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EN PORTADA

Mollet mostra el seu aparador del 
motor i el sector agroalimentari
MOLLET DEL VALLÈS. El teixit comer-
cial de la ciutat torna a tenir una 
cita anual per mostrar els seus 
productes i serveis a la ciutadania. 
Mollet és Gurmet, que aglutina els 
establiments dedicats a l'alimen-
tació i la restauració, i Mollet és 
Motor, amb tallers i concessiona-
ris de vehicles com a protagonis-
tes, són les dues cites que aquest 
cap de setmana obren l'edició 
d'enguany del Mollet és Fira, un 
esdeveniment de dinamització 
comercial que es tancarà el cap de 
setmana de l'1 i el 2 de juny amb 
Mollet és Qualitat de Vida i Co-
merç, quan serà el torn dels ser-
veis i el comerç. 

Els estands i activitats, entre les 
quals moltes demostracions, de 
les fires gurmet i motor ocuparan 
espais de les places Prat de la Riba 
i Catalunya, el carrer Barcelona, 
l'avinguda Llibertat i L’Illa.

Uns 150 establiments partici-
paran d'una manera o altre en la 
fira, que enguany reunirà set con-

arxiu

MOTOR A FONS  La cita d'enguany tornarà a comptar amb concessionaris de la ciutat

MOLLET.  El taller de compostatge i 
elaboració de sabó amb oli de cui-
na usat serà una de les activitats 
que es portarà a terme el cap de 
setmana al Mollet és Gurmet. Serà 
durant tot el dissabte (d'11 h a 21 
h) i diumenge (d'11 h a 20 h), a càr-
rec del Consorci per a la Gestió de 
Residus del Vallès Oriental.

Altres de les activitats previstes 

per dissabte seran una food truck 
infantil a càrrec de Good Idiomes 
(tot el dia) o un especial ludoteca 
amb globoflèxia i pintacares del 
Mercat Municipal (11 h). També 
organitzat pel Mercat, es farà l'ac-
tivitat Personal shopper al mercat 
(amb inscripció prèvia), per apren-
dre a comprar i cuinar amb Txus 
Zubeldia (11 h). Asaja farà un tast 

HI HA UNA GRAN VARIETAT D'ACTIVITATS QUE ES PORTARAN A TERME ENTRE DISSABTE I DIUMENGE

Fer sabó amb oli de cuina 
usat, al Mollet és Gurmet

de dieta mediterrània amb produc-
tes de quilòmetre 0 (12 h) i el Forn 
i Pastisseria Prat farà un taller sota 
el nom d'El pa pren vida (17.30 h).

Diumenge el Mercat tornarà a 
organitzar tallers de globoflèxia i 
pintacares durant tot el dia, Txus 
Zubeldia portarà a terme l'activitat 
La cuina mediterrània (11 h) a la 
carpa del Mercat Municipal, El Gra-
ner de l'Àvia farà dos tallers de co-
ques de Sant Joan (12 h i 13 h) i els 
assistents podran fer-se un batut 
verd amb hortalisses a càrrec del 
Consorci de Gallecs (12 h). 

MOLLET.  Durant els dos pròxims 
caps de setmana es lliuraran fins 
a 8.200 euros amb diversos pre-
mis i sortejos. En total seran sis 
premis de 1.000 euros del Gran 
Sorteig Mollet és Fira; 10 premis 
de 200 euros al Sorteig 10 i 4 vals 
de 50 euros al premi Omple el cis-
tell al Mercat Municipal. La resta 
de premis seran: cinc lots de ma-

terial escolar a càrrec d'Abacus; 
tres tractaments de salut dental, 
gentilesa de Vitaldent; i cinc per-
nils de BonÀrea.

Per participar-hi cal recollir 
la butlleta en un establiment ad-
herit o a Mollet és Fira, emple-
nar-la i lliurar-la a les urnes en els 
mateixos establiments, abans del 
2 de juny a les 18 hores. 

EN TOTAL SERAN 33 PREMIS DE DINERS, SERVEIS I MATERIALS

Es lliuraran més de 8.200 
euros en premis i sortejos

cessionaris que, finalment, i mal-
grat la coincidència amb el Saló de 
l'Automòbil que se celebra a Bar-

celona, tindran presència a Mollet.
Aquesta serà la setena edició 

d'aquest model de mostra co-

mercial que va substituir ja fa uns 
anys Firamollet. "L'antic model 
era més elitista i suposava uns 

costos més elevats per als par-
ticipants, un fet que limitava 
molt la participació del petit co-
merç", reconeix Mercè Pérez, re-
gidora de Comerç de l'Ajuntament 
de Mollet. "Ara per 70 euros els 
participants poden tenir la seva 
carpa i un espai amb taula i ca-
dires on fer les seves demostra-
cions de producte i serveis", diu 
Pérez, qui considera que aquest 
model de fira ha permès "que les 
botigues s'hi puguin implicar 
molt més".

Coresponsabilitat 
Amb tot, i després de set anys del 
naixement de Mollet és Fira, Pérez 
reconeix que el format necessita 
una nova empenta. "Ha anat molt 
bé, però hem de fer un pas més i 
hi estem pensant juntament amb 
el comerç de la ciutat", diu la regi-
dora que, en aquest sentit, recorda 
que el pla de dinamització comer-
cial de Mollet presentat fa un parell 
de mesos ja preveu treballar braç a 
braç amb el sector. "Quan ets capaç 
d'implicar i fer un treball comu-
nitari amb els comerços el resul-
tat és millor. En la dinamització 
comercial ha d'haver coresponsa-
bilitat entre l'administració i els 
botiguers perquè sorgeixin pro-
jectes atractius", opina Pérez.  l.o.
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MOLLET.  El Mollet és Fira omplirà 
dissabte (d'11 h a 21 h) i diumen-
ge (d'11 h a 20 h) l'avinguda de la 
Llibertat de motor. A més de les 
parades previstes, es portaran a 
terme diverses activitats.

Tant dissabte com diumenge hi 
haurà dues exposicions de vehi-
cles. En una, a càrrec de l'empresa 

Sagalés, es podran veure autocars 
i transports antics. En l'altra, a 
càrrec d'Imperiales MC, es podrà 
gaudir d'una mostra de motos i 
del marxandatge del club motard.

D'altra banda, la Policia Muni-
cipal i els Voluntaris de Protecció 
Civil també organitzaran dues 
activitats durant tot el cap de 

setmana. Es tracta d'un taller de 
gorres i d'una altra de conscien-
ciació, sota el nom de L'alcohol i 
la conducció no són bons amics.

A més, la botiga molletana Pit 
Crew deixarà provar els seus pa-
tinets als assistents. Serà dissabte 
a les 12 h i a les 19 h; i també diu-
menge a les 12 h. 

TAMBÉ ES PODRAN PROVAR PATINETS I HI HAURÀ TALLERS PER EVITAR L'ALCOHOL SI ES CONDUEIX

MOLLET.  Cloudalia organitza dos 
concursos amb motiu del Mollet 
és Fira. El primer és el de dibuix 
infantil, sota el lema de La botiga 
del futur. La tecnologia al servei 
dels botiguers, des de l'escola ens 
ho imaginem. Hi ha diferents cate-
gories segons l'edat i els guanya-
dors seran premiats amb càmeres 
de fotos, tauletes i drons. S'han 

de lliurar a les botigues o escoles 
participants fins al 2 de juny.

L'altre certamen és el d'Insta-
gram. Per participar-hi cal publicar 
en aquesta xarxa social una imatge 
de la fira –entre el 18 de maig i el 
2 de juny– que respongui al lema 
La botiga del futur. La tecnologia al 
servei dels botiguers, amb l'etique-
ta #concurscomerçfira. 

ELS CERTÀMENS GIREN ENTORN DEL LEMA 'LA BOTIGA DEL FUTUR'

Dos concursos de dibuixos
i Instagram, per Cloudalia

Exposició d'autocars i motos
a l'avinguda de la Llibertat

EN PORTADA
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Centenàries a MontmelóBarbacoa per lluitar contra el càncer infantil
Darrerament s'han celebrat els aniversaris de 
dues montmelonines centenàries. Palmira Ferré 
va fer els 100 anys el passat 30 d'abril, i Dolores 
Tejada en va fer 101 el 8 de maig. Es tracta de 
les dues persones més grans del municipi.

El parc de Can Mulà de Mollet va acollir diumenge la quarta edició de 
la barbacoa solidària, organitzada per Morats i Torrats i amb l'objectiu 
de recollir diners per destinar-los a l'Hospital Sant Joan de Déu per 
a la investigació del càncer infantil. Més enllà del dinar, hi va haver 
espectacles i també es van fer i vendre polseres Candela (a la foto).

SOCIETAT

MARTORELLES. El Departament 
de Territori de la Generalitat va 
presentar la setmana passada 
a l'alcalde de Martorelles, Marc 
Candela, la proposta definitiva de 
la rotonda a l'entrada del polígon 

industrial des del pont de l'Ai-
guabarreig, que tindrà un carril 
d'accés directe cap al carrer on hi 
ha instal·lada la planta d'Amazon.

Aquesta construcció, però, no 
serà una realitat fins d'aquí a un 

INFRAESTRUCTURES  TOTA LA INVERSIÓ ANIRÀ A CÀRREC DE LA GENERALITAT

Territori millorarà l'accés
al polígon de Martorelles
construint una nova rotonda

AL POLÍGON INDUSTRIAL Plànol virtual de la nova rotonda

MOLLET. L'Administrador d'Infra-
estructures Ferroviàries (ADIF) ha 
autoritzat les obres per construir 
una passera de vianants que creua-
rà l'estació de Renfe de Mollet-San-
ta Rosa i que connectarà el carrer 
11 de setembre (al barri de l'Esta-
ció del Nord) amb la futura residèn-
cia de gent gran i l’espai comercial i 
de serveis de La Farinera. La passe-
ra, que inclourà un ascensor, també 
permetrà accedir a un nou itinerari 
per a vianants i bicicletes que con-
nectarà amb el Parc dels Pinetons i 
la zona nord de la ciutat.

Amb la llum verda per part 

d'Adif, el següent pas serà la lici-
tació de l’obra. I amb aquesta ac-
tuació finalitzarà la urbanització 
de La Farinera per part de la Jun-
ta de Compensació, formada per 
diversos propietaris, entre ells 
l’Ajuntament de Mollet.

Altres actuacions a l'estació
De fet, en les darreres setmanes 
han finalitzat les obres d'accessi-
bilitat a l'estació i, a més, Adif va 
licitar el passat mes de març un 
contracte per a la modernització de 
les instal·lacions ferroviàries a l'es-
tació de Mollet-Santa Rosa.  

LA INFRAESTRUCTURA ESTARÀ DESTINADA ALS VIANANTS

Adif autoritza l'obra de la 
passera que unirà l'estació 
de Santa Rosa i la Farinera

aj. mollet

CAP A LA FARINERA Zona on s'instal·larà la nova passera per a vianants

any. Segons va informar el direc-
tor general de Carreteres, Xavier 
Flores, "està prevista l'execució 
durant el primer semestre del 
2020". Ara mateix, els següents 
passos són encarregar el projecte, 
licitar-lo i, finalment, executar-lo.

El batlle es mostra "satisfet 
amb la proposta", que "recu-
pera la idea original, que era 
construir-hi una rotonda". 
També apunta que tot el projecte 
anirà econòmicament a càrrec de 
la Generalitat. Amb tot, Candela, 
explica que faran "alguna esme-
na", amb l'objectiu de trobar "on 
posar passos de vianants".

El juliol del 2017 la Generalitat 
ja s'havia compromès a consensu-
ar amb els ajuntaments de Marto-
relles i Mollet diverses actuacions 
per solucionar l'elevat trànsit de 
l'entorn de la rotonda del Decat-
hlon. Una de les reclamacions, de 
fet, era construir una nova roton-
da a l’entrada del polígon de Mar-
torelles. 

L'execució de l'obra al final
del pont de l'Aiguabarreig

està prevista per al
primer semestre del 2020

Connectarà el carrer 11 de setembre amb la 
residència i l'espai comercial de la Farinera

Circuit de motocròs

Pont de  
l'Aiguabarreig

Carrer de la Carrerada
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Accés en 
direcció a 
Amazon

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



dV, 17 Maig 2019 7



dV, 17 Maig 20198

MOLLET DEL VALLÈS

07/05 Rosario Toledo Vegas 93 anys

MARTORELLES

09/05 José Barroso Pérez 85 anys

09/05 Dolors Mila Nadal 84 anys

11/05 Rafaela Albaladejo Garcia 83 anys

MONTMELÓ

10/05 Antonia Martos Molina 89 anys 

PALAU SOLITÀ I PLEGAMANS

09/05 Antonio Ruiz Muñoz 91 anys

STA. PERPÈTUA

08/05 Jose Domenech Fuentes 53 anys 

14/05 Jose Villa Canelada 87  anys

Dades facilitades per la Funerària 

Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols

Defuncions

06/05 Grace Molina Bautista (Mollet)

06/05 Teo Alegre Olmos (Mollet)

13/05 Ivet Afán Cabrera (Mollet)

08/05 Samara Bibian Cabrera (La Llagosta)

09/05 Frida Nahomi Navarro López  

(Palau-solità i Plegamans)

Dades facilitades per l'Hospital de Mollet 

(només consten els naixements amb 

consentiment dels pares per ser publicats)

Naixements

Dissabte, 18 de maig

A les 13.30 h: Resum informatiu de la setmana

Diumenge, 19 de maig

A les 22 h: La Jornada de diumenge

Dilluns, 20 de maig

A les 20.30 h: La Jornada, amb Albert Maspons 

i Alba Castilla García

Dimarts, 21 de maig

A les 20.30h: Debat 26M Parets

Dimecres, 22 de maig

A les 20.30h: Debat 26M Mollet

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

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

www.vallesvisio.cat

programació

MOLLET.  Arrenca a Mollet la segona 
campanya anual d'animals de com-
panyia. Durant la primera fase de 
la campanya –fins al 24 de maig– 
els agents cívics faran diverses ac-
tuacions per controlar els diferents 
espais de la ciutat, per tal d'infor-
mar els propietaris i portadors dels 
animals de la normativa que regula 
la seva tinença i comportament, a 
més de garantir la seguretat dels 
mateixos animals. Com a novetat, 
també es farà de manera voluntà-

ria la lectura de xip dels animals.
I durant la segona fase, del 27 

de maig al 21 juny, els agents de 
la policia municipal continuaran 
amb les accions informatives i 
també faran comprovacions in 
situ o mitjançant registres infor-
màtics de la regularització admi-
nistrativa i sanitària dels animals, 
sens perjudici de corregir d’altres 
possibles infraccions relaciona-
des amb la tinença i comporta-
ment dels animals. 

CIUTADANIA  A CÀRREC DE LA POLICIA DE MOLLET I AGENTS CÍVICS

Segona campanya d’animals 
de companyia en marxa

GRANOLLERS / MONTORNÈS. La Uni-
tat de Dermatologia de l’Hospital 
General de Granollers col·labora 
per quart any consecutiu en la cam-
panya Euromelanoma, una campa-
nya desenvolupada a escala euro-
pea per aportar informació sobre la 
prevenció, el diagnòstic precoç i el 
tractament del càncer de pell.

La campanya s’emmarca en la 
Setmana Europea de Prevenció 
del Càncer de Pell, entre l'11 i el 15 
juny, per conscienciar sobre aques-
ta malaltia. Els càncers de pell són 
dels que més prevalença tenen so-
bretot en països del mediterrani. 
La campanya inclou exàmens gra-
tuïts de pell per prevenir el càncer 
cutani provocat per l’exposició so-
lar: melanoma, carcinoma epider-
moide i carconima basocelular.

La petició de cites ja es pot fer al 
telèfon 91 543 45 35 o al web eu-

romelanoma.aedv.es i les revisions 
gratuïtes seran del 25 al 28 de juny.

Fins avui, més de 500.000 per-
sones s'han sotmès a exàmens de 
pell gratuïts, mentre que pel que 
fa a dermatòlegs i professionals de 
la salut comparteixen regularment 
coneixements i millors pràctiques 
a través de publicacions científi-
ques per atendre millor els paci-
ents amb càncer de pell. La campa-
nya es va iniciar a Bèlgica el 1999 i 
s'ha estès a 29 països d'Europa. La 
iniciativa està liderada per un grup 
de dermatòlegs europeus que tre-
ballen de forma altruista per dur 
a terme aquest projecte. A part 
d'una campanya anual d'examen 
gratuït de la pell, es posa a la dis-
posició de la població informació 
sobre el càncer de pell: les formes 
més freqüents, com espot reconèi-
xer i com es pot prevenir.  

SANITAT  S'EMMARCA EN LA CAMPANYA EUROMELANOMA

L'Hospital de Granollers 
fa revisions gratuïtes per 
prevenir el càncer de pell

MOLLET. Diumenge a la tarda i 
després de reunions a tres bandes 
entre els treballadors, l'empresa 
Urbaser i l'Ajuntament, el comitè 
de vaga va desconvocar l'aturada 
del servei de neteja i recollida de 
residus a Mollet. Diumenge a la 
nit es feia un servei de neteja es-
pecial per garantir la tornada a la 
normalitat.

Segons un comunicat del co-
mitè de vaga, de les reunions ha 
sorgit un preacord sobre l'apli-
cació del preacord de 2018, així 
com les millores que han anat 
sorgint des d'aquell. Les parts, a 

més, han acordat que la disputa 
per les dues sancions tramitades 
durant la negociació col·lectiva 
"es dirimeixin per la via judici-
al social".

Durant la nit d'aquest diumen-
ge, els treballadors han realitzat 
una neteja especial per garantir 
la recuperació de la normalitat 
del servei i, per la seva part, l'em-
presa només descomptarà dels 
salaris dels treballadors un dia de 
vaga dels cinc realitzats. El com-
promís és que les parts signin 
l'acord definitiu davant l'autoritat 
laboral en els propers dies.  

VIA PÚBLICA  DIUMENGE A LA NIT ES VA REESTABLIR EL SERVEI

Els treballadors de la
neteja viària de Mollet
desconvoquen la vaga

L'Erasmus + fa parada a Mollet
L’Ajuntament va rebre dilluns un centenar d’alumnes de l’escola Sant Jordi 
i d’altres centres d’arreu d’Europa que participen en el projecte Erasmus+ 
Childhood in a Box. Es tracta d’un projecte d’intercanvi d’alumnes, de dos 
anys de durada, per treballar conjuntament els hàbits saludables, els esports, 
la cultura, els costums i les tradicions pròpies de cada país. Hi participen 
alumnes d’entre 9 i 12 anys de centres educatius d’Itàlia, Alemanya,
Grècia, Eslovàquia i la República Txeca, així com de l'escola Sant Jordi. 

aj. mollet

EDUCACIÓ  HI PARTICIPEN ESCOLES DE 5 PAÏSOS D'EUROPA
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MUNICIPALS 26-M  ELS SOCIALISTES VOLEN CANVIAR ELS CONTENIDORS I LA FLOTA MUNICIPAL AMB VEHICLES D'ENERGIA VERDA I MÉS SOSTENIBLES 

El PSC promet un punt de càrrega de 
vehicles elèctrics a cada barri molletà
MOLLET. Després de la suspen-
sió dels actes els primers dies de 
campanya com a mostra de con-
dol per la mort del socialista Al-
fredo Pérez Rubalcaba, el PSC de 
Mollet es posava en marxa dilluns 
i començava un degoteig d'actes 
per exposar els principals eixos 
programàtics de la formació de 
cara al 26-M. 

Pel que fa a l'àmbit de medi am-
bient una de les propostes més 
destacades és implantar un punt 
de càrrega per a vehicles elèctrics 
en tots els barris de Mollet, amb 
l'objectiu de "facilitar que els 
ciutadans facin aquest canvi a 
vehicles elèctrics o híbrids", 
deia el candidat, Josep Monràs. 
Destaquen altres mesures com 
ampliar les zones 30 (velocitat 
màxima de 30 km/h) i zones de 
vianants, ja que "contribueixen 
a tenir un ambient més sosteni-
ble i amb menys contaminació, 
i molt més amable per als ciu-
tadans". El programa socialista 
també preveu canviar tota la flo-
ta de vehicles municipals perquè 
siguin sostenibles i amb energies 
renovables i ampliar les bonifi-
cacions fiscals per sensibilitzar, 
educar i facilitar la implantació 
d'aquestes energies renovables.

Pel que fa al canvi de contenidors, 
és un fet que "es produirà sí o sí 
aquest estiu, o just després". Els 
nous seran uns contenidors "amb 
més capacitat i amb els quals 
serà més fàcil i àgil la recollida". 
També seguiran la línia ja arrenca-
da d'incorporar "controls intel·li-
gents de recollida", que compor-
ten un servei "més sostenible".
El PSC també vol ampliar els ca-
mins saludables i els circuits bici, 

s.c.

FONS VERD  La plaça Pau Casals va ser l'escenari per presentar les propostes en l'àmbit de medi ambient

tot i que critica "aquelles propos-
tes que diuen que implantaran 
carrils bici a tota la ciutat: no és 
possible físicament", afirmava.

La llera, un projecte pendent 
Monràs es referia també a la pro-
posta de "vianalitzar de manera 
sostenible la llera del riu Besòs, 
que continuem reivindicant 
com un espai de la pròpia ciu-
tat". De fet aquest és un punt que 
ja fa quatre anys, els candidats 
socialistes baixvallesans presen-
taven en els seus programes i que, 
segons Monràs, "ha quedat pa-
ralitzat més per la Generalitat 
que no pas pel conjunt de muni-
cipis de l'entorn de la llera del 
riu; la Generalitat no ens ha fet 
massa costat".

La creació d'una agència mu-
nicipal de sostenibilitat i energia 
com a paraigua de totes les actu-
acions mediambientals i de sos-
tenibilitat al municipi seria una 

altra de les accions amb l'objectiu 
de mantenir una ciutat "verda, 
sostenible, eficaç i eficient a 

l'hora de gestionar els recursos 
de la pròpia ciutat i dels seus 
ciutadans". 

PROPOSTA SOCIALISTA PER DINAMITZAR 
ELS LOCALS COMERCIALS BUITS 
n Dimarts, entre les parades del mercat setmanal, els socialistes presentaven 
algunes de les seves propostes en matèria de comerç, entre les quals el  
desenvolupament del pla comercial presentat fa uns mesos per l'Ajuntament i 
que, entre d'altres, contempla la creació d'un ens públic-privat que gestioni les 
polítiques comercials de la ciutat. "Aquest òrgan gestionaria àmbits com la  
formació, les vendes, fires, mesures de sostenibilitat comercial i comptaria 
amb recursos de l'Ajuntament per començar a tirar endavant", explicava  
Monràs. Una altra de les propostes és la materialització d'un pla per dinamitzar 
els locals comercials buits. "S'ha de treballar per captar nous operadors però 
també es podrien aprofitar els locals perquè els comerços puguin disposar 
d'aparadors repartits a diferents punts de la ciutat", deia. 
El programa socialista també proposa bonificar les zones blaves durant les 
campanyes comercials; oferir formació per facilitar l'adaptació dels botiguers 
molletans a nous models comercials; compaginar les activitats culturals de la 
ciutat amb l’oferta comercial de restauració i serveis, i desenvolupar la campanya 
Comerç proper, per poder conèixer els comerciants de tots els barris de la ciutat.

Dimecres la formació presentava 
les principals propostes socialistes 
pel que fa a l'àmbit de l'espai pú-
blic. El candidat i actual alcalde, Jo-
sep Monràs, palesava el "compro-
mís amb un espai públic més net 
i amable" i assegurava que en el 
darrer mandat el govern municipal 
s'hi han destinat "molts recursos 
i esforços".Monràs explicava que 
el govern local està treballant el 
procés per fer una nova contracta-
ció del servei de neteja municipal, 
que "incrementarà personal i 
maquinària i serà més eficient", 
assegurava.

El programa socialista també 
preveu un pla d'arranjament de 
voreres per millorar la mobilitat 
i un canvi de lluminàries a la ciu-
tat per fer el sistema "més efici-
ent". També preveu actuacions de 
renovació als parcs infantils i la 
instal·lació a cada barri d'un punt 
amb instal·lacions a la via pública 
per fer exercici físic. 

Pel que fa a millores a espais con-
crets de la ciutat, Monràs anunciava 
que el programa preveu executar 
millores a punts com les places Cesc 
Bas, Lluís Companys, la Ganiveta 
i Abelló; al passeig de Lourdes, i a 
l'entonr de l'església de Sant Vicenç. 
"Ens vam comprometre a que un 
cop acabades les obres de la tre-
soreria de la Seguretat Social via-
nalitzaríem l'entorn de l'església 
i així ho mantenim", deia Mon-
ràs, qui, per altra banda, parlava 
de la "hipocresia" d'alguns grups 
que "quan vam fer el parc de les 
Pruneres o la plaça Pau Casals 
criticaven aquests espais i ara 
s'hi fan les fotos de campanya".  

Millor neteja i 
nou enllumenat, 
compromisos en 
via pública
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MOLLET. L'escissió de Canviem 
Mollet i la creació d'un grup mu-
nicipal propi a l'Ajuntament per 
part de Podem continua aixecant 
polsaguera. La Junta Electoral 
Provincial (JEP) de Barcelona 
ha determinat que s'han de li-
mitar els espais de propaganda 
electoral de què Podem disposa 
als punts que distribueix l'Ajun-
tament a la via pública. La JEP 
considera que Podem no formava 
part de la coalició Canviem Mollet 
que es va presentar el 2015 i que, 
per tant, Podem "haurà d'estar 
en l'últim lloc de preferència" 
pel que fa a aquests espais.

Recursos a la Junta Electoral
La resolució arriba després dels 
recursos presentats per En Comú 
Guanyem, l'Ajuntament i Podem a 
la decisió de la Junta Electoral de 
Zona de Granollers, que considera-
va que la distribució d'espais s'ha-
via de fer de manera proporcional 
pel nombre de càrrecs electes que 

havia obtingut el partit dins Canvi-
em, també pel que fa al minutatge 
en la cobertura informativa electo-
ral a la televisió pública Vallès Visió. 
En Comú Guanyem considerava 
que aquest repartiment el perjudi-
cava ja que els restava minuts i, fins 
i tot, qüestionava si Xavier Buzón 
podia participar al debat electoral 
de Vallès Visió –en què només par-
ticipen els partits amb representa-
ció al consistori. "Nosaltres defen-
sem els nostres drets legals que 
ara ha aclarit la JEP i que s'havi-
en vist perjudicats pels criteris 
municipals de repartiment dels 
espais electorals", expliquen els 
comuns, que asseguren que "de-
fensem que tots els candidats de 
totes les llistes puguin participar 
en tots els debats dels mitjans 
públics, el que no compartim és 
que hi hagi criteris arbitraris o 
poc clars".  

La JEP ha estimat el recurs d'En 
Comú Guanyem perquè no se li 
atribuïa un percentatge superior 

al 20% en la cobertura informati-
va, i ha admès parcialment els re-
cursos de Podem i l'Ajuntament. 
En el cas del recurs de la forma-
ció lila, la junta considera que tot 
i que Podem "no va concórrer 
a les eleccions de 2015" i per 
tant no pot ser considerat "grup 
significatiu" el fet que "els tres 
primers de la llista del partit 
per Mollet eren regidors" fa que 
Vallès Visió hagi de proporcionar 
"una cobertura informativa 
més important que la prevista 
per a altres partits sense repre-
sentació" sense superar, però, 
els partits que van obtenir-ne.

Podem Mollet ha emès un co-
municat en què denuncia estar 
sent "víctima d'un comporta-
ment completament antide-
mocràtic per part de Mollet en 
Comú amb les seves reiterades 
denúncies amb la pretensió 
d'eliminar a Podem Mollet dels 
mitjans de comunicació públics 
utilitzant recursos i estratage-

L'ESCISSIÓ DE CANVIEM MOLLET TÉ CONSEQÜÈNCIES EN LA CAMPANYA I LA FORMACIÓ LILA DENUNCIA UN "POSSIBLE FRAU ELECTORAL" EL 2015

La Junta Electoral limita els 
espais de propaganda de Podem 
en no considerar-los coalició

MUNICIPALS 26-M  EL PRESIDENT DEL PARLAMENT DE CATALUNYA VISITAVA LA CIUTAT EN UN ACTE DE CAMPANYA D'ARA MOLLET ERC MES

Roger Torrent a Mollet: "Tenyirem 
de groc republicà aquest país"
MOLLET. El president del Parla-
ment, Roger Torrent, va ser dilluns 
el protagonista de l'acte de campa-
nya que Ara Mollet ERC-MES va or-
ganitzar a la plaça Prat de la Riba. 
Torrent es va mostrar convençut 
que el 26 de maig "hi haurà un 
canvi" al consistori molletà, i va 
assegurar que amb els comicis mu-
nicipals i europeus "tenyirem de 
groc republicà aquest país".

Torrent va explicar que el partit 
s'està movent per tot el territori 
"intentant acompanyar aque-
lles candidatures que faran el 
canvi republicà als ajuntaments. 
Aquest esperit republicà és 
el que entrarà amb força amb 
aquesta primavera republicana 
que concretarem a les urnes". 

Pel que fa als resultats de les ur-
nes a Mollet, el president opinava 
que "només hi ha dues possibili-
tats: o la continuïtat del PSC o el 
canvi d'ERC. La cosa estarà molt 
renyida entre la continuïtat i 

sergio carrillo

A PRAT DE LA RIBA  El president del Parlament va donar suport a la candidatura d'Ara Mollet ERC MES

aquesta aspiració i voluntat de 
transformació i canvi republicà 
que representa l'Oriol López i els 
companys i companyes d'ERC".

Per la seva part, el candidat mo-
lletà, Oriol López, va explicar que 
"el Roger Torrent, la segona 

autoritat del país, va ser qui va 
voler venir a veure'ns a Mollet". 
En aquest sentit, Torrent va ex-
plicar que intenta "donar suport 
a totes aquelles candidatures 
que no només tenen la força per 
guanyar, sinó sobretot l'impuls 

republicà, l'impuls de transfor-
mar el seu ajuntament, la seva 
ciutat i el país". I també va asse-
verar que "és imprescindible que 
construïm un projecte polític de 
baix cap a dalt; dels pobles cap 
al Parlament de Catalunya. I per 

això és imprescindible que tin-
guem molts alcaldes i moltes al-
caldesses republicans i republi-
canes que construeixen aquest 
projecte conjuntament amb els 
seus veïns", deia Torrent, qui va 
ser alcalde de Sarrià de Ter.

Pel que fa a la campanya, López 
va explicar que el partit està fent 
"una campanya molt de carrer 
i de proximitat amb la gent de 
Mollet; estem molt als barris i 
parlem amb moltíssima gent". I 
va afegir que "tenim sensacions 
boníssimes: hi ha molta gent a 
Mollet que el 2015 volia un canvi 
que no es va produir, i nosaltres 
els expliquem que aquest canvi 
es pot produir i que ha de venir 
d'Ara Mollet ERC-MES".

Per últim, l'alcaldable va exposar 
que durant aquestes dues setma-
nes portaran a terme una activi-
tat amb la ciutadania sota el nom 
de Canviem a Color. El resultat es 
podrà veure l'últim dia de campa-
nya a la plaça Catalunya i serà un 
dibuix de Mollet de 8 metres de 
llarg pintat per la ciutadania. "Cre-
iem que pot quedar molt bonic 
veure quins són els colors que 
la gent voldria per a Mollet del 
Vallès", va cloure López. 

mes legals de dubtosa ètica i 
amb mala fe".

Així doncs, Podem ha interposat 
un recurs davant la Junta Electoral 
Provincial perquè traslladi a la Jun-
ta Electoral Central i a la Fiscalia "si 
així ho considera oportú" el cas 

davant la possibilitat que el 2015 
hagués pogut existir "un delicte de 
frau electoral per part d'aquells 
que van signar un acord i ni van 
tramitar la seva obligada inscrip-
ció ni ho reconeixen ara", en refe-
rència a ICV-EUIA.  l.ortiz

EL PP DEMANA QUE PODEM TORNI ELS 
DINERS REBUTS COM A GRUP MUNICIPAL
n La resolució de la Junta Electoral Provincial té una segona derivada. Després 
que l'organisme, en la seva exposició consideri que Podem no formava part de la 
coalició Canviem Mollet en les eleccions de 2015, tant PP com Cs han reaccionat. 
La candidata del PP, Susana Calvo, ha denunciat la "possible malversació i 
prevaricació duta a terme per l'Ajuntament de Mollet després d'acceptar, 
gràcies al vot de PSC i Podem, la creació d'un nou grup municipal, pel qual a 
Podem li van ser atribuïts, des del febrer, 4.500 euros al mes per grup, un sou 
anual de 42.200 euros bruts per regidor alliberat, més un sou de 1.700 euros 
bruts mensuals per portaveu". Calvo ha anunciat que si en el termini d'un mes 
Podem no torna els diners "que ha cobrat indegudament, denunciarem 
l'Ajuntament i els tres regidors de Podem per malversació de diners públics". 

Per la seva part, Cs també considera que si Podem no era grup polític dins 
la coalició Canviem Mollet "entenem que la seva constitució com a grup podria 
haver estat irregular". En aquest sentit, Podem considera "malintencionades" 
aquestes declaracions i recorden el seu compromís expressat en el mateix ple 
de constitució del grup municipal de retornar "qualsevol quantitat econòmica 
percebuda indegudament si existís una resolució ferma i definitiva que així ho 
indiqués". 

D'altra banda, sobre la resolució de la JEP, l'alcalde, Josep Monràs, indica que 
encara poden presentar-s'hi al·legacions i assegura que en cas que hi hagués una 
resolució definitiva que oblgués a retornar els diners percebuts per Podem "els ser-
veis jurídics municipals seran els que determinin aquestes quantitats", apunta.  
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MUNICIPALS 26-M  LA LLISTA VOL TREBALLAR UN PLA PER LLUITAR CONTRA LA SOLITUD I APOSTA PER HABITATGES COMPARTITS AMB SERVEIS COMUNITARIS

Mollet en Comú proposa una regidoria 
específica de polítiques de gent gran 
MOLLET. Actualment, uns 8.500 
veïns de Mollet tenen més de 65 
anys, un nombre que anirà aug-
mentant i que, segons Marina Es-
cribano, candidata de Mollet en 
Comú, "cada cop tindrà més pes 
a la societat". Per aquest motiu, 
la candidatura considera necessà-
ria la creació d'una regidoria es-
pecífica dedicada a les polítiques 
de gent gran perquè "la ciutat 
s'haurà d'anar adaptant a les 
necessitats d'aquest col·lectiu 
i haurà de vetllar per la seva 
qualitat de vida", apuntava di-
marts en la presentació dels eixos 
programàtics sobre gent gran.

En aquest sentit, Mollet en 
Comú ha treballat tres àmbits, 
el primer dels quals l'anomenat 
"dret a la ciutat al llarg de la 
vida", que engloba aquelles acci-
ons relacionades amb el dret a un 
habitatge digne i a mesures per 
lluitar contra la solitud de la gent 
gran. "Cal crear un projecte co-
munitari de detecció i actuació 

l.o.

EN COMPANYIA  Marina Escribano amb gent gran implicada en la candidatura de Mollet en Comú

MOLLET. La recuperació de la llera del riu 
Besòs és una de les propostes estrella del 
programa en l'àmbit de medi ambient de 
Mollet en Comú, que també proposa la 
creació de la Casa de la Natura, un centre 
d'educació ambiental i d'assessorament 
energètic ubicat a la masia de Can Flequer.
Mollet en Comú considera que el riu és un 
"espai oblidat" i segons la formació, la re-
cuperació s'ha de fer en col·laboració amb 
pobles del voltant, per fer una feina de mi-
llora dels accessos, d’adequar la llera, fer 
neteja i poder aconseguir un lloc apte per 
un ús esportiu i de lleure, sempre respec-
tuós amb l’entorn. 

La candidatura encapçalada per Mari-
na Escribano proposa també la creació 
de la Casa de la Natura, que s’ubicaria a 
la masia de Can Flequer, actualment en 
desús. "Un espai on aglutinar un servei 
tècnic i d’assessorament en qüestions 
d’energia, de pobresa energètica, d’ins-
tal·lació de plaques solars, etc. i un ser-
vei educatiu i de lleure per a totes les 
edats, a partir d’activitats adaptades 
a la realitat de Mollet, per aconseguir 
una major conscienciació amb el res-
pecte al medi ambient", expliquen.

Pel que fa a l'àmbit energètic, Mollet en 

Comú proposa impulsar l'estalvi energètic 
en edificis municipals, l'ús de fonts reno-
vables, i també la cessió de sostres d’equi-
paments públics per a la generació d’ener-
gies netes. A més, s’impulsaran Plans 
d'Acció per a l'Energia Sostenible (PAES), 
com a eina de planificació en aquest àmbit.

En la gestió de residus, Mollet en Comú 
proposa revisar el sistema actual i decidir 
"col·lectivament amb la ciutadania quin 
és el millor sistema més sostenible, més 
pràctic i que ens pugui aportar un bene-
fici ambiental i econòmic", apunten. "Vo-
lem millorar la qualitat del que es recull 
i reduir-ne la quantitat", apunten. 

En mobilitat, es proposa acabar d’imple-
mentar el Pla de Mobilitat de Mollet. "Cal 
connectar barris amb eixos aptes per 
anar amb bicicleta o a peu, i també amb 
transport públic", diuen. A més, volen es-
tudiar la viabilitat i fer possible una segona 
línia de bus urbà;  fer una prova de bus a de-
manda al barri de Lourdes; i crear una xarxa 
de carril bici completa i connectada.

En l'àmbit de la protecció dels animals, 
volen impulsar més espais per a animals de 
companyia i aportar més recursos i forma-
ció a la policia local per tractar amb situaci-
ons relatives a animals, entre altres. 

Els comuns proposen 
recuperar la llera del Besòs 
per a ús lúdic i esportiu

contra situacions de soledat" 
amb mesures concretes com els 
àpats en companyia o a domicili 
que "garanteixen la salut nu-
tricional i benestar social per 
la interelació amb altres per-
sones", deia Escribano. A més, el 

programa també aposta per la mi-
llora dels serveis domiciliaris i per 
la cessió per part de l'Ajuntament 
d'un espai perquè la Generalitat 
construeixi una residència públi-
ca a la ciutat. Però Mollet en Comú 
va més enllà i proposa la creació 

d'habitatges compartits amb ser-
veis comunitaris, una alternativa 
a les residències o a viure sol. 

Els comuns també aposten per 
l'envelliment actiu i, en aquest àm-
bit, volen continuar amb un pro-
grama de foment de salut i activi-

tat, a més d'enfortir la participació 
de la gent gran en polítiques cul-
turals. Pel que fa a la participació, 
Escribano opina que "s'ha de re-
activar el consell de la gent gran 
perquè hi hagi una relació més 
directa amb l'Ajuntament" i que 
cal potenciar un programa contra 
la discriminació per raons d'edat. 

Per últim, Mollet en Comú pro-
posa treballar per una "ciutat 
amable" amb la gent gran i, en 
aquest sentit, vol desenvolupar 
espais de convivència interge-
neracional a l'espai públic, que, 
a més, "ha de ser més accessi-
ble, còmode i transitable". Així 
doncs, i pel que fa a la mobilitat, el 
programa vol potenciar el trans-
port públic i el comerç de proxi-
mitat per facilitar-hi l'accés a les 
persones grans. 

En campanya
· Dissabte (18 h) - Mercat Vell - 
Acte públic Pregunta a la Marina i 
als altres candidats.
· Diumenge (12 h)  - Pla de les 
Pruneres -  Vermut Jove amb DJ  - 
Presentació del Programa de Joves.
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MUNICIPALS 26-M  LA CANDIDATURA ENCAPÇALADA PER L'ACTUAL REGIDOR DEL PDECAT JOAN DAVÍ COMPTA AMB UN 43% DE GENT INDEPENDENT 

JuntsxMollet aposta per un auditori al Tabaran 
i per fer equipaments a l'antiga Fredenhagen
MOLLET. La llista de Junts per Mo-
llet és una candidatura "d'unitat, 
plena d'independents i amb 
gent molt jove". Així ho explicava 
el cap de llista, Joan Daví, diven-
dres en l'acte de presentació que 
es fa fer al Museu Abelló. Segons 
Daví, els independents represen-
ten el 43% de membres d'una 
candidatura d'"unitat" perquè 
"malgrat no tenir tots el mateix 
pensament polític sí que tenim 
tots en comú estimar Mollet i 
estimar Catalunya", deia Daví, 
qui destacava que la llista de Junts 
per Mollet està formada per "gent 
preparada per gestionar bé i 
demanera fiable l'Ajuntament".

En el seu discurs, el candidat 
ressaltava la importància que els 
ajuntaments tinguin una majo-
ria de representants favorables a 
la independència de Catalunya i 
"més veient com s'està portant 
l'Estat espanyol que té presos 
polítics i exiliats".

Pel que fa al programa, Daví 
destacava algunes de les propos-
tes, entre les quals, la construcció 
d'un auditori a la part que queda 
del Tabaran. "La gent ens dema-

junts per mollet

EN EQUIP  Junts per Mollet va presentar la candidatura divendres al Museu Abelló

na que el Tabaran torni a ser el 
que havia estat", deia Daví, qui 
aposta per un auditori polivalent 
on s'hi pugui fer dansa, teatre i 
cinema. "És un edifici emblemà-
tic i s'ha de salvar el que queda i 
si cal ampliar-lo tant per la part 
de la pista Trèvol com per la 
part que s'ha tirat a terra, per-
què el Tabaran no ha de ser un 
lloc d'especulació", opinava. 

Una altra de les propostes és 
estudiar el sistema actual de ra-
darsi de càmeres de semàfors que 

funciona a la ciutat. "S'ha de fer 
un informe ben fet perquè fun-
cionin realment per aminorar 
la velocitat i no com a mesura 
recaptatòria per acaba d'om-
plir la caixa de l'Ajuntament per 
aquella gestió que no s'està fent 
prou bé".

Auditoria a l'Ajuntament
En aquest sentit, i sobre la situa-
ció econòmico-financera del con-
sistori –un dels cavalls de batalla 
del grup municipal del PDeCAT 

durant aquest últim tram del 
mandat a Mollet– Junts per Mollet 
assegura que si entra al govern lo-
cal demanarà una auditoria dels 
comptes municipals. "No ens en-
refiem dels números de l'Aju-
tament. És molt curiós que un 
consistori amb 60 milions de 
pressupost tingui un romanent 
de 30.000 euros. S'hauria de te-
nir un romanent d'uns tres mi-
lions per eixugar deute i pagar 
coses corrents. Hi ha entitats 
que tenen subvencions de fa un 

any i mig o dos anys i encara no 
les han cobrat", denunciava Daví. 
Pel que fa al desenvolupament de 
la zona de Can Prat, la candidatura 
vol que l'antiga fàbrica Fredenha-
gen passi a mans de l'Ajuntament 
per destinar-la a equipaments. 
"És un exemple que tenim d'ar-
quitectura industrial dels anys 
60 que no s'hauria de perdre", 
deia Daví, qui proposava que en 
aquests 8.000 metres quadrats 
"s'hi poden fer equipaments de 
tot tipus, fins i tot una piscina 
olímpica".

Pel que fa a les polítiques socials, 
Daví defensava fer polítiques per a 
les persones sense convertir-se en 
"un referent del subsidi" i apos-
tava per generar ocupació facili-
tant i agilitzant els tràmits perquè 
s'hi puguin instal·lar comerços i 
indústries a la ciutat.

A l'acte, va assistir la diputada 
al Parlament Aurora Madaula, qui, 
sobre la candidatura de Junts per 
Mollet, assegurava que "reflexa 
totalment la idea de Junts per 
Catalunya: gent demòcrata que 
vol la independència i amb ga-
nes de treballar", concloïa. 

MOLLET. La CUP Mollet va presen-
tar dilluns al Casal Popular El Ta-
baran l'adaptació que han fet de la 
xarranca molletana, amb l'objectiu 
de "recuperar la memòria his-
tòrica de la ciutat", segons Txus 
Carrasco, cap de llista de la forma-
ció. Carrasco va afegir que "en una 
època en la qual molts volen que 
oblidem, nosaltres proposem 
recordar. Un poble que oblida la 
seva història, la seva memòria, 
és un poble sense futur".

En aquest sentit, Mercè Solé (nú-
mero 4 de la llista) va apuntar que 
"partint del desconeixement tan 
increïble que hi ha d'aquesta 
ciutat, havíem pensat que una 
manera important de fer una 
aportació a la campanya era amb 
un joc amb el qual la gent pogués 
fer coneixement de la ciutat". "La 
CUP sempre intentem fer alguna 
cosa diferent", va assegurar.

Sobre el joc, Solé va explicar que 

"la xarranca molletana és rodo-
na; és de les poques xarranques 
rodones que hi ha i, de fet, fins 
a Osona no se'n coneix cap altra 
rodona". És per això que s'ha vol-
gut recuperar aquest característic 

joc, amb una adaptació ben dife-
rent com a joc de taula.

Per últim, Marc Compte (núme-
ro 3 de la llista), qui ha ideat la mo-
dalitat del joc, va explicar que tot 
plegat consta de 400 preguntes 

s.c.

ES TRACTA D'UNA ADAPTACIÓ EN JOC DE TAULA DE LA TRADICIONAL ACTIVITAT, AMB 400 PREGUNTES DE LA HISTÒRIA DE MOLLET

La CUP recupera la xarranca molletana 
com a eina lúdica de memòria històrica

AL CASAL POPULAR EL TABARAN Txus Carrasco, Mercè Solé i Marc Compte

sobre la història de la ciutat amb 
quatre categories diferents: "His-
tòria i fets; cultura general mo-
lletana i natura; entitats i grups 
musicals, i personatges de Mo-
llet i esport". I que destaquen a la 
casella de sortida de cadascuna de 
les tres xarranques que formen el 
taulell hi ha un moll, i a la darrera 
hi ha la clau de la ciutat. I també 
hi ha escrites "les denominaci-
ons que portava originalment 
la xarranca molletana".

Després de molts mesos de re-
copilació de dades, el joc es podrà 
provar en els actes de campanya 
de la formació i al Casal Popular 
El Tabaran a partir de la setmana 
que ve, i pròximament, es podrà 
adquirir al mateix casal.

A més, els cupaires van fer una 
crida perquè qui ho consideri es 
posi en contacte amb ells per afegir 
preguntes que creguin que poden 
ser adients per al joc.  S.CArrillo

PARETS. Sumem Esquerres a Pa-
rets, formació que integra Po-
dem, Catalunya en Comú, NOPP 
i MES i que es presenta a les 
pròximes eleccions municipals 
amb Casandra Garcia com a cap 
de llista, ha estrenat aquests da-
rrers dies un nou portal web: 
www.sumemesquerresparets.com.

En el web ja està disponible el 
programa electoral íntegre, amb 
propostes destacades en fer de 
Parets una Smart City (ciutat in-
tel·ligent), punts de sostenibilitat, 
d’ètica política, de serveis a les 
persones, de radicalitat demo-
cràtica i d'economia social, entre 
d'altres. També hi són els cartells 
de les diferents activitats que la 
formació ha anat organitzant i la 
llista electoral. En aquest darrer 
punt, a baix de tot, apareix la foto, 
el nom i una descripció dels 21 
membres de la llista. 

Sumem 
Esquerres a 
Parets estrena 
un nou web
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La celebració 
de la junta de 
socis “per escrit 
i sense sessió”
La Resolució de 8 de gener de 2018 de 
la Direcció General dels Registres i del 
Notariat aborda la celebració de jun-
ta de socis “per escrit i sense sessió”, 
adaptant així el funcionament de la 
mateixa a la realitat societària actual.

Aquesta Resolució considera com a 
legítim que els estatuts socials es-
tableixin la possibilitat d’adoptar 
acords sense que sigui obligatòria la 
celebració física d’una reunió, tot això 
en virtut de la llibertat contractual. 

Així, la Resolució assumeix la va-
lidesa de les disposicions estatu-
tàries que permeten la celebració 
de juntes per escrit i sense sessió, 
examinant un cas en el qual es van 
plantejar dubtes per part del Regis-
trador entorn de la validesa d’una 
clàusula estatutària que establia la 
possibilitat d’anticipar el vot per es-
crit, remetent-se el mateix abans de 
la celebració de la junta general per 
medis físics o telemàtics.

La Direcció General dels Registres i 
del Notariat considera eficaç el vot 
a distància i anticipat. La referida 
forma de votació és totalment vàlida 
“si no ofereix menys garanties d’au-
tenticitat que l’assistència física”. 
Així mateix, el fet de preveure la va-
lidesa del vot a distància implicaria 
admetre que pot excloure’s la cele-
bració d’una reunió formal i substi-
tuir-la pels vots successius dels socis, 
la qual cosa equivaldria a la celebra-
ció formal de la junta de socis.

CONSULTORI

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

José Ignacio Carnero Sobrado
Abogado

jicarnero@cgcabogados.net

MOLLET. L'alcaldable del Partit 
Popular a la ciutat, Susana Calvo, 
ha presentat aquesta setmana els 
eixos principals del programa de 
la candidatura de cara als pròxims 
comicis municipals.

"Apostem per ajudar les famí-
lies nombroses i els autònoms", 
apunta Calvo, qui va assegurar que 
si el PP governa a Mollet, "els pri-
mers tindran una bonificació 
d'entre el 40 i el 80% de l'IBI, 
segons número de fills i renda". 
Pel que fa als segons, "els nous 
autònoms rebran una presta-
ció que els retornarà la totalitat 
de l'import corresponent a les 

quotes d'autònom del primer 
any”, promet la candidata.

Pel que fa a educació, el pro-
grama popular també contempla 
diverses mesures. D'una banda, 
proposa subvencionar el 95% del 
preu dels llibres de text i del mate-
rial escolar en els cicles d'educació 
obligatòria, així com dotar de "més 
pressupost les beques menjador 
i de més recursos humans, ma-
terials i econòmics per adaptar 
els col·legis als nens i nens amb 
qualsevol tipus de discapacitat”. 
I d'altra banda, també incideix en 
la llengua vehicular de les classes i 
es compromet a defensar que cada 

família pugui escollir en quin idio-
ma vol escolaritzar els seus fills –
en català o castellà–.

L'alcaldable també explica que 
dos dels punts que millor accepta-
ció està rebent per part dels veïns 
són la substitució de la zona bla-
va per un estacionament gratuït 
regulat, i la construcció de noves 
piscines públiques "per cobrir la 
demanda dels veïns".

Els darrers dos àmbits que 
destaca Calvo són habitatge i im-
migració. En habitatge, el PP es 
compromet a facilitar el canvi de 
l'ús de locals i oficines a habitatges 
per ampliar l'oferta per a perso-

SANT FOST.  ERC-Junts per Sant 
Fost es mostrava triomfant des-
prés de la presentació de la seva 
candidatura el passat divendres 
a l'Ateneu del poble. No era per 

menys, ja que la candidatura for-
mada per Esquerra i el PDeCAT va 
aconseguir omplir l'auditori.

Pel que fa a l'acte en si va con-
sistir en la presentació una per 

MUNICIPALS 26-M  LA SECCIÓ LOCAL DE MOLLET HA PRESENTAT AQUESTA SETMANA ELS EIXOS PRINCIPALS DEL SEU PROGRAMA

CARLES MIQUEL ATACA AMB DURESA EL GOVERN ACTUAL EN LA PRESENTACIÓ DE LA CANDIDATURA

El PP aposta per  les famílies 
nombroses i els autònoms

ERC-Junts per Sant Fost 
omple l'auditori de l'Ateneu

nes amb mobilitat reduïda. I pel 
que fa a immigració, els populars 
proposen prohibir la instal·lació 
de mesquites a Mollet. En aquest 
sentit, Calvo diu que “és possible 
un Mollet sense guetos i sense 
mesquites, on la immigració es-
tigui regulada i ordenada, i on 
ser immigrant no suposi benefi-
ciar-se automàticament de més 
ajuts que la gent que fa anys que 
paguem impostos aquí".

Finalment, Calvo clou conside-
rant que Mollet necessita un go-
vern que aposti per convertir la 
ciutat "en un motor de progrés, 
on les famílies de tota mena 
vulguin quedar-se a viure-hi, 
on hi hagi treball i riquesa, sen-
se barris gueto que deterioren 
el municipi, i amb zones verdes 
cuidades que convidin a qui ens 
visita a quedar-se a viure-hi". 

una totes les persones que confor-
maran la llista. Després d'això va 
intervenir Carles Miquel, el cap de 
llista, amb un discurs amb clares 
al·lusions a IUSF.

"La política no només és pin-
tar carrers, o instal·lar panta-
lles televisives, o almenys no 
ho és per mi", afirmava. El seu 
atac seguia en forma d'enumera-
ció: "Per mi és pensar plans de 
futur, aplicar la llei per no po-
sar-la davant de les persones; 
és governar sense avantposar 
els interessos personals; és viu-
re i conviure al poble; és ser veí 
abans que alcalde; és escoltar 
la gent i compartir amb ella tots 
els teus projectes". Per últim, Mi-
quel demanava abandonar "l'aï-
llament municipal en el qual vi-
vim i deixar d'estar enfrontats 
amb les institucions de país". 
"Hem de col·locar Sant Fost al 
mapa", deia per tancar. 

MOLLET. El col·lectiu Demos Mollet 
ha demanat a Ciutadans que elimi-
ni de les seves llistes "a tota mena 
de persona" amb pensaments ra-
cistes, masclistes, xenòfobs o ho-
mòfobs. Tot plegat arriba després 
de comprovar unes publicacions 
que el número 21 de la llista del 
partit taronja, Manuel Armen-
teros, va fer a Facebook entre el 
2016 i el 2018, en les quals menys-
prea les persones homosexuals, 
els futbolistes negres de la selec-
ció de França o els futbolistes de la 
selecció del Marroc, entre d'altres. 
Sobre el primer cas, per exemple, 
apunta que els homosexuals "són 
avortaments als quals s'ha d'im-
pedir que es reprodueixin per 
altres mitjans". 

erc

CANDIDATURA AL COMPLET L'acte es va celebrar el passat divendres

El col·lectiu Demos, 
contra Ciutadans 
per uns comentaris 
a les xarxes socials
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MUNICIPALS 26-M  EL CANDIDAT DE LA FORMACIÓ PRESENTAVA DISSABTE TRES DE LES PRINCIPALS PROPOSTES DEL PROGRAMA EN CAMPANYA

Cs es compromet a demanar una 
auditoria externa del deute municipal
MOLLET. El Jardinet del Casal aco-
llia dissabte la presentació de la 
candidatura de Cs Mollet, en què 
el candidat, Iván Garrido, exposa-
va les línies mestres del programa 
electoral de la formació taronja, 
que es concreten en 150 mesures. 
"Els nostres compromisos es 
plasmen en un programa amb 
més de 150 mesures que es pu-
blicaran en breu i de les quals 
ens sentim orgullosos, perquè 
són el resultat de la participa-
ció ciutadana a través dels di-
ferents actes de la nostra for-
mació aquests quatre anys de 
legislatura", indicava Garrido.

Entre aquestes 150 mesures, 

la formació ha publicat les tres 
que consideren principals per a 
la ciutat, entre les quals hi ha el 
compromís de "transparència 
i regeneració" amb la petició 
d'una auditoria externa del deute 
de l'Ajuntament. Cs també pro-
posa bonificacions fiscals per a 
aquelles empreses que s'establei-
xin a la ciutat i per a aquells que 
emprenguin. En tercer lloc, en el 
marc de les "mesures socials a 
l'abast de tots", el partit taronja 
destaca "la implantació d'una 
casa protegida en dependènci-
es de la policia municipal per a 
situacions de violència domès-
tica", deia Garrido. 

marc garcia

AL JARDINET  Iván Garrido durant la presentació de dissabte

SANTA MARIA.  Les tres candida-
tures que es presenten a Santa 
Maria preparen els seus actes per 
presentar els membres de les se-
ves llistes i els eixos principals del 
programa. Diumenge 19, (11 h) a 
la plaça de l'Església, Santa Maria 
en Comú, presentarà el programa 
durant un concert-vermut. També 
hi haurà un taller de slime per la 
canalla. Per la seva part, ERC farà 
divendres 24 (19.30h) la presen-
tació del programan amb un debat 
posterior amb els veïns a la plaça 
de l'església. Fem Santa Maria farà 
la seva presentació aquest dissab-
te al vespre amb un acte obert al 
Casal Cultural. 

Les candidatures 
de Santa Maria de 
Martorelles exposen 
els programes

MARTORELLES EN COMÚ VA PRESENTAR DIUMENGE ELS INTEGRANTS DE LA LLISTA I ELS EIXOS PRINCIPALS DEL PROGRAMA ELECTORAL

García Caba: "La nostra
missió és donar veu als veïns i
executar les seves inquietuds"

s.c.

AL CELLER DE CARRENCÀ Bona part dels integrants de la llista electoral

MARTORELLES. Martorelles en 
Comú va presentar diumenge la 
seva candidatura per a les elecci-
ons municipals del pròxim 26 de 
maig, amb els 11 membres de la 
llista i les idees principals del pro-
grama. Va ser en un acte en el qual 
l'alcaldable, Juan Francisco García 
Caba, va assegurar que la seva 
missió "és donar veu als veïns i 
executar les seves inquietuds".

García va explicar que aquest 
ha estat "un dels mandats en 

els quals més reformes de calat 
s'han fet, encara que per a la 
ciutadania no siguin molt visi-
bles". Per exemple: "Hem sigut 
pioners en diverses coses, hem 
estat el segon poble de l'estat 
en prohibir l'ús del glifosat i 
dels herbicides". I també va fer 
esment al Reglament de Partici-
pació Ciutadana, a partir del qual 
"hem obert la possibilitat per-
què els ciutadans puguin inter-
venir a l'Ajuntament". Tot ple-

gat són dues actuacions portades 
a terme des de les regidories de 
les quals se n'ha fet càrrec García 
en aquests quatre anys.

D'altra banda, l'alcaldable també 
va apuntar que ha treballat "molt 
a gust amb l'equip de govern" 
(format per ERC, PSC i MAPM, 
així com per ICV-EUiA), i que han 
treballat "amb plena llibertat en 
totes les nostres àrees".

Pel que fa a les eleccions, García 
va exposar que les afronten "amb 

molta humilitat i amb la il·lusió 
de créixer. Com creixerem? De-
pendrà del vostre dictamen", va 
dir, adreçant-se als veïns i veïnes 
de Martorelles.

Pel que fa als eixos principals 
del programa del partit, se'n van 

destacar 10 sota els noms Per un 
poble actiu, Complex esportiu, 
Equitat en impostos i serveis, Mu-
nicipalització del servei de l'aigua, 
Cultura enriquidora, Educació, Po-
ble sostenible, Dona, Jovent i Tre-
ball.  S.CArrillo
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Units per Martorelles vol recuperar l’Alcal-
dia amb Margarita Casanovas, qui ha estat 
quatre anys com a cap de l'oposició des-
prés de la marxa l'agost de 2015 del que va 
ser cap de llista del partit i exalcalde, Ro-
muald Velasco. La formació independent 
local es queixa de la gestió de l’equip de 
govern local (ERC, PSC, ICV-EUiA i MAPM). 
“S’han fixat massa en el nou centre po-
livalent de Carrencà posant la primera 
pedra i no han fet gestió del dia a dia 
com l’asfaltatge de carrers o millorar el 
servei de neteja”, remarca Casanovas.

La líder d’UxM es mostra molt crítica 
amb la inversió del Centre Polivalent La 
Vinya de Carrencà. “Ho hem dit en els 
plens i ho mantenim perquè aquesta 
és una inversió de més de dos mili-
ons d’euros i és massa gran per al po-
ble que tenim. Necessitem un lloc per 
reunir-nos, això és cert, però no per 
aquesta quantitat”, diu l’alcaldable, qui 
assenyala: “Nosaltres teníem un projec-
te que amb poc més d’un milió d’euros 
hagués estat millorar perquè contem-
plava remodelar la masia de Carrencà 
també, molt necessari”. En aquest sentit, 
la formació independent considera indis-
pensable el repartiment de la inversió. “El 
servei de neteja podria haver millorat i 
la nostra il·lusió és mantenir un poble 
net perquè si mires els contenidors es-
tan plens”, recorda Casanovas, que també 
es queixa de l’estat d’alguns dels carrers: 
“S’han de treure barreres arquitectòni-
ques i s’han d’asfaltar carrers”.

El Pla d’Ordenació Urbanística de Mar-
torelles (POUM) és "una assignatura 
pendent de l’equip de govern, que 
nosaltres tirarem endavant”, augura 
l’alcaldable, que remarca la importància 
d'aquest planejament urbanístic. “S’ha de 
fer ja el POUM, no es pot demorar més. 
El poble de Martorelles està envellit i 
necessitem nou habitatge o la remode-
lació dels que hi ha”, apunta Casanovas. 
D’entre les idees del seu programa electo-
ral per capgirar l’actual situació d’habitat-
ge hi ha “fer un inventari de pisos buits i 
aconseguir convenis per donar sortida 
a l'habitatge jove... potser podríem ce-
dir un terreny municipal per fer pisos 
de lloguer”, remarca.   
La candidata d’UxM considera que les 
obres del centre cívic de Can Sunyer es 
van tornar a començar “perquè vam for-
çar l’equip de govern a fer-ho” i manté 
que el projecte “s’ha fet amb presses i 
corrents”. “És un espai petit però que es 
podria aprofitar com un ateneu per fer 
reunions de joves o entitats”, projecta 
Casanovas. Tanmateix, la líder d’UxM creu 
que “anem tard amb el pavelló” perquè 
“encara no s’ha fet res”. “Nosaltres vo-
lem fer un nou pavelló d’esports, però 
hauríem d’estudiar molt bé on ubi-
car-ho. Un possible emplaçament per 
exemple podria ser en uns terrenys del 
polígon industrial”, preveu Casanovas, 
qui remarca, sobretot: “Ho farem amb 
un control dels diners, no ens gastarem 
tants diners, només els necessaris”. 

““Volem un municipi
net, sense barreres i
amb carrers asfaltats”

Des de l’any 1999 és regidora a 
l’Ajuntament de Martorelles amb 
les formacions de Convergència i 
Unió (CiU) i Units per Martorelles 
(UxM). Fins al 2005 va ser con-
vergent, aleshores va passar 
al grup mixt i el 2007 va for-
mar govern local amb Units per 
Martorelles durant dos mandats. 
En els darrers quatre anys ha 
estat a l’oposició. Amb 64 anys, 
i administrativa de professió, ha 
portat les regidories d’Ensenya-
ment, Sanitat, Serveis Socials i 
Governació. Tot i això, és el primer 
cop que és l’alcaldable d’una for-
mació i ho fa "amb molta il·lusió 
i un equip renovat”, diu. A banda 
d’això, fa cant i teatre a l’Escola 
Orfeònica de Martorelles.

VOTS 2015

458 (20,48%) 3
REGIDORS

UNITS PER MARTORELLES UNA PROPOSTA AMB UN EQUIP RENOVAT

L’alcalde de Martorelles vol 
"continuar el projecte del 2015" 
com a mínim quatre anys més. Per 
aquest motiu Marc Candela, de 35 
anys i arquitecte tècnic, opta per 
tercer cop a l’Alcaldia amb ERC. El 
2011 va entrar com a regidor i va 
formar part de l’equip de govern i 
el 2015 es va convertir en el batlle 
més jove del Vallès Oriental. “Amb 
17 anys ja em vaig vincular a la 
política amb les JERC, a casa 
som molt de parlar de política”, 
admet Candela. A banda de la 
política, la seva altra passió és la 
cultura popular i està vinculat als 
castelleres de Mollet i Reus i a les 
colles de gegants i ball de gitanes 
de Martorelles.

ERC PROJECTE PER A UN NOU PAVELLÓ D’ESPORTS SOTA EL CAMP DE FUTBOL

VOTS 2015

    610 (27,28%) 3
REGIDORS

ERC de Martorelles vol continuar el projec-
te de 2015 durant quatre anys més al go-
vern i amb Marc Candela com alcalde. Un 
de les fites del seu mandat ha estat la col-
locació de la primera pedra del que serà el 
nou Centre Polivalent La Vinya de Carren-
cà. “Hem de continuar amb el projecte. 
És molt important per al municipi”, ad-
met Candela, qui remarca el projecte de re-
modelació de la masia de Carrencà: “Hem 
de reformar-la com es mereix amb una 
biblioteca i en els baixos tots els serveis 
de l’administració local, que ara per 
ara, estan disgregats. D’aquesta manera 
tindrem dos espais consolidats per als 
serveis municipals, l’edifici de l’Ajunta-
ment i la masia de Carrencà”.

Un dels reptes de Martorelles i que vol 
afrontar ERC des del govern és el desen-
volupament d'un nou Pla d’Ordenació Ur-
banística Municipal (POUM) per establir 
criteris urbanístics i decidir com serà el 
Martorelles dels propers anys. “El POUM 
és una prioritat per resoldre els proble-
mes d’habitatge del municipi. Durant el 
mandat hem fet passes però m’hagués 
agradat que fossin més avançades”, as-
senyala Candela, qui diu ser conscient que 
a Martorelles "hi ha poc habitatge i això 
és un problema per als joves i per al po-
ble. En els darrers deu anys la població 
ha quedat més envellida per la marxa 
dels joves i això ho volem solucionar 
amb el POUM”.

Per a la formació independentista, el 
Martorelles més immediat passa per una 

intervenció integral urbanística de millora 
d’alguns dels seus carrers. Concretament, 
el programa electoral d’ERC considera 
claus la reforma integral dels carrers Can 
Sunyer, Aurora, Sól, Núria, Sant Joaquim i 
Mercè Rodoreda. “Farem asfaltatge, ar-
ranjaments, una plataforma única en 
alguns dels seus entorns per millorar 
el pas de vianants, il·luminació i més 
places d’aparcament”, remarca Candela. 
Immediat també serà l’acabament de les 
obres del barri de Can Sunyer amb l’ober-
tura del nou centre cívic. “Esperem que 
en poques setmanes perquè hi hagut 
una demora de l’empresa constructo-
ra”, replica l’alcaldable, que confia obtenir 
un nou centre cívic “referent per a la ciu-
tadania amb serveis per a les persones 
amb tallers i cursos”.

El pavelló d’esports és una de les obres 
que el proper equip de govern haurà 
d’afrontar i ERC té clar que farà un nou pave-
lló d’esports en els terrenys de sota el camp 
de futbol. “Necessitem aquest nou pavelló 
d’esports, que serà referent. I guanyarem 
un nou espai municipal perquè en l’actu-
al pavelló tindrem l’oportunitat de deci-
dir què fer. Per aquest motiu farem una 
consulta popular”, anuncia Candela.

En cas de necessitar pactes per gover-
nar, Candela aposta per un equip de go-
vern “progressista”, a la vegada que ad-
met sentir-se molt còmode amb els seus 
actuals socis de govern amb PSC, ICV-EUiA 
i MAPM. “Som com una colla d’amics”, es 
mostra satisfet. 

“El pla urbanístic 
és una prioritat per 
generar nou habitatge”

ENTREVISTES ALS CANDIDATS DE MARTORELLES per José Luis Rodríguez Beltrán

MARC CANDELA MARGARITA CASANOVAS
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El PSC de Martorelles ha integrat a la seva 
llista, liderada per Assumpta Pastor,  mem-
bres del partit municipalista Més Acció per 
Martorelles (MAPM), amb representació al 
plenari els dos darrers mandats. Així doncs 
es pot veure l'actual regidor de MAPM, Octa-
vi Mill, serà el número 2 de la candidatura. 
“Els darrers quatre anys hem treballat 
conjuntament molts aspectes i hi ha ha-
gut molt bona entesa entre tots dues 
formacions. Hem treballat accions con-
juntes i tenim clar que millor plegats”, 
remarca Pastor, qui confia en fer créixer el 
nombre de regidors socialistes.

Per incrementar representació, a banda 
de sumar el suport de MAPM, el PSC centra 
la seva aposta en les polítiques envers les 
persones. “Hem de fer créixer el senti-
ment de pertinença dels veïns i veïnes 
del municipi perquè així podrem millo-
rar els serveis i ens el farem més nos-
tre. Perquè tot allò nostre, com ara el 
poble, ho cuides més”, explica Pastor, qui 
remarca la necessitat de més polítiques de 
suport a la infància, els joves i la gent gran. 
En aquest sentit, la líder socialista vol crear 
unes beques d’acompanyament als joves 
durant la seva etapa formativa. “Si donem 
beques o ajuts durant la infància, cre-
iem que podem també donar-les a es-
tudiants del nostre municipi que vagin 
fora a seguir els seus estudis”, explica.
Si bé, aquestes beques poden ajudar la 
joventut a créixer, indirectament també 
beneficia el bé comú del municipi, segons 

el PSC. “Si tenim joves millor prepa-
rats, voldrà dir que el nostre polígon 
industrial el podrem farcir amb veïns i 
veïnes amb estudis superiors. Això re-
percuteix en generar llocs de feina de 
qualitat”, augura Pastor, que considera 
clau la formació del jovent.

En matèria de projectes, avala la tra-
jectòria dels darrers quatre anys amb el 
nou centre polivalent de Carrencà i el nou 
centre cívic de Can Sunyer. “Són equipa-
ments per a les persones, que tenen la 
seva missió de fer cohesió social. Són 
centres de trobada de gent molt diver-
sa i això és un factor clau per enriquir 
el nostre municipi”, remarca Pastor, que 
veu com l’espai de Carrencà “s’està con-
vertir en el nostre centre del poble per-
què tenim l’orografia que tenim”.

D’entre els projectes necesaris per al pro-
per mandat, el PSC asumeix la construcció 
d’un nou pavelló d’esports i generar més 
habitatge social. “Sobretot habitatge per 
a joves. A Martorelles tenim un greu 
problema perquè la nostra joventut està 
marxant perquè aquí no tenen espais”, 
assenyala. Per tirar endavant els projectes, 
el PSC no amaga la bona sintonia que hi ha 
amb l'actual alcalde, Marc Candela (ERC). 
“No hi veiem cap problema per continu-
ar perquè ha estat un mandat prou posi-
tiu, això sí, els pactes els fan les persones 
i no els partits”, auguara Pastor, que també 
demana prudència a l’espera dels resultats 
dels comicis del 26 de maig.. 

“A Martorelles cal 
reforçar el sentiment
de pertinença al poble”

És el tercer cop que es pre-
senta com alcaldable del PSC  a 
Martorelles. El 2011 es va quedar a 
l’oposició i en el 2015 va donar un 
pas endavant i va formar govern 
local. Això sí, Pastor, de 58 anys 
i tècnica d’Igualtat a Esplugues 
de Llobregat, referma el seu 
compromís feminista i destaca la 
seva trajectòria com a regidora 
a Mollet, també amb el PSC, el 
mandat de 2007 portant la regi-
doria d’Igualtat. “Sempre he anat 
a les manifestacions del 8-M, amb 
la política podem seguir canviant 
les coses, com ara les polítiques 
d’igualtat”, admet. És llicenciada 
en geologia i és una apassionada 
de llargs passejos per la platja 
perquè “m’encanta la mar”.

VOTS 2015

PSC 285 (12,75%)
MAPM 186 (8,32%)

1
1

REGIDORS

PSC ELS SOCIALISTES AGLUTINEN MEMBRES DE MÉS ACCIÓ PER MARTORELLES

Aquesta és al seva segona etapa 
a la política local. La primera va 
ser de 1999 al 2003, quan va ser 
regidor d’esports a l’equip de 
govern de Convergència i Unió. 
“Va començar sent una broma, 
però la proposta al final va ser 
seriosa i m'hi vaig vincular”, diu 
Josep Maria Defaus. Als seus 67 
anys és la primera vegada que 
es presenta com a alcaldable i en 
aquesta segona etapa ja suma un 
bagatge de quatre anys com a 
regidor a l’oposició. Arquitecte de 
professió, que segueix en actiu, 
és també un amant de les moto-
cicletes i sempre que pot aprofita 
per fer un viatge o sortida de dues 
rodes. 

JUNTS PER MARTORELLES  APOSTA PER MILLORAR LES ENTRADES AL MUNICIPI

VOTS 2015

    382 (17,08%) 2
REGIDORS

Junts per Martorelles vol tornar a gover-
nar com ho va fer en mandats passats sent 
Convergència i Unió. L’alcaldable Josep 
Maria Defaus vol reactivar l’economia lo-
cal i tirar endavant amb el Pla d’Ordenació 
Urbanístic de Martorelles (POUM). “Eco-
nomia i habitatge, són dues accions 
que van acompanyades”, apunta Defaus, 
qui posa com a prioritat el POUM: “Jo puc 
aportar molts coneixements en urba-
nisme per la meva professió d’arquitec-
te. Penso que puc aportar una altra ma-
nera d’utilitzar els mitjans municipals 
per dinamitzar l’economia local amb 
l’urbanisme”. En aquest cas, el candidat 
vol “tirar endavant el POUM per crear 
condicions positives per a la construc-
ció d’habitatges de lloguer social”.

Defaus és crític amb l’actual govern lo-
cal de Martorelles respecte l’urbanisme 
perquè “al butlletí municipal van dir en 
una valoració de mandat que havien 
realitzat un 75% del nou POUM i això 
no és així, encara no s’ha començat a 
desenvolupar”. “Amb nosaltres es pot 
millorar la gestió de l’administració lo-
cal”, assenyala.  

Altres aspectes urbanístics que la for-
mació sobiranista vol desenvolupar són  
el projecte de millora de la imatge muni-
cipal de les entrades del poble, el carrer 
Barcelona i l’espai del circuit de motocròs. 

“Hem de millorar la imatge 
del poble i això s’ha de fer 
amb un projecte integral a les 
dues entrades que conside-
rem prioritàries, com són el 
carrer Barcelona i on hi ha si-
tuat el Circuit de Motocròs, al 
polígon industrial, per millo-
rar la concepció i estima del 
municipi”, diu l’alcaldable.

D’entre les construccions ne-
cessàries, a banda de generar 
més espais d’habitatge, també 
hi ha l’assignatura pendent del 

nou pavelló. “Haurem de construir un 
de nou, ho tenim clar, i l'actual s’hauria 
de remodelar per poder encabir altres 
activitats esportives”, preveu Defaus.  

Un altre punt de mira de Junts per Mar-
torelles al seu programa electoral és la 
masia de Carrencà. L’alcaldable remarca la 
importància d’aquest edifici per a la ciu-
tadania i per aquest motiu vol situar-hi a 
dins el vessant institucional de l’Ajunta-
ment. “És imprescindible remodelar la 
masia de Carrencà i actualitzar els seus 
usos. Volem obrir una tanda de consul-
tes populars però considerem que és 
un bon lloc per col·locar part de l’Ajun-
tament. S’han de consensuar els seus 
usos creiem que podria ser un molt 
bon indret per situar la sala de plens, 
que seria nova, i el departament d’Al-
caldia”, considera.

Respecte a possibles pactes, Josep Ma-
ria Defaus no amaga sentir-se còmode 
en un espai conjunt amb ERC perquè “te-
nim punts en comú, tot i que hi ha al-
guns matisos”, adverteix. “Nosaltres no 
hem tingut problemes per col·laborar 
amb l’actual equip de govern quan hi 
ha hagut projectes beneficiosos per a 
la ciutadania com ara la policia local, 
el nou centre polivalent de Carrencà o 
el centre cívic de Can Sunyer”, recorda 
Defaus. 

“A la masia
de Carrencà 
volem ubicar
l'Ajuntament”

ENTREVISTES ALS CANDIDATS DE MARTORELLES per José Luis Rodríguez Beltrán

JOSEP M. DEFAUS ASSUMPTA PASTOR
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Ciutadans es presenta amb l’objectiu d’en-
trar per primer cop al plenari i la seva al-
caldable, Mónica Dahan Rodríguez, no des-
carta “formar govern amb un pacte si és 
possible, tot i que també podem ser una 
oposició que pensi en el bé del munici-
pi”. El partit taronja té nova agrupació local i 
s’han marcat com a prioritat “les obres del 
dia a dia”, assenyala Dahan, qui remarca 
que aquestes propostes són fruit “del que 
ens han dit els veïns i veïnes quan hem 
fet carpes informatives per recollir idees 
per al nostre programa electoral”.

En aquest sentit, Ciutadans centra la 
seva mirada en les obres de millora i re-
habilitació de carrers per a vianants o l’as-
faltatge. “Els diners que es gasten en el 
nou centre polivalent de Carrencà po-
drien ser menys i utilitzar-los per mi-
llorar els nostres carrers. Hi ha espais 
que no estan asfaltats i això no pot ser. 
També hi ha carrers amb molt poca il-
luminació. Estem d’acord que a l’espai 
de Carrencà s’havia de fer alguna cosa, 
però la inversió ha estat massa cara i el 
poble del dia dia té altres prioritats”, 
apunta l’alcaldable de Ciutadans.

D’entre les obres necessàries recollides 
en el programa electoral del partit taronja 
hi ha la millora de l'encreuament del se-
màfor entre els municipis de Martorelles i 
Sant Fost. “És un espai complicat per en-
trar o sortir de Martorelles. Cal un pen-

sament d’aquest espai i millorar-lo. 
Hem de demanar els permisos que 
siguin necessaris, hem de repensar 
tot aquest espai perquè el volem fer 
més accessible per a tothom”, apun-
ta Dahan Rodríguez. A més, Cs vol fer 
un cens de pisos buits per “generar 
més habitatge social”, diu.

Cs considera molt important que 
l’Ajuntament doni més informació i 
sigui totalment transparent per als 

ciutadans. “Hem copsat una preocupa-
ció per la falta de comunicació i trans-
parència. Volem que això millori dràs-
ticament, volem més informació i més 
transparència. Per aquest motiu volem 
millorar la pàgina web i crear un punt 
d’atenció al ciutadà per assessorar so-
bre els serveis que tenim o perquè una 
persona gran pugui anar i veure què po-
sem a la pàgina web”, apunta la líder de 
Ciutadans.

En equipaments, l’alcaldable taronja 
vol que hi hagi un tancament de la piscina 
municipal. “No farem una nova piscina, 
sabem que podem tancar l’actual que 
tenim amb una estructura mòbil. Això 
facilitaria fer un ús de la piscina mu-
nicipal durant tot l’any perquè seria 
climatitzada”, avança. Dahan Rodríguez 
creu que al costat de la piscina es podria 
fer un gimnàs i unes pistes de pàdel. Pel 
que fa el pavelló d’esports, Ciutadans vol 
remodelar l’actual per fer complir la nor-
mativa i adaptar-lo fent un pla d’usos.

Un dels serveis que caldria millorar ur-
gentment, segons apunta Cs, és el de nete-
ja. “És preocupant veure com està el po-
ble... hi ha contenidors plens i la brossa 
es veu. Volem millorar el servei i fomen-
tar l’ús de la deixalleria”, diu i remarca la 
necessitat de millora de l’espai del pipican: 
“Necessita neteja, no hi ha cap paperera 
per dipositar els excrements”. 

“Farem que
la piscina es
pugui usar
tot l’any””

Nascuda fa 64 anys a l'Argenti-
na, però d’avis espanyols, fa uns 
34 anys que viu a Espanya. En 
primer lloc a les Illes Canàries 
però des de fa uns 15 anys ja 
està establerta a Catalunya i ara 
és veïna de Lliçà d’Amunt. “Tinc 
molts vincles d’amistat amb 
Martorelles i ara amb les per-
sones del partit”, apunta Mónica 
Dahan. Amb estudis de comercial 
a l’Argentina, és actualment pen-
sionista després d’haver dirigit 
diferents empreses. Aquesta és 
la seva primera experiència polí-
tica i vol veure Ciutadans amb 
representació a Martorelles per 
primer cop. És una apassionada 
dels viatges i conèixer nous llocs. 
També té aficions com la pintura 
i un gran respecte pels animals.

VOTS 2015

           --- ---
REGIDORS

CIUTADANS OBJECTIU, ACONSEGUIR REPRESENTACIÓ AL CONSISTORI

Des del 2003 és regidor a l’Ajun-
tament sota les sigles d’ICV-EUiA. 
Als seus 61 anys es presenta per 
tercer cop com a alcaldable de la 
formació d’esquerres, tot i que en 
aquesta ocasió amb Martorelles 
en Comú-Podem. “Des de ben 
jove m’he vinculat a la política, 
abans amb el PSUC”, explica. Té 
una àmplia trajectòria a la polí-
tica local i en el darrer mandat 
ha estat regidor de l’equip de 
govern amb les responsabilitats 
d’Educació, Participació, Salut 
Pública i Medi Ambient. Té estudis 
de mestre industrial i és professor 
de secundària. D’entre les seves 
aficions destaca el submarinisme, 
sobretot, a la Costa Brava.

MARTORELLES EN COMÚ PER L'APLICACIÓ D'IMPOSTOS PROGRESSIUS

VOTS 2015

    175 (7,83%) 1
REGIDORS

Martorelles en Comú-Podem engloba les 
sigles i la trajectòria d’ICV-EUiA a Marto-
relles. Juan Francisco García Caba vol am-
pliar la representativitat de la formació al 
consistori, on actualment compta amb un 
únic regidor, per així poder incidir més en 
polítiques mediambientals i, sobretot, en 
benefici per a les persones.

Una de les propostes clau del programa 
dels comuns és l’aplicació dels impostos 
progressius. “El ciutadà hauria de pagar 
segons els seus beneficis. No pot ser 
que tots paguem el mateix i tinguem 
sous diferents. És a dir, s’han d’establir 
uns percentatges segons els teus be-
neficis i pagar segons això”, considera 
l’alcaldable, qui considera que aquest sis-
tema "és molt més just”. 

En matèria de medi ambient, García 
Caba aposta per continuar la feina feta en 
els darrers quatre anys a l’equip de govern 
amb l’objectiu de consolidar la recollida 
de la residus amb el sistema porta a porta 
i reduir la contaminació electromagnètica 
que provoquen les freqüències de televi-
sió, ràdio o telefonia. “No només ho diem 
ja nosaltres, la Comunitat Europea ha 
limitat les radiacions envers les perso-
nes i per reduir aquesta contaminació 
hem de fer estudis i un pla perquè és 
una qüestió de salut”, assegura el candi-
dat ecosocialista.

La participació és una altra de les po-
tes rellevants del programa comú marto-
rellenc. D’entre els accions proposades, 
García Caba preveu realitzar una consulta 

popular amb el veïnat per conèixer quin 
model de municipi és el preferit pels ciu-
tadans. “Volem conèixer l’opinió de la 
ciutadania perquè potser volem un 
Martorelles que no és el que necessi-
ta el conjunt del poble. No ens podem 
equivocar en les obres del futur i ne-
cessitem fer projectes que tinguin co-
herència amb el que volem, com a veïns 
i veïnes”, remarca García Caba, que asse-
nyala, per exemple, algunes de les seves 
prioritats: “Volem un municipi que res-
pecti el medi ambient i podem créixer 
en nombre de persones, però tampoc 
volem un municipi dens”.

La transformació de Martorelles, segons 
els comuns, passa per l’espai de Carrencà 
perquè “aquest ha de ser el centre neu-
ràlgic de Martorelles”, admet l’alcalda-
ble d’En Comú-Podem. “La idea és que 
pel seu posicionament esdevingui el 
centre del municipi per serveis, equi-
paments i ubicació”, remarca. Aquesta 
transformació també hi és en matèria es-
portiva perquè els comuns aposten per 
un nou pavelló d’esports sota el camp de 
futbol i a la zona que ocupa l'actual pave-
lló “poder fer un nou espai amb pistes 
de pàdel o que permeti practicar altres 
esports”, diu García Caba.

Alhora de possibles pactes, el líder dels 
comuns es manté prudent a l’espera dels 
resultats dels comicis del 26 de maig, 
tot i que valora positivament el pacte de 
l’equip de govern de l’actual mandat amb 
ERC, PSC i MAPM. 

“L'espai de Carrencà 
ha de ser el centre 
neuràlgic del poble”

ENTREVISTES ALS CANDIDATS DE MARTORELLES per José Luis Rodríguez Beltrán

JUAN F. GARCÍA CABA MÓNICA DAHAN
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És regidora d’ICV-EUiA, com a 
independent, des del 2011, fent 
camí conjunt amb el batlle Julián 
Trapero en aquests darrers 8 anys 
a l’equip de govern. Ha portat les 
carteres d’Hisenda, Medi Ambient, 
Promoció econòmica, Cooperació, 
Obres i serveis, a banda de ser la 
primera tinent d’alcalde en aquest 
darrer mandat. Als seus 42 anys 
afronta la seva primera candida-
tura com alcaldable amb el repte 
de rellevar Trapero. Li agrada 
l’esport, la natura i la muntanya, 
sobretot els racons de la Serralada 
Litoral. A més, és diplomada com 
a fisioterapeuta i té estudis de 
quinesiologia. També és sòcia de 
la Societat Coral la Fló. 

Des de fa més d’una dècada és 
veí de Santa Maria de Martorelles 
i amb 42 anys afronta una nova 
etapa en la seva experiència polí-
tica. L’any 2011 ja va ser escollit  
regidor a l’oposició amb la llista 
convergent, com a independent, 
però ho va deixar per motius per-
sonals als vuit mesos. Amb tot, 
des d’aleshores ha seguit la vida 
política local activament. És un 
apassionat del modelisme i tre-
balla a Creu Roja Mollet-Baix 
Vallès, com a tècnic de gestió en 
diversos programes.  Des de fa 
anys és soci de la Societat Coral 
la Fló i a l’octubre passat va deixar 
la junta de l’AMPA de l’Escola Les 
Mimoses.

SANTA MARIA EN COMÚ  APOSTA PER REGULAR EL CREIXEMENT URBANÍSTIC ERC  PROJECTE DE MANCOMUNAR SERVEIS COM EL TRANSPORT O ELS RESIDUS

VOTS 2015

   257 (55,63%) 4
REGIDORS VOTS 2015

   75 (16,23%) 1
REGIDORS

Santa Maria en Comú-En Comú Guanyem 
agafa el testimoni dels darrers vuit anys de 
l’equip de govern d’ICV-EUiA amb el repte 
de continuar la feina feta fins ara. D’en-
tre les propostes més rellevants d’aquest 
equip renovat hi ha l’aposta ferma de “fer 
un pla director urbanístic que reguli 
com hauria de créixer el municipi, més 
enllà del Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal (POUM), per aplicar millores 
en el dia a dia de la gent”, apunta l’alcal-
dable dels comuns, Olivia Mones, que re-
marca que “s’han de preservar espais 
per a vianants i millorar l’accessibilitat 
de les persones”.

El més necessari a Santa Maria en els 
propers quatre anys és, segons En Comú, 
dotar el poble d’espais d'habitatge perquè 
la gent del poble hi pugui viure. “Hem de 
començar a  desenvolupar, sense pres-
ses, zones on puguin viure les persones 
de Santa Maria perquè no volem que la 
gent del poble es vegi obligada a mar-
xar perquè no hi ha espais”, assenyala  
Mones. En aquest sentit, el desenvolupa-
ment urbanístic del municipi ha d’anar 
acompanyat “d’unes polítiques medi-
ambientals perquè Santa Maria està 
enmig de la Serralada Litoral i això és 
molt important”.

En l'àmbit urbanístic, l’equip de govern 
d’ICV-EUiA va impulsar la millora de la 
plaça del Rei, tot i que el projecte amb San-
ta Maria en Comú va més enllà. “Vam ini-
ciar la millora de la plaça del Rei, però 

això ara està aturat per aquest procés 
electoral. La nostra intenció és desen-
volupar un nucli antic al municipi amb 
les quatre places, que són del Rei, de 
l’Església, Joan Matons i de l’Ajunta-
ment”. L’objectiu amb aquest projecte és 
adequar i millorar aquestes quatre places 
del nucli urbà.

El projecte dels comuns a Santa Maria 
té la voluntat de desenvolupar un espai a 
la masia de Can Coll que sigui un punt de 
trobada entre entitats i ciutadans. “Volem 
crear un ateneu al municipi que estigui 
obert per a tothom. En l’actualitat no hi 
ha cap punt de trobada i la nostra pro-
posta serà ubicar aquest espai a la ma-
sia de Can Coll. L’objectiu és convertir 
la masia en un indret de trobada d’en-
titats, de joves, de persones grans... del 
teixit associatiu del municipi”, remarca 
l’alcaldable.

La llista dels comuns compta com a nú-
mero 7 amb Xavier Trapero, fill de l’alcal-
de dels darrers vuit anys, Julián Trapero. 
“Per a mi és una gran responsabilitat 
succeir Trapero perquè ens ha deixat 
una petjada molt important amb la 
seva forma de fer i la gran capacitat 
per guiar un equip que treballi pel bé 
comú. Esperem poder heretar el seu 
tarannà, sumant gent nova al projecte”, 
confia l’alcaldable. De la llista, hi ha un to-
tal de quatre dones i tres homes “perquè 
tenim un caràcter feminista impor-
tant”, apunta Olivia Mones. 

ERC té l’objectiu de governar i canviar la 
mentalitat de com es percep  el conjunt de 
Santa Maria de Martorelles gràcies a una 
major comunicació amb els veïns i les veï-
nes. El partit independentista vol dotar els 
ciutadans de més eines de participació a 
través de les estructures de l’administra-
ció local. “La comunicació entre Ajun-
tament i veïns no pot ser unidireccio-
nal, hem de donar informació, i el més 
important, hem de rebre-la”, apunta 
l’alcaldable d’Esquerra Republicana de 
Catalunya, Luisma Pintor. ERC vol liderar 
un nou projecte al municipi amb espais 
comuns per debatre idees o projectes. 
“Tenim un tarannà que vol fer partici-
par més a la gent per entendre’ns entre 
nosaltres perquè tots som beneficiaris 
del municipi”, remarca Pintor, qui des-
taca: “Ens hem de posar d’acord en tot 
perquè som un poble que és com una 
comunitat de veïns”.

La premissa de la candidatura repu-
blicana és “obrir l’Ajuntament i totes 
les seves vies de comunicació pel bé 
comú”, diu Pintor. El partit independen-
tista vol aglutinar el màxim de suports de 
la ciutadania: “Volem ser una referència 
per a qualsevol ciutadà, hagi votat a qui 
hagi votat. Ens volem nodrir del màxim 
d’opinions per fer més coses. Per exem-
ple, si algú vol fer un arranjament a un 
carrer, i en un espai consensuat es creu 
que s’ha  de fer, ho farem”.

D’entre les propostes que cal acordar 

entre els veïns i veïnes, ERC reivindica que 
s’haurien d’intentar mancomunar serveis 
amb municipis de l’entorn de Santa Ma-
ria, com ara “el transport o els residus”. 
“Creiem que podem aprofitar millor els 
nostres recursos i els dels pobles del 
voltant".  

En habitatge, ERC aposta per generar les 
vivendes necessàries per tal que la gent 
del municipi no hagi de marxar. “No pot 
ser que hi hagi veïns que marxin del po-
ble perquè no tenim habitatge. Hem de 
potenciar una política de rehabilitació 
d’habitatges per poder recuperar les 
vivendes antigues i poder créixer amb 
el que necessitem”, assenyala l’alcaldable.

El patrimoni històric és un dels punts 
destacats del programa. “Hem de cata-
logar el nostre patrimoni històric per-
què ara aquesta feina està incompleta. 
Tenim un menhir que no està catalogat 
i qualsevol dia el podríem perdre”, as-
senyala Pintor. A més, en matèria cultural, 
ERC vol crear en un espai al municipi d’un 
centre de creació i promoció cultural. “El 
lloc està per concretar però tenim idees. 
Volem que el centre sigui un espai de re-
ferència per a al cultura del poble”.  

En serveis a les persones, el grup vol 
plantejar més dotacions econòmiques en-
vers les persones grans i també vol fer un 
mapa de serveis del teixit empresarial i 
productiu del poble “perquè tots ens co-
neixem encara més i coneixem els ser-
veis de què disposem”, diu. 

“Volem desenvolupar 
un ateneu a la 
masia de Can Coll”

"La ciutadania ha de 
poder participar més 
a l'Ajuntament" 

ENTREVISTES ALS CANDIDATS DE SANTA MARIA DE MARTORELLES per José Luis Rodríguez Beltrán

OLIVIA MONES LUISMA PINTOR
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És un amant de les maquetes de 
cotxes i avions, tot i que les fa 
quan la seva feina de cap d’infor-
màtic li permet. Té 47 anys i lidera 
una candidatura a unes eleccions 
municipals per primer cop. Sense 
cap experiència política va ser 
escollit com a cap de llista d’una 
formació veïnal i assembleària 
que aglutina diverses sensibili-
tats polítiques. Fem Santa Maria 
va néixer com a plataforma, amb 
reunions veïnals al carrer, i ara 
ja és un partit polític, en el qual 
Rodolf Casas és un dels membres 
més actius i amb què es vol ampli-
ar la participació dels veïns en la 
vida municipal. També és soci i 
vocal de la Societat Coral la Fló. 

FEM SANTA MARIA  CREAR UNA COMISSIÓ DE FESTES PARTICIPATIVA

VOTS 2015

              --- ---
REGIDORS

Fem Santa Maria en el seu origen va ser 
una plataforma veïnal, que ha esdevingut 
una formació política amb l’objectiu de 
governar el municipi. Tot i que manté un 
acord amb Junts per Catalunya pels seus 
drets electorals, Fem Santa Maria és total-
ment independent. “Em presento perquè 
em va tocar. Vaig ajudar a organitzar la 
plataforma veïnal i alhora de fer el pas 
polític per muntar una llista vaig ser 
la persona més votada, perquè tots els 
membres de la plataforma érem candi-
dats”, recorda Rodolf Casas, que es mos-
tra orgullós de com va sorgir aquest partit 
nou i independent: “Tenim un acord amb 
Junts per Catalunya perquè ens cedei-
xen els seus drets electorals però no 
estem vinculats ideològicament amb 
ells, hi ha persones de diferents sen-
sibilitats”. De fet, la segona persona més 
votada –i per tant número 2 de la llista– 
va ser Oriol Vallbona, regidor del PDeCAT 
fins ara.

Fem Santa Maria va sorgir de la iniciati-
va d'un grup de veïns i veïnes per un des-
contentament general amb la gestió muni-
cipal. “No estem en desacord amb tot el 
que s’ha fet però sí que són coses pun-
tuals que no ens acaben de fer el pes. 
A partir d'aquí hem recollit diferents 
sensibilitats del que va dient la gent”, 
apunta Casas perquè l’objectiu del partit, 
sobretot, “és donar més participació als 
veïns en el dia a dia de l’Ajuntament”. 
“Volem un canvi, cal regenerar idees a 

l’Ajuntament. Des de fa set o vuit anys 
són les mateixes persones i això no 
pot ser”, considera Casas, que vol liderar 
aquest canvi.

Un pilar bàsic del programa electoral 
és la transparència i la comunicació. “Per 
què no puc mirar anònimament què 
passa al meu Ajuntament? Perquè he 
de donar el meu nom? Volem que això 
canviï, volem que tota la informació 
municipal estigui a l’abast de tothom. 
Hauríem de poder consultar els núme-
ros de l’Ajuntament amb total transpa-
rència”, assenyala l’alcaldable.

Per tal de fer una administració local 
amb més participació, Fem Santa Maria 
vol impulsar un Reglament Orgànic Mu-
nicipal (ROM) a les sessions plenàries per 
donar veu a la ciutadania. “Volem que les 
grans decisions del poble es prenguin 
amb votació popular”, remarca Casas. 
Per aquest motiu, també es proposa la 
creació d’una gran comissió de festes, amb 
subcomissions, segons la festivitat muni-
cipal, en què puguin participar totes les 
entitats del poble. "No ens deixarem nin-
gú, com per exemple els partits polítics, 
però tothom hauria de tenir el dret de 
dir sempre la seva i consensuar”, diu.

Altres aspectes que el partit indepen-
dent vol tirar endavant són la potenciació 
de la borsa de treball per generar més 
ocupació o més partides econòmiques per 
a serveis socials, en especial, en aspectes 
escolars. 

“Les grans decisions 
s'han de prendre
per votació popular”

ENTREVISTES ALS CANDIDATS DE SANTA MARIA DE MARTORELLES per José Luis Rodríguez Beltrán

RODOLF CASAS
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VALLÈS ORIENTAL. Els accidents la-
borals amb baixa van créixer un 
8,8% l’any passat a la comarca. Així 
es desprèn de l’informe Sinistrali-
tat laboral a Catalunya 2017-2018 
presentat per la UGT. Pel que fa al 
Vallès Oriental, durant el 2018 van 
registrar-se 5.112 accidents de tre-
ball amb baixa, gairebé 9 punts més 
que l’any anterior, quan van ser 
4.699. "En comarques industrials 
com el Vallès sol haver-hi més 
riscos, sobretot de tipus muscu-
loesquelètic", explica Vicenç Albi-
ol, secretari comarcal de la UGT. 

Dels 242.083 accidents laborals 
registrats a Catalunya l'any passat 
(un 1,7% més que l’any anterior), 
95.000 van requerir baixa mèdica 
(+3,8%) i 19.653 van produir-se 
in itinere (+5,9%). En canvi, els 
accidents sense baixa van dismi-
nuir lleugerament (-0,5%) fins als 
128.356 casos. Pel que fa a acci-
dents mortals, van registrar-se 82 
morts –60 al lloc de treball i 22 
mentre anaven o tornaven de la fei-
na–, quatre més que l’any anterior. 

Núria Gilgado, secretària de Polí-
tica Sindical de la UGT, explica que 
la precarietat derivada de les últi-
mes reformes laborals, amb falta 
d’inversió en prevenció de riscos 
és la causa principal de la sinistra-
litat laboral, com demostra el fet 
que "els augments més elevats 
d'accidents es donen en els col-
lectius més precaris, com el de 

les treballadores amb contracte 
eventual". Albiol afegeix que "la 
precarietat sol anar lligada a la 
falta de formació i d'experiència 
en el lloc de treball", i també des-
taca la gestió "deficitària" de la 
prevenció i de les mesures de segu-
retat. "S'inverteix poc en segure-
tat, i sovint de manera molt indi-
vidualitzada en lloc de fer-ho de 
manera col·lectiva", lamenta. 

Mala praxi de les mútues
Pel que fa a malalties professionals, 
l'any passat van declarar-se 3.403 
casos, un 15,7% més que l'any an-
terior, un augment que per a la UGT 
no recull totes les patologies pro-
fessionals perquè moltes malalties 
continuen sense ser declarades. A 
més, apunta Albiol, “el sistema de 

mútues sovint deriva malalties 
d’origen professional als serveis 
públics perquè siguin tractades 
com a contingències comunes”. 

Derogar les reformes laborals
Per la UGT, gran part dels acci-
dents es podrien evitar si les em-
preses complissin la normativa de 
prevenció. “Les dades reflectei-
xen un mercat laboral precari 
i insegur que empitjora des de 
2013”, diu Gilgado. Davant d’això, 
la UGT exigeix la derogació "im-
mediata" de les reformes laborals 
per posar fi a la precarietat, "la 
principal font de la sinistralitat 
laboral”, i aposta per tirar enda-
vant un pla de xoc contra la sinis-
tralitat i reformar la normativa de 
prevenció de riscos laborals.  x.l.

arxiu

SINDICATS  ES REMARCA LA NECESSITAT D'INVERTIR EN FORMACIÓ I PREVENCIÓ DE RISCOS

La sinistralitat laboral al Vallès 
Oriental creix un 8,8% en un any

VALLÈS La comarca va registrar l'any passat 5.112 accidents laborals amb baixa

PARETS. La multinacional ale-
manya amb seu a Parets Freu-
denberg va tancar el 2018 amb 
unes xifres econòmiques positi-
ves. Així ho explica el represen-
tant de l'empresa a l'estat, Jaume 
Cané, qui destaca que l'ocupació 
ha crescut a les plantes paretanes 
amb 40 treballadors més –60 és 
el total entre les plantes d'arreu 
d'Espanya–. També ressalta que 
"les inversions han pujat gaire-
bé 4 milions d'euros a Parets" 
–6 milions en total–.

D'aquesta manera, Cané apunta 
que les quatre plantes que Freu-
denberg té a Parets –de teles sen-
se teixir, lubricants, automoció 
i neteja– representen al voltant 
d'un 70% de la producció a Espa-
nya. La paretana, a més, és "una 

planta històrica amb més de 50 
anys" (es va instal·lar el 1968), ja 
que "el primer lloc fora d'Ale-
manya on es va instaurar l'em-
presa va ser a Parets".

Més benefici global
Una altra xifra destacada de la 
companyia tecnològica a finals de 
2018, en aquest cas a escala gene-
ral, és l'ascens del benefici opera-
tiu global, que ha passat dels 905 
milions d'euros el 2017 als 910,3 
milions el 2018. D'altra banda, 
l'any passat també va créixer la 
inversió en innovació respecte del 
curs anterior, passant dels 427,8 
milions als 444,3. Cané apunta 
que “la bona planificació estra-
tègica i operativa és la clau de 
l'èxit de Freudenberg". 

EMPRESES  LA MULTINACIONAL RECULL BONES XIFRES A PARETS

Augmenten les inversions i 
la plantilla de Freudenberg 

Servei Reempresa, a la LlagostaAntonia Pedrero, nova vicepresidenta de l'ACAT
Es consolida el Punt de Servei Reempresa de la 
Riera de Caldes, que dóna servei a la Llagosta, 
Palau-solità i Plegamans, Polinyà, Santa
Perpètua i Sentmenat. El 2018 es van atendre 
33 reemprenedors i 3 empreses cedents.

La martorellenca Antonia Pedrero –exregidora al municipi– va ser 
nomenada la setmana passada vicepresidenta de l'Associació
Catalana d’assessors Tributaris, Comptables i Laborals (ACAT). Pedrero 
accedeix al càrrec amb l'objectiu de promoure "la modernització i 
projecció de l’entitat, així com l’ampliació de serveis".

ECONOMIA
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OPINIÓ

Mollet viurà aquest cap de setmana una nova edició del Mollet és Fira, un 
esdeveniment comercial que pretén ser un aparador del sector a la ciutat, que, 
encara ara té el repte de reforçar la seva capitalitat comercial al Baix Vallès i 
convertir-se en el pol d'atracció dels clients del territori. La situació geogràfica de 
Mollet no ho posa fàcil ja que la proximitat de les grans superfícies comercials 
a Barcelona i de Granollers fa que la fuga de compradors sigui notable. La 
consolidació d'un teixit comercial fort a la ciutat és un repte i el nou pla de 
dinamització comercial presentat fa un parell de mesos hauria de servir per anar 
en aquesta direcció. Però Mollet, a més, té una altra oportunitat: la redacció del 
nou Pla d'Ordenació Urbanística Municipal que pot determinar el futur del sector 
a més llarg termini. El comerç de proximitat és un dels temes recurrents en totes 
les campanyes electorals i a tots els municipis. Immersos ara en el 26-M caldria 
discernir entre aquells projectes amb propostes concretes i aquells que, malgrat 
tenir el punt al programa electoral, estan buits de contingut.

EL REPTE DEL COMERÇ
Editorial

Europa està enterrada o potser
millor, engarjolada. Caldrà votar

algú que l'exhumi i l'alliberi 
si hi volem tornar a creure

alvador Espriu –poeta impres-
cindible que hem anat insen-
satament oblidant– ens deia i 
repetíem «i com m’agradaria 

d’allunyar-me’n,/ nord enllà,/ on diuen que 
la gent és neta/ i noble, culta, rica, lliure,/ 
desvetllada i feliç!». Ai las! estimat poeta, 
hauràs de refer l’Assaig de càntic en el tem-
ple: Europa és ara un temple profanat de 
mercaders.

Ben aviat haurem de triar quin és el nos-
tre millor mercader o qui, si existeix, està 
disposat a fer-los fora per retornar –si en-
cara pot ser– a l’Europa noble, culta, lliure i 
feliç. Identificaríeu, ara, Europa amb aques-
tes darreres quatre paraules? Europa, va 
perdre aquesta identitat quan va donar 
l’esquena a la guerra dels Balcans dels anys 
90; quan va tancar els ulls davant l’espoli a 
la nostra mare Grècia, ara fa uns deu anys; 
quan es va vendre per quaranta monedes –
això sí, d’Euro. Europa està enterrada o pot-
ser millor engarjolada. Caldrà votar algú 
que l’exhumi, l’alliberi si hi volem tornar 
a creure. Altrament, haurem de cantar allò 
de "Però, el temps ha anat passant/ i jo t'he 
anat oblidant/ de mica en mica".

I si amb una mà escollirem amb el pessi-
misme de la raó, amb l’altra podrem elegir 
amb l’optimisme de la voluntat. Perquè el 
poble, l’espai proper, els camins fets per 

S
NORD ENLLÀ

Humanitòleg i gestor cultural
ORIOL FORTPer compartir

les nostres pròpies petjades, les amistats 
quotidianes de la proximitat, encara té 
vida, encara és un ésser col·lectiu amarat 
d’humanisme –certament en risc, com  tot 
l’humanisme del nostre món.

Aquí cal filar molt prim: escollirem con-
ciutadans nostres que hauran de treballar 
pel nostre entorn immediat, per les nostres 
persones més properes, pels espais i per les 
fonts de vida a tocar, presents i futurs. No 

ho oblidem, votem el millor Mollet per a les 
persones. Per a totes. No cap altra cosa.

Mentrestant, en una mostra de rigidesa, 
de manca de realisme i de positivitat te-
meràries, els partits independentistes 
neguen la presidència del Senat a Miquel 
Iceta. D’entre els que ho podrien ser, en 
trobaran un de més apropiat que no sigui 
de la seva corda? Encara no han descobert 
el cantó positiu, les habilitats d’aquest po-
lític català? Continua la rauxa. Per a quan 
el seny que esperem els que volem camins 
possibles, camins d’esperança certa per a 
la nostra nació i tots els seus habitants?

Bústia
Resposta a la carta 'Incivisme 
a l'avinguda Sant Jeroni'
M'agradaria expressar la meva opinió en 
relació a l'article Incivisme a l'avinguda 
Sant Jeroni publicat a l'edició 884 del di-
ari SomMollet. Quan la majoria dels nous 
veïns vam acudir amb afecte, esperança, 
ganes de fer família i vida a una zona resi-
dencial nova, ho vam fer amb coneixement 
de causa del nostre futur entorn.

En la planificació urbanística es contem-
plaven futurs comerços diversos i un cen-
tre una mica més gran de comerç, que és 
l'actual Mercadona.

A la zona que l'autora referencia, sí exis-
teix un bar, a part d'altres més a l'avinguda. 
L'esmentat establiment s'ubica als baixos 
d'un edifici de 16 veïns, dels quals 8 d'ells 

donen a l'avinguda amb els seus respectius 
balcons.

Actualment, l'única crítica en contra 
de l'esmentat comerç és la dels veïns que 
resideixen a la tercera alçada de balcó. 
Resulta una mica paradoxal que els veïns 
just a sobre del comerç en particular no 
facin cap queixa al respecte, que no patei-
xin de sorolls i no hagin sol·licitat realitzar 
mesuraments al respecte, sobretot tenint 
en compte que són una família amb nens 
petits i dubto molt que els pares d'aquests 
infants no defensessin el descans nocturn 
dels seus petits.

D'altra banda, la resta de veïns del poble 
de Sant Fost, amb nombroses urbanitzaci-
ons, també tenen el dret a tenir la mateixa 
resposta policial que aquests veïns reben, 
però, malauradament, em temo que com 

i ha molts aspectes importants 
que afecten directament a la vida 
de les persones i l'aigua, sense 
dubte, n'és un, perquè sense aigua 

no hi ha vida. L'aigua és un dret humà reco-
negut per les Nacions Unides. Capitals euro-
pees com París o Berlín, ciutats com Terras-
sa i Valladolid i nombroses ciutats i pobles 
a Catalunya han o volen remunicipalitzar 
l'aigua perquè és un bé comú, per qüestions 
socials, ecològiques, econòmiques i del pro-
pi govern de l'aigua.

Malauradament, la gestió de l'aigua va ser 
entregada a multinacionals que prioritzen 
l'enriquiment al bon servei i a que tothom 
hi tingui accés. Se'ls hi ha entregat el conei-
xement, el control i el govern. Mollet del 
Vallès ha estat un cas més. El proper any 
2020 tenim la gran oportunitat de crear una 
empresa pública i un observatori de l'aigua 
com ha fet Terrasa o mantenir una fosca ges-
tió privada on no podem saber certament 
quins costos s'inclouen en el rebut o quants 
talls s'executen. 

El passat 7 de maig vam convidar totes les 
forces polítiques de Mollet i representants 
de la societat civil a signar el Pacte Social 
i Institucional de l'Aigua a Mollet. El Pacte 
compromet a: aplicar el dret humà a l'aigua; 
crear una empresa pública, eficient, eficaç, 
transparent que respecti els drets laborals 
adquirits pels treballadors; vetllar pel bon 
estat dels ecosistemes aquàtics i crear un 

Recuperar un servei essencial
espai de concertació social. 

El pacte el vam signar amb Aigua és Vida, 
l'Associació de Municipis i Entitats per l'Ai-
gua Pública (AMAP), la Federació de Veïns 
de Mollet, CCOO, la Intersindical i en breu la 
PAH. Així com, els grups polítics CUP, ERC-
Mes, Mollet en Comú i Podem. Ciutadans, PP 
i JxCat ni tan sols han respost la nostra invi-
tació. El PSC de Mollet ens va trametre que 
s'identificaven amb l'esperit del pacte però 
que no el signarien perquè l'Ajuntament 
amb el seu vot ja formava part de l'AMAP i 
consideraven l'acte d'electoralista. No hi po-
dem estar d'acord. L'acte de cap manera va 
ser electoralista perquè van ser convidats 
tots els grups polítics. La signatura precissa-
ment significa saltar d'estar espiritualment 
a tenir una real voluntat política de gestió 
pública i democràtica de l'aigua.

Cal recordar que l'Ajuntament va acordar 
crear una comissió de seguiment del servei 
públic d'aigua. No obstant, no ha donat res-
posta als dubtes sobre talls i costos impu-
tats al rebut, no ha arribat a cap conclusió, 
ha treballat sense calendari ni pla de treball 
i no es reuneix des de novembre de 2018. 
Molt greu, quan a principis de 2020 s'ha 
de prendre forçosament una decisió. Una 
determinació tan important no pot impro-
visar-se ni decidir-se en un despatx amb SO-
REA d'esquenes a la resta de grups polítics i 
de la població.

Certament, no ens sorprén que C,s i PP no 
signin el pacte perquè no ho han fet enlloc 
però sí que ens sap greu que ni Junts per Ca-
talunya ni el PSC de Mollet no s'hi avinguin. 
La nostra invitació es manté. Parlem de re-
cuperar el control i la governança d'un ser-
vei bàsic per a la vida, no de qualsevol cosa.

H

QUIM   
PÉREZ

 Portaveu de la Taula 
d'Aigua de Mollet

Promou:
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OPINIÓ

a suma d'esquerres a Parets ha 
d'arribar al govern paretà. Cal 
que l'Ajuntament, i per tant el 
municipi, comenci a ser gover-

nat per homes i dones que volen millorar 
la vida de les persones i que no entenen la 
política municipal d'una altra manera que 
no sigui la de compartir objectius amb tota 
la ciutadania, que ha de decidir com vol que 
sigui Parets, i com vol que es gestioni el que 
és de tots i totes.

Tenim l'oportunitat que Parets compti 
amb persones formades i amb experiència 
que generin confiança en la gestió munici-
pal i alhora escolti als paretans i paretanes, 
però que els escolti amb sinceritat i valen-
tia, el que implica dur a terme accions que 
solucionin els seus neguits; els més grans i 
els més petits, afrontant les situacions quo-
tidianes i les enrevessades.

La suma d'esquerres ha d'arribar a 
l'Ajuntament perquè volem administrar i 
conduir Parets de la mà de les associaci-
ons, de les entitats, dels comerciants, dels 
emprenedors, de la mà de qui sent la ne-
cessitat de formar part de la vida del muni-
cipi, d'aquells que necessiten ser escoltats, 
dels qui tenen propostes o inconvenients i 
volen trobar una porta oberta amb polítics 
pròxims, polítics locals, els del seu poble. 
Vull ser alcaldessa de Parets sense més in-

Seré alcaldessa amb valentia
teressos o aspiracions polítiques que les 
d'afavorir el benestar dels veïns i veïnes.

Ser cap de l'oposició durant aquesta legis-
latura ha estat una experiència fascinant, he 
après com funciona el conglomerat món de 
l'administració local, ho he fet treballant en 
primera línia. I us confesso una cosa: ser a 
l'oposició pot arribar a ser extenuant perquè 
has de passar moments molt tensos, tristos 
i, fins i tot, desesperants. Reconec que les 
persones sempre acabem trobant forces per 
continuar amb les nostres lluites, i això ho 
puc ben assegurar, perquè no he perdut en 
cap moment aquesta disposició emocional 
que sento d'impulsar amb responsabilitat 
una política lleial i de distàncies curtes amb 
els veïns i veïnes.

S'aproximen les eleccions municipals, les 
segones a les quals em presento com a can-
didata a l'Alcaldia, i sovint reflexiono sobre 
aquests 4 anys com a regidora de la pri-
mera força a l'oposició que, si bé han estat 
durs, m'han fet reafirmar-me en la convic-
ció que les propostes de Sumem Esquerres 
a Parets són il·lusionants, realistes i facti-
bles. Obrim les portes i finestres de l'Ajun-
tament, sumem junts, també tu, perquè la 
política municipal ha de ser dels veïns i les 
veïnes, i escric tot això amb la seguretat i 
el convenciment que un govern paretà sol-
vent, complidor, i alhora natural i pròxim, 
és possible des de l'aliança que els partits 
d'esquerres oferim per començar una re-
novació en les formes de governar Parets 
del Vallès. Al carrer, la gent ens fa suport 
perquè aquest és un projecte obert que ha 
generat il·lusió. Junts ho aconseguirem, no 
tingueu dubte.

L

CASANDRA   
GARCIA

Candidata de Sumem 
Esquerres a Parets

LA VINYETA de Manel Fontdevilahumans que són acudeixen en la mesura 
que poden arribar, depenent d'on estiguin 
en l'anterior servei veïnal.

La doctora Marian Rojas Estapé, en el seu 
llibre Com fer que et passin coses bones par-
la que si el cortisol, que és una hormona cí-
clica, s'eleva, passa a comportar-se com un 
agent tòxic. Doncs de debò és així.

De vegades una dosi d'empatia, que és 
sentir el que sent un altre, és beneficiós. 
Treballar la compassió des del cor té efec-
tes meravellosos en la ment, en el cos i en la 
relació amb els altres.

Gràcies a l'empatia d'aquest ajuntament, 
l'autor disposa d'una plaça de pàrquing 
amb la placa del seu vehicle davant del seu 
edifici per patir una minusvalia, i s'entén; 
perquè estigui propera i pròxima al seu do-
micili particular, i coincideixo amb ella que 
és un acte molt lleig actuar de forma vandà-
lica contra el seu vehicle de mobilitat.

Però, què podria pensar el ciutadà que 
també ho necessita quan sabés que l'auto-
ra de l'escrit, de forma habitual, guarda el 
mateix vehicle cada nit en una plaça de pàr-
quing que lloga privadament en el mateix 
edifici on resideix? Jo no tinc paraules de 
pes per valorar com i per què l'Ajuntament 
de Sant Fost li ha atorgat, quan seria més 
raonable que fos una plaça per a qualsevol 
vehicle de minusvalia.

Però en un país democràtic tot és possi-
ble, encara que tot no sigui comprenssible. 

Per aquest raonament personal entenc la 
frustració d'aquests residents i l'acció de 
contractar un advocat perquè els defensi. 
Els desitjo el millor en la seva obstinació, 
no obstant els senyors del comerç, empre-
nedors i autònoms estan posant el seu es-
forç, sacrifici i hores per sustentar les seves 
famílies i poder cotitzar per les seves pen-
sions de jubilació en el futur de les quals 
l'autora ja gaudeix gràcies al nostre país 
democràtic i amb benestar social.

No sóc ningú per donar recomanacions, 
però em remeto a la Dra. Marian Rojas Es-
tapé: "Observa i delecta't amb la realitat 
que t'envolta, veuràs com aquesta vida és 
sempre atractiva d'una manera o una altra. 
Hem d'aprendre a mirar la realitat amb 
ulls nous, amb tendresa, sense duresa". I la 
veritat és que si jo pogués, potser fins i tot 
me n'aniria a la muntanya més alta amb el 
mesurador de sorolls per captivar el so dels 
mussols a la nit i les caderneres de dia.

Sant Fost de Campsentelles és una pobla-
ció bellíssima amb residents variats però 
meravellosos.

 paula entrepeñas / SAnt foSt

Diversitat funcional i aparcament
Sóc un veí de Mollet amb una diversitat 
funcional i normalment em desplaço en 
cotxe. Per aquest motiu tinc la targeta que 
em permet estacionar en els llocs habilitats 

per als usuaris que tinguin aquesta acredi-
tació.

Aquí és quan comença el problema i és 
quan es detecta l'incivisme de les persones 
que aparquen en aparcaments que no els hi 
corresponen i que no tenen en compte que 
aquestes places estan per facilitar-nos l'es-
tacionament. Sobretot en centres públics 
on hi ha més moviment de persones amb 

diversitat funcional.
Voldria que aquest escrit toqués una 

mica la sensibilitat de les persones que re-
alment no les necessiten.

 g.l.b. / mollet del vAllèS

Les cartes i imatges han de fer constar el nom i cognoms de l’au-
tor, l’adreça, un telèfon de contacte i el document d’identitat. Els 
escrits han de tenir una extensió màxima de 20 línies. En cas que 
es depassin, la redacció es reserva el dret d’escurçar-les.
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Guia

MÈDICA i
ESTÈTICA

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

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

contacte@psicopnaturmolins.cat

Tractament per eliminar el greix de 
la panxa, glutis i cuixes, i perdre pes
Hi ha molts productes per ajudar a perdre pes 
però ha sortit al mercat un tractament natu-
ral més complet: molt efectiu per perdre pes, 
i mobilitzar i eliminar els greixos acumulats a 
zones concretes com la panxa, glutis o cuixes.

S’aconsegueix perdre quilos molt ràpida-
ment i mengem menys i millor perquè treu 
les ànsies de menjar.

Consta de dos productes naturals, molt fà-
cils de prendre i econòmics:

- 25 gotes, amb una mica d'aigua, tres vega-
des al dia, del Drenaje Herbopuntia amb ex-
tractes de plantes i algues que depura l'orga-
nisme de toxines, greixos i líquids que sobren 
i redueix volum de panxa, abdomen i altres 
zones on s’acumula, en poc temps.

- 1 vial al dia de Vientre Plano,  amb prebi-
òtics, Neopuntia, plantes, te, minerals, i vita-
mines, que aconsegueix efectes molt evidents 
per perdre pes i eliminar el greix, sobretot de 
la zona del ventre, el cul i les cuixes.

Aquest mes, com a promoció d’aquesta 

novetat, regalem un Stick Crema Greixos en 
rolon de 75ml, per complementar el tracta-
ment i aconseguir cremar el greix localitzat 
aplicant-lo directament a la zona que vulguis 
reduir, fins a aconseguir remodelar el teu cos 
com ho necessitis.

El seu aplicador en stick és molt pràctic i fà-
cil d'utilitzar en qualsevol moment perquè no 
taca la roba. Es fa servir dues o tres vegades al 
dia i es pot reduir volum de les zones del cos 
on se’ns ha acumulat el greix.

Es una fórmula natural que activa l'acció, 
crema greix sobre les cèl·lules adiposes loca-
litzades reduint el greix corporal més extern i 
millorant la silueta. Sense Parabens Hipoaler-
gènic, recomanat per a tot tipus de pell.

Els que preferiu no prendre cap producte 
podeu fer sessions de mesoteràpia natural, 
que al nostre establiment realitza una infer-
mera titulada. És molt efectiu per reduir di-
versos centímetres de volum des de la prime-
ra sessió. I ara amb un descompte del 20%!

CENTRE DIETÈTIC I HERBORISTERIA TERESA PONS
C/Gaietà Ventalló, 9. MOLLET.

Tel. 93 570 28 29 - facebook: saludteresapons

T.J. CÁNOVAS
Tècnic en nutrició i dietètica aplicada

Psicoterapeuta i herborista

EL RACÓ DEL
PROFESSIONAL
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IMMOBILIÀRIA

COMPRA

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

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

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

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

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

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

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

Ref. JV14144. PVP: 
150.000 euros. Tel. 
93 579 33 33. 

PISO DE 66M2 EN 
MOLLET. COL·LE-
GIS NOUS. Piso 
de 1 habitación, 
1 baño completo, 
amplio salón, co-
cina independi-
ente. Ventanas de 
aluminio, suelos 
de gres, cale-
facción, A/A. Con 
plaza de parking. 
Cert. energética: G. 
Ref. JV13670. PVP: 
146.000 euros. Tel. 
93 579 33 33.

PISO DE 85M2 EN 
MOLLET CENTRO. 
Magnífico piso en 
el centro con as-
censor. Cuenta con 
3 habitaciones, 2 
baños completos, 
cocina con lava-
dero, comedor, 
balcón. Certifica-
ción energética: E. 
Ref. JV14082. PVP: 
199.000 euros. Tel. 
93 579 33 33. 

LLOGUER

SRA. CATALANA 
NECESSITA HAB. 
En lloguer a casa 
de matrimoni de 

jubilats. Ajuda a la 
cuina i companyia. 
Vallès Oriental o 
Maresme. Tel. 678 
350 973.

MOTOR

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

OPEL ZAFIRA 2.0 
ELEGANCE. 110 
CV. Año 2000. 
237.827 km. PVP: 

2.200 euros. Telé-
fono de contacto: 
630 06 59 90.

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

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

MINI ONE 1.6D. 
90 CV, any 2013, 

95.669 km. PVP: 
11.500 euros. Telé-
fono de contacto: 
630 06 59 90.

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

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

FIAT 500 LOUN-
GE 1.2, 70 cavalls. 

56.432 km. PVP: 
8.100 euros. Telè-
fon de contacte: 93 
593 26 44.

RELAX

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

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

ES VEN TERRENY 
PARTICULAR 573M2  

A SANT FOST 
Cèntric al costat de tots els 

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

619 056 366 Agustí
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Dissabte, la Cloenda dels Jocs Esportius Escolars
El pavelló municipal de la Riera Seca acollirà aquest dissabte 18 de 
maig la Cloenda dels Jocs Esportius Escolars, en els quals hi participen 
les escoles i els instituts de Mollet en les categories de benjamí, aleví, 
infantil i cadet; i en les modalitats de futbol sala i bàsquet. Hi juguen 
nens i nenes en edat escolar. La jornada començarà a les 12 h.

ESPORTS

MONTMELÓ. El Circuit de Barcelo-
na-Catalunya va aplegar més de 
160.000 persones durant els qua-
tre dies –dijous, divendres, dis-
sabte i diumenge– del Gran Premi 
d’Espanya de Formula 1, segons 
apunten les dades oficials. 

En concret, en van ser 160.428. 
I, el dia de la cursa, 87.511 espec-
tadors van presenciar el 29è Gran 
Premi que es disputa al Circuit de 
Montmeló.

Tercer triomf seguit de Hamilton
El pilot britànic de Mercedes, 
Lewis Hamilton, va tornar a con-
querir el Circuit: va ser el guan-
yador de la carrera per tercer any 
consecutiu –2017, 2018 i 2019–. 
Només començar la cursa es va 
col·locar líder i va aconseguir 
aguantar fins al final.

El seu company d’equip, Valt-
teri Bottas –que va liderar la pole 
position– va ser segon, en el que 
va ser el cinquè doblet de Merce-
des de la temporada. Sens dubte, 
l’escuderia alemanya està impara-
ble aquesta temporada.

El mateix Top 4 de l'any passat
Casualment, els primers quatre 
classificats del Gran Premi de 
Montmeló d’enguany han estat els 
mateixos que els de l’any passat: 
a Lewis Hamilton i Valtteri Bottas 
els va seguir el pilot de Red Bull 

circuit De Barcelona-catalunYa

MOTOR | F1  LEWIS HAMILTON ES VA PROCLAMAR CAMPIÓ PER TERCER ANY CONSECUTIU

160.000 persones omplen el 
Circuit en el Gran Premi de F1

Max Verstappen –que va comple-
tar el podi amb el tercer lloc–, i el 
pilot de Ferrari Sebastian Vettel –
que va ser quart–.

Montmeló no ha renovat el GP
El Gran Premi de F1 d'enguany 
podria ser l'últim que es dispu-
ta a Montmeló, tenint en compte 
que el Circuit de Barcelona-Ca-
talunya encara ha de renovar el 
seu contracte amb la Formula 1. 
En aquest sentit, el president de 
la Generalitat, Quim Torra, con-
fia que les negociacions iniciades 

per renovar el contracte entre la 
Formula 1 i el Circuit de Barcelo-
na-Catalunya “acabaran bé”.

En declaracions davant dels mit-
jans de comunicació, va expressar 
la "predisposició i el suport del 
Govern de Catalunya" perquè la 
Formula 1 es continuï disputant al 
Circuit. "El país necessita seguir 
tenint Formula 1", declarava. I, 
en aquest sentit, recordava que 
les instal·lacions generen un im-
pacte econòmic directe anual de 
340 milions d'euros i creen 3.000 
llocs de treball.  nil ArtiAgA

SORTIDA ESPECTACULAR  Lewis Hamilton es va posar per davant a l'inici

14a Marxa popular Piolet a Parets
Aquest diumenge, a les 9 h sortirà la tradicional 
marxa popular Piolet, que enguany arriba a la 
14a edició. La caminada, organtizada pel
Centre Excursionista Parets, sortirà des del 
Poliesportiu Municipal Joaquim Rodríguez.

sergi mingote

NOU REPTE ACONSEGUIT  Instantània de l'arribada al cim del Lhotse

PARETS. L’alpinista de Parets del 
Vallès Sergi Mingote ha coronat 
la quarta muntanya més alta del 
món, el Lhotse, que té una alçada 
de 8.516 metres. Ho va aconseguir 
dijous a dos quarts de nou (hora 
local), després d’un ascens que va 
durar unes 8 hores i sense l’ajuda 
d’oxigen artificial.

Mingote i els seus companys 
d’expedició van sortir diumenge 
del Camp Base de l’Everest (a 5.340 
metres d'altitud). Després d’ha-
ver-hi estat uns dies per aconseguir 
una bona aclimatació, van decidir 
encarar el cim del Lhotse primer, 
tot i que la idea inicial era intentar 
primer l’Everest.

Després de conquerir la quarta 
muntanya més alta de l’Himàlaia, 
Sergi Mingote va descendir fins al 
camp 4. Ara, l’objectiu de l’expedi-
ció serà baixar fins al camp 3, que 
és el més alt que comparteixen el 
Lhotse i l'Everest. Posteriorment, 
serà el torn per intentar el cim al 
sostre del món (8.848 metres).

Aquesta expedició s'inclou dins 
del repte solidari 3x2x8000, que 
consta de tres ascensions: Lhotse 
i Everest (encadenats) i, posterior-
ment, Kanchenjunga; que se suma-
rien a les tres ja aconseguides (K2, 
Manaslu i Broad Peak), sense l’aju-
da d’oxigen artificial, el que suposa-
ria un rècord Guinness.  nil ArtiAgA

ALPINISME  EL PROPER REPTE SERÀ PUJAR L'EVEREST

El paretà Sergi Mingote 
conquereix el cim del Lhotse
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VICTÒRIA  Els molletans van superar el Sant Andreu per 4 a 1

MOLLET. La Unió FS Mollet jugarà 
una temporada més a la Primera 
Divisió Catalana de Futbol Sala. 
A falta de dues jornades perquè 
finalitzi la competició, els molle-
tans tenen la permanència ma-
temàticament segellada, ja que té 
una distància de deu punts amb 
la zona de descens –ara mateix en 
suma 32–.

El conjunt de Mollet va certi-
ficar la continuïtat a la categoria 
gràcies a la victòria a casa contra 
el Sant Andreu per 4 a 1, amb dia-
nes de Faisal –que va fer un do-
blet–; Jordi i Marc.

La Unió FS visitarà la pista de 
l’Arenys de Mar en el partit de la 
penúltima jornada, diumenge a 
les 16.15 h.  nil ArtiAgA

FUTBOL SALA | Primera Catalana  VAN GOLEJAR EL SANT ANDREU

La Unió FS Mollet certifica
la permanència a Primera

MOLLET.  L’equip sènior femení de 
l’escola Sant Gervasi tancarà la 
temporada aquest cap de setmana 
a casa contra el Bàsquet Santa Eu-
làlia (SESE), diumenge a les 18.45 
h. Serà un partit intranscendent 
per a les noies que entrena Toni 
Fuentes, que ja tenen certificada 
matemàticament la 13a plaça, que 
dóna accés a la promoció de des-
cens a Segona Catalana –d’un to-
tal de 16 equips que conformen la 
lliga regular de Primera Catalana, 
del 10è al 13è classificat fan pro-
moció de descens i els tres últims 
baixen directament–.

Els ‘play-out’ es jugaran a partir 
del cap de setmana següent, el 25 
i 26 de maig. Les molletanes hau-
ran de disputar una eliminatòria 
al millor de tres partits, i jugaran 
primer a fora; tot i que encara no 
saben el rival, ja que han d’espe-
rar als resultats de la lliga regular 
que acaba aquest cap de setmana.

Primer any a Primera Catalana
El Sant Gervasi femení ha pujat 
dues categories de forma con-
secutiva: de Tercera Catalana a 
Segona, i l’any passat a Primera. 
Aquesta temporada ha estat la 
primera vegada que han competit 
a Primera Catalana. L'equip està 
format, en general, per jugadores 
de la casa. "Tenim 11 jugadores 
de 12 de Mollet; i, d'aquestes, 7 
noies han pujat des de la cate-
goria de pre-mini fins a sènior", 
recordava Toni Fuentes. "La valo-
ració que fem de la temporada 
és molt positiva, ja que les noies 
han treballat molt, tot i que ens 
ha faltat experiència", afegia. 

BÀSQUET  

El Sant Gervasi 
femení acabarà 
en promoció de 
descens

LA LLAGOSTA. El CD la Concòrdia 
no té assegurat el títol de lliga 
de Segona Divisió Nacional Fe-
menina per culpa d’una qüestió 
administrativa. Les noies de Dani 
Mosteiro tenien el títol assegurat 
després de la contundent victòria 
contra l'Avenida Alagón per 0 gols 
a 7, ja que, a falta d'una jornada 
per al final de la competició, su-
peraven en 4 punts al seu imme-
diat perseguidor, el Xaloc Alacant. 
Però una decisió administrativa 
ha canviat radicalment la situació.
I és que la Real Federación Es-
pañola de Fútbol ha resolt un re-
curs a favor del Xaloc Alacant per 
una alineació indeguda en el seu 
partit contra el Joventut d’Elx del 
passat 23 de març. 

En aquest enfrontament, el Xa-
loc va perdre 4 a 1, però com que 
la federació ha donat la raó final-
ment al club alacantí i ha castigat 
el Joventut per alineació indegu-
da, el Xaloc guanya tres punts que 
no tenia i per tant se situa amb 69, 
a 1 de la Concòrdia –que continua 
sent líder, amb 70 punts–. 

És un gerro d’aigua freda per 
a les noies de Dani Mosteiro, que 
hauran de repetir el mateix resul-
tat que les alacantines en l’última 
jornada si volen guanyar la lliga, 
dissabte a les 18 h a casa contra 
l'Eixample. En cas d’empat, el gol 
average és favorable al Xaloc.

Sí que jugaran la fase d'ascens
Tot i la decisió de la Federació 
Espanyola que perjudica el club 
de la Llagosta, el que sí que tenen 
assegurat les llagostenques és dis-
putar el play-off d’ascens, perquè 
encara que no guanyessin la lliga, 
serien, igualment, el millor segon 
equip dels quatre grups.

La fase d’ascens constarà d’una 
eliminatòria que estarà forma-
da pels quatre campions de cada 
grup més els dos millors segons. 
D'aquests sis equips en total, en 
pujaran tres. Abans, però, el prò-
xim cap de setmana la Concòrdia 
tancarà la temporada regular al 
CEM Turó de la Llagosta, on s'aco-
miadarà de la seva afició davant 
l'Eixample.  nil ArtiAgA

Segona Nacional  TANCARAN LA LLIGA DISSABTE A LES 18 H

La Concòrdia encara no és 
campiona per una decisió
de la Federació Espanyola

cD la concÒrDia

CELEBRACIÓ  Les llagostenques intentaran celebrar el títol al CEM Turó
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FUTBOL | Segona Catalana  ÉS PRIMER DE GRUP AMB 61 PUNTS

PARETS. El CF Parets ha recuperat 
el lideratge del grup 4 de la Sego-
na Catalana en un moment molt 
important de la temporada: a falta 
de dues jornades perquè s’acabi la 
competició regular.

Des de la jornada 21 que el con-
junt que entrena David Parra no 
se situava com a líder de la lliga. 
D’aquesta manera, els paretans 
depenen d’ells mateixos per asso-
lir l’ascens a la Primera Catalana 
de forma directa.

Triomf èpic als últims minuts
Ara mateix tenen 61 punts, dos 
més que el segon classificat, el Vic 
Riuprimer; gràcies a una victòria 

èpica en l’últim matx en un dels 
duels més importants de la tem-
porada, que els enfrontava al que 
fins llavors era el líder del grup 4: 
el CE Berga. 

El CF Parets va superar el con-
junt del Berguedà diumenge al 
camp municipal Josep Seguer, 
gràcies a un gol agònic al minut 
89 de Sergio Jiménez, un gol que 
pot valer un ascens de categoria.

Els queden dues finals
Dissabte a les 18.30 h els paretans 
visitaran el Can Parellada –que ja 
és equip de Tercera Catalana–, en 
la primera de les dues finals que 
els hi queden a la lliga.  nil ArtiAgA

El Parets se situa en ascens 
directe a falta de dos partits

DIUMENGE VISITARAN EL CAMP DEL SINGUERLÍN A LES 12 H

La Molletense rep tres gols al Zona Sud
Tres dianes del Sarrià al municipal Zona Sud van tornar a condemnar a una 
Molletense que encadena tres derrotes consecutives. Amb aquesta nova 
desfeta, per 0 a 3, els d'Antonio Filgaira es mantenen onzens amb 42 punts. 
Els molletans visitaran el camp del Singuerlín –que s'està jugant la perma-
nència– diumenge a les 12 h, en la penúltima jornada de Segona Catalana.

marc garcia

MOLLET. El CF Mollet UE rebrà 
el Parc UD en el que serà l’últim 
partit al camp municipal Germans 
Gonzalvo –de la competició regu-
lar– de la temporada. 

A la vegada, serà l’enfrontament 
corresponent a la 34a jornada del 
grup 2 de Segona Catalana, és a 
dir, la penúltima jornada. Amb sis 
punts per disputar-se, els homes 
de Jordi Gallardo continuen sense 
punxar i en la segona plaça.

Podrien assegurar la promoció
Si els rojos aconsegueixen la vic-
tòria, asseguraran la segona plaça 
i, per tant, la promoció d’ascens, 
ja que superen en quatre punts el 
seu perseguidor, el Turó de la Pei-
ra, que va perdre al camp del Sant 
Andreu Atlètic (3-2). 

El conjunt molletà, per la seva 
banda, va fer els deures i va derro-
tar amb contundència el Canyelles 
(0-4), amb dianes de Brian Quija-
da, Joshua Romero, David García i 
José Gozález.  nil ArtiAgA

VE DE GUANYAR PER 0-4 

El CF Mollet 
pot certificar la 
segona plaça 
contra el Parc

El Lourdes es juga la 
permanència a casa
MOLLET. Després de la sorprenent 
victòria al camp del Montmeló (0-
2), la UD Lourdes encara té possi-
bilitats matemàtiques d’aconse-
guir la permanència a la Tercera 
Catalana. Per fer-ho ha de guanyar 
aquest dissabte un rival directe: el 
Santa Eulàlia de Ronçana. Amb-
dós equips tenen 24 punts.  

Tercera Catalana

SANT FOST. L’escola de dansa i arts 
escèniques Assaig, de Sant Fost 
de Campsentelles, va ser protago-
nista al 25è Campionat d’Espanya 
amb un total de 12 medalles: set 
ors, quatre plates i un bronze. En 
aquest torneig hi van participar 28 
clubs d’arreu d’Espanya, amb un 
total de 1.173 ballarins i ballarines, 
el que suposa una xifra rècord; en 
les categories Fitkid, Fantasía, 
Dance Show, Jazz Funk i Hip Hop.

Les medalles d’or de l’escola 
Assaig van ser per als següents 
grups: el Dance Show Grup Baby, 
el Dance Show Duo Kid, el Dance 
Show Grup Junior, el Dance Show 
Solo Junior, el Fitkid Promo Grup 
Junior, el Fantasia Duo Junior i el 

Fantasia Grup Adults. Pel que fa 
als subcampionats, l’escola As-
saig va obtenir plata en Hip Hop 
Grup Kid, Fitkid Promo Grup Kid, 
Hip Hop Duo Junior i Dance Show 
Equips Adults. Per últim, la me-
dalla de bronze va ser per al grup 
Dance Show Duo Junior.

Disputaran els Mundials
Les ballarines i ballarins de l’esco-
la de Sant Fost que van aconseguir 
medalla, disputaran els Mundials 
de la IDF (Federació Internacional 
de Dansa) de l’any 2020. 

A més, el pròxim dimecres 22 
de maig 13 ballarines de l'escola 
Assaig disputaran el World Cham-
pionship.  nil ArtiAgA

BALL ESPORTIU  SET ORS, QUATRE PLATES I UN BRONZE

L'escola Assaig s'emporta 
12 medalles de l'estatal

escola assaig

COREOGRAFIES  L'escola Assaig va competir en diferents modalitats
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Aerotèrmia ACS 
(Aigua Calenta Sanitària)
Calefacció
Refrigeració
Terra radiant i
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AUTOCONSUM

Un molletà de 82 anys, 
tercer en la seva categoria 
a la Cursa El Corte Inglés
MOLLET. Un molletà de 82 anys va 
quedar tercer en la seva catego-
ria a la 41 a Cursa El Corte Inglés, 
que es va disputar el diumenge 7 
d'abril. Modesto Martínez va cor-
re en M-80 i no és la primera ve-
gada que hi participa. "Corro des 
de fa vuit anys la Cursa El Corte 
Inglés, perquè m'agrada molt 
l'ambient. És una festa molt 
gran", destacava. De fet, l'any pas-
sat també va quedar tercer, en la 
mateixa categoria.

La Cursa El Corte Inglés és una 
prova de més de 10 quilòmetres 
de recorregut: 10.639 metres 
de distància per ser exactes. Tot 
i això, el corredor de 82 anys no 
s'atura en cap moment, excepte a 
l'entrada de l'Estadi Olímpic per 
"l'aglomeració de gent". Mar-
tínez explicava que quan compe-
teix en aquesta prova, sempre té 
bones sensacions tot i l'edat. Aga-
fa la referència de dues o tres al-
tres persones que porten un ritme 
semblant al seu. "Si veig que em 
canso massa, canvio la referèn-
cia", declarava. L'any que ve l'at-
leta veterà de Mollet té la intenció 
de tornar a corre aquesta prova.

L'ANY QUE VE TORNARÀ A PARTICIPAR A LA PROVA

MODESTO MARTÍNEZ

Modesto Martínez és un home a 
qui des de ben petit li ha apassi-
onat l'esport: "Porto tota la vida 
corrent, pràcticament. Quan 
era petit sempre jugava a futbol 
i de gran també hi vaig jugar. A 
més, també practicava tennis, 
frontó i futbol sala", explicava. I 
afegia que, quan es va jubilar, va 
començar a córrer per la zona de 
Gallecs, "per no estar tancat a 
casa", remarcava. I, d'aquesta ma-
nera, porta uns 18 anys.  n.A.

CURSA POPULAR  VAN COMPETIR MÚLTIPLES CATEGORIES

La Milla Urbana aplega uns 400 atletes
La Milla Urbana de Mollet d’enguany va aplegar uns 400 corredors, que 
van competir en les diferents categories de la prova: des dels més petits 
–infants de tres anys– fins a veterans. L’esdeveniment ha complert 
31 anys en aquesta edició; una prova que està organitzada pel Centre 
d'Estudis Mollet i la seva Associació de Mares i Pares, amb col·laboració 
de l'Ajuntament i del Club Atlètic Mollet. Hi van haver tres recorreguts 
específics: un de 200 m perquè les famílies poguessin participar amb els 
seus nadons de 0 a 3 anys; un altre pels infants d’entre 3 i 5 anys (200 m);  
i un altre per les categories de pre-benjamí i benjamí (850 m ).

marc garcia

MOLLET. Per vuitena vegada, l’Ins-
titut Vicenç Plantada de Mollet, 
amb col·laboració de l’Ajunta-
ment, va organitzar el Raid Inter-
cicles, el dijous 9 i el divendres 10 
de maig. Unes 250 persones van 
participar a la trobada, en la qual 
hi van competir 14 instituts de di-
ferents comarques de Catalunya.

Competició en entorn natural
El Raid Intercicles es tracta d’un 
torneig d’orientació i aventura en 
un entorn de natura, que se ce-
lebra en tres termes municipals: 
Mollet i el seu espai rural de Ga-
llecs, Santa Perpètua de la Mogoda 
i Palau-solità i Plegamans.

El torneig comprèn una sèrie 
de proves dividides en dos sec-
tors: l’est i l’oest. El sector est està 
format per Mollet i el parc de Ga-
llecs. I, l’oest, comprèn Santa Per-
pètua de la Mogoda i Palau-solità 
i Plegamans. Es van fer diferents 
proves en contacte amb la natu-
ra, com: O-Peu, Geocaching, Boul-
der, Slicklane adaptat i una prova 
aquàtica. 

BALL ESPORTIU  

8a edició del 
Raid Intercicles 
del Vicenç 
Plantada

PATINATGE 

PARETS. El patinador del Club Pa-
tinatge Parets Bruno Marco Cos-
tabella va quedar campió en la 
categoria de juvenil a la German 
Cup 2019, que es va disputar el 
cap de setmana passat a Friburg, 
a Alemanya. 

Costabella, campió 
de la German Cup

HANDBOL  JUGARAN LA TORNADA DIUMENGE

LA LLAGOSTA. El Joventut Handbol 
de la Llagosta és a un pas d’acce-
dir a la segona i definitiva elimina-
tòria de la promoció d’ascens a Se-
gona Catalana. Els llagostencs van 
derrotar el Fornells per 28 a 27 a 

casa i aquest diumenge jugaran la 
tornada. Per passar de ronda, en 
tenen prou amb un empat o fins i 
tot poden perdre d'un punt, però 
amb un marcador més alt que el 
de l’anada.  nil ArtiAgA

El Joventut guanya el primer partit
de les eliminatòries d'ascens
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MOLLET / MONTMELÓ. Els amants 
de la cultura i els museus tenen 
una cita el dissabte vinent. Per 
celebrar el Dia Internacional dels 
Museus, el Museu Abelló i el Mu-
seu Municipal de Montmeló han 
preparat una programació especi-
al que s'allargarà fins a la nit.

Matí cultural al jaciment
A les 11 h Mons Observans re-
alitzarà una visita teatralitzada 
romana on s'explicarà com era 
la vida a l'assentament baixvalle-
sà abans que l’erosió i el pas del 
temps n’ensorressin les parets i el 
fessin caure en l’oblit. A les 12.30 
h es durà a terme un taller per 
aprendre a confeccionar corones 
de flors "a la romana".

Dia a l'Abelló
El Museu Abelló de Mollet obri-
rà portes de les 11 fins a les 14 h 
i de les 17 fins a les 24 h. Els que 
decideixin acostar-se a l'equipa-
ment cultural, a més de veure les 
peces i obres permanents de l'es-
pai gratuïtament, podran gaudir, 
a partir de 16.30 i fins a les 18 h, 
d'una gimcana familiar que acaba-
rà amb una xocolatada per als par-
ticipants, gentilesa del Forn Prat. 
Aquesta activitat estarà relaciona-
da amb una de les grans novetats 
del dia, la presentació de l'exposi-
ció Un món sense mapes. Els viatges 

aj. mollet

EL MUSEU DE NIT  L'Abelló obrirà les seves portes a partir de les 11 h

EQUIPAMENTS MOLLET, MONTORNÈS I MONTMELÓ PROPOSEN ACTIVITATS AQUEST DISSABTE DURANT TOT EL DIA

L'Abelló i el jaciment Mons Observans 
celebren el dia gran dels museus 

Trobada de puntairesDoble sessió de cinema a la Sala Fiveller
El col·lectiu de Dones Hedera ha 
organitzat  per a aquest diumenge a 
les 10 h a la plaça de la Vila de Sant 
Fost una trobada de puntaires. Es 
tracta d'una activitat ja tradicional.

Aquest cap de setmana la Sala Fiveller torna a convertir-se en un cinema.
L'equipament cultural projectarà dues pel·lícules. La primera sessió es 
durà a terme el dissabte a les 18 h amb el passi del llargmetratge Green 
Book. La segona serà diumenge a les 12 h amb la cinta d'animació 
Els Increïbles 2. Ambdues sessions tenen un preu de 3 euros.

CULTURA

de Joan Abelló, la nova proposta 
del museu molletà per celebrar 
el seu 20è aniversari. En aquesta 
exposició es recupera una de les 
facetes de l'il·lustre personatge 
que dóna nom a l'equipament, el 
vitage. Abelló va començar a vol-
tar pel món a partir de l'any 1962. 
"Quan viatjo no miro mapes ni 
pregunto res a ningú. Sempre 
vaig endavant. I si no sé on anar, 
tombo a la dreta", deia. Així ma-
teix, a les 12, 13, 20 i 22 h es faran 
visites guiades a la Casa del Pintor. 

Aquestes tenen aforament limitat i 
s'han de reservar.

El Dia Internacional dels Mu-
seus conclourà de nit. Primer 
serà amb un concert en directe de 
20 a 21.30 h a les diferents sales 
del Museu, amb un repertori que 
segons l'organització "ens farà 
viatjar arreu del món". Aquest 
espectacle serà a càrrec de San-
ma Duo i ha estat titulat com Mú-
siques del món. A les 21.30 h serà 
el torn per un altre concert, en 
aquest cas organitzat pel Museu 

Abelló i Escola Municipal de Mú-
sica amb la Mollet Jazz Band que 
es durà a terme al carrer.

Nit dels Museus a Montmeló
Les activitats  al Museu de Mont-
meló començaran a partir de les 
20.30 h amb una visita guiada a 
l'exposició permanent batejada 
com Museum Nocte. A les 21.15 h 
es realitzarà un taller romà d'ora-
cles titulat com Astragalus i per 
acabar, a les 22 h es durà a terme 
un brindis amb vi de roses. i

Tot a punt a la 
Llagosta per  
celebrar la 
1a Fira del Llibre
LA LLAGOSTA. Aquest diumenge de 
10 a 19 h, el carrer de l'Estació de 
la Llagosta serà una festa literària. 
El col·lectiu d'escriptors la Resis-
tencia literaria ha organitzat la 
1a Fira del Llibre del poble que 
comptarà amb una quinzena d'es-
tands d'escriptors i petites edito-
rials, i amb nombroses activitats.

L'esdeveniment comptarà amb 
la presència especial de l'escrip-
tora i periodista mallorquina 
amb obra en català, portuguès i 
castellà, Roser Amills, que estarà 
firmant el seu llibre Asja. Amor de 
Dirección Única de 12 a 13.30 h. 

A més a partir de les 12 hi haurà 
contacontes a càrrec de Juan Pa-
blo Fuentes i a les 12.30 h una cer-
cavila teatral de La Carpa. Ja a la 
tarda, la Resistencia Literaria or-
ganitzarà un recital de poesia de 
16 a 17 h, i la fira conclourà amb 
un espectacle de pirotècnia de Les 
Llagostes de l'Avern a les 18.30 h.

La Resistencia Literaria és un 
col·lectiu que va néixer fa uns anys 
a partir de les activitats que es feien 
a la biblioteca municipal. "Ens vam 
adonar que en un poble tan pe-
tit som bastants autors", explica 
la seva presidenta Mayte Bonilla. 
"Pretenem acompanyar als au-
tors i artistes novells que es sen-
ten una mica sols en l'aventura 
d'escriure, dibuixar o publicar", 
afirmen des del col·lectiu. i

LITERATURA
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MONTMELÓ. La setena edició de la 
FITKAM ja escalfa motors. El festi-
val infantil i juvenil de teatre Kacu 
Mensi tornarà a Montmeló els prò-
xims 1 i 2 de juny, i dimarts es va 
presentar i anunciar la programa-
ció d'enguany. El director artístic, 
Agustí Coll, va explicar que han fet 
una selecció "molt acurada" amb 
dos objectius: "Que el públic gau-
deixi del teatre familiar"; i oferir 
"la possibilitat de tenir un apa-
rador de teatre familiar".

En aquest sentit, Coll va fer una 
crida perquè s'hi apropi la gent 
de Montmeló i dels entorns per 
gaudir dels espectacles, però tam-
bé perquè ho facin els professio-
nals de l'àmbit dels ajuntaments. 
"Per a aquell programador que 
busqui espectacles, aquí ho tro-
barà. Les 20 propostes són per-
fectament programables i no-
saltres som responsables que 
la qualitat no hi falti", va afegir. 
Tampoc faltarà un ventall ben va-
riat de disciplines, entre les quals 

hi ha titelles, dansa, teatre visual, 
pallassos i fins i tot un petit circ. 
Per últim, Coll va assegurar que 
"si no hi ha programadors a la 
FITKAM, no té sentit".

En l'acte també hi van partici-
par dos membres del consistori i 
una darrera representant de Kacu 
Mensi. L'alcalde, Pere Rodríguez, 
va apuntar que els espectacles 

són "de gran qualitat" i que "la 
responsabilitat i el mèrit d'això 
és de Kacu Mensi". La regidora 
de Cultura, Carme Palacios, va ex-
plicar les ubicacions de les actua-
cions i que enguany s'inclou una 
novetat: "Recuperem el Casal de 
la Gent Gran per a les activitats 
de 0 a 3 anys". La resta d'espais 
seran la Sala de la Concòrdia, la 

s.c.

TEATRE  EL DIRECTOR ARTÍSTIC REIVINDICA LA IMPORTÀNCIA QUE, A MÉS DELS VEÏNS, HI ASSISTEIXIN ELS PROGRAMADORS

Torna la FITKAM amb vint 
espectacles de teatre infantil

PRESENTACIÓ Agustí Coll, Pere Rodríguez, Montse Ferrer i Carme Palacios

plaça de la Vila, els jardins de la 
Torreta, el teatre de l'Agrupa i la 
Sala Polivalent. Finalment, l'orga-
nitzadora Montse Ferrer va asse-
verar que "és un honor tornar a 
ser a Montmeló" i que encaren el 
festival "amb energies perquè 
torni a ser una meravella".

Els espectacles més destacats
Pel que fa a les actuacions, desta-
ca El Monstre de colors (titelles), 
de la companyia Tutatis. "És la 
cirereta", va dir el director artís-
tic, Agustí Coll. "Com a cloenda 
farem un espectacle que està 
triomfant a tot arreu, tret d'un 
llibre que s'ha fet molt famós", 
va afegir. I en l'àmbit local també 
destaca l'actuació d'El Replà Pro-
duccions (Dia de Festa Major), di-
rigida pel montmeloní Joan Sors.

A més, Coll va recordar que hi ha 
companyies que "ara són cone-
gudes, valorades i contractades 
a tot arreu, i que van comen-
çar en aquest petit aparador 
del Vallès que, malgrat les mo-
dèsties, serveix perfectament 
perquè les companyies puguin 
desenvolupar el seu treball". És 
el cas del Pot Petit, qui va partici-
par en les primeres edicions de la 
FITKAM.  S.CArrillo

MOLLET. Organitzat per l'Associa-
ció Cultural 7 plomes de Mollet a 
Can Mulà el passat dissabte es va 
celebrar el 28è Certamen de Lite-
ratura de Sant Jordi que enguany 
estava dedicat al silenci. En la ca-
tegoria d’adults es van presentar 
més de 250 creacions i la guanya-
dora va ser Raquel Casas, amb un 
conjunt de 5 poemes.

El 28è certamen 
literari de Mollet 
premia Raquel Casas

MOLLET. La reconeguda compan-
yia catalana de circ, Raluy Legacy, 
durà a terme cinc passis més del 
seu espectacle The Magic Formula 
al parc de Ca L'Estrada de Mollet. 
El primer dels shows és aquest 
divendres a les 18.30 h i els se-
güents seran dissabte a les 17 i a 
les 19.30 h i diumenge a les 12.15 
i a les 17 h. Les entrades tenen un 
preu d'entre 5 a 10 euros.

Cinc espectacles 
més de la família 
Raluy a Mollet

LITERATURA

MOLLET. L'Escola de Música de 
Mollet va obrir el darrer dimarts 
el període de preinscripcions que 
finalitzarà el pròxim 24 de maig. 
Al centre s’hi imparteix cant coral, 
llenguatge musical, iniciació a la 
música per a joves i adults, músi-
ca de cambra o Jazz Band.

L'Escola de Música 
de Mollet obre 
preinscripcions

EDUCACIÓ

CIRC

marc garcia

A L'ESCENARI  La Marineta va acollir l'entrega de premis
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dissabte 18

diumenge 19

divendres 17

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

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

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

DIJOUS, 9 21˚C 13˚C 21˚C - 31 km/h SSE

DIVENDRES, 10 23˚C 13˚C 22˚C - 24 km/h SSE

DISSABTE, 11 21˚C 14˚C 18˚C - 31 km/h SW

DIUMENGE, 12 20˚C 11˚C 18˚C - 27 km/h SSE

DILLUNS, 13 22˚C 10˚C 21˚C - 27 km/h SW 

DIMARTS, 14 22˚C 10˚C 21˚C - 31 km/h SSE

DIMECRES, 15 20˚C 11˚C 16˚C - 35 km/h SE

Ruixats ja de matinada, 
que poden ser intensos i 
que s'aniran repetint al 
llarg del matí sobretot, 
però també a la tarda.

Més ruixats encara que 
amb més clarianes, i pre-
ferentment a la tarda, 
malgrat que al matí 
també se'n produiran cap 
al nord de comarca.

El flux de nord mantindrà 
les temperatures a ratlla 
i afavorirà la inestabilitat, 
que es manifestarà altre 
cop amb ruixats.

MARTORELLES. Tot a punt perquè 
aquest diumenge Martorelles vis-
qui la seva festa de les gitanes. La 
plaça El·líptica del poble serà l'es-
cenari on es celebrarà a partir de 
les 11 h, la 43a edició del Ball de 
Gitanes de Martorelles.

Per l'edició d'enguany, les qua-
tre colles amfitriones estaran 
acompanyades de quatre colles 
més. Les gitanes de Mollet, Lliçà 
d'Amunt, Polinyà i Santa Perpètua 
de Mogoda també mostraran els 
seus balls al ritme de l'orquestra 
La Catxutxa. Però els de gitanes 
no seran els únics balls. Presidint 
la ballada, els Gegants de Marto-
relles, també participaran de la 
festa que acabarà amb un vermut 
per a tots els assistents. Així ma-
teix, es sortejarà un pernil.

L'esdeveniment ha estat organit-
zat per Ball de Gitanes de Marto-
relles, l'Ajuntament i la Diputació 
de Barcelona.

Escalfant motors
El dia anterior la Colla de Joves 
de l'Agrupació Ball de Gitanes de 
Martorelles actuarà a Barcelo-
na. Ho farà al Centre Cívic Casa 
Groga, amb motiu del Desplaça't 
2019, Festival d'Arts de Carrer. La 
intervenció de la colla martore-
llenca es realitzarà a les 12 h.

No deixa de ser interessant i 
mostra de la fortalesa del ball 
tradicional que les gitanes com-
parteixin escenari en el marc 
d'aquest festival amb altres ex-
pressions culturals com el circ, el 
grafiti o la música brasilera.  

TRADICIONAL  ELS GEGANTS ACOMPANYARAN LA BALLADA

Martorelles viurà la seva 
43a Ballada de Gitanes 

Dissabte es va celebrar a Can Pantiquet la final de la vuitena edició del concurs 
de música heavy Devilfest en què participaven cinc grups. La formació Blavk Orb 
va ser la guanyadora mentre que Nuclear Winter va quedar en segona posició i 
Devorate the Universe, tercera. FOtO: Blavk orB 

Blavk Orb, millor banda del Devilfest

Dolços, flors i artesania van sortir al carrer per la fira de Sant Ponç celebrada a 
Mollet. En la 37a edició, aquesta festa es va celebrar el passat dijous i va comptar 
amb la col·laboració del Centre Ocupacional del Bosc, l'Escola Municipal
d'Educació Especial Can Vila i la residència de la Vinyota. FOtO: aj. Mollet

La Fira de Sant Ponç celebra la 37a edició

MOLLET.   L'Escola Municipal de 
Música i Dansa de Mollet ha or-
ganitzat per aquest divendres un 
concert solidari amb els cors de 
la ciutat. L'acte ha estat pensat 
per donar suport a l'organització 
de'ajuda social Càritas.

L'esdeveniment començarà a 
les 22 h a l'Església de Sant Vicenç 
i en aquest hi intervindran les co-
rals Capella de Santa Maria, Estoc 
de Veus, El Clavell, Associació Mu-
sical Sarsuela de Mollet, i els cors 
de Nivell Elemental, Cor Jove i Cor 
AMPACANTA de l'Escola Munici-
pal de Música i Dansa.

L'Església de Sant 
Vicenç acull un 
concert solidari

MÚSICA

MAINAFEST ANUNCIA 
UNA SEGONA EDICIÓ 
DEL FESTIVAL FAMILIAR

Més de 300 persones, entre grans i petits, van viure la primera edició del festival 
infantil i familiar Mainafest, que es va celebrar dissabte a Sant Fost. Concerts 
dels Xiula i Mainasons, entre d'altres grups, tallers sensorials, jocs, foodtrucks 
i un inflable van fer les delícies dels assistents que al final de la jornada van ser  
testimonis de l'anunci que l'organització ja prepara una segona edició.

víctor león
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BAIX VALLÈS. Pedalar per una cau-
sa solidària. Aquest és el pla per 
aquest diumenge amb la 17a Bici-
cletada del Besòs #kmcontraelcàn-
cer. La prova s'iniciarà simultània-
ment a les 9.30 h des de l'avinguda 
Llibertat de Montornès i davant 
la Rogasa a Montmeló, en els rius 
Mogent i Tenes respectivament. 
Els participants podran resseguir 

els camins fluvials, fins a arribar 
al Besòs, per continuar fins al Parc 
Fluvial del Besòs. El Consorci del 
Besòs Tordera, amb la col·labora-
ció de l'Ajuntament de Sant Adrià, 
ha preparat una festa final amb ta-
llers i activitats per a tota la família. 
La Bicicletada es dedicarà enguany 
a la lluita contra el càncer amb la re-
captació de fons que es destinaran 

NATURA I SALUT L'EMPRESA GRIFOLS DONARÀ 0,20 EUROS PER CADA QUILÒMETRE PEDALAT

El riu Besòs s'omplirà de 
bicis contra el càncer

MOLLET / SANTA MARIA. El Club 
Muntanyenc de Mollet organitza 
per aquest diumenge la seva 23a 
Caminada Serralada Marina. Es 
tracta d'un recorregut de 22,5 
quilòmetres durant els quals, se-
gons explica l'organització de l'es-
deveniment, es podrà "gaudir de 
la nostra natura alhora que es 
fa esport".

La caminada començarà a les 
7.30 h a l'entrada de Santa Maria 
de Martorelles. Des d'aquí, la ruta 
passarà pel bosc de Can Girona 
fins a connectar amb el GR 97.3. 
En arribar al Coll d'en Corbera els 
participants trobaran el primer 
control de pas i es dirigiran cap a 
Vallromanes. Més tard es seguirà 

el camí pel GR 92 fins al Turó de 
Galceran per, seguidament, enfi-
lar la tornada a Santa Maria. La ca-
minada acabarà a la Rambla Bal-
mes de Mollet a propo del Museu 
Abelló, al voltant de les 14 h. Els 
que hi vulguin participar tenen 
fins aquest divendres i dissabte 
per poder-se inscriure a la secre-
taria del Club Muntanyenc ubica-
da a la Rambla Fiveller. Hi haurà 
autobusos per aquelles persones 
que siguin de Mollet que sortiran, 
a les 7 h, del costat del Pavelló de 
la Riera Seca direcció Santa Maria. 
El preu pels socis del club és de 9 
euros anticipada i de 16 euros el 
mateix dia de la caminada. Per als 
no socis el preu és de 16 euros.  

Tot a punt per a la 
23a Caminada
Serralada Marina

POPULAR  LA RUTA ÉS DE 22,5 KM I COMENÇARÀ A LES 7.30 H
a l'entitat Oncovallès i a l'Hospital 
Sant Joan de Déu.

L'empresa farmacèutica Grifols, 
apadrinarà els quilòmetres recor-
reguts pels participants. Cada qui-
lòmetre equivaldrà a 0,20 euros, i 
l'objectiu fixat és arribar als 15.000 
quilòmetres. A més, les empreses 
Sorea, Derypol, Drenatges Urbans 
del Besòs, Merck, La Roche-Posay i 
Velutex Flock també faran diferents 
aportacions econòmiques per a la 
causa solidària. La prova compta 
també amb la col·laboració dels 
ajuntaments de Martorelles, Sant 
Fost i la Diputació de Barcelona.   

La Caminada de Sant Fost va ser un èxit. Organitzada pel Grup de Dones Hedera, 
aquest esdeveniment que enguany arribava a la seva 22a edició, va sumar mig 
miler de persones. La sortida es va efectuar des de l'Ajuntament. Es van recórrer  
9 quilòmetres en una ruta circular per l'entorn natural del poble. FOtO: Marc Garcia

500 persones a la caminada de Sant Fost

Un taller de tapes al CIRD de Mollet
MOLLET. El Centre d'Informació i Recursos per a Dones (CIRD) de Mollet 
presenta el pròxim dimecres un curs per gurmets. Es tracta d'un taller 
per aprendre a fer tapes que començarà a les 18.30 h. Segons expliquen 
des de l'organització, "aprendrem a fer tapes senzilles, receptes fà-
cils i delicioses per sorprendre a tothom". 
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C. d’Antonia Canet, 6. Mollet | Tel. 93 570 88 61 
reserves@elvellnou.cat | www.elvellnou.cat

Cocina variada
distinta cada día

Productos de
PROXIMIDAD

SLOW COOKMENÚ DIARIO

MENÚ
EJECUTIVO

CARTA
Fin de semana

te

ENTREPANS TORRADES · CARN A LA BRASA
VINS · TAPES I MÉS...

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

Especialitats
Ibèriques

Gaudeix
de les nostres

RESERVA TAULA

LA LLAGOSTA
LA TROBADA
Tapes i entrepans
Av. Onze de Setembre, 31
93 156 75 16
VOSTRA VITE
Restaurant pizzería
Estació, 7
93 560 24 82

MARTORELLES
CAN RAIGUER
Cuina tradicional 
Fenosa, nau 21
93 579 49 66
EL JOGLAR
Rostisseria - Braseria
Joan XXIII, 2
93 570 74 96

MOLLET
ANALÒGIC
Vins, tapes i entrepans
Anselm Clavé, 11
93 544 50 81
CAL MARFÀ
Cuina casolana 
i tradicional
Prat de la Riba, 13
93 593 00 04 
CERVECERIA RÍVOLI
Tapes casolanes 
i menú diari
c. Agricultura, 9
93 570 57 57

CHINA TOWN 
Cuina xinesa
Av. Burgos, 61
93 570 66 46 
93 511 34 83
EL GARBÍ
Entrepans i tapes
Pompeu Fabra, 20
93 593 49 28
EVA
Cuina tradicional
Avda. Gaudí, 62
93 593 21 16
KENFIR
Braseria 
Joaquim Mir, 57
93 570 85 93
LA LLAR D’EN TARIEL
Braseria - Cafeteria
Pompeu Fabra, 42
93 570 05 46
LA MARIETA
Cuina Mediterrània
Plaça de l’Esglèsia, 9
93 593 31 83
LES PRUNERES
Cuina casolana 
i tradicional
La Pau, 48
93 593 38 69
PITAPES
Vermuts i tapes d'autor
Jacint Verdaguer, 6
93 593 72 22

MONTORNÈS
AMBIGÚ
Especialitats ibèriques
C. Major, 64
93 572 38 97
BELLA LUNA 
Pizzeria
Onze de Setembre, 3
93 750 31 16
GLOBAL LA LIRA
Multiespai Gastronòmic
C. Sant Isidre, 15
93 572 12 73

PARETS
MOLÍ DE VENT 
Cuina casolana 
Garbí, 17
93 562 16 34
LLEVANT PARK
Entrepans especials 
Tenes, 1
93 562 14 28
 
SANT FOST
CASTANYERS
Cuina catalana
Camí Castanyers, s/n (La 
Conreria)
93 593 00 42
EL XARAGALL
Cafeteria - Catering
Plaça de la Vila, 2
644 44 36 08

Guia de restaurants

Per a totes aquelles persones que 
s’atreveixen amb pizzes amb per-
sonalitat i fusió de gustos, aquí 
teniu la PIZZA DELICATESSEN!

Sobre una base de tomàquet s’hi 
troba una gustosa i cuita vedella 
picada que va acompanyada del 
gust explosiu del formatge blau 
i la crema de llet. I tot això, amb 
una capa de formatge emmental 

que aconseguirà que gaudeixis 
d’aquesta combinació de gustos 
tan equilibrada. Per fer que el 
sopar sigui encara més rodó, tria 
un bon vi a la mateixa pizzeria. 

La Tomate Magique també ofe-
reix pizzes sense gluten per a per-
sones celíaques. Ningú té excusa 
per no tastar les pizzes artesanes 
d'aquesta pizzeria molletana!

Pizza Delicatessen
Amb vedella picada, formatge blau 
i crema de llet

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

pizzerialatomatemagique.com
SUGGERIMENT
GASTRONÒMIC
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