h a les dependències 
de Parets Empreses, i anirà a càrrec del consultor 
Ramón Esteban.

El 9 i 10 de juny se celebrarà una nova edició de Benvinguts a Pagès, un 
cap de setmana de visites a granges i activitats rurals per conèixer l’origen del 
que mengem, tastar els productes cultivats a l'entorn i degustar la cuina del 
territori. Al Baix Vallès hi participaran el restaurant El Jardí, de Parets; el Celler 
de Can Roda, de Martorelles; i l'Ecofira de Gallecs.

PARETS. La multinacional farma-
cèutica Grifols va celebrar diven-
dres a Sant Cugat del Vallès la seva 
junta general ordinària d’accionis-
tes, en la qual va fer balanç del dar-
rer exercici i va plantejar els reptes 
de futur de la companyia. 

Entre els aspectes que van trac-
tar-se destaca la inversió de 27,5 
milions d’euros a les plantes de Pa-
rets per fabricar trombina tòpica i 
l’additiu biològic Fibrisealant, una 
producció que, per tirar endavant, 
necessita l’aprovació de les autori-
tats sanitàries, que es preveu que 
arribi a finals d’aquest any. 

La multinacional també ha ad-
quirit per 11,9 milions una parce-
l·la de 48.716 metres quadrats al 
polígon de Can Gurri de Lliçà de 

arxiu

INVERSIÓ  Les plantes paretanes han rebut una injecció de 27,5 milions d'euros

EMPRESES  LA FARMACÈUTICA INJECTA 27,5 MILIONS PER FABRICAR UN NOU ADDITIU BIOLÒGIC

Vall, al costat del polígon industri-
al Llevant de Parets, un espai que 
es pretén desenvolupar a partir 
del 2020 i del qual encara no s’ha 
detallat quines instal·lacions pro-
ductives podria acollir.

La multinacional també va do-
nar a conèixer els moviments 
estratègics dels últims mesos, 
com l’adquisició de 188 hectàre-
es a Carolina del Nord, als Estats 
Units, per ampliar el seu complex 
industrial nord-americà, o l’acord 
amb la companyia xinesa Boya Bio 
Pharmacutical per construir i ges-
tionar centres d'obtenció de plas-
ma sanguini a la Xina. 

Grifols, l'única empresa de 
l'Ibex-35 que manté la seva seu 
social a Catalunya després del re-

ferèndum de l'1 d'octubre, va ex-
pressar divendres la seva voluntat 
de continuar a Catalunya, ja que 
"mai no hi ha hagut cap motiu 
per marxar, l'empresa no té pen-
sament polític", apuntaven els di-
rectius de la companyia. Amb tot, 
els responsables de Grifols també 
apuntaven que "si mai, per algu-
na circumstància, haguéssim de 
marxar, aniríem als Estats Units, 
això seria el més lògic", deien. i

Inversions milionàries
de Grifols a Parets i Lliçà

BAIX VALLÈS. La patronal Pimec 
ha detectat que 1.100 petites i 
mitjanes empreses del Vallès Ori-
ental podrien estalviar-se milers 
d’euros. Més del 90% de les pi-
mes desconeixen les deduccions 
fiscals que hi ha per generar nous 
productes o millorar els processos 
productius. Segons Pimec, les de-
duccions poden arribar a suposar 
un 59% d’estalvi en l’impost de 
societats que pertocaria per l'ac-
tivitat d’innovació empresarial. 
Aquestes ajudes van ser introdu-
ïdes pel Govern per fomentar el 
canvi de model productiu i la mi-
llora de la competitivitat, i no no-
més en innovació tecnològica, sinó 
també de processos, productes o 
procediments i, fins i tot, permeten 
deduir hores pròpies del personal, 
subcontractacions i col·laboraci-
ons externes, materials, prototips 
i patents, entre d’altres. 

FISCALITAT

Pimec alerta unes 
1.100 pimes que 
poden estalviar en 
impost de societats

A partir del setembre tornarà al mercat 
la històrica aigua amb gas de Vilajuïga, 
en aquesta ocasió amb un nou disseny 
d’ampolles. Grifols va comprar Aigües 
de Vilajuïga el juny del 2017, una pe-
tita empresa que havia tancat portes 
a l'abril després de més de 100 anys 
d'activitat. L'objectiu de la compra era 
tornar a comercialitzar l'aigua, una de 
les dues de l'Estat que té gas de manera 
natural. L'últim any, Grifols hi ha invertit 
5,5 milions i ha renovat la fàbrica, que 
tindrà capacitat per produir 10 milions 
de litres d’aigua. Segons va explicar 
Grifols en el moment de l’adquisició, 
aquest cas no era una compra estra-
tègica, sinó una compra "compromesa 
amb una empresa centenària".

AIGUA DE VILAJUÏGA, 
AL SETEMBRE

MONTMELÓ. La 13a edició de la Fira 
del Comerç, Entitats i Artesans de 
Montmeló (FCAEM), que se celebra 
aquest dissabte, d'11 h a 23 h, tor-
na a la plaça de la Quintana 15 anys 
després. El canvi d'ubicació permet 
una millor circulació dels visitants 
i una distribució de les carpes i de 
l'escenari més àmplia. L'organitza-
ció, formada per la Unió de Boti-
guers i Comerciants de Montmeló i 
la Regidoria de Comerç i Turisme, 
també ha decidit ampliar l'horari 
fins a les 23 h, amb la celebració 
d'un concert a càrrec del grup Cat-
folkin. La fira tornarà a comptar 
amb la presència d'establiments 
i entitats del municipi, juntament 
amb una mostra d'artesans del 
poble i l'entorn. Durant tota la jor-
nada hi haurà tallers, exhibicions 
i diferents actuacions, així com el 
sorteig d'entrades al Circuit i altres 
serveis i avantatges. 

COMERÇ

La Fira del Comerç 
de Montmeló 
torna a la plaça
de la Quintana

Dijous, de 9.30 a 11 h, l'AIBV or-
ganitza, a la seva seu de Sant Fost, 
una sessió sobre la jubilació a l'em-
presa, a càrrec d'Andrés Castaño, 
director d'oficina Mapfre, i Ignacio 
de las Heras, consultor de previsió 
social empresarial de Mapfre.

Sessió sobre la 
jubilació a l'empresa

Tres de les dotze plaques d'or que 
sortejava la Indicació geogràfica 
protegida (IGP) Pa de pagès català 
han caigut al Baix Vallès. Dos dels 
premis s'han donat al Forn i Pas-
tisseria Prat de Mollet, i un altre al 
Forn Corbalan de Sant Fost.

Pa de Pagès premia 
Mollet i Sant Fost
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Classificats PER ANUNCIAR-TE EN AQUESTA SECCIÓ: PUBLICITAT@DIARISOM.CAT

PISO EN MOLLET. 
CAN PANTIQUET. 
Ascensor. 4 hab., 
baño, comedor, 
balcón, cocina re-
formada, con lavad. 
Calefacción, aire 
acondicionado, su-
elo gres, carp. int. 
roble y ext. alum. 
CEE: E. Precio: 
155.000 euros. Ref. 
JV13270. Tel. 93 579 
33 33.

HABITATGE AMB 
DOMÓTICA A FINCA 
SEMINOVA. MON-
TORNÈS. Ref. Major. 
84 m2, 3 hab., ter-
rassa, CEE: C. Preu: 
200.000 euros. Tel. 
93 570 51 23.

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

baño, cocina con 
galería, salón 2 
balcones, ventanas 
de  aluminio, aire 
acond. Junto al Parc 
de Can Mulà. CEE: E. 
Precio: 130.000 eu-
ros. Tel. 93 579 33 33.

CASA-CHALET EN 
SANT FOST RESI-
DENCIAL. Ref. 
JV13530. 2 plan-
tas+garaje. 4 hab., 
3 baños, cocina of-
fice con chimenea, 
salón-comedor con 
terraza, buhardilla, 
solarium, garaja 
con sala polivalen-
te. CEE: D. Precio: 

380.000 euros. Tel. 
93 579 33 33.

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

PERSONA SERIA 
NECESITA HABITA-
CIÓN EN ALQUILER 
en Parets o Mollet. 
Buena referencia. 
678 350 973.

PA R T I C U L A R E S . 
SENSIBILIDAD Y 
PLACER. Súper no-
vedades. Viciosas, 
tragonas y guapas. 
Chicas de 26 a 34 
años. Muy fogosas 
y calientes. Masaje 
erótico. Besamos 
como novia. Somos 
lo que estás bus-

cando. Copas gratis. 
688 235 640.

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

ZARA, MASAJIS-
TA PARTICULAR. 40 
AÑOS. Cariñosa, 
besucona, buenas 
tetas, sexo, griego, 
francés natural hasta 
el final. Fiestera. Sa-

lidas. Tel. 671 27 26 11.

CHANEL. Alegre, 
divertida, coqueta 
y sobre todo muy 
morbosa. Des-
cubrirás en mi una 
delicia. Hago una 
gran variedad de 
servicios: griego, 
69, francés, beso 
negro, beso con 
lengua y lluvia do-
rada. Muy comple-
tita. Tel. 611 26 20 91.

CHICA PARTICU-
LAR Y FIESTERA. 
ME LLAMO SUSI. 
Madurita, 50 años, 
gordita y cariñosa. 

150 de pecho na-
tural, soy guapa, me 

gustan los besos 
con lengua, francés 

natural y hago todo 
tipo de servicios. 

Llámame. Tel. 698 
233 361.

IMMOBILIÀRIA
COMPRA

LLOGUER

RELAX

LLOGO PLAÇA 
DE PARQUING

Rambla Balmes, 31 de Mollet.
Obra Nova.

935.930.403

PARETS. Dilluns va tenir lloc a la Sala 
Cooperativa de Parets el lliurament 
dels Premis Freudenberg, una inici-
ativa de la multinacional alemanya 
i l'Ajuntament per fomentar les vo-
cacions professionals i l’emprene-
doria empresarial. Enguany s'han 
presentat als premis set projectes 
proposats per 21 estudiants del 
cicle formatiu d’Administració i Fi-
nances de l'INS Torre de Malla.

La premissa inicial era igual per 
a tots: amb un capital fictici inicial 
de 15.000 euros, plantejar un ne-
goci tenint en compte tots les fac-
tors que hi influeixen –demanda de 
mercat, previsió de despeses, pla-
nejament inicial, moment d’arribar 
al consumidor...–. En aquesta edició, 
el projecte guanyador ha estat Pre-
maturs i bebès, de Sandra Garcia i 
Vanesa Masero, basat en la creació 
d'una botiga de roba per a nadons 
prematurs, una demanda creixent, 
ja que les condicions de vida i de 
treball de les mares fa que cada cop 
hi hagi més nadons prematurs. “La 
idea va sorgir perquè vaig tenir 

INNOVACIÓ  ENGUANY HI HAN PARTICIPAT 21 ALUMNES, QUE HI HAN PRESENTAT SET PROJECTES

J.r.

GUANYADORES  Vanesa Masero i Sandra Garcia, autores del projecte

un fill prematur i enlloc no tro-
bava roba per a ell”, explica Gar-
cia, de 33 anys, que va haver d’espa-
vilar-se: “Comprava roba normal 
de nadó, però després me l'havia 
d'arreglar jo”, diu. 

També es van basar en la falta 
d’oferta les finalistes, Estela Álva-
rez i Andrea Herreruela. La seva 
proposta, Straw, és fomentar l’oci 
nocturn a Parets amb un bar mu-

sical a la zona IVECO, una inicia-
tiva per cobrir una falta d'oferta 
que “obliga els veïns de Parets 
a anar a altres poblacions”. Amb 
aquesta proposta, hi hauria un es-
pai d’oci “al qual es podria anar 
a peu” i que no suposaria molès-
ties als veïns, ja que "la ubicació 
del bar seria el més allunyada 
possible de les cases més pro-
peres”.  j.ribell

PARETS. Un total de set empreses 
–quatre autònoms i tres socie-
tats– s'han donat d'alta a Parets 
els primers quatre mesos de l'any. 
Les dades han permès, segons els 
indicadors de la Diputació de Bar-
celona corresponents al primer 
trimestre de 2018, que el Punt 
d'Atenció a l'Emprenedor (PAE) 
de Parets hagi escalat 12 posi-
cions en el rànquing d'altes del 
Termòmetre PAE de Barcelona i 
s'hagi situat en el lloc 18 d'entre 
els 36 ens locals autoritzats que 
funcionen actualment a l'àrea de 
Barcelona. El Termòmetre PAE 
és una eina de la Diputació que 
informa de les dades d'activitat 
dels punts PAE i que promou la 
tramitació, gratuïta i telemàtica, 
de constitució d'empreses.

El Servei de Promoció Econò-
mica de Parets va esdevenir punt 
PAE el maig de 2016 i, des d'ales-
hores, ha tramitat un total de 12 
altes –sis societats i sis autònoms–. 

Els punts PAE permeten consti-

tuir societats limitades i autònoms 
mitjançant l'ús d'una plataforma 
en línia, que connecta amb els di-
ferents organismes competents 
en el procés de constitució d'una 
empresa, un sistema permet es-
talviar desplaçaments i gestions a 
la persona emprenedora que vol 

iniciar un negoci. Els PAE públics 
(2016), tot i representar el 7,9% 
del total d'entitats que ofereixen 
el servei a la província, donen 
d'alta el 60% de persones que uti-
litzen el servei. Les empreses de la 
província de Barcelona, constituï-
des l'any 2017 a través dels PAE 
van tenir un estalvi de 347.895 
euros aproximat de mitjana en el 
seu conjunt.  

EMPRESA  ELS PRIMERS QUATRE MESOS DE L'ANY HAN ESTAT SET

El servei d'assessorament
empresarial és un dels 
36 que funcionen a
l'àrea de Barcelona

El projecte de botiga per a nadons 
prematurs, Premi Freudenberg

El Punt d'Atenció a 
l'Emprenedor ajuda a crear 
12 noves empreses a Parets
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ESPECIAL

MolletésFira

MOLLET. La sisena edició de Mo-
llet és Fira va arrencar el cap de 
setmana passat amb les dues pri-
meres fires sectorials, la dedicada 
al motor –amb una quarantena 
d'expositors a L'Illa i l'avinguda 
Llibertat–, i la dedicada a la gas-
tronomia –amb un centenar de 
parades a l'entorn de Prat de la 
Riba–. La mostra va ser fruit del 
treball conjunt entre l’Ajuntament 
i el teixit comercial de la ciutat, 
fet que la converteix en una fira 
molt participativa. En aquest sen-
tit, el primer cap de setmana ha 
comptat amb la implicació de més 
de 150 professionals, un 8% més 
que en l’edició de l’any passat, la 
gran majoria de Mollet però tam-
bé d'altres indrets de l'entorn que 
veuen en aquesta convocatòria 
l'oportunitat de donar-se a conèi-
xer i vendre els seus productes. 

D'altra banda, el primer cap de 
setmana de Mollet és Fira també 
ha destacat per la diversitat d'ac-
tivitats organitzades pels matei-
xos participants. Entre d'altres, els 
visitants han pogut gaudir d'una 
passarel·la gurmet, un tast de vins, 
tallers de galetes i cupcakes i d'una 
activitat en què els més menuts 
podien munyir una vaca. En l'àm-
bit del motor hi havia un circuit de 
cotxes a pedals i un simulador de 
conducció infantil, entre d'altres. i

El motor i la gastronomia superen la mostra
FIRA  EL BON TEMPS DEL CAP DE SETMANA VA ACOMPANYAR PERQUÈ MILERS DE PERSONES GAUDÍSSIN DE L'OFERTA COMERCIAL I DE SERVEIS DE LA CIUTAT

g.magrinyà

g.magrinyà

FORMATGES  Molts visitants van comprar productes d'elaboració artesana

CIRERES  Un producte de temporada que va cridar molt l'atenció

g.m.

g.m.

EXPOSITORS  Centenars de persones van visitar la mostra de vehicles

TALLERS  La Policia Municipal feia l'activitat 'A la velocitat de la vida'

L'entorn de Prat de la Riba va acollir un any més
els productors i venedors de productes d'alimentació

Cotxes nous i d'ocasió, així com l'oferta de serveis 
vinculats al motor, protagonistes a l'avinguda Llibertat



dv, 1 juny 2018 27MOLLET ÉS FIRA

Participants

arxiu
MOLLET. A partir de les 11 h de 
dissabte i durant tot el cap de 
setmana, Mollet és Qualitat de 
Vida i Comerç aplegarà unes 
150 parades a l’entorn de la 
rambla Balmes i el parc de les 
Pruneres. Serà la segona ses-
sió de Mollet és Fira, en aques-
ta ocasió dedicada als esta-
bliments i serveis relacionats 
amb la salut, el benestar, l’oci, 
la roba i els complements. 

Aquesta serà una oportu-
nitat per conèixer la quali-
tat dels comerços locals i de 
proximitat, ja que, segons 
explicava la regidora de Co-
merç, Mercè Pérez, el dia de 
la presentació de la mostra, 
"a l’entorn del 21% dels co-
merços i serveis de la ciutat tenen 
presència a la fira". A més, com és 
habitual, la mostra sectorial dels co-
merços i serveis de Mollet comptarà 
amb un bon grapat d’exhibicions i 
activitats paral·leles relacionades 
amb aquests sectors.

Activitats per a tots els públics
Entre d’altres, durant tot el cap de 
setmana es podrà visitar la carpa 
d’Ofer.cat, que inclourà un fotoma-
tón i permetrà descobrir els comer-
ços i serveis de la ciutat que ja fan 
venda online. A la carpa de Mollet és 
Fira continuarà el concurs de dibuix 
infantil sobre el comerç de Mollet, 
així com el Servei Local de Català 
convidarà a resoldre els jeroglífics 
lingüístics que hi haurà en diferents 
parades, amb quatre vals de premis 
de 50 euros per bescanviar a les bo-

tigues participants.
També durant els dos dies hi hau-

rà demostracions de maquillatge i 
perruqueria de festa, tallers de man-
dales i caretes infantils, sessions de 
reiki, manualitats, presentació de 
noves tecnologies en depilació làser, 
perruqueria, jocs de lògica i enginy 
per a totes les edats, tallers de tecno-
logia, ganxet i patchwork i sessions 
de diagnòstic facial amb escàner i de-
mostracions facials personalitzades.

Dissabte el Centre Dietètic i Her-
boristeria Teresa Pons organitza 
una visita personalitzada i asses-
sorament per perdre pes i elaborar 
flors de Bach, així com també hi 
haurà balls de minidisco, exhibici-
ons de ioga i zumba, contes en an-
glès, xerrades divulgatives sobre 
hàbits de salut, taller de libèl·lules, 
exposició i elaboració de productes 

biodegradables i exhibicions co-
mercials sobre domòtica i aerodi-
nàmica, entre les quals destacarà el 
llançament d’un coet i l’observació 
del cel de Mollet amb un telescopi.

El mateix dia també hi haurà una 
actuació musical al vespre i una des-
filada de moda a càrrec de Madeby 
CUTe (complements), Con M de bol-
so (complements), Hera Elite (roba 
d’esport), Retrospectiva (infantil) i 
Miguel Angel Ibáñez (moda jove).

Diumenge serà el torn per a les 
exhibicions de zumba, taekwondo 
i break dance, activitats en anglès 
per als més menuts, exhibicions 
tecnològiques, xerrades sobre di-
verses patologies i hàbits de salut i 
d’una sessió de risoteràpia a càrrec 
de Modest Teràpia. També hi haurà 
una exhibició de ball de l’Escola de 
Ball Dandi. i

Qualitat de Vida 
i Comerç

- Abacus Cooperativa
- Adentis
- Alain Afflelou
- Albert Pous Joier
- Alma Nails
- Amaris Moda i Complements
- Anavets Clínica Veterinària
- Anna Creixem Junts
- Art Estilisme
- Artesania en paper Carme Calls
- Asiram Objectes Artesanals
- Assoc. Afectats Patologies
    Dual Libèl·lula
- Assoc. de Donants de Sang
    del Vallès Oriental
- Assoc. Petits Grans Herois
- Assoc. Pulseras Candela
- Assoc. Rosa dels Vents
- Avalon
- B the Travel Brand
- Barberia ICC
- Basolí Puericultura
- Beibo Travel
- Bijuteria Àmbar
- Bijuteria el crit
- Bijuteria Setefilla
- Bijuteria Teresa
- Bionia Ecomollet
- Bona Impressió
- Bricoducha
- Ca n'Arimon
- Calçats Bambi
- Calçats Vallès
- Calzedonia
- Cambridge School
- Carme Foz
- Carmen Paton
- Casa Bella
- Celler Altrabanda
- Centre Dietètic Teresa Pons
- Centre Mèdic Jaume I
- Centre Quiropràctic
    David Perelle
- Centro Visión
- Clínica Villacastin
- Con M de Bolso
- Consorci per a la Gestió
    dels Residus Vallès Oriental

- Consultora de Belleza
    Vanesa Soler
- Copisteria Tècnica el Punt
- Copitinta
- Crisalda
- Delia Bijuteria
- Delikado
- Delitus Coffee
- Deskaradas
- Dinou
- Do i Co Prerruquers
- Donpiso
- Dribbling
- Drogueria Montseny
- EdukidSchool
- El Racó de la Salut
- El Racó de la Salut (Jaume I)
- Elisabet Salgado
- Empanadas Argentinas Maceri
- ESC Mollet
- Escola de Ball Dandi
- Estanc Colom
- Estética Alsu
- Estilistas Eva jiménez
- Estilistes Excellence
    (perruqueria i solarium)
- Estona de Cel
- Falguera Centre Comercial, SA
- Farmàcia Amadó
- Farmàcia Montserrat Barbero
- Farmàcia Tugas
- Farmàcia Vilaseca
- Fauna Tarrés
- Faunamic
- Ferreteria de la Muñoza
- Fina Labors
- Fisiocor Mollet
- Flavia Llobet Joieria
- Flors Orquídia
- Flowers with Soul
- Fundació Sanitària Mollet
- Gimnàs Isabel Farrés
- Global Idiomes
- Good Idiomes
- Gris Sabaters
- Grup Construccions J. Benítez 
    Immobiliària Noor
- Hera Elite Roba Esportiva
- Illushion Moda

Arriba el torn del comerç i la 
qualitat de vida a Mollet és Fira

ESTANDS  Més d'un centenar de parades ocuparan el centre de la ciutat

Els tallers i les exhibicions comercials organitzats per molts dels serveis
i establiments fan de la fira del comerç una activitat molt participativa

FIRA  L'ESCENARI FIRAL DEL CAP DE SETMANA SERÀ LA RAMBLA BALMES I EL PARC DE LES PRUNERES

continua a la pàgina 28
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- Imma Amills
    Perruqueria
- Intimissimi
- J.M. Moda
- JFC Car Audio
- Joieria Isabel Muñoz
- Joieria Rellotgeria 
    Venus
- Judith Casas Estilistas
- Kids & Us
- Krous Comètica + 
    Natural
- La Cremallera
- La Pelu
- L'Art del Cosir
- Lenin Estilistes
- Licos Decoració
- L'Isard
- Lledó Ferreters
- Llibreria Rosa
- Lourdes Aloy Dra. en 
    Medicina Estètica
- Luman
- Luxyn Moda
- MadebyCUTe
- Mama Lloca
- Mamut Art Studio
- MAPFRE
- Mas Esteticistes
- MG Optics
- Mi Dulce Carrito
- Mida Mollet
- M. Ángel Ibañez  Moda
- Minerals Curatius 

    M. Dolors
- Mobles Avenida
- Mobles Monserdà
- Modes Terapia
- Mollet Contra el Càncer
- Montse Casellas 
    Perruqueria
- Montse Colomé 
    Perruquers
- Musical Mollet
- Nara Dona
- Nautalia Viajes
- Noelia Álvarez Estilistes
- Nou Custom
- Nya Bellesa
- Oci i Salut, Escola Sant 
    Gervasi
- Okey Moda
- Olivera Oliva Centre 
    Mèdic
- Opticalia Milán
- Oriflame Cosmètics
- Outlet del Descans 
    (Factory Descans)
- OVS Kids Mollet
- Passion for Oils
- Pell de Préssec
- Peluqueria y Estética 
    Checa
- Pepi Jové Perruqueria
- Perruqueria Araceli
- Perruqueria Montse 
    Palau
- Perruqueria Santana

- Perruqueria Tenttre
- Picking Pack Mollet
- Pilates l'Estudi
- Plata Jeans
- Primera línia roba 
    home-dona
- Puman Sabaters
- RACC Mollet
- Racó de l'Alquimista
- Radical 360
- Regals Mercedes
- Retrospectiva
- Rosa de Montserrat
- Sasi
- Second Company
- Sideris VR
- Soto Roba de Dona
    i Home
- Spa i Bellesa
- Stir 80
- SuImpresión.com
- Tattoo Style Mollet
- Tentazioni
- Terranova 12
- Tina Productes de 
    Perruqueria i Estètica
- Trendy
- Twins Sabateria
- United Colors of 
    Benetton
- Ventura
- VI & VI
- Viajes Carrefour
- Vivanta Unidental

ve de la pàgina 27
Solidaritat

Mollet és Qualitat de Vida i Comerç 
també tindrà un espai per a la solida-
ritat. Dissabte, de 18 a 19.45 h, a l’Es-
pai Passarel·la hi haurà un any més un 
tall de cabells solidari a càrrec d’una 
dotzena de perruqueries de la ciutat  
–Perruqueria Elisabet Salgado, Art  
Estilisme, Montse Palau, Montse Co-
lomé, Lenin Estilistes, Do i Co, Perru-
queria Santana, Pepi Jové, Imma Amills, 
Karely Pelucas, Mónica Estilista, Susa-
na Coronado i Estilista MakeUp–, que 
donaran la recaptació a Mollet contra 
el càncer, l’associació molletana sen-
se ànim de lucre que té per objectiu 
principal ajudar les persones diagnos-
ticades de càncer i les seves famílies. 
Durant l'acció també hi haurà bere-
nar, xarrupet de moscatell i animació 
amb la Pubilla. Diversos  establiments 
col·laboren en aquesta acció. Són el 
Club Ciclista, Casa Gerardo, Productos 
Family, Forn i Pastisseria Prat, Pastis-
seria de l'Àvia, Bodega Sagalés, Vins 
Vinalium, Benzinera Sant Jordi, Super-
mercat Tantiñà i Pastisseria Calderón, 
Creperia El Tamís. 

MOLLET. Un dels atractius de Mo-
llet és Fira és la gran quantitat 
de premis i sortejos vinculats a 
les diverses fires sectorials i els 
professionals que hi participen. 
D’una banda hi ha el Gran Sorteig 
Mollet és Fira, amb sis premis de 
1.000 euros cadascun per gastar 
en compres als establiments ad-
herits a la campanya, mentre que 
el Sorteig 10 preveu deu premis 
de 200 euros cadascun per gastar 
en compres als establiments ad-
herits a la campanya.

També hi ha el sorteig Omple 
el carro amb Bonpreu, on se sor-
tejaran 10 carros de compra per 
valor de 50 euros al supermercat 
Bonpreu del Mercat Municipal; i 
els Super-packs Mollet és Fira, en 
què els comerços adherits oferei-
xen premis temàtics (moda i com-
plements / alimentació i restaura-
ció / salut, oci i benestar) que se 
sortejaran en diferents packs.

Per participar als sortejos cal 
haver fet una compra mínima de 

10 euros i lliurar la butlleta emple-
nada a qualsevol de les urnes que 
hi haurà als establiments adherits 
o a les fires. El termini per partici-
par-hi acaba el 3 de juny a les 18 h.
D’altra banda, el tradicional con-
curs de dibuix Decathlon se centra 
enguany en el comerç a la ciutat, 
amb el lema Imagina el carrer ide-
al per a la teva botiga a la ciutat. 
Hi ha tres categories segons l’edat 
–de 3 a 6 anys; de 7 a 9 anys i de 
10 a 12 anys–. Els dibuixos han de 
presentar-se en els fulls normalit-
zats de Mollet és Fira, i no s'adme-
tran els que no s'ajustin a aquesta 
norma. En aquest cas el termini 
per presentar els dibuixos acaben 
diumenge a les 19 h. S'atorgaran 
nou premis: primer –bicicleta 
adaptada a l'edat–, segon –roba i 
calçat esportiu– i tercer –equipa-
ment per a platja– en cadascuna 
de les categories.

Diumenge (19 h), a l’escenari de 
les Pruneres, tindrà lloc el Sorteig 
dels Premis Mollet és Fira. i

Més de 8.000 euros
en premis en diversos 
sortejos i concursos

FIRA   ELS SORTEJOS ES FARAN DIUMENGE A LES 19 H

TALL DE CABELLS 
SOLIDARI CONTRA
EL CÀNCER
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Psicoanalogia · Medicina Natural · Flors 
de Bach · Tests · Tècniques d’estudi...

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

contacte@psicopnaturmolins.cat

Guia

MÈDICA i
ESTÈTICA

Perruquera · Estilista

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

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

CENTRE DE MASSATGE 
i OSTEOPATIA

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

Hores convingudes

25 anys d’experiència

El Centre d'Estudis Musicals María Grever 
de Parets ha finalitzat fa pocs dies els tallers 
musicals per a la gent gran a la residència 
Pedra Serrada. Aquesta ha estat una més de 
les moltes activitats que organitza el CEM 
María Grever durant el curs, com el casal 
d'estiu musical per a joves de 5 a 17 anys 
que es farà del 25 de juny al 31 de juliol, la 
Flamenco Week per a estudiants estrangers, 
el Concert Circular, el projecte d'inclusió del 

CEM a través de la música, o l'actuació que 
aquesta setmana han fet els músics de Cor-
des del Món davant 3.200 persones al Fes-
tival Primavera Sound 2018 juntament amb 
el grup Spiritualized. Les àrees de formació 
musical del CEM María Grever són clàssica, 
moderna i tradicional, així com instruments 
de les músiques del món, mediterrànies i 
tradicionals catalanes. Les activitats del cen-
tre s'adrecen a totes les edats.

CEM MARÍA GREVER
Avinguda Pedra del Diable, 7. Parets. Tel. 93 562 36 33  

www.cem-mariagrever.com I cemmariagrever@gmail.com

Centre d'Estudis Musicals María 
Grever, formació musical de qualitat

L'APARADOR
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Promou:

L’Editorial, als efectes previstos a l’article 32.1 paràgraf segon del vigent TRLPI, s’oposa expressament a que qualsevol de les pàgines d’aquesta obra o parts d’ella siguin utilitzades per a la realització 
de resums de premsa. Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només pot realitzar-se amb l’autorització dels seus titulars, llevat d’excepció 
prevista per la llei. Dirigeixi’s a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necessita fotocopiar o escanejar fragments d’aquesta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)
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El civisme i la convivència al carrer de pobles i ciutats s'ha convertit en una de 
les preocupacions ciutadanes de la societat actual. En una ciutat, l'espai és un 
bé escàs i la creixent densitat urbana i diversitat social facilita que apareguin 
noves demandes d'ús difícilment conciliables. Però a banda de l'ús de l'espai 
públic, la ciutadania també és cada cop més sensible i censura de manera més 
ferma accions que embruten o malmeten l'entorn i la via pública. Pintades,  
escombraries fora de lloc, trencament de mobiliari urbà... segons les dades  
municipals, l'Ajuntament de Mollet atén unes 3.000 incidències a l'any, part de  
les quals són conseqüència directa d'actes incívics. Ara, el consistori ha  
presentat una eina per poder canalitzar i facilitar la comunicació per part dels 
veïns d'aquestes incidències al carrer. L'aposta és interessant i, si es compleixen 
els objectius marcats i es respon puntualment a les demandes pot resultar un 
mètode efectiu per reduir la sensació de deixadesa que molts veïns tenen dels 
carrers de la ciutat. La majoria sap què hem de fer per ser cívics, però decidir 
d’incorporar-ho al comportament quotidià depèn de la voluntat de cadascú.

CONNECTATS PEL CIVISME
Editorial

la via judicial tot esbotzant els fonaments 
de l'estat de dret i la separació de poders, 
i ara, aquest ja depassa les posicions ide-
ològiques per debatre sobre quan i com 
es poden exercir drets civils. El sr. Millo i 
la seva patuleia saben perfectament que 
negar l'esfera pública com a escenari d'ex-

pressió d'idees és destruir l'essència ma-
teixa de l'espai polític i públic. Si a més, es 
banalitzen els contrincants amb etiquetes 
tautològiques basades en la reiteració bui-
da i la manca de rigor, ja tenim el terreny 
adobat per a la deriva totalitària del Règim 
del 78.

La neutralitat que es demana mai no 
ha existit –ni es recull a cap llei positiva–, 
i més, quan allò que se suposa que són 
símbols institucionals de consens, són 
discutits i no tenen el suport de tothom. 
Però evidentment, hi ha una diferència en 
aquesta pluralitat: mentre alguns malden 
per exhibir els seus símbols, altres mitjan-
çant la coacció els retiren.

ecordo un fragment del roman-
ço d'Els Segadors del segle XVII 
on es relata l'actitud del virrei 
davant els abusos de les forces 
de la corona a Catalunya: "En 
daven part al virrei / del mal 

que aquells soldats feien: “Llicència els he 
donat io / molta més se’n poden prendre. 
A vista de tot això / s’és esvalotat la terra" 
L'actual virrei, abans conegut com a dele-
gat del Govern central, si fa no fa, té una ac-
titud similar quan exigeix als ajuntaments, 
sobrepassant les seves competències, que 
mantinguin la "neutralitat" de l'espai pú-
blic tot retirant qualsevol símbol que al·lu-
deixi als polítics presos i a la reivindicació 
del respecte als drets fonamentals. Ve a dir 
que el fet d'emprar l'espai públic per arti-
cular missatges en exercici de la llibertat 
d'expressió justifica que hi hagi persones 
que es puguin ofendre i, per tant, se'n jus-
tifiquen les reaccions violentes que hem 
presenciat, amb agressions, insults i ame-
naces. Si la ultradreta totalitària ataca, ho 
fa a dret a llei i amb la total impunitat que 
garanteix el seu beneplàcit, vaja.

Doncs bé, és escaient aclarir una sèrie 
de qüestions que es perden de vista, so-
bretot quan perillosament s'usen termes 
com supremacisme, racisme i xenofòbia. 
Ja es foragità el debat polític quan s'emprà 

R
PLURALITAT 

El sr. Millo sap perfectament
que negar l'esfera pública com
a escenari d'expressió d'idees 
és destruir l'essència mateixa

de l'espai polític i públic

Politòleg
ORIOL ESCURACave canem

Bústia

Ningú parla de la lluita de classes

Segur que alguna cosa no estem fent bé. Els 
rics cada vegada són més rics. Els pobres 
no deixen de ser pobres. I els que abans no 
eren ni rics ni pobres, ara s’empobreixen.

Totes persones, i uns només veient que 
“espanyols”. Amb aquests curts de vista, 
acabarem en una societat d’uns pocs pri-
vilegiats i de molts explotats per a mante-
nir-los. I poden fer-ho perquè els hi hem do-
nat el poder: utilitzant la justícia, els mitjans 
de comunicació i l’educació. Efectivament, 
hem de defensar amb totes les nostres for-
ces, i allunyar dels poderosos aquests tres 
pilars bàsics de la convivència social. Però 
sobretot els hi hem de treure el poder. Serà 
l’única manera d’avançar cap a una societat 
justa, de progrés i benestar, amb igualtat 
d’oportunitats per a tothom.

Veient només persones; que és veure el 
que som. Uns ens sentirem catalans, uns 
altres espanyols, uns altres del Barça i uns 
altres de l’Espanyol; podem tenir tots els 
sentiment identitaris i de pertinença que 
vulguem. I uns pensarem d’una manera i 
uns altres d’una altra. I uns tindrem unes 
creences i uns altres unes altres. Uns serem 
d’esquerres, uns altres de dretes; uns serem 
ateus, altres religiosos; uns cristians, uns al-
tres musulmans. Però el més important és 
que tots i totes som persones que busquem 
la felicitat.

Un pobre pot ser feliç, però si deixa de ser 
pobre difícilment deixarà de ser feliç.

 manel f. sostres 
President de la secció local de Moviment 

d'Esquerres, MES Mollet / mollet del vallès

Sobre la notícia de la presumpta 
agressió a Joan Folguera
Han publicat “un destacat membre dels 
CDR ha estat agredint per un espanyolis-
ta”. Ni presumptament ni res. Avui, a con-
seqüència d'aquesta afirmació un grup de 
bones persones s'ha manifestat en la por-
ta del meu domicili, tot creient fil per ran-
da la notícia. He pogut parlar amb algunes 
persones, coneguts i bons amics i estaven 
sorpresos de la meva versió. No pretenc fer 

un judici al meu favor, és absurd. Però si em 
permeten els diré que l'agredit he estat jo, 
no gran cosa, una esgarrapada i poc més. El 
gos que vostès esmenten és un caniche de 
5 kg conegut en la comunitat per ser una 
covarda i escandalosa, sí, escandalosa, però 
inofensiva i amb una incapacitat física de 
poder mossegar una cama d'un home adult. 
Només llegint el diagnòstic mèdic que-
da clar que parla d'una abrasió i no d'una 
mossegada. Tinc la gran sort de comptar 
amb testimonis tot i que ell ha manifestat 
a la Policia que no n'hi havia, clar que no li 
interessava, ja que quan em volia ofendre 
a mi també els ofenia a ells, ja que parlava 
de la nostra incultura, com de mascles som 
els espanyols, en fi, una lletra coneguda. Ni 
un sol improperi, ni un, va sortir de la meva 
boca. Ni una sola menció a la política a dife-
rència d'ell, que em mostrava el capote com 
un torero. Malgrat les meves limitacions in-
tel·lectuals, no hi vaig caure; se'l veia venir 
d'una hora lluny. El seu afany de notorietat i 
autopropaganda vers la seva parròquia l'ha 
portat massa lluny. L'avarícia trenca el sac i 
l'exageració del seu relat, la magnitud de les 
suposades lesions i el seu menysteniment 
a la meva persona li passarà factura, però 
això ja es veurà. Ara tinc una pila d'insults, 
afirmacions d’odi gràcies en part a la falta 
de rigor en la seva notícia i sobre tot a l'atac 
massiu que ell està portant a terme. Espe-
rem no patir cap altra agressió i no tinguin 
cap dubte que les llàgrimes i la por que la 
meva família està patint tindrà la seva res-
posta en forma de denúncies. Però no us 
equivoqueu no li feu a Espanya li feu a un 
català i a la seva família, que estima com el 
que més la seva terra i que té la llibertat de 
votar a qui vulgui. Sóc gent de pau i vull els 
meus drets com a català que sóc, ni bèstia ni 
tara genètica, normalet. A la vostra disposi-
ció i vagi per davant la meva gratitud per els 
temps dedicat.

 j.m. / parets del vallès

#Mollet per quan una adreça de Twitter directa amb la guàrdia urbana? 
Des que són als afores, pel centre a la nit no els veiem ni en foto, 
baralles, drogues, etc. Cada nit són presents a les rambles, i no hi són mai 
per controlar aquestes situacions!

fe d'errades
En l'edició 836 del diari SomMollet, es publicava 
una notícia sobre el celler de Can Roda de Santa 
Maria de Martorelles. Al text es deia erròniament 
que el celler és propietat de la família Milà, quan 
en realitat hauria d'haver posat família Singla. 

Gerard @gerardmacian

CIBERACTIVITAT                Segueix-nos a @DiariSomMollet
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ALUMINIS

COEL
Fabricación, montaje, 

reparación de 
persianas y ventanas

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

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

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

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

¿Quieres ahorrar?
nosotros te ayudamos

COLOQUE MOTOR
A SU PERSIANA

Nuestros servicios

MOTORES PARA
TOLDOS CON MANDO
A DISTANCIA

MAMPARA DE DUCHA 
Versalles

MONTAJE INCLUIDO

MONTAJE INCLUIDO

MONTAJE INCLUIDO

* Hasta � n de existencias
149€
189€

319€
LLIÇÀ

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

+IVA

+IVA

+IVA

scalar és un verb molt impor-
tant en la teva vida. Una acti-
vitat, que assolida és felicitat 
profunda, però en l’ascensió, 

entrebancs de tota mena la dificulten. 
Només els escollits per la natura els po-
den superar. Sergi, perdona que et tutegi. 
El meu primer contacte amb la teva vida 
fou cultural, col·laborar en la publicació 
del teu llibre Sergi Mingote l'aventura. I 
la cultura ha estat present en totes les re-
lacions amb tu. Personalment estic agraït 
perquè, al marge de les tendències polí-
tiques força oposades, la nostra relació 
fou sempre de mútua comprensió encara 
que darrerament els deures d’un i altre 
ens posaren més difícils les trobades. Re-
cordo molt les teves paraules quan vas 
presentar a la plaça de la Vila el meu lli-
bre Els àngels juguen a futbol, quan vas 
dir que jo sempre em mullo dient el que 
penso. La teva vocació d’escalador dels 
8.000 la vas canviar per la política mu-
nicipal, assolint l’Alcaldia, una ascensió 
més difícil que la pujada a l’Everest, una 
fita històrica en la teva vida. 

Sergi, la muntanya és tu 
Per a mi, malgrat les diferències, sem-

pre has estat Sergi Mingote, persona, i 
ara que tornes a la teva afició vocacional, 
permet que et digui, que ets el Sergi, que 
millor conec. Portes Parets al cor i només 
li porten aquelles persones capaces dels 
riscos més perillosos per situar la seva 
població a la història. Amic, Sergi, sóc 
molt conscient que tu i jo políticament 
estem molt distants però, estic conven-
çut, que des de les diferències vivint la 
mateixa idea, treballar pel benestar de 
les persones. I aquest treball també s’aso-
lleix escalant els cims més alts del món. 
Quan trepitges l’alçada de 8.000 metres, 
no estàs sol, la teva gent és amb tu, Parets 
ha fet història respirant l’aire més net de 
la natura. Sergi, quan el 12 de juny d’en-
guany comencis una nova aventura, no 
estaràs sol, jo no sóc ningú, però el meu 
jo t’acompanyarà en totes i cadascuna de 
les ascensions del nou projecte de vida 
que has escollit, que no és altre que con-
vidar les persones a fer el seu cim, cim 
que és pujar la muntanya de la pròpia 
dignitat. Molta sort, Sergi, i que des del 
primer cim de 8.000 metres, sentis l’alè 
de la teva gent de Parets. Aplaudirem les 
teves gestes perquè les considerem nos-
tres. La felicitat és de qui la busca. Torna-
ré a llegir el teu llibre i el recomano. La 
teva vida és la muntanya.

E
JOAN

SALA VILA
Escriptor

JOSEBA
POLANCO

President del Consell Rector 
de la cooperativa Coop70

Individualisme, cooperativisme i futur

A Catalunya el cooperativisme ha estat 
la resposta per resoldre col·lectivament 
necessitats individuals. A Caldes de 
Montbui va néixer, ja fa molt de temps, 
la cooperativa Coop70. Dins del coope-
rativisme representem una manera de 
fer les coses –des de les necessitats del 
consumidor–, perquè el cooperativisme 
es caracteritza pel funcionament de sis-
temes organitzatius diferents –sota els 
mateixos principis i valors–, segons l’ac-
tivitat cooperativa. El cooperativisme és 
una eina organitzacional potencialment 
transformadora que la ciutadania pot 
utilitzar en la solució col·lectiva de les 
seves necessitats: de treball, de consum 
de béns o serveis i, fins i tot, de coopera-
ció empresarial.

Què pot aportar el cooperativisme 
enmig d’una cultura que ha cultivat en 

excés l’individualisme? Tenim un món 
en canvi profund i això produeix una 
gran crisi. Aviat veurem formes no-
ves de propietat perquè la tradicional 
genera una gran concentració, provo-
ca desigualtats i és inaccessible per 
a moltes persones; el dret al treball 
existeix, però avui amb nivells d’atur i 
remuneracions que sovint no perme-
ten una vida digna. Potser s’ha de tor-
nar a definir què és valuós i què no ho 
és, què contribueix a desenvolupar la 
vida de les persones i què no; la propi-
etat distribuïda, la democràcia interna 
–una persona, un vot– són caracterís-
tiques de les cooperatives i actualment 
molt necessàries; és la manera de fer 
front a l’adversitat i a la precarietat. 

Tota aquesta evolució promourà nous 
models cooperatius i és un repte per a 
les que existim i disposem de capacitats 
per abordar el futur; ens hem de posar 
davant de les nostres arrels i analitzar 
perquè ens vam crear i quines són avui 
les necessitats de la societat, en defini-
tiva de les persones del nostre entorn.
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ESPORTS
El Viejas Glorias, a la fase final de la Copa Vallès
El CD Viejas Glorias s’ha classificat per disputar la fase final de la Copa  
de la Federació Vallès-Maresme. Els llagostencs s’han assegurat el primer  
lloc del grup B de la fase de lligueta després de guanyar dissabte l’Atlètic  
Colomense per 7 a 1. Els golejadors llagostencs van ser Cristian López (4),  
Juan Luis Dolset, Sergio Carmona i Cristian Fernández.

Dues plates per a Miguel Luque
Miguel Luque ha obtingut dues plates als World Para 
Swimming Series d’Itàlia; una als 50 m braça, amb 
un temps de 50 segons 51 centèsimes, i l’altra als 
150 m estil –3 minuts, 1 segon, 47 centèsimes–. En 
tots dos casos ha estat superat per l’italià Efren Morelli.

MOLLET. L’Ajuntament de Mollet i 
la Fundació Barça han organitzat 
un taller gratuït de prevenció del 
bullying adreçat a les famílies. La 
iniciativa és fruit del conveni de 
col·laboració que ara fa un any 
van signar l’alcalde de Mollet, Jo-
sep Monràs, i el president del FC 
Barcelona, Josep M. Bartomeu, per 
treballar conjuntament en l’àmbit 
de l’esport i els seus valors.

La Fundació Barça ha engegat 
aquest curs el programa Contra el 
Bullying, on ofereix eines per pre-
venir l’assetjament escolar i sen-
sibilitzar sobre aquesta proble-
màtica. La primera fase ha estat 
centrada en les escoles i en una 
segona, com és el cas de Mollet, en 
les famílies.

Segons dades de la mateixa fun-
dació, un de cada deu nens i nenes 
pateixen assetjament escolar i un 
de cada deu necessita ajuda.

Inscripcions
El taller formatiu, que és gratuït, 
es farà l’11 de juny al cívic de Can 
Borrell (18 h). Experts convidats  
per la fundació donaran un seguit 
de pautes per fer front a aquesta 
problemàtica. L’aforament del 
taller és limitat i cal inscriure’s, 
fins al dijous 7 de juny, als correus 
electrònics esports@molletvalles.
cat o ime@molletvalles.cat. 

FORMACIÓ

La Fundació 
Barça ofereix 
un taller sobre 
bullying a Mollet

MOLLET DEL VALLÈS. El partit del CF 
Mollet UE en l'última jornada del 
grup 1 de Primera Catalana va ser 
un reflex del que ha estat aquesta 
temporada. El CF Lloret, al qual 
només li valia la victòria per inten-
tar evitar el descens –finalment ha 
evitat el directe i haurà d’estar 
pendent dels descensos compen-
sats–, va guanyar 1-5 al Germans 
Gonzalvo i va enfonsar una mica 
més l’ànim dels molletans. 

A la mitja part els de la Costa 
Brava ja guanyaven per 0-2 des-
prés de dos gols en 2 minuts –en 
el 32 i en el 33–. La segona part 
va mostrar la mateixa tònica i en 
el minut 66 el Mollet ja perdia 
per 0-4 amb un hat-trick d’Adrián 
Expósito. En el 72, Marc Masip va 
escurçar distàncies i el 81 Rubén 
Martínez va fer l’1-5 definitiu.

Penúltima posició 
D’aquesta manera, el Mollet fina-
litza la temporada en la penúltima 
posició amb 37 punts, 10 victòri-
es, 7 empats i 17 derrotes i 43 gols 
a favor i 55 en contra. Han afectat 
massa les absències dels jugadors 
que han marxat o han estat san-
cionats de llarga durada i l’equip 
ha acabat pecant de falta d’experi-
ència per afrontar la complicada 
situació en la qual s’ha trobat. Les 
solucions d’emergència, com la de 

El CF Mollet UE acaba amb derrota
contundent una lliga per oblidar

FUTBOL | Primera Catalana  ELS MOLLETANS, QUE CERTIFICAVEN EL DESCENS LA SETMANA PASSADA, HAN ACABAT PENÚLTIMS

fer fitxa de jugador a Manu Viale, 
el segon entrenador, no han estat 
suficients. Quan va certificar el 
descens la setmana pasada no-
més havia sumat 5 dels últims 21 
punts, un moment en què necessi-
tava puntuar urgentment si volia 
salvar-se. També és veritat que en 
el grup 1 de Primera Catalana la 
salvació ha necessitat més punts 
que en el grup 2, que ha quedat 
en 34 punts –3 menys dels que ha 
sumat el Mollet. 

Finalment s’acaba una tempora-

da per oblidar per als molletans, 
amb quatre canvis d’entrenador, 
inestabilitat en l’ecosistema del 
club –cal recordar la recent crea-
ció de la plataforma Elefante Rojo, 
que pretén fer fora el president 
Feliu Tura– i el descens a Segona 
Catalana després de set tempora-
des a Primera, alguna de les quals 
amb serioses opcions de pujar a 
Tercera Divisió. Eren altres temps. 

A banda dels resultats del pri-
mer equip, el cap de setmana 
també es van confirmar altres re-

sultats, com l'ascens del Cadet B a 
Preferent i del Cadet E a primera 
divisió, respectivament. A més, el 
Prebenjamí D va guanyar la lliga 
del CEVO i el Benjamí A continua-
rà un any més a Preferent.

 
Nou vicepresident econòmic
L’empresari José Gómez Reina 
Bobby és el nou vicepresident 
econòmic del CF Mollet UE. En el 
passat, Bobby va formar part de 
la junta directiva que va presidir 
Alfonso López Lavirgen. 

El Mollet ha anunciat aquesta set-
mana el fitxatge de Jordi Gallardo 
com a nou entrenador del primer 
equip, que arriba amb un objec-
tiu clar: "pujar de categoria i re-
tornar el club a la categoria que 
li pertoca" –Primera Catalana–. 
També destaca la voluntat d'apos-
tar per la pedrera: "és absurd anar 
a buscar jugadors de fora quan 
podem reforçar l’equip amb nois 
de la casa". El nou tècnic ha entre-
nat equips tant de Primera com de 
Segona Catalana com el Barcelo-
neta, el Masnou, l’EE Guineueta, el 
Sant Cugat i el Sant Joan Atlètic de 
Montcada –el seu darrer equip–.

JORDI GALLARDO, NOU ENTRENADORFitxatge
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Benvinguts a Pagès 2018 vol  donar a conèixer l’origen del que mengem, 
tastar els productes cultivats, criats i pescats a casa nostra, degustar la 
cuina del territori als restaurants i dormir en els allotjaments partici-
pants. Us presentem alguns dels establiments que podeu visitar al Va-
llès Oriental.
Si voleu visitar les explotacions o participar a les activitats, consulteu els 
horaris. Recordeu que, per norma general, els torns de visita comença-
ran a les hores en punt. 

Portes obertes de la pagesia catalana i activitats 
complementàries. Vine a pagès!
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aJuntament martorelles

CAMPIONES Aina Torrents i Ana Matito, membres de la selecció catalana

MARTORELLES. La Selecció Cata-
lana Infantil femenina de futbol 
sala, on juguen les martorellen-
ques Aina Torrents i Ana Matito, 
va proclamar-se diumenge cam-
piona d’Espanya a Noia, Galícia, 
després de superar 0-2 la rocosa 
selecció madrilenya. Les dues ju-
gadores de Martorelles juguen a 
l'infantil de divisió d'honor feme-
nina del CFS Palau 2007. 

Més de trenta clubs participen
en el II Míting Ciutat de Mollet
MOLLET. La setmana passada es va 
celebrar el II Miting Atlètic Ciutat 
de Mollet, amb una participació 
de 400 atletes que van competir 
en representació de més de trenta 
clubs catalans i andorrans. De la 
vintena d'atletes  juvenils, sèniors 
i veterans del CAMollet cal desta-
car les marques en 1.500 metres 
de Guita Bahin (4'54"), Maria Car-

ner (4'59") i Isaac Parada (3'48"); 
i  els 100 metres de Victor Fernán-
dez (11").  

A més, van participar-hi atle-
tes internacionals com Antonio 
López, format al club molletà, i 
com els germans Said Mechaal i 
l'olímpic Adel Mechaal (campió 
d'Europa de 5.000 metres) a les 
proves de 1.500 m i 5.000 m. 

ATLESTISME AMB PRESÈNCIA D'ATLETES INTERNACIONALS FUTBOL SALA  LES DUES JOVES DE MARTORELLES JUGUEN A LA DIVISIÓ D'HONOR FEMENINA

PARETS / MOLLET. El partit de diu-
menge entre el CF Parets i la UE 
Avià, ja descendida a Tercera, va 
acabar amb només mitja part ju-
gada i un 3-0 per al Parets. El ri-
val es va presentar amb només 10 
jugadors, després que familiars 

FUTBOL |  Segona Catalana  L'EQUIP TANCA UNA TEMPORADA EN QUÈ HA ANAT DE MÉS A MENYS

El CF Parets acaba 4t la lliga 
en què va somiar amb l’ascens 

g.magrinyà

SUSPÈS  El partit es va suspendre a la mitja part i va ser per al Parets per 3-0

d'un jugador patissin un acci-
dent, fet que va provocar moltes 
baixes a l'encontre. Finalment, 
la federació va donar el partit al 
Parets per guanyat. De tota ma-
nera, els baixvallesans ja no tenen 
opcions de recuperar la tercera 

karate montornès

TRIOMFADORS  Iker Caminada, Usama Karach i Judith Anguera, l'equip campió

MONTORNÈS. L’equip infantil del 
Club Karate Montornès es va 
proclamar campió d’Espanya de 
Clubs en el 41è Campionat d’Es-
panya de Clubs amb 9 equips i 25 
competidors i competidores que 
es va celebrar a Guadalajara. 

L’equip infantil format per Usa-
ma Karach, Iker Caminada i Judith 
Anguera es va penjar la medalla 

d’or en la modalitat de kata, en 
què van guanyar la final amb un 
contundent 5-0.

Aquest és el segon any consecu-
tiu que l’equip format per Usama 
Karach, Iker Caminada i Judith 
Anguera puja al podi del Campi-
onat d’Espanya de Clubs. L’any 
passat van aconseguir la tercera 
posició en la categoria aleví. 

ARTS MARCIALS | CAMPIONAT DISPUTAT A GUADALAJARA

El Karate Montornès, 
campió d'Espanya infantil

Torrents i Matito, 
campiones estatals

posició després que les Franque-
ses guanyés dissabte per 2-1 el 
Vic Riuprimer. El Parets, a falta 
d’aquest partit intrascendent, 
suma 20 victòries, 4 empats i 9 
derrotes, tres de les quals conse-
cutives abans d’aquesta jornada i 
sis en els últims onze partits. Així, 
doncs, el conjunt paretà tanca una 
lliga en què poc a poc s'ha anat 
desinflant, després d'una primera 
volta amb grans resultats.

La Molletense, dotzena
En el mateix grup 4 de Segona 
Catalana, la UD Molletense va fi-
nalitzar la lliga en dotzena posició 
amb 43 punts i 41 gols a favor i 
42 en contra. Els molletans han 
anat de més a menys en aquest 
campionat i han sumat 5 dels úl-
tims 36 punts. L’OAR Vic, que es 
jugava el descens, va guanyar per 
4-2 malgrat que els molletans es 
van avançar dues vegades en el 
marcador: amb el 0-1 d’Alejandro 
Vega i amb l’1-2 d’Ignasi Abad. 
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LA LLAGOSTA. S'acaba el somni de 
pujar a Primera per a La Concòr-
dia, que després de la victòria per 
3 a 5 al camp del FS Xaloc Alacant 
el cap de setmana s'havia convertit 
en la segona millor segona classi-
ficada, fet que li donava una plaça 
per jugar el play-off d'ascens. Però 
la Federació Espanyola de Futbol 
(RFEF) va optar –en una decisió co-
municada cinc minuts abans d'en-
gegar el sorteig– perquè fossin les 
gallegues del Viaxes Amarelle FSF 
–del grup 4– les que ocupessin la 
darrera plaça de promoció.

Tenint en compte el Ciudad de 
Alcorcón va ser el campió del seu 

grup i no pot ascendir per ser filial 
de l'Alcorcón, equip que ja és a Pri-
mera, la RFEF va comptar el Col-
menarejo FS –segones– com a pri-
meres i l'Amarelle –terceres– com 
a segones. Des del club llagostenc 
han qualificat la decisió de "ver-
gonyosa i indignant" i acusen la 
RFEF de saltar-se el reglament: 
"mai pot passar una millor ter-
cera abans que una millor se-
gona. El reglament que ens van 
donar a principi de temporada 
no ho contemplava". Per aquest 
motiu, Rubio qualifica la decisió 
d'"estafa i engany". A tot això se 
suma el fet que la RFEF no comu-

niquès la decisió directament a La 
Concòrdia, sinó que el club es va 
assabentar per les xarxes socials.

El president ha explicat que 
s'han reunit aquesta setmana amb 
la Federació Catalana i que se sent 
molt "orgullós i satisfet" perquè 
"ens ha defensat". Rubio apunta 
que la FCF va fer aturar el sorteig 
per reclamar pel que entenien que 
era una "injustícia" –deixar fora 
del sorteig La Concòrdia– fins re-
bre un escrit oficial de la decisió. 
Ara, tot i que esportivament ja no 
hi ha marxa enrere, Federació i 
club estan redactant una protesta 
formal contra la RFEF.  s.carrillo

FUTBOL SALA EL CLUB LLAGOSTENC HA CRITICAT DURAMENT LA DECISIÓ DE LA RFEF

PARETS DEL VALLÈS. Encara amb 
l’eufòria al cos després d'haver 
guanyat la lliga i haver aconse-
guit ascendir a Segona Catalana, 
el sènior del CB Parets va encarar 
una eliminatòria prèvia a la Final 
a Quatre entre els campions de 
tots els grups de Tercera. El rival 
va ser el Pallejà, a qui van guanyar 
a domicili dissabte per 56-61. Diu-
menge a Parets l’equip de Javier 
Hernández va certificar la classifi-
cació amb un 60-57. L’entrenador 
assegura que es prenen aquestes 
eliminatòries “com un premi per 
gaudir, però que la feina de la 
temporada ja està feta amb l’as-
cens a Segona”. El cap de setma-
na vinent jugaran la Final a Quatre 
dels campions de Tercera. 

MOLLET. Desprès de guanyar la set-
mana passada el campionat de lliga 
del Grup 2 de Segona Catalana, l’Es-
cola Sant Gervasi femení afrontava 
el cap de semana a Sant Pere Pesca-
dor la Final Four de Segona Catala-
na amb els campions dels altres tres 
grups. Desgraciadament el dissabte 
les molletanes van quedar elimin-
ades en semifinals pel Ploms Salle 
Reus, que les va guanyar per 45-
35. Per tant, diumenge van haver 
de conformar-se amb disputar el 
partit pel tercer i quart lloc davant 
el CB Nou Esplugues, al qual van 
vèncer per 51-41. L’equip campió 
de la Final a Quatre de Segona Cata-
lana va ser el Ploms Salle Reus, que 
guanyar la final per 54-49 davant el 
Càmping Bianya Roser B.

Una "estafa" de la Federació 
priva La Concòrdia de l'ascens

El Sant Gervasi 
femení, tercer 
en la Final Four

El CB Parets, 
a la Final a Quatre 
de Tercera

EN ACCIÓ AL 3X3 Es jugaven quatre partits simultàniament

SANT FOST. Aquest dissabte, la UE 
Sant Fost Bàsquet organitza el 
torneig de cloenda de la tempo-
rada amb una trentena d'equips 
participants. Des de les 9 h fins a 
les 2 h de la matinada hi haurà ac-
tivitat al pavelló 2, on es farà una 
botifarrada (21 h) i hi haurà músi-
ca amb dj. El club –que la setmana 
passada també organitzava el tor-
neig 3x3 amb més d'un centenar 
de participants– ha tancat la tem-
porada amb dos equips campions 
de lliga: el premini i el júnior. 

Actualment, el club compta amb 
92 jugadors distribuïts en 9 equips. 

BÀSQUET  EL TORNEIG ES FARÀ AL PAVELLÓ 2 AQUEST DISSABTE

òscar espinosa

Trenta equips a la cloenda 
de la UE Sant Fost Bàsquet

Segons el president de l'entitat, Ra-
mon Ramos, "l'objectiu és arribar 
a superar el centenar de juga-
dors, consolidar un desè equip 
que no ha competit i potenciar 
les categories inferiors", apunta

Ramos afegeix que durant 
aquesta temporada que ara es 
tanca, el club ha fet "un gran es-
forç en l'adquisició de material 
audiovisual amb el que anirem 
a diferents escoles del poble 
per ensenyar com juguem, els 
valors del joc en equip i, tam-
bé el bon ambient que tenim al 
nostre club", diu. 
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LÍDER  L'equip Medina Triatló va guanyar la primera prova del campionat

MONTORNÈS. Diumenge es va cele-
brar a Montornès la primera cursa 
de la 5a Challenge Resistència BTT 
del Vallès. La cursa, que organit-
zava el Club Esportiu Foot Leeeee 
i T-Bikes va reunir més de 130 par-
ticipants, i va registrar un rècord 
en aquest format de resistència.

La prova consisteix a fer el mà-
xim nombre de voltes durant tres 
hores al circuit preparat per a bi-
cis de muntanya –que en aquest 

cas tenia poc desnivell, però era 
molt revirat–.

L’equip Medina Triatló va gua-
nyar la prova amb 33 voltes i el 
Tona Bikes, amb les mateixes vol-
tes, va ser segon per haver-les fet 
en gairebé quatre minuts més.

Les altres curses del campionat 
seran el 22 de juliol a Santa Eulà-
lia Ronçana i el 8 de setembre a 
Lliçà d'Amunt, dins del programa 
de Festa Major. 

BTT  CINQUENA CHALLENGE RESISTÈNCIA DEL VALLÈS

Tres hores de resistència en 
BTT al circuit de Montornès

t-bikes

INCLUSIÓ  El CEM El Turó va acollir el partit de lliga i el 4C4

LA LLAGOSTA. Dissabte es va dispu-
tar el darrer partit de la Lliga Ca-
talana de bàsquet en cadira de ro-
des Nivell 1 entre els dos primers 
classificats –CE Global Basket UAB 
i Joventut BCR–. El partit, que es 
va disputar a la Llagosta, decidia 
el campió. El títol va ser per al Jo-

ventut, en guanyar 59 a 57.
Després, es va fer un escalfa-

ment per a nois i noies al costat 
dels jugadors del Global Basket 
UAB i del Basketball Building 
Values. I tot seguit es va disputar 
un partit 4C4 de bàsquet inclusiu 
entre els dos equips. 

BÀSQUET  EL JOVENTUT VA SORTIR CAMPIÓ A LA LLAGOSTA

Bàsquet en cadira de rodes, 
protagonista a la Llagosta

gerard magrinyà

Dos campions de Catalunya d'hoquei
Aquest cap de setmana els molletans Roger Amores i Àlex Arévalo, integrants 
de la selecció de Barcelona, han guanyat el Campionat de Catalunya de 
seleccions territorials en categoria infantil d'hoquei sobre patins. El torneig 
es va disputar a Lloret de Mar, i van guanyar 3-1 en la final a la selecció de 
Girona. Els dos jugadors es van formar a la base del Mollet HC.

toni amores

Punt final a la
Setmana esportiva 
de Martorelles

'La pujada de la 
mort', novetat de la 
Festa de l'Esport

Mollet celebra la 
26a edició de la Festa 
de l'Esport al Carrer

MARTORELLES. La Setmana espor-
tiva de Martorelles va celebrar els 
darrers esdeveniments el passat 
cap de setmana. Divendres hi va ha-
ver el torneig 4x4 infantil de futbol 
a la pista annexa al pavelló i els par-
tits de l'escola de futbol del CF Mar-
torelles. I dissabte al matí el Gimnàs 
Dinàmic va protagonitzar una exhi-
bició de karate a la pista del pave-
lló. La Caminada, diumenge [vegeu 
pàgina 44], que sortia des del camp 
de futbol, va ser la darrera activitat.

SANTA MARIA.  Diumenge al matí 
se celebra la Festa de l'esport de 
Santa Maria de Martorelles, i hi 
haurà activitats tan variades com: 
caminada popular pels boscos 
del municipi, petanca, bàsquet 
3x3, futbol sala 3x3, classes de txi 
kung, classes de tennis i La pujada 
de la mort, que consisteix a pujar 
en bicicleta el carrer Lledoner.

MOLLET. L'avinguda Llibertat tor-
narà a ser diumenge (d'11 h a 14 h) 
l'escenari de la Festa de l'Esport al 
Carrer que organitza l'Ajuntament 
de Mollet i que enguany arriba a 
la 26a edició. El programa inclou 
modalitats com ara l’atletisme, el 
ciclisme, l’hoquei, els escacs, mini-
tennis, bàsquet o, fins i tot, circuits 
d’educació viària i de bicicletes.

POLIESPORTIU
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MOLLET. Barcelona acollirà del 5 al 14 de ju-
liol del 2019 el World Roller Games i Mollet 
serà una de les 14 subseus on es disputarà 
aquest campionat en el qual participaran 
6.000 esportistes de 117 països i més d’un 
miler de voluntaris. Concretament, la ciutat 
acollirà el campionat júnior d’Hoquei en Lí-
nia: el 29 de juny es faran els entrenaments; 
del 30 de juny al 4 de juliol les competicions, 
i els dies 5 i 6 de juliol, les finals.

Els World Roller Games és el major esde-
veniment mundial que agrupa els campio-

nats de totes les disciplines de roller sports 
com scooter, patinatge artístic o skateboard 
i són classificatoris per als Jocs Olímpics de 
Tòquio 2020.

Precisament dimecres es va constituir el 
Comitè Territorial dels World Roller Games 
Barcelona 2019 a la Diputació de Barcelona, 
amb la participació de l’alcalde Josep Mon-
ràs, que va assegurar que la Federació Ca-
talana de Patinatge ha tingut en compte el 
"bagatge de molts anys en la promoció de 
l’esport i de l’esport de base” a Mollet. i

Subseu dels World Roller Games

fecapa

HOQUEI EN LÍNIA La ciutat acollirà el campionat júnior d'aquesta modalitat

PATINS  LA PROVA QUE ACULL MOLLET ÉS CLASSIFICATÒRIA PER A TÒQUIO 2020
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Art del Casal Can ButjosaSardinada popular a Martorelles
Aquest divendres s'inaugura a
Can Rajoler de Parets l'exposició de les 
obres del taller de pintura i dibuix del 
Casal Can Butjosa, que estarà oberta 
fins al 17 de juny.

L'Escola Orfeònica de Martorelles organitza dissabte una nova edició de la ja 
tradicional sardinada popular. Es farà al pati de la Masia de Carrencà, al costat 
de la figuera, de 21 h a 23 h. El preu dels tiquets –dijous era l'últim dia per 
comprar-los– era de 6 euros per als socis de 10 euros per als no socis, 
i inclou sis sardines per persones, a més de beguda, pa, postres i cafè.

CULTURA

BAIX VALLÈS. El Cantània arrenca al 
Teatre Auditori de Granollers amb 
un total de 16 concerts que es fa-
ran des d'aquest divendres fins al 
10 de juny. Es tracta d'un projecte 
musical i educatiu que organitzen 
l'Associació Cultural i l'Auditori, i 
que arriba a la 18a edició al Vallès 
Oriental amb l'objectiu de fer pujar 
els alumnes de cicle superior de la 
comarca a l'escenari –en un teatre 
on caben unes 700 persones– per 
cantar conjuntament amb alumnes 
d'altres col·legis unes peces com-
postes especialment per a l'ocasió. 
Partícules és el títol del projecte 
d’enguany –escrit per Sergi Belbel 
i compost per Lluís Vidal– i tracta 
l’origen i l’evolució de l’univers.

En aquesta edició hi participa-
ran uns 4.400 alumnes d'un cen-
tenar d'escoles del Vallès Oriental. 
Al Baix Vallès hi participaran 28 
escoles: 10 de Mollet –Joan Abe-
lló, Lestonnac, Sant Gervasi, Cen-
tre d'Estudis Mollet, Joan Salvat 
Papasseit, Federico Garcia Lorca, 
Can Besora, Sant Jordi, Montseny 

cola Federico García Lorca de Mo-
llet, Johnny Martínez, on aquest 
dijous s'ha fet una presentació del 
projecte, ha afirmat que és "una 
experiència màgica, perquè 
–actuar en un teatre tan gran– pot-
ser mai ho podran tornar a fer". 
Una de les seves alumnes, l'Alèxia 
Martínez, que ja hi va participar 
l'any passat i que aquest any hi tor-
narà, ha assegurat que va ser "una 
experiència única".  s.carrillo

i Sant Vicenç–, 5 de Montornès 
–Palau d'Ametlla, Sant Sadurní, 
Marinada, Mogent i Can Parera–, 
4 de Parets –Pompeu Fabra, Lluís 
Piquer, Vila Parietes i Nostra Sra. 
de Montserrat–, 3 de la Llagosta –
Joan Maragall, Les Planes i Gilpe–, 
2 de Montmeló –Sant Jordi i Pau 
Casals–, 2 de Sant Fost –El Roure 
i Joaquim Abril– i 2 de Martorelles 
–Simeó Rabasa i Les Pruneres–.

El professor de música de l'es-

s.c.

MÚSICA  ES FARAN 16 CONCERTS A L'AUDITORI DE GRANOLLERS FINS AL 10 DE JUNY

Les escoles del Baix Vallès
es bolquen amb el Cantània

PREPARATS Els alumnes del García Lorca de Mollet han fet un assaig obert

Arts circenses al carrer Sant Francesc
MOLLET. El carrer Sant Francesc va ser divendres passat el lloc on es va 
celebrar la primera edició del Circus Festival, un esdeveniment sorgit 
d'un treball de classe d'una dotzena d'alumnes de l'Escola Internacional de 
Protocol de Barcelona –una de les quals és molletana–. El Dr. Bombolla, 
un dels participants, va fer gaudir grans i petits amb el seu particular art.

circus festival

CIRC  S'HI VA CELEBRAR EL PROJECTE CIRCUS FESTIVAL

MOLLET. L’11 de juny s’obrirà al 
públic a La Marineta el nou pro-
jecte d’intervenció artística per 
a joves de l’artista Marina Rubio, 
Enrajola, emmarcada al Passadis-
sos 2018. Dissabte (d’11 h a 14 h) i 
dilluns (de 18 h a 20 h) hi podran 
participar els joves en aquest pro-
jecte a La Marineta creant rajoles 
per enrajolar un dels passadissos 
laterals. Després hi plantaran lla-
vors per convertir el passadís en 
una mena de jardí.

'Enrajola' a la 
Marineta, per a 
joves artistes

MONTORNÈS. L'Espai Cultural 
Montbarri acollirà dimecres (19 
h) els concerts de fi de curs dels 
grups corals de l'Escola Municipal 
de Música, Dansa i Aula de Tea-
tre de Montornès. Els assistents 
podran gaudir de quatre actua-
cions ben diferents que prota-
gonitzaran el Cor Infantil, el Cor 
Jove, el Cor d'Adults Mont.Cor i 
el grup de Teatre Musical de l'Es-
cola. L'entrada per a l'espectacle 
és gratuïta.

Concerts de fi de 
curs de l'Escola
de Música
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TEATRE  ES VAN OCUPAR MÉS DEL 80% DELS SEIENTS DISPONIBLES DURANT EL CAP DE SETMANA

La FITKAM esgota les entrades 
en la meitat dels espectacles
MONTMELÓ. La 6a edició de la 
FITKAM (Fira Infantil i juvenil de 
Teatre Kacu Mensi) de Montmeló, 
celebrada el cap de setmana, ha 
venut més del 80% de les entrades 
disponibles per als espectacles tan-
cats –a L’Agrupa, la Sala Polivalent, 
la carpa de circ, la Sala Polivalent 
Petita i La Concòrdia–, i ha penjat 
el cartell de complet en la meitat de 
funcions. La venda anticipada d’en-
trades, una de les novetats d'aques-
ta edició, ha tingut molt bona aco-
llida per part del públic. Tant és així 
que mitjançant aquest servei s'han 
venut el 40% dels tiquets.

Durant tres dies, Montmeló ha 
acollit 23 espectacles infantils i 
familiars de gèneres tan diversos 
com el circ, els titelles, el teatre vi-
sual, musical o el clown, i un dels 
grans reclams per part del públic 
han estat les representacions que 
han tingut lloc a l’aire lliure, als 
Jardins de la Torreta. També ho ha 

estat la carpa de circ muntada a la 
plaça de la Vila, on les companyies 
Circ Xic i Mo Clown Cia van omplir 
l’aforament.

El president de Kacu Mensi, Llu-
ís Rovira, es mostra satisfet amb 
la qualitat dels espectacles i la 

gerard magrinyà

INFANTIL Mô Clown Cia. va representar El globus vermell a la plaça de la Vila

quantitat de públic que ha passat 
pel municipi a gaudir d’aquesta 
festa del teatre infantil, i destaca 
que enguany el programa s'ha fet 
pensant en les famílies i els pro-
gramadors, per facilitar-los l’as-
sistència al màxim de funcions. 

El grup llagostenc Pícaro Teatro va portar al Centre Cultural la comèdia
absurda Éste Oeste, ambientada i basada en els westerns. A més de rialles, 
l'obra de teatre va provocar tensió, quan el Sheriff Garret perd el control de la 
situació, i intriga, a la cerca de justícia al desert. la llagosta

El llunyà oest aterra a la Llagosta

MOLLET / MONTORNÈS. El Casal 
Cultural de Mollet omplirà un any 
més la Rambla de catifes de flor 
amb motiu de la celebració del 
Corpus Cristi. Serà diumenge (de 
7 h a 20 h). En acabar el Ball de 
Gitanes desfarà les catifes al so 
del Toc d'inici.

Coincidint amb la data, el Casal 
farà una jornada de portes ober-
tes, projectarà el film de Pere Por-
tabella El sopar i farà la 8a mostra 
de tallers, amb carpes que expo-
saran els cursos i activitats que es 
fan durant l'any. Durant el matí, a 
més, hi haurà la 24a Trobada de 
Puntaires a la Rambla, i a les 11 h 
una cercavila conduirà els veïns 
des de la Rambla fins al Jardinet 
per veure l'actuació de la compa-
nyia La Belluga, plena de danses, 

cançons i moltes sorpreses.
A Montornès, per la seva banda, 

també es confeccionaran catifes 
de flors. La Parròquia de Sant Sa-
durní, amb el suport de l'Ajunta-
ment, recupera la tradició de les 
catifes de Corpus, que es faran als 
carrers Major i Palau d'Ametlla. 
Dissabte a les 15 h es començaran 
a confeccionar les catifes de flors 
al carrer Major –de rambla Sant 
Sadurní al carrer Palau d'Amet-
lla– i al carrer Palau d'Ametlla  
–del carrer Major a Joan XXIII–. 
Diumenge a les 18 h començarà 
la processó a l'església de Sant Sa-
durní, que recorrerà la rambla de 
Sant Sadurní, el carrer Major, el 
carrer Palau d'Ametlla, el carrer 
Joan XXIII i acabarà a l'església de 
Sant Sadurní. 

Catifes de flors per 
celebrar el Corpus

MOLLET I MONTORNÈS OMPLIRAN ELS CARRERS DE CATIFES

MONTORNÈS. La plaça de Pau Pi-
casso acull dissabte (21 h) la 
mostra de fi de curs de l'Escola 
Municipal de Dansa, que enguany 
consisteix en la representació de 
l'espectacle Somni d’una nit quasi 
d’estiu. Hi actuaran els alumnes de 
l'Escola de Dansa i també hi par-
ticiparan alumnes de l'Escola de 
Música interpretant la música en 
directe. En acabar es farà un sopar 
de germanor entre tots els parti-
cipants, les famílies i els amics. 

Mostra de l'Escola 
de Dansa a la
plaça Pau Picasso

SANTA MARIA. L'Ajuntament de 
Santa Maria de Martorelles tor-
na a organitzar una nova edició 
del Festival de Música Nit Nit. En 
aquest cinquè Nit Nit, la plaça de 
l'Església del municipi acollirà un 
parell de concerts. El primer serà 
de Control Zeta aquest dissabte 
(22 h), que amb aires de folklore 
barrejats amb cúmbia, rumba i la 
força del hip-hop faran ballar tots 
els assistents. Creole Hot Four hi 
actuarà el 9 de juny. 

Santa Maria acull 
el 5è Festival
de Música Nit Nit

SANT FOST. Dissabte (19 h) arriba 
Circus a l'Ateneu de Sant Fost, un 
espectacle de titelles i pallassos 
on Jordi Bertran ret homenatge a 
un dels grans genis del segle XX, 
Charles Chaplin. El gran titellaire 
ens presenta un espectacle de circ 
inspirat en la música i l'obra del 
creador de Charlot, cada moviment 
està estudiat amb profunda preci-
sió per fer creure el públic que la 
vida que els habita és real i que els 
fils són pura ficció. 

'Circus' homenatja 
Charles Chaplin
a Sant Fost

gerard magrinyà
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MONTORNÈS. Més de 1.000 persones van 
seguir dissabte La Remençada, el gran mu-
sical del Vallès, que en la seva cinquena 
edició ha recuperat els tres escenaris dels 
inicis: la plaça dels Remences, el Parc dels 
Gegants i la plaça de Pau Picasso, on es viu 
el desenllaç d'aquest musical, en què par-
ticipen una vuitantena d'actors amateurs.

L'espectacle, dirigit per Toni Figuera i 
que enguany ha estat apadrinat per la il-
lustradora Pilarín Bayés, rememora la re-
volta de la pagesia remença contra el poder 
feudal i, en concret, la darrera batalla de la 
Guerra dels Remences, lliurada a Montor-
nès el 4 de gener de 1485.

Dissabte al matí, a Montornès, es va fer 
una visita al Celler de Can Blanchart per 
conèixer el calendari de pagès i eines de 
l'època. A la tarda, la Unió de Botiguers va 
organitzar un mercat remença i, després de 
l'espectacle, la Penya Blaugrana va oferir 
una botifarrada popular. També diversos 
establiments de restauració s'han sumat a 
la iniciativa incloent durant uns dies tastets 
remences a la seva oferta gastronòmica.

Per aquest ddiumenge hi ha prevista una 
caminada guiada que farà un recorregut pel 
camí fluvial entre Montornès del Vallès i 
Vilanova. Per finalitzar hi haurà un aperitiu 
popular al carrer Major. i

Nou èxit de La Remençada

gerard magrinyà

ASSISTÈNCIA  Més d'un miler de persones segueixen la història dels remences a Montornès

ESPECTACLE  REMEMORA LA REVOLTA DE LA PAGESIA CONTRA EL PODER FEUDAL

MOLLET. Plana Lledó va celebrar el cap de 
setmana la festa del barri amb tot un seguit 
d'activitats entre les quals van destacar la 
festa de l'escuma, la cercavila o les actuaci-
ons de música i ball. Aquest divendres (18 
h) es tancaran els actes amb la projecció de 
la pel·lícula La Maternitat d'Elna al local de 
l'AV Plana Lledó.

Un altre barri molletà que està de cele-
bració és el de Riera Seca, que organitza 
dissabte la 20a edició de la festa del barri, 
a l'avinguda Teixidores entre els carrers de 
les Nuadores i de les Brodadores. El matí 
està pensat principalment per als més pe-
tits, amb una gimcana que començarà a les 

11 h i comptarà amb jocs infantils amb una 
desena de proves, entre les quals hi haurà 
manualitats, pintura, maquillatge, ping-
pong o bàsquet. La preparació i la coordi-
nació de tot plegat anirà a càrrec de l'As-
sociació de Veïns del barri de la Riera Seca 
(AVBRS), i comptaran amb la col·laboració 
d'establiments, entitats i comerços de la 
ciutat. La segona part de la festa arribarà a 
les 22 h, amb el sopar de germanor al car-
rer, on cadascú portarà el seu àpat i l'orga-
nització muntarà la música i el ja tradicio-
nal concurs de pa de pessic i els posteriors 
sortejos per amenitzar la vetllada i fomen-
tar la relació entre el veïnat. 

Els barris de Mollet fan festa

gerard magrinyà

ESCUMA  El pati de l'escola Joan Salvat Papasseit va celebrar una festa de l'escuma

VEÏNAL  DESPRÉS DE PLANA LLEDÓ, ARA ÉS EL TORN DE LA RIERA SECA

El passat cap de setmana es va celebrar a 
Mollet del Vallès la ja consolidada Fira del 
motor i el comerç. Un dels participants, va 
ser el Museu Isern el qual ja s'ha convertit 
en assidu a l'esdeveniment.

A l'estand del Museu Isern es van poder 
veure diversos models de marques de ciclo-
motor, com Derbi, Ducson Ossa i la recent-
ment presentada Derbi 350, de cross, que 
va fer gaudir al màxim a tots els que es van 
acostar al nostre estand.
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Av. Gaudí, 72, 5a planta · MOLLET  Visites concertades: 665 67 07 07
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EL TEMPS per Felip Comas La meteorologia a Mollet en directe a www.felipcomas.jazztel.es  

Cel serè al matí i creixe-
ment de núvols a la tarda 
que probablement i com 
ha passat els darrers dies 
no ens acabaran afectant.

Cel tapat durant tot el dia 
de núvols alts i prims, 
que malgrat enterbolir el 
cel, no entorpiran l’acció 
del sol.

Ruixats ja des del matí, 
febles i dispersos al 
principi, i més intensos i 
extensos durant la tarda 
i el vespre.

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

DIJOUS, 24 26ºC 15ºC  23ºC -            27 km/h SE

DIVENDRES, 25 26ºC 15ºC  25ºC -            31 km/h E

DISSABTE, 26 24ºC 17ºC  22ºC            2,4          35 km/h ESE

DIUMENGE, 27 26ºC 16ºC  23ºC -            40 km/h ENE

DILLUNS, 28 24ºC 19ºC  22ºC -            35 km/h SE 

DIMARTS, 29 25ºC 18ºC  24ºC            7,6          27 km/h SSW

DIMECRES, 30  24ºC 18ºC  22ºC -            24 km/h SE

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

=

Més de 420 persones van participar diumenge a la cinquena edició de la 
Caminada Popular de Martorelles. Un "èxit total", com apunten des de
l'Ajuntament, tenint en compte que es van vendre més tiquets dels que hi 
havia previstos. El clima, a diferència de l'any passat, també va acompanyar. 

Èxit total a la caminada de Martorelles

250 persones caminen per Gallecs
La setena edició de la Caminada Popular de Gallecs, organitzada per la 
Fundació Sanitària Mollet (FSM) i l’Ajuntament de Mollet del Vallès, es 
va portar a terme diumenge amb la participació d'unes 250 persones. 
Emmarcada en el Dia Nacional de la Nutrició i en el programa esportiu 
municipal 10.000 passes, el bon ambient no va faltar a l'esdeveniment.

gerard magrinyà

CAMINADA  LA SORTIDA I L'ARRIBADA EREN A L'HOSPITAL

POPULAR

La companyia MagiaDiver porta 
dimarts (18.30 h) a la biblioteca 
de Martorelles l'espectacle fami-
liar i participatiu La màgia dels lli-
bres, que barreja màgia i lectura, 
llibres i fantasia. A través de la lle-
genda de Sant Jordi, els assistents 
s'endinsaran en el món de l'il·lu-
sionisme i en el de la literatura.

Espectacle de màgia 
a la biblioteca

Dijous vinent (18 h), l'escriptor 
Xavier Bosch serà a la biblioteca 
de Montornès per parlar del seu 
llibre Algú com tu, en una activi-
tat oberta i gratuïta. Es tracta del 
llibre que comentarà dimarts el 
club de lectura en la tertúlia lite-
rària Parlem de llibres.

Xavier Bosch visita 
Montornès

La Llagosta celebrarà dimarts el 
segon recital de poesia al carrer 
des del balcó, a càrrec del Ta-
ller de poesia de la Biblioteca, 
amb la col·laboració de l’Esco-
la Municipal de Música. Es farà 
als carrers Jaume I, Doctor Fle-
ming, Sant Pau i Santa Rosalia, i 
l'acte finalitzarà a l'Ajuntament.

LITERATURA

Segon recital de 
poesia des del
balcó a la LlagostaLA LLAGOSTA. Dissabte (19 h) se 

celebra la quarta i darrera preli-
minar del concurs de Cante Jondo 
al Centre Cultural de la Llagos-
ta i hi actuaran Mari Pérez, Ra-
quel Expósito, Pablo Padilla, José 
Galán, Miguel Ángel Galán, Pepa 
Flores i Laura Marchal. La final 
serà el pròxim dissabte 9 de juny.

Darrera preliminar 
del Cante Jondo
de la Llagosta

'Música per a piano' 
a la Sala Parroquial
MONTORNÈS. La Sala Parroquial 
de Montornès acollirà dijous dos 
concerts d'alumnes i antics alum-
nes de piano de l'Escola Municipal 
de Música sota el nom Música per 
a piano amb aires de dansa. El pri-
mer, a les 18 h, anirà a càrrec de 
nens i nenes, i el segon, a les 19.30 
h, el protagonitzaran el grup de jo-
ves i el d'adults.

Una obra 'Sin título', 
a la Sala Fiveller
MOLLET. El  grup  de  teatre  Can 
Pantiquet  tornarà a representar 
a Mollet la  seva  darrera obra de 
creació pròpia: Sin título. Serà dis-
sabte a les 19 h a la Sala Fiveller. 
Es tracta d'una història dirigida 
per Joaquín Martos que convida  
a  la  reflexió amb comèdia, riure i 
alegria  a  partir  d’escenes de pa-
relles quotidianes.

L'Asociación Rociera Andaluza 
de la Llagosta celebrarà diumen-
ge (18 h) el Festival de fi de curs 
amb els quadres de ball flamenc, 
el cor Jara y Romero i els alumnes 
de ball en línia al Centre Cultural.

Balls flamencs al 
Centre Cultural

aJuntament de martorelles

MOLLET. El Lledoner acull des de di-
lluns fins al 13 de juliol l'exposició 
Portes que no tanquen. Les portes 
són les protagonistes d'aquesta ex-
posició col·lectiva de fotògrafs ara-
gonesos: Portes obertes que són 
una invitació a entrar i explorar un 
univers on tothom és benvingut. 
Els textos són de Mariano Coronas.

Exposició de fotos 
sobre 'portes que 
no tanquen'
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CERTIFICADOS MÉDICOS PARA RENOVACIÓN Y OBTENCIÓN DE CARNÉ DE CONDUCIR 
· PERMISOS DE ARMAS · TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS · 

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

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

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

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

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

NUESTROS SERVICIOS

TODA LA INFORMACIÓN EN WWW.CERMSA.COM

NUESTROS CENTROS

PARKING
GRATUITO

30 MIN
PZA. PAU CASALS

(Frente
Ayuntamiento)

PRECIO ESPECIAL
EMPRESAS Y GRUPOS

45€
Información al
639 857 650
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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

Tapes variades · Menú diari
Menú cap de setmana · Plats combinats

ESPECIALITAT EN 
TAPES CASOLANES

c. Agricultura, 9 · Mollet · Tel. 93 570 57 57

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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