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1 2 3GREEN és un teixit recobert de 
nanopartícules de diòxid de titani
(TiO2).

Els raigs UVA incideixen en 
el teixit GREEN i comença un 
procés químic que converteix 
l’oxigen i vapor d’aigua en 
agents netejadors OH i O2.

4 5 6L’O2 redueix l’òxid de nitrogen
(NoX), un dels gasos més nocius
present en l’atmosfera, a nitrats
relativament innocus.

Aquest procés es repeteix milions 
de vegades reduint els nivells de 
diòxidde nitrogen entorn d’un 55% 
enproves de laboratori.

També es produeix una reducció
dels fongs d’un 60% i un efecte
autonetejador del 70%*. 

*Aquests percentatges són orientatius i poden
variar en funció de les condicions de l’entorn.

Pol·lució Florit Autoneteja

Nitrats

SAULEDA LLANÇA GREEN, EL PRIMER TEIXIT QUE NETEJA 
I PURIFICA L’AIRE MITJANÇANT FOTOCATÀLISI

CREEM ESPAIS FUNCIONALS I ELEGANTS

Fotocatàlisi. Com funciona?

L’OH converteix la brutícia 
orgànica i els compostos 
orgànics volàtils en mineral 
i gas, i torna a H2O.

TENDAL COFRE NEGRE, LACAT ESPECIAL AMB LLUM LED ALS BRAÇOS.
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L'Ajuntament, de manera subsidiària, anuncia 

que instal·larà els dos mòduls necessaris per 

iniciar el curs a l'escola d'educació especial

MOLLET / BAIX VALLÈS.  Després 

d'uns dies plens d'incertesa, les fa-

mílies de Can Vila poden respirar 

una mica més tranquil·les. L'Ajun-

tament de Mollet s'encarregarà 

d'instal·lar dos mòduls perquè 

l'escola municipal d'educació es-

pecial molletana pugui iniciar el 

curs al recinte. 

La setmana passada es feia pú-

blica la clausura de dos mòduls 

del centre per greus deficiències 

estructurals, un tancament que 

posava en perill l'escolarització 

d'una setantena d'infants i joves 

de l'escola. La notícia mobilitzava 

la comunitat educativa que, final-

ment, ha aconseguit una resposta 

de les administracions.  

Dimarts, l'alcaldessa de Mollet, 

Mireia Dionisio, anunciava que 

l'Ajuntament instal·larà de mane-

ra subsidiària els dos mòduls ne-

cessaris per començar el curs i ho 

feia en el marc d'una reunió amb 

alcaldes i representants munici-

pals de les poblacions que tenen 

alumnes al centre molletà i amb 

l'AMPA i els professionals de l'es-

cola. "No hem contemplat mai 

una altra opció, sabíem que tots 

els alumnes s'havien de quedar 

MOLLET.  La situació jurídica de 

l'Escola Can Vila és un dels esculls 

per trobar una solució al conflicte 

actual. El centre, de titularitat mu-

nicipal, està gestionat per l'Ajun-

tament a través de l'Institut Muni-

cipal de Serveis als Discapacitats 

de Mollet i la plantilla de profes-

sionals també està contractada a 

través de l'Ajuntament. Amb tot, 

les nòmines de mestres i educa-

dors les assumeix el Departament 

d'Educació. A això se li afegeix el 

fet que els terrenys on hi ha l'es-

cola són de propietat de l'empresa 

de la Generalitat Incasòl, que man-

té amb l'Ajuntament un conveni 

de cessió d'ús. 

Tot aquest entramat ha provo-

cat un creuament de retrets entre 

l'Ajuntament i el Departament 

d'Educació pel que fa a qui s'ha de 

responsabilitzar de les inversions 

al centre. 

El Departament d’Educació s'es-

cuda en el fet que no és titular de 

l’immoble i que la titularitat de 

l'activitat és de l'Ajuntament. "Es 

tracta d'un centre municipal i 

l'Ajuntament ha de fer-se càrrec 

dels edificis i del manteniment", 

deia aquest dimecres el conseller 

d'Educació, Josep González Cam-

bray, en resposta parlamentària a 

l'alcaldessa i diputada, Mireia Dio-

nisio. En aquest sentit, el conseller 

acusava l'Ajuntament de "deixa-

desa" en el manteniment de les 

instal·lacions, una responsabilitat 

que, segons Educació, recau al cent 

tius. Continuarem lluitant per 

fer-nos dignes i tenir un edifici 

com cal amb tot el que necessi-

ten els nostres nens", reclamava 

el president de l'AMPA de Can Vila, 

Amador Rincón, un cop acabada la 

reunió, que es feia al mateix centre 

i on més d'un centenar de perso-

nes esperaven amb expectació al-

guna solució.

"Sempre hem estat conven-

çuts que tindríem el suport de 

l'Ajuntament. Hem aconseguit 

la demanda que fèiem com 

a professionals que era que-

dar-nos a l'edifici perquè els 

nostres alumnes ho necessi-

ten", explicava Pilar García, direc-

tora de Can Vila.

Així doncs, l’Ajuntament actua-

rà "per imperiosa urgència i de 

forma subsidiària", a l’espera del 

que pugui dirimir el jutge, però ja 

ha avançat que continuarà recla-

mant al Departament d'Educació 

actuacions perquè l'escola muni-

cipal disposi d'uns edificis defi-

nitius que permetin un servei de 

qualitat.   laura ortiz  mateo

a Can Vila, que no hagués de 

marxar ningú", deia l'alcaldessa, 

Mireia Dionisio.

Contenciós a la Generalitat
Paral·lelament, el consistori ha 

iniciat els tràmits als tribunals 

perquè sigui un jutge qui decidei-

xi quina administració se n'ha de 

fer càrrec, l'Ajuntament o la Ge-

neralitat. Dilluns, es presentava 

un requeriment a Educació, pas 

previ al recurs contenciós admi-

nistratiu en què es demanaran 

mesures cautelaríssimes, que han 

de permetre que el jutjat es mani-

festi amb major celeritat sobre la 

responsabilitat de les inversions. 

L'Ajuntament de Mollet ha anunci-

at que traslladarà la documentació 

jurídica a les Alcaldies on residei-

xen alumnes afectats perquè valo-

rin si s’adhereixen a aquest recurs. 

De fet dels 160 alumnes, només 46 

són de Mollet, i la resta provenen 

de 24 municipis, entre els quals, 

Montornès, amb 22 usuaris, Mar-

torelles, Sant Fost i Parets, entre 

altres.

"Hem aconseguit aturar el 

cop, però no ens hem de quedar 

aquí, volem uns edificis defini-

Tot l'alumnat de 
Can Vila podrà 
seguir al centre 
el curs vinent

L'Ajuntament activa el 
procés per a una hipotètica 
cessió de Can Vila a Educació

Continua a la pàgina 4 

l.o.m.

CONCENTRATS Famílies, professionals i usuaris esperaven la resolució de la reunió celebrada dimarts a Can Vila

EN PORTADA
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per cent en l'Ajuntament. "El 2017 

ja es va notificar per escrit el 

problema de les esquerdes però 

el Consistori en aquests anys no 

ha fet res per solucionar-ho", diu 

el director dels Serveis Territorials 

d'Educació del Vallès Oriental-Ma-

resme, Simó López Xirau.

Amb tot, el govern municipal re-

corda que la Generalitat ja va fer in-

versió en nous mòduls, tant el 2002 

com el 2015, per ampliar les places 

de l'escola. Des d'Educació, López 

Xirau argumenta que, en aquells 

moments, Patrimoni de la Genera-

litat "va invertir-hi en el marc de 

la lleialtat institucional però el 

conveni entre l'Incasòl i l'Ajun-

tament no està ben resolt", as-

segura López Xirau, qui opina que 

això impossibilita el Departament 

a invertir com ja es va fer en anys 

anteriors. "S'ha de ser més rigo-

rós amb la normativa", considera.

En la seva resposta al Parlament, 

Dionisio reclamava al conseller 

que "deixin d'escudar-se en 

excuses legals i assumeixin la 

responsabilitat d'escolaritzar 

aquests alumnes", deia, l'alcal-

dessa, qui, a més, defensava que 

el fet que dels 160 alumnes només 

46 siguin de Mollet i la resta pro-

vinguin de més d'una vintena de 

municipis, converteix el servei en 

supramunicipal. 

En aquest sentit, González-Cam-

bray instava l'Ajuntament ha fer 

convenis amb la resta d'Ajunta-

ments que tenen usuaris a Can Vila 

per poder compartir despeses, un 

model, que durant la reunió man-

tinguda dimecres amb alcaldes, el 

batlle de Montornès, José Antonio 

Montero, ja posava sobre la taula. 

La integració, una alternativa
Davant la problemàtica, l'Ajunta-

ment ha obert la porta a una altra al-

ternativa: la integració de Can Vila a 

la xarxa de centres públics de la Ge-

neralitat, una petició feta per escrit 

divendres passat. "La nostra vo-

luntat era posar tots els elements 

sobre la taula, i que aquest fet –la 

titularitat– no fos un impediment 

per trobar una solució", explica 

el regidor d'Educació, Raúl Broto, 

qui afegeix: "Hem activat el pro-

cés però no hi ha cap decisió final 

presa. Caldrà valorar-ho amb to-

tes les parts", assegura. 

Sobre aquesta possibilitat, que 

hauria de validar el Consell Escolar, 

Educació indica que, abans de res, 

cal que l'Ajuntament regularitzi el 

conveni de cessió d'ús amb l'Incasòl, 

un procés per al qual el Departa-

ment està disposat a fer "acompa-

nyament". "Suposant que l'Ajun-

tament es mantingués en aquesta 

petició, que Can Vila s'integri en 

Ve de la pàgina 3

la xarxa de centres permetria que 

la Generalitat hi intervingués", 

diu López Xirau. Així doncs, "si es 

resolgués el tema patrimonial i 

de personal", els Serveis Territo-

rials, asseguren, treballarien per 

mantenir el patrimoni pedagògic 

del centre i els professionals. "Can 

Vila treballa molt bé i és impor-

tant mantenir el projecte", admet. 

En cas que aquesta alternativa tirés 

endavant, el director dels Serveis 

Territorials creu que, "treballant 

fort", podria ser una realitat el curs 

2023-2024.  laura ortiz  mateo

"Hem guanyat 

una batalla però 

ens queda molt 

camí a recórrer"  

Les famílies de l'alumnat de Can Vila 
han pogut respirar més alleugerides 
amb l'anunci de l'Ajuntament, però 
ara volen agafar aire per seguir llui-
tant per un centre més digne. "Estem 
contents, hem guanyat una batalla 
però queda molt camí a recórrer", 
diu l'Eva Pérez, mare de la Laura, 
una nena de gairebé set anys amb 
una malformació cerebral. "És una 
nena molt dependent i si perdés tota 
l'atenció que té a Can Vila seria anar 
enrere completament", diu l'Eva. 
Aquesta és una opinió que com-
parteixen moltes de les famílies 
que veien amb neguit com s'havia 
plantejat la possibilitat de portar 
part de l'alumnat de Can Vila a una 
escola ordinària. L'Abril és una noia 
de 17 anys amb autisme, retard 
mental i trastorn de conducta i porta 

l.o.m.

des dels 5 anys a Can Vila. La seva 
mare, la Belén, adverteix: "Ella no 
es comunica verbalment i això és 
com casa seva. Moure-la d'aquí 
seria provocar-li encara més crisis 
i desajustos", diu. Per la seva part, 
l'Òscar Rovira, pare del Roc Rovira, 
un nano d'11 anys diagnosticat amb 
autisme, explica que Can Vila "vetlla 
perquè els nanos siguin el màxim 

de funcionals, el projecte educatiu 
cobreix totes les seves necessitats". 
I posa ènfasi en l'espai. "Les escoles 
ordinàries no poden donar resposta 
a aquestes necessitats. La inclusió 
està molt bé però amb un projecte 
sòlid i no de cop, ni tan sols per uns 
dies perquè aquests nanos el que 
necessiten sobretot és estabilitat", 
conclou.   l.o.m.

REIVINDICATIVES  La Laura i la seva mare, l'Eva, a la concentració a Can Vila

EN PORTADA

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

CONSULTORI

Després de realitzar-se una donació pot sor-
gir el penediment i que el donant decideixi 
fer marxa enrere. Això no sempre és possible, 
perquè la regla general és que les donacions 
no són revocables. No obstant això, existeixen 
una sèrie de motius que justifi carien aquesta 
revocació segons el dret català. Són els se-
güents: 
1. La “superveniencia” de fi lls dels donants: 
aquesta causa pretén protegir la família del 
donant, partint de la base que en cas que el 
donant sabés que anava a tenir un fi ll, no hau-
ria fet la donació.
2. La supervivència dels fi lls dels donants que 
aquests creien morts.
3. L’incompliment de les càrregues imposa-
des: en el moment de realitzar la donació, el 
donant pot imposar al donatari carregues o 
gravàmens, tant a favor del donant com de 
terceres persones. En aquests casos, si el do-
natari no compleix amb les càrregues o gra-
vàmens imposats, el donant quedarà legitimat 
per a la revocació.
4. La ingratitud dels donataris: es conside-
ren causes d’ingratitud tots aquells actes 
penalment condemnables que el donatari 
faci contra la persona o els béns del donant. 
S’inclouen a més no sols els actes d’ingratitud 

contra el donant sinó també contra els seus 
fi lls i/o cònjuge.
5. La pobresa del donant: entesa com la fal-
ta de mitjans econòmics dels donants per a 
la seva sustentació. Es tracta d’un concepte 
ampli, que s’ha anat determinant per la juris-
prudència.

El termini per a exercitar l’acció de revocació 
de la donació és d’un any a comptar des del 
moment en què es produeix el fet que la moti-
va. La acció revocatòria pot intentar-se contra 
els hereus dels donataris, excepte en el cas de 
revocació per ingratitud, i poden exercir-la els 
hereus dels donants

En el cas de donacions oneroses, és a dir, quan 
hagi existit contraprestació, únicament seran 
revocables quan es doni un incompliment de 
càrregues, no sent aplicables en aquest cas la 
resta de causes.

José Ignacio Carnero
Advocat  

jicarnero@cgcabogados.net

Puc penedir-me d’una donació 
i recuperar el donat?
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L'associació de comerciants, a 
punt per tornar a ser una realitat
PARETS.  Fa gairebé dos anys que 
diversos botiguers del poble treba-
llen per tornar a crear una associa-
ció de comerciants i tot apunta que, 
per fi, aquest anhel podrà ser una 
realitat aquest mes de juliol.

La darrera associació de comer-
ciants del municipi, l'ASIC (Asso-
ciació de Serveis i Comerços de 
Parets), va desaparèixer el desem-
bre de 2018, després que dimitís 
la junta i no es trobés cap relleu. 
Quan faltava poc per complir-se el 
primer any sense l'entitat comerci-
al, l'aleshores alcalde Jordi Seguer 
anunciava en una trobada amb una 
trentena de comerciants que volia 
que l'associació es tornés a activar.

Un any i mig després, el març del 

2021, i només dos mesos després 
de la moció de censura que va fer 
canviar el govern, en Miquel Acos-
ta (Gelato di Fabio) explicava en 
una entrevista amb el col·lectiu 
Fem Parets que estava treballant 
per reimpulsar-ho: "Som uns 

quants comerços que hem deci-

dit tornar a fer una associació". 
La iniciativa, però, encara no s'ha 

concretat, més d'un any després, 
malgrat que ara la seva creació 
sembla estar més pròxima que mai.

El Cafè Comerç, el darrer impuls
Recentment, l'Ajuntament paretà 
ha volgut tornar a incidir en la ne-
cessitat de comptar amb una asso-
ciació comercial i és per això que la 

segona sessió de les trobades ano-
menades Cafè Comerç –celebrada 
el 20 de juny– es va centrar en l'as-
sociacionisme. "Com a adminis-

tració, ens agradaria que hi ha-

gués una associació, per poder 

arribar on l'administració no 

pot arribar. Però entenem que 

és complicat", deia la regidora de 
Comerç, O’hara Valdivia, qui expli-
cava que l'objectiu d'aquella tro-

bada monotemàtica era "impli-

car-los i que vegin la necessitat 

de tenir una associació".
De fet, l'edil apuntava que per a 

enguany ja compten amb una par-
tida al pressupost "destinada a la 

possible associació de comerci-

ants, dotada amb 5.000 euros", 
i afegia que la Diputació també ha 
concedit una subvenció a l'Ajunta-
ment per a la dinamització de l'as-
sociació de comerciants.

Amb tot, Valdívia assegurava 
que de la trobada –en la qual es 
va donar a conèixer l'exemple de 
l'associació granollerina Del Rec al 
Roc– hi van sortir "força idees" i 
que "la gent està engrescada i ho 

volen tirar endavant". Així i tot, 

TEIXIT EMPRESARIAL  DIVERSOS COMERCIANTS PREVEUEN CONSTITUIR L'ASSOCIACIÓ AQUEST JULIOL I FARAN UNA CRIDA PER ARRIBAR A TOTES LES BOTIGUES DEL POBLE

la pilota està al sostre dels comer-
ciants: "Si tira endavant és cosa 

d'ells, però hi tenen tota la nos-

tra disponibilitat".
Doncs bé, la feina no s'ha aturat 

des d'aleshores. El 30 de juny, di-
ferents comerciants del poble van 
tornar a reunir-se amb l'Ajunta-
ment i amb la consultora Audifilm 
per apamar la possibilitat de la 
nova associació. Una reunió que 
va precedir una segona, celebrada 
aquest dijous, i es preveu que se 
segueixin reunint la resta de di-
jous del mes de juliol.

Un dels punts a concretar la set-
mana vinent serà la distribució 
dels càrrecs a la junta de l'associ-
ació de comerciants.

Des de la futura associació apun-
ten que en les pròximes setmanes 
començaran a fer una crida per ar-
ribar a tots els comerços del muni-
cipi, perquè s'hi puguin sumar com 
a associats, i també apunten que 
volen fer una petita intervenció du-
rant la festa major.    sergio carrillo

Els comerciants es reuniran
tots els dijous del juliol
per poder constituir-la
abans que acabi el mes

Urbanisme elaborarà un 
document per fer viable 
l'ARE de Can Fradera
PARETS. Nou pas endavant per des-
bloquejar l'ARE de Can Fradera. La 
Junta de Govern Local i l'Incasòl 
sol·licitaven el passat gener a la 
Generalitat que modifiqués el pla 
director urbanístic de les Àrees 
Residencials Estratègiques (ARE) 
del Vallès Oriental per tal de fer-
lo viable i la Comissió Territorial 
de Catalunya ha acordat donar-hi 
resposta.

Concretament, van acordar "ini-

ciar el procediment de formu-

lació de la modificació puntual 

del pla director urbanístic de 

les àrees residencials estratè-

giques del Vallès Oriental, per 

donar viabilitat a l'ARE Can 

Fradera", segons apuntava la re-
gidora d'Urbanisme, Rosa Martí, 
en el darrer ple, celebrat a finals 
de juny.

D'aquesta manera, la Direcció 
General d'Urbanisme i Territori té 
actualment l'encàrrec de redactar 
el document amb la col·laboració 

de l'Ajuntament paretà. "Serà un 

procediment lent, però creiem 

que està encarrilat per trobar 

una solució", deia Martí. Serà Ur-
banisme qui en proposi les modifi-
cacions, però d'entrada l'edil Rosa 
Martí ja comentava al plenari del 
passat mes de març que, per ti-
rar-ho endavant, calia prescindir 
del pont que hi havia previst a so-
bre del Tenes i del túnel per sota de 
l'avinguda Catalunya. Per tot ple-
gat, a priori, aquestes seran dues 
de les característiques que haurà 
d'excloure el nou document.

D'altra banda, Jordi Seguer (Ara 
Parets ERC) demanava en el ple 
del juny que aquest document 
que s'ha d'elaborar compti amb el 
"suport ampli de totes les forces 

polítiques". També hi indicava: 
"No compartíem el model (l'ARE 
de Can Fradera) de 2010, amb 

tanta quantitat de pisos, i avui 

desconeixem cap a on vol tirar 

aquest govern".    s.c.r.

COMPTARÀ AMB LA COL·LABORACIÓ DE L'AJUNTAMENT DE PARETS

PARETS.  Un grup de veïns del carrer 
Migdia i de l'entorn s'ha mobilitzat 
sota el nom de No em toquis el plà-

tan per dir la seva sobre la modifica-
ció del Pla general d'Ordenació en la 
zona coneguda com el plàtan. És per 
això que han presentat al·legacions 
al projecte, que segons apunten van 
signades per més de dos centenars 
de veïns. Una de les queixes princi-
pals és per on passaran els camions: 
en un paràgraf de la memòria del 
projecte s'indica que hi passaran 
pel carrer Migdia, fet que el veïnat 
rebutja fermament per les caracte-
rístiques de la via, però la regidora 
d'Urbanisme, Rosa Martí, assegura 
que es tracta d'un error que serà 
corregit i que el pas de vehicles serà 
per Lluís Companys i Barcelona.

El veïnat també vol assegurar que 
els habitatges de protecció oficial 
que s'hi construiran siguin desti-
nats a persones empadronades al 
poble, principalment per al jovent. 
També són contraris a la instal·lació 
d'un "gran establiment comerci-

al" –terme exacte que s'indica en la 
memòria, on també s'especifica que 
tindria una superfície d'entre 1.300 
i 2.500 metres quadrats–.

El Jesús, membre d'aquesta co-
munitat de veïns, assegura que es 
van sentir molestos perquè "nin-

gú de l'Ajuntament ens va co-

mentar res de la modificació". 
Amb tot, ara ja estan en contacte 
amb el govern, es van reunir amb 

la regidora Rosa Martí, qui s'hau-
ria compromès a fer una trobada 
oberta a principis de setembre per 
informar-los del projecte.

Ara Parets ERC també ha pre-
sentat diverses al·legacions al 
projecte, i la Resistència Rural Pa-
retana ha impulsat un manifest en 
contra del projecte, que ja es pot 
signar en gairebé una vintena de 
comerços del poble.    s.c.r.

Al·legacions al 'plàtan' per
part de veïns del carrer Migdia

URBANISME  AL SETEMBRE ES PREVEU UNA REUNIÓ OBERTA AMB LA REGIDORA D'URBANISME

QUEIXES VEÏNALS  Una de les múltiples pancartes en contra del projecte

ig: noemtoquiselplatan

Més recollida d'animals protegits a Parets Mulla't per l'esclerosi múltiple, diumenge
L’Escola de la Natura ha augmentat darrerament el registre 
d’entrada pel que fa a la recollida d'animals protegits o exòtics 
com a centre col·laborador de la Generalitat. Les espècies que 
més arriben al centre, per part de particulars, són els falciots, 
els pardals, els eriçons, les serps i les tortugues.

La piscina Miguel Luque acollirà diumenge de 10 h a 15 h 
l'activitat solidària Mulla’t per l’esclerosi múltiple. La recaptació 
de les entrades a les instal·lacions de la piscina anirà destinada 
a la campanya, a més, l’equipament han posat a la venda articles 
de Mulla’t per recaptar fons per a la mateixa causa.

SOCIETAT
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Medicina · Fisioteràpia i Rehabilitació 
Podologia i Posturologia · Fisioteràpia Pediàtrica i Respiratòria 

Dermatologia · Rehabilitació a Domicili 
Dietètica i Nutrició · Infermeria · Traumatologia 

Osteopatia · Uroginecologia i Sòl Pelvià 
Làser, Micropigmentació, Microblading 

Medicina Estètica · Psicologia · Peripart i PostPart
I molts més serveis i especialitats.

C. l’Empordà, 30 · Parets del Vallès · T. 93 573 96 96 / 656 83 69 73 · info@vallesclinic.cat

www.vallesclinic.cat

EXTRACCIONS DE SANG 
I TOT TIPUS D’ANÀLISIS 

CLÍNIQUES

EN ACCIDENTS DE TRÀNSIT 
TREBALLEM AMB TOTES 

LES COMPANYIES

CONCERT AMB EL 
PEU DIABÈTIC

TREBALLEM AMB 
MOLTES MÚTUES

CENTRE MÈDIC
Busques un 

de confiança?

NOVA CLÍNICA 
DENTAL EQUIPADA 
AMB LA TECNOLOGIA 
MÉS AVANÇADA

Carrer Alfons XIII, 2 
cantonada Avda. Catalunya, 55 
T. 93 178 85 32 · M. 640 746 752 
info@clinicadentalmaido.com

ODONTOLOGIA GENERAL · CIRURGIA I IMPLANTOLOGIA

ÀCID HIALURÒNIC · ODONTOPEDIATRIA · ORTODÒNCIA

ORTODONCIA

Dra. Miriam Alcantarilla Domínguez

Col. 5404
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Vilaret: "Mereixem un Mollet 

millor. Som una ciutat humil, però 

hem de ser més ambiciosos"

MOLLET. Ara Mollet ERC va celebrar 

dijous, al Jardinet del Casal Cultu-

ral, la seva tradicional Assemblea 

– Sopar d'estiu amb més d'un cen-

tenar de persones. La formació va 

recuperar l'acte encaminat a es-

coltar la seva militància i els seus 

simpatitzants després de dos anys 

de no poder-lo celebrar a causa de 

la pandèmia. En aquesta ocasió van 

comptar amb la visita de la Dolors 

Bassa, exconsellera d'Afers Socials, 

Treball i Famílies de la Generalitat 

de Catalunya. Durant l'acte, Mar-

ta Vilaret, la candidata d'Ara Mo-

llet ERC en les pròximes eleccions 

municipals, va fer un repàs per les 

millores en neteja, comerç i cultu-

rals que al seu parer necessita la 

ciutat:"No estem per anar tirant, 

estem per transformar, estem 

per anar donant als veïns i veï-

nes tot el que ens mereixem", va 

asseverar la candidata a l'Alcaldia 

de Mollet qui va concloure la seva 

intervenció dient: "Mereixem una 

Mollet millor, som una ciutat hu-

mil, però hem de ser més ambi-

ciosos". 

En l'acte també van intervenir la 

presidenta de la secció local, Merit-

xell Humbert i el portaveu i regidor 

del grup municipal d'Ara Mollet 

ERC - MES, l'Oriol López, qui va fer 

balanç de les mocions presentades 

pel grup municipal el darrer any.  

POLÍTICA ARA MOLLET ERC VA CELEBRAR DIJOUS AL JARDINET LA SEVA TRADICIONAL ASSEMBLEA

MARTA VILARET La candidata d'Ara Mollet ERC durant l'assemblea al Jardinet

ara mollet erc

Arnau Ramírez: "Els drets LGTBI 
s'han de defensar cada dia"
MOLLET. "Els drets LGTBI s'han de defen-

sar cada dia, no podem abaixar l'alerta''. 

Així de contundent es mostrava Arnau Ra-

mírez, diputat del PSC al Congrés i un dels 

participants de la taula rodona organitzada 

per la Joventut Socialista de Catalunya (JSC) 

a Mollet que va tenir lloc dilluns a les 19 h. 

Segons Ramírez, "estem corrent el risc 

de pensar que ja ho tenim tot o que els 

drets aconseguits estaran allà sempre 

i no és així. S'han de defensar cada dia i 

ho estem veient amb l'auge de l'extrema 

dreta i com aquests discursos d'odi que 

escampa tenen conseqüències", deia el 

diputat del PSC al Congrés, referint-se al crei-

xement de les dades oficials d'agressions que 

està patint el col·lectiu. 

L'acte celebrat a la plaça Catalunya de Mo-

llet, el va conduir la secretària LGTBI del PSC 

del Vallès Oriental i secretària de la JSC Mo-

llet, Noa Monràs, qui apuntava la importàn-

cia d'organitzar esdeveniments com aquest 

en un espai públic: "Fem un acte per reivin-

dicar els drets que en algunes comunitats 

autònomes com Castella i Lleó estan ti-

rant enrere", lamentava Monràs. 

LA PLAÇA CATALUNYA VA ACOLLIR DILLUNS LA TAULA RODONA  DE LA JSC

PLAÇA CATALUNYA L'acte "Estimem amb orgull" organitzat per la Joventut Socialista a Mollet

a.mir

MOLLET. Durant el nazisme, es cal-

cula que entre 5.000 i 15.000 ho-

mes van ser enviats a camps de 

concentració per delictes d'homo-

sexualitat. Els presos eren marcats 

amb un triangle rosa i formaven la 

casta més baixa dins dels camps, la 

qual cosa implicava que tingues-

sin una taxa de mortalitat especi-

alment alta. Així ho explica El Na-

zisme i l'homofòbia, una exposició 

inaugurada a Mollet i organitzada 

per la Secretaria d'Afers LGTBI+ 

d'Esquerra Republicana al Vallès 

Oriental, amb motiu de la celebra-

ció del 28-J, Dia Internacional de 

l'Orgull LGTBIQ+.

"L'objectiu d'aquesta exposi-

ció és donar a conèixer la histò-

ria del col·lectiu LGTBI durant 

el període del feixisme, i totes 

Mollet inaugura la mostra 
'El Nazisme i l'homofòbia'

LGTBIQ+ ES POT VEURE A L'ESPAI MOLLETÀ D'ARA MOLLET ERC

les conseqüències cap al col·lec-

tiu que hi va haver després", ex-

plicava Joan Josep Torà, responsa-

ble de la Secretaria d’Afers LGTBI+ 

d’Esquerra Republicana al Vallès 

Oriental.

Un alliberament desigual
Segons Torà, l'alliberament dels 

camps nazi, no va ser igual per a 

tothom: "El col·lectiu va conti-

nuar patint la pena de presó i 

discriminació un cop superada 

la Segona Guerra Mundial, quan 

la resta de persones van ser alli-

berades i les penes suprimides".

L'exposició que va donar el seu 

tret de sortida a l'Espai Molletà - 

carrer Maria Fortuny, 23 Baixos- 

es pot visitar durant aquesta set-

mana i la vinent, amb l'horari de 

dilluns a divendres entre les 17.30 

h i les 19.30 h. 

L'objectiu que es plantegen els 

comissaris de l'exposició és que 

la mostra sigui itinerant i es pugui 

veure arreu de la comarca i més 

endavant també pugui recórrer 

Catalunya. 

"El col·lectiu va continuar
patint les penes de presó

i la discriminació un cop 
superada la guerra"
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Us desitgem 
una molt bona 
tornada de 

festa 
major!
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Derbi celebra el 
centenari trepitjant 
de nou el Circuit
MARTORELLES. Carrencà va viu-
re dissabte un dels primers plats 
forts del centenari de Rabasa- 
Derbi. Gairebé una setantena de 
motos Derbi van acostar-se al 
pati de la Masia de Carrencà per 
participar de la cursa que va orga-
nitzar l'Associació 100 Aniversari 
Rabasa-Derbi i l'Ajuntament de 
Martorelles en commemoració del 
centenari de la històrica fàbrica de 
motocicletes. El que havia de ser 
una volta d'honor pel Circuit de 
Catalunya abans de les 24 Hores 
de Catalunya de Motociclisme va 

acabar amb una anècdota, els par-
ticipants que van sortir passades 
les 8 h de Carrencà van poder fer 
una volta més a la prevista. En to-
tal en van fer un parell, sentint-se 
alguns com autèntics pilots.

"Estem molt contents i sor-

presos per la participació que 

hem tingut", deia  el president de 
l’Associació 100 Aniversari Ra-
basa-Derbi, Diego Fernández, qui 
afegia que aquesta primera cita 
de l'homenatge els deixa un "dolç 

gust de boca" per continuar amb 
els actes previstos al llarg de l'any.

Una cursa en la qual van parti-
cipar veïns de Martorelles, entre 
els quals l'alcalde Marc Candela 
i amants i col·leccionistes de mo-
tocicletes Derbi d'arreu de la co-
marca. És el cas del Xavier Rosés, 
un veí de Lliçà de Vall, qui va fer-ho 
amb la seva Derbi variant: "L'ex-

periència de donar una volta al 

MEMÒRIA HISTÒRICA UNA SETANTENA DE MOTOS DE LA HISTÒRICA MARCA VAN PARTICIPAR D'UNA CURSA FINS AL TRAÇAT MONTMELONÍ

A CARRENCÀ Catalunya Ràdio va emetre 'El suplement' amb Roger Escapa

a.mir

Circuit ha estat genial", deia el 
Xavier qui condueix una Derbi des 
que tenia 13 anys. 

La cursa va acabar des d'on ha-
via començat, a Carrencà, on els 
assistents a la jornada van poder 
seguir en directe el programa de 
Catalunya Ràdio, El suplement, 
amb Roger Escapa. 

MOLLET DEL VALLÈS

29/06 Manuel Moyano Luque 79 anys

29/06 Encarnación Zamora Campaña 82 anys

30/06 Justa Matilde Rodrigo Rivero 105 anys

02/07 Ramon Llorens Busquets 75 anys

SANT FOST

28/06 Josefa Abellano Sorolla 95 anys

MARTORELLES

04/07 Luís Fernández Sanzo 85 anys

SANTA PERPÈTUA

30/06 Juan Sala Torrens 86 anys

30/06 Pedro Jordana Muns 90 anys

02/07 Juan José Maestre Martínez 53 anys

Dades facilitades per la Funerària 

Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols

Defuncions

Els alcaldes del PSC 
reclamen que es reobrin 
les urgències nocturnes 
BAIX VALLÈS. Els alcaldes del PSC de 
la comarca reclamen a la Generali-
tat que millori els serveis d'atenció 
primària de salut, i exigeixen que es 
recuperin els serveis que es van per-
dre per la pandèmia com les urgèn-
cies nocturnes a la majoria dels CAP 
del territori. En una roda de premsa 
conjunta davant el CAP de Montme-
ló, els alcaldes i alcaldesses i també 
regidors socialistes denunciaven 
que no s’han restablert els serveis 
que s’oferien abans de la pandèmia, 
continuen els horaris reduïts, hi ha 
menys professionals i menys aten-
ció específica als ciutadans.

Un dels alcaldes que hi va parti-
cipar va ser Francesc Juzgado, de 
Parets, qui reclamava l’horari d’ur-

gències nocturn i més inversió en 
l’àmbit sanitari i dotar de més re-
cursos humans i materials. Juzgado 
recordava, a més, la importància 
de tenir urgències nocturnes per 
disposar de servei de farmàcia a les 
nits i és que la retallada en els hora-
ris dels Centres d’Atenció Primària 
que abans oferien horari nocturn, 
ha provocat que no hi hagi farmà-
cies de Guàrdia. Per tant, els veïns 
i veïnes d’aquests municipis s’han 
de desplaçar a Granollers o Mollet, 
dues poblacions que no han vist 
afectat aquest servei però que van 
voler donar suport a la resta de po-
blacions, amb la presència de les al-
caldesses Mireia Dionisio, de Mollet, 
i Alba Barnusell, de Granollers. 

SANITAT DEMANEN RECUPERAR ELS SERVEIS PREPANDÈMIA

Un incendi crema la química 
Hebrón de la Llagosta
MOLLET. Els Bombers van donar per 
extingit dimecres a les 13.17 hores 
l'incendi en la indústria química 
Hebrón de La Llagosta. El 112 va re-
bre el primer avís a les 00.31 hores 
de dimecres i a l'arribada dels Bom-
bers el foc estava totalment desen-
volupat. El fum va obligar a activar 

l'alerta  del PLASEQCAT i a confinar 
la Llagosta, la zona sud de Mollet  i 
el nucli de La Florida, a Santa Per-
pètua de Mogoda. Els bombers van 
donar per controlat l'incendi a les 
6.31 hores i a primera hora del matí 
també es va aixecar el confinament. 
No hi va haver ferits. 

SUCCESSOS DURANT UNES HORES ES VA CONFINAR LA POBLACIÓ
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MÉS FORTS PER TORNAR-HI
Jordi Seguer, candidat a l’alcaldia de Parets del Vallès

#SeguerAlcalde



dv, 8 juliol 202212

La gratuïtat dels 
llibres s'estén 
també a l'ESO

PARETS. L’Ajuntament posa en 

marxa el programa de socialitza-

ció gratuïta i de reutilització dels 

llibres de secundària amb els cen-

tres educatius. El Consistori ha 

signat un acord de col·laboració 

amb els centres educatius de se-

cundària per iniciar el programa 

de reutilització dels llibres de text 

i projectes d’innovació educati-

va pel curs 2022-2023. L’acord 

consisteix en una col·laboració 

econòmica per part del Consisto-

ri de 3.000 euros per grup, de 1r 

a 4t d’ESO, destinada a la compra 

i reutilització de llibres de text, de 

llibres digitals i de material didàc-

tic o complementari.

Amb aquest programa, l’Ajun-

tament vol fomentar la igualtat 

d’oportunitats dels alumnes con-

tribuint a la reducció de la càrrega 

econòmica que representa per a 

les famílies l’adquisició de materi-

al per afrontar els cursos escolars. 

La iniciativa ja estava en funci-

onament al municipi en els cursos 

de primària i, amb aquest acord, 

s’estendrà també als cursos de se-

cundària. El cost total del progra-

ma és de 213.000.  

La burocràcia 
fa endarrerir 
l'institut escola

Seguer confia a tornar a 
l'Alcaldia i acusa el PSC de 
viure de rèdits del seu govern 

PARETS. L'adjudicació de l'institut 

escola està sent ben lenta. L'11 

d'abril era el darrer dia en què les 

empreses podien presentar les 

ofertes per fer-se'n càrrec de la 

redacció del projecte bàsic, del pro-

jecte executiu i de les obres d'am-

pliació de l'institut escola Lluís 

Piquer. Tanmateix, tres mesos des-

prés la licitació encara resta pen-

dent d'adjudicar-se formalment.

L'Ajuntament ja informava el 

juny a SomParets que s'hi havien 

presentat cinc empreses, però no 

especificava el motiu dels retards. 

Ara, fonts municipals expliquen 

que el concurs públic ja estaria re-

solt i se sap l'empresa guanyadora, 

però el motiu de la tardança seria 

burocràtic. El consistori resta a 

l'espera que la companyia lliuri 

una documentació rellevant per-

què l'adjudicació es pugui forma-

litzar i fins que tota la paperassa 

no estigui en regla no s'aprovarà 

l'adjudicació. Si finalment el pro-

jecte s'adjudiqués aquest estiu, les 

obres podrien arrencar el primer 

semestre del 2023, ja que la dura-

da prevista per a la redacció del 

projecte és de sis mesos.  

PARETS. Jordi Seguer es presentava 

oficialment el passat 10 de juny 

com a candidat d'Ara Parets ERC 

per a les municipals del 2023. Amb 

el lema Més forts per tornar-hi, Se-

guer recalcava que tenen "la vo-

luntat de tornar com més aviat 

millor a liderar l'Alcaldia de Pa-

rets". En aquest sentit, assegurava 

que "un canvi de model només 

serà possible si ERC aconse-

gueix una victòria destacada".

Seguer, va criticar les seves exsò-

cies de govern –Sumem Esquerres 

a Parets–, a qui acusava de "trair 

la voluntat de canvi a l'Ajunta-

ment", deia en referència a la mo-

ció de censura. Sobre el govern del 

PSC i Sumem reiterava que "viu 

dels rèdits i de les herències de 

la nostra gestió i ven molt fum i 

molta fotografia". Seguer va estar 

acompanyat del conseller d'Em-

presa i Treball, Roger Torrent. 

DOMINGO CEPAS

OBITUARI

Mor Domingo 
Cepas, exregidor 
del Partit Popular

PARETS. L’exregidor de l’Ajunta-

ment de Parets Domingo Cepas va 

morir dimarts a 78 anys.

Cepas va ser regidor de l’Ajunta-

ment de Parets pel Grup Municipal 

del Partit Popular entre els anys 

1995-1999 i 2003-2007; en tots 

dos mandats va accedir al càrrec 

com a candidat de la formació.

El maig del 2007, en la darrera 

sessió plenària del mandat i coin-

cidint amb la segona i darrera ve-

gada que va plegar, l'aleshores al-

calde Joan Seguer li agraïa la tasca 

realitzada, assegurant del Domin-

go Cepas: "Ha demostrat en els 

darrers anys lleialtat als seus 

principis".

El funeral es va celebrar dime-

cres a la tarda a les 16.30 h a l’es-

glésia de Sant Esteve.  

aj. parets

MUNICIPALS 2023

Neus Jordà es 
presenta com
a candidata

PARETS. Aquest divendres a les 19 

h al parc de la Linera tindrà lloc la 

presentació de Neus Jordà com a 

candidata de Parets per la Repú-

blica, en un acte en el qual tam-

bé hi participarà el paretà Jordi 

Turull. L'actual regidora repetirà 

al capdavant del partit en les seves 

segones eleccions municipals com 

a candidata.

Santiago Fernández, la millor 
nota de la 'Sele' al Torre de Malla
PARETS DEL VALLÈS. El Santiago 

Fernández, ha estat l'alumne que 

ha tret la millor nota de Parets a 

la Selectivitat. L'estudiant de 17 

anys de l'Institut Torre de Malla ha 

tret un 9,3 en la fase general de les 

PAU. "M'ho esperava, perquè és 

una nota semblant a la mitjana 

de la nota de batxillerat i estic 

content", explicava el jove un cop 

coneguda la nota.

Entre els exàmens que millor 

li van anar al Santiago en desta-

quen dos: el de matemàtiques i el 

d'anglès. Del primer, l'alumne va 

treure un 10 i és la prova que diu 

estar-ne més satisfet: "L'havia 

preparat molt i quan vaig aca-

bar l'examen ja estava content 

del que havia fet", confessa.

Pel que fa a la prova d'anglès 

diu que li va anar millor del que li 

havia anat el curs a l'institut.  En 

canvi, amb l'examen d'història és 

amb el que "vaig estar més nervi-

ós", admet, perquè és un dels que 

s'havia preparat menys. Amb tot, 

explica que al final la sort va estar 

del seu cantó: "Em sabia les dues 

preguntes que vaig escollir. Tot 

just eren els temes que havia 

preparat". 

Ara el Santiago espera conèixer 

quina serà la nota de tall per en-

trar al doble grau de física i quí-

mica, però assegura que ho té un 

pèl complicat: "Els últims anys la 

nota no ha baixat del 13 i jo tinc 

un 12,8". En cas de no entrar-hi la 

seva segona opció és estudiar Fí-

sica a la Universitat Autònoma de 

Barcelona (UAB). L'alumne asse-

gura que vol estudiar aquest grau 

perquè li agrada la física, sense 

tenir clar encara a què es voldrà 

dedicar professionalment.  

Les PAU al Baix Vallès
Enguany, els 43 alumnes presen-

tats per l'INS Torre de Malla han 

aprovat les PAU. Pel que fa al Baix 

Vallès, la gran majoria d'alumnes 

dels instituts que van presentar-se 

el juny a la prova l'han aprovat. 

El passat 29 de juny es donaven a 

conèixer les notes d'aquests exà-

mens que acaben sent rellevants 

pel futur acadèmic dels estudiants 

i que comporten molts nervis en-

tre els alumnes.

Al conjunt del Baix Vallès van 

presentar-s'hi 452 alumnes i 439 

(97,1%) van aprovar la fase gene-

ral. La millor nota de la comarca és 

un 9,8 i la va treure el Carlos Baca, 

de l'escola Sant Gervasi.  

EDUCACIÓ L'ESTUDIANT DE 17 ANYS DE L'INSTITUT PARETÀ HA TRET UN 9,3 EN LA FASE GENERAL DE LES PAU

SANTIAGO FERNÁNDEZ Ha estat la millor nota de l'Institut Torre de Malla

a.mir

s.c.

PRESENTACIÓ  Seguer va estar acompanyat del conseller Roger Torrent
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L'atur es manté en 

les 809 persones

PARETS. L'atur tanca el mes de juny 

a Parets amb la mateixa xifra de 

persones sense feina que el mes 

de maig (809) i una taxa d'atur de 

8,96%, segons dades de l'Obser-

vatori-Centre d'Estudis del Vallès 

Oriental. Amb tot, respecte al juny 

del 2021, el municipi ha experi-

mentat un descens de les persones 

inscrites a l'atur del 12,82%, és a 

dir, la localitat compta amb 112 

persones desocupades menys.  

OCUPACIÓ

Medalla d'Honor per  

a gerents de Grifols

PARETS. Foment del Treball ha 

guardonat amb les Medalles d'Ho-

nor de la patronal els consellers 

delegats de la companyia pareta-

na Grifols, Victor Grifols i Raimon 

Grifols, com a empresaris de l'any. 

L'entrega dels guardons es va ce-

lebrar el passat dilluns en el marc 

del Dia de l'Empresa de l'entitat a 

les Drassanes Reials de Barcelona, 

i amb la presència del president de 

la Generalitat, Pere Aragonès.

RECONEIXEMENT

Zanini i Barat Alte reben un 

ajut de la Generalitat per 

fomentar la reindustrialització

PARETS. Les empreses Zanini ETB 

Spain i Barat Alte, amb seu ambdu-

es a Parets, són dues de les les 44 

firmes catalanes que rebran part 

dels 27 milions d'euros que la Ge-

neralitat injectarà aquest any per 

fomentar la reindustrialització al 

territori.

Aquesta línia d'ajuts, que té un 

import màxim de 2,3 MEUR per 

empresa, s'adreça a donar suport 

a actuacions de reindustrialització, 

recol·locació, relocalització, noves 

inversions i adquisició d'empreses 

en dificultat. L'execució d'aquests 

projectes suposarà una inversió 

global de 519 MEUR a Catalunya i la 

generació de 1.838 llocs de treball.  

Els criteris de valoració són, en-

tre d'altres, el volum d'inversions, 

el nombre de llocs de treball, l'im-

pacte en proveïdors locals, l'atur 

de la comarca, l'impacte territorial, 

l'optimització dels residus o l'ús 

d'energies renovables. Així ho va 

anunciar dilluns el conseller d'Em-

presa i Treball, Roger Torrent, qui 

va resaltar que l'objectiu d'aquets 

ajuts és "la reindustrialització 

del país", afavorint que les empre-

ses optin per augmentar la produc-

ció a Catalunya i generar així també 

nous llocs de treball.  

Al Vallès Oriental, a banda de Ba-

rat Alte que rebrà 975.000 euros 

i Zanini ETB Spain que obtindrà 

800.000 euros, també es benefici-

aran d'aquests ajuts la companyia 

TAG Automotive, de Martorelles, 

amb 532.228 euros i Pindeco, de

Granollers, amb 137.593 euros. 

INDÚSTRIA LES FIRMES AMB SEU A PARETS, REBRAN EN TOTAL 1,8 MILIONS D'EUROS DE SUBVENCIÓ

REINDUSTRIALITZAR L'ajut per a Zanini serà de 800.000 euros

ARXIU
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La pressió exercida per la comunitat educativa de Can Vila ha aconseguit 

vèncer la primera batalla. Si res no canvia (i si es compleix un calendari que 

va a contrarellotge), el 5 de setembre tot l'alumnat de l'escola municipal 

d'educació especial podrà començar el curs a les instal·lacions de l'actual 

centre. Finalment, l'Ajuntament instal·larà uns mòduls com a mesura d'urgència, 

una solució que, en qualsevol cas, haurà de ser provisional, ja que l'objectiu 

últim, com reclama la família de Can Vila, és aconseguir un centre "digne". S'ha 

hagut de trobar una solució in extremis a un problema que s'arrossega de fa 

anys i al qual ni l'Ajuntament de Mollet ni el Departament d'Educació han donat 

la resposta en el moment que tocava, immersos en disquisicions jurídiques 

que només han fet que provocar un neguit innecessari als usuaris i les seves 

famílies.Qui haurà d'assumir les inversions? Doncs haurà de ser un jutge qui 

aclareixi qui té la competència i de qui és responsabilitat, però la picabaralla 

entre les administracions no ha de fer ombra al que realment importa: la qualitat 

educativa d'un col·lectiu vulnerable cm els infants i joves de Can Vila.

PRIMER TRIOMF PER A CAN VILA

Editorial

l divendres 1 de juliol a Mollet com 

a moltes ciutats i pobles de Catalu-

nya van haver convocatòries uni-

tàries contra la mort a les fronte-

res i, en concret, per la massacre 

a Melilla. La convocatòria a la nostra ciutat 

impulsada per Mollet Acull amb el suport 

de quasi 30 entitats socials i polítiques són 

l’expressió de la solidaritat amb la comuni-

tat subsahariana que aspirant també com 

éssers humans a una vida millor.

Les imatges a la tanca a la frontera entre 

Nador i la ciutat autònoma de Melilla van 

ser esfereïdores, degut a l’ús desproporcio-

nat de la forca per part dels cossos policials 

marroquins i espanyols que va provocar la 

mort d’almenys 37 persones.

Les vides negres importen
La ciutadania no podem mirar cap a un al-

tre costat, les vides negres també importen. 

Per això, des de Mollet en Comú volem con-

demnar la violència dels cossos policials i la 

política il·legal de devolució en calent.

Cal que les institucions europees i el Go-

vern de l’Estat protegeixin i garanteixin els 

drets humans i la vida de les persones que 

decideix immigrar, habilitant vies legals i se-

gures per arribar a territori europeu.

Cal instar el Govern de l’Estat a obrir una 

investigació per aclarir els fets ocorreguts i 

derivar responsabilitats polítiques i penals 

als responsables de la tragèdia, acompanyat 

que el president del govern espanyol retiri 

les seves declaracions realitzades elogiant la 

tasca repressiva de la policia.

Per acabar, cal una política migratòria que 

reconegui les imprescindibles aportacions 

de la ciutadania immigrada a l’estabilitat 

demogràfica i al creixement del mercat labo-

ral al nostre país i desenvolupar polítiques 

d’acollida i inclusió.

E

MARI CARMEN
MOYA

Regidora de Mollet en Comú

On porta als ciutadans 
aquesta situació de pressió 

constant, en què no hi ha límits 
a la sobrecàrrega general?

ls darrers anys Esquerra Republica-

na ha aconseguit situar-se a la cen-

tralitat política del país, una realitat 

que també hem pogut constatar al 

Vallès Oriental. Com a mostra, els resultats de 

les eleccions municipals del 2019, que situaven 

ERC com la primera força del Vallès Oriental en 

nombre de regidories (155), amb onze repre-

sentants al Consell Comarcal (els mateixos que 

el PSC) i un diputat provincial. Uns números 

que servirien per obtenir l’Alcaldia a 17 muni-

cipis, de les quals actualment ens en queden 

14 (una d’elles era compartida i vam perdre les 

de Parets i Sant Fost de Campsentelles a través 

de dues mocions de censura). Malauradament, 

aquests excel·lents resultats no van servir per 

acabar governant al Consell Comarcal ni a la 

Diputació de Barcelona, on la sociovergència 

es va activar per evitar que la voluntat trans-

formadora del republicanisme municipalista 

s’acabés posant en pràctica. Un pacte que tenia 

com a objectiu que res no canviés. 

Amb aquest bon punt de partida, i quan 

queda menys d’un any per a les eleccions 

municipals, des d’Esquerra Republicana al 

Vallès Oriental comencem a encarar aquesta 

nova cita amb les urnes amb la màxima il·lu-

Govern per transformar
sió, ambició i determinació i amb els objectius 

ben clars: en primer lloc, consolidar-nos com 

a la primera força municipalista a la comarca, 

millorant els resultats de fa ja més de tres anys; 

revalidar les nostres alcaldies als municipis 

mitjans, on ERC és tradicionalment molt for-

ta; i continuar penetrant amb força a les zones 

metropolitanes, amb Mollet i Granollers com 

a principals reptes. Aquests dos històrics bas-

tions socialistes se’ns presenten ara com una 

molt bona finestra d’oportunitat –amb el pas 

al costat de dos alcaldes que han exercit du-

rant gairebé dues dècades un hiperlideratge– i 

amb dues dones altament qualificades, com la 

Núria Maynou a Granollers i la Marta Vilaret 

a Mollet, escollides per encapçalar les seves 

respectives candidatures republicanes.

Ara bé, la nostra feina no acaba amb les elec-

cions. Just al contrari, és amb la constitució dels 

nous consistoris que comença la veritable tas-

ca. Volem guanyar per governar, per transfor-

mar la societat des dels valors republicans i per 

millorar la vida de la ciutadania, des del poble 

més petit a les grans ciutats metropolitanes. I 

necessitem fer-ho tant des de l’àmbit municipal 

com des de les institucions supramunicipals. 

Ara és l’hora d’Esquerra Republicana. Deixem 

enrere un model caduc, amb unes zones metro-

politanes que donen l’esquena a la resta del país 

i a l’inrevés, dues realitats territorials contrapo-

sades i enfrontades. Ajudeu-nos a fer-ho possi-

ble perquè només ho podrem fer entre totes i 

tots. Guanyarem, governarem i transformarem 

el Vallès Oriental. Som-hi!

E

ORIOL
LÓPEZ MAYOLAS

Secretari nacional de 
Coordinació Municipal d’ERC

Regidor a Mollet del Vallès

a/el sra./sr. X ha anat a una con-

sulta mèdica, li han donat la bai-

xa i l’han derivat als serveis de 

salut mental. Porta una llarga 

temporada amb un malestar im-

portant al seu lloc de treball. Han reduït per-

sonal i ara ell sol ha de fer la feina que abans 

feien entre tres. Sent que no arriba a tot i que 

fa les coses a mitges. No és només això sinó 

que s’hi afegeix que l’exigència i el control 

d'allò que fa són cada vegada més grans. Els 

indicadors de qualitat són només números 

que de qualitat no hi entenen gens. Sent que 

no es valora la seva feina i cada vegada ha de 

fer més amb menys recursos. Ja han comen-

çat a cridar-li l’atenció perquè sembla que 

està distret i que no hi posa prou atenció ni 

afany i ha començat a dur la feina a casa, la 

seva família ho entén, però se’n queixa. Cada 

vegada se sent més angoixat i ha deixat tam-

bé de veure amics els caps de setmana. Ja no 

dorm bé i comença a estar al límit, però de 

límits no se’n pot posar perquè corre el risc 

de perdre la feina. Finalment, el cos els hi 

posa. Avui ha tingut una crisi d’angoixa, pen-

sava que es moria.

Li han dit que de l’ansietat i l’estrès li ha 

vingut una depressió. Ara està en tractament 

segurament amb fàrmacs, perquè no hi ha 

prou psicòlegs per dur a terme el tractament 

psicoterapèutic que li caldria (dit sigui de 

passada que els professionals de la salut tam-

bé van de bòlit i no donen l’abast). Es comen-

L

AL LÍMIT

Psiquiatra

EULÀLIA RIPOLL
Paraules a 

l'epidermis

ça a trobar millor, però el que no es pot treu-

re de sobre és el pànic de tornar a treballar.

Aquest és un cas genèric dels que cada 

dia se’n troben més a les consultes. Solen 

ser persones autoexigents, que els agrada 

fer bé la seva feina i no poden. També solen 

parlar de què tenen companys a qui tot això 

els rellisca, s’ho agafen prou bé, passen de 

tot i viuen millor. Tal vegada també passa 

que just a aquests companys és a qui menys 

s’exigeix i són els que no arribaran a la con-

sulta mèdica.

Hi ha un mesurador de salut social? Cap a 

on anem realment?

On ens porta aquesta situació de pressió 

constant, en què no hi ha límits a la sobre-

càrrega general? Els ciutadans normals es-

tem vivint una pressió creixent no només 

laboral com el cas descrit, sinó general. Cri-

si econòmica, inflació descontrolada, crisi 

bèl·lica i tot justifica un augment del cost 

de les necessitats bàsiques, de les que no 

es pot prescindir, preus desorbitats de llum 

i combustible i el cistell de la compra cada 

vegada més car.  Moltes vegades tenim la 

sensació que se’ns està portant al límit. Al 

límit de què?
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Aquestes darreres setmanes ha 

sortit a la llum a Mollet la trista 

notícia que l’Escola d’Educació 

Especial de Can Vila pateix, en dos 

dels seus edificis, unes esquerdes en els fo-

naments que impedien que es pogués iniciar 

les classes al setembre.

El Departament d’Educació de la Generali-

tat s’ha negat a fer cap inversió a l’escola i no 

ha tingut en compte l’impacte que pot tenir 

en aquests alumnes, alguns amb complica-

cions mèdiques molt greus. Ha hagut de ser 

l’Ajuntament el que ha confirmat a l’escola 

que instal·larà durant aquest estiu uns mò-

duls provisionals per poder iniciar el curs.

Des de Podem donem tot el suport a l’Es-

cola Can Vila, alumnes, famílies, docents i 

equip de l’Institut Municipal de Serveis al 

Discapacitat de Mollet. Els hi volem trans-

metre que no estan sols i que ens tindran 

al seu costat per reclamar i lluitar per una 

solució definitiva i pel que és una vergonya 

i una deixadesa de les seves competències, 

per part de la Generalitat.

Any rere any, hem anat denunciant que els 

pressupostos en educació de la Generalitat 

van baixant i no rectifiquen la manca d’in-

Defensem Can Vila
versions en l’escola pública.

Tenim un dèficit endèmic en la inversió de 

la Generalitat en l’escola pública. A Mollet fa 

dècades que es fan pegats a unes instal·laci-

ons i uns centres educatius cada vegada més 

envellits que necessiten inversió en temes 

fonamentals com són estructura o instal·la-

cions d’aigua, calefacció o electricitat.

Aquestes intervencions als centres edu-

catius són bàsiques i un element essencial 

per l'equitat entre els nostres infants i que 

necessiten una inversió decidida.

El que està passant a Can Vila és només la 

punta de l’iceberg de tota la deixadesa i la man-

ca d’inversió del Departament de la Generalitat 

a l’educació pública de la nostra ciutat.

Aquests alumnes es mereixen la inversió 

per una escola digna i adaptada a les seves 

necessitats.

Des de Podem demanem al conseller Cam-

bray que prengui mesures com més aviat 

millor. Els nostres alumnes de Can Vila es 

mereixen una solució urgent i definitiva.

A

NÚRIA
MUÑOZ HERRERA

Regidora d'infància de Mollet 
Candidata de Podem

Tenim un dèficit endèmic en la

inversió de la Generalitat en 

l'escola pública. A Mollet, fa anys

que es fan pegats a uns centres

cada vegada més envellits

l 2014, un seguit de gent inquieta 

pel que passava al nostre municipi 

ens vam trobar al voltant d'Esquer-

ra Republicana, buscant vehicular 

un canvi a un model caduc de gestió munici-

pal. En aquell moment, no teníem representa-

ció a l'Ajuntament, i sabíem que necessitàvem 

un revulsiu al nostre projecte, algú capaç de 

convèncer a tothom de què hi havia una altra 

manera de fer les coses, algú amb compromís 

per assumir els valors de transformació i com-

prometre's amb el nostre poble. I vam posar 

nom i cognoms a aquest revulsiu: Jordi Seguer.

El 2015 vam fer una forta embranzida en-

trant a l'Ajuntament amb 3 regidors, i aquí va 

començar una feina constant de picar pedra 

durant 4 anys. El treball incansable amb en Jor-

di i en Ramon i tota la Secció Local d'ERC, va fer 

que a les eleccions municipals de 2019 aconse-

guíssim una representació de 5 regidors. Era 

moment de canvi, i totes les forces que el dema-

nàvem (o suposadament demanaven) ens vam 

entendre per formar el Govern Plural, liderat 

per en Jordi com alcalde de la nostra vila.

Al Govern Plural vam descobrir un Jordi en-

tregat com ningú al seu poble, exigent per ser-hi 

El millor candidat per guanyar
a tot arreu sempre al servei de la ciutadania. Un 

Jordi confiat en els seus regidors, amb ganes de 

fer equip, trobar-se amb tothom i escoltar totes 

les veus. També vam descobrir un Jordi valent, 

que no va deixar passar ni una vella política, que 

era garant d'aturador de qualsevol mala praxis. 

Un Jordi amb ganes de transformar, de fer-ho 

diferent, de buscar vies noves i alternatives.

El Govern Plural amb en Jordi, la Montse 

Lara, la Folguera, l'Enrique, el Joan i la Carme 

va ser un repte per Ara Parets i també un apre-

nentatge immens. I un dels aprenentatges que 

ens enduem és que quan transformes, quan 

governes per la ciutadania i no per tu mateix, 

els de sempre faran el que sigui per aturar-te, 

inclús renunciar als compromisos adoptats.

I així és com el gener del 2021, els de sempre 

(o millor dit, les de sempre) van córrer a fer una 

moció de censura per retornar el gris del PSC a 

l'Alcaldia de Parets, com sempre.

No ens han volgut donar mai motius, però 

ara ja sabem els motius; fraccionament de 

contractes, operacions urbanístiques, la xarxa 

clientelar. El de sempre.

I és per això que avui, estem preparades per 

tornar a obrir les portes i finestres de l'Ajunta-

ment perquè creiem que és el deure que tenim 

amb la ciutadania. I és per això que avui estem 

més forts per tornar-hi. Realment avui no do-

nem un tret de sortida, sinó que és una volta 

més en aquesta cursa de fons que estem deci-

dides a guanyar. I per guanyar, tenim el millor 

candidat per fer-ho possible.

E

KÈNIA
DOMÈNECH

Portaveu nacional del Jovent 
Republicà i regidora d'Ara 

Parets ERC a Parets
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ESPORTS

La UD Molletense, al grup 2El CB Mollet repeteix al grup Est de la LEB Plata
Ja es coneixen els grups de la Segona Catalana 

2022-2023. L'únic equip baixvallesà de la 

categoria serà la UD Molletense, que ha quedat 

enquadrada al subgrup 2A, on s'enfrontarà a 

clubs del Vallès Oriental i del Barcelonés.

La Federació Espanyola de Bàsquet ha anunciat els dos grups que 

formaran la LEB Plata 2022-2023, amb el CB Mollet al grup Est. Els 

rivals del conjunt molletà seran: Benicarló, Sant Antoni, Cartagena, 

Hestia Menorca, Cornellà, Gran Canària B, Alginet, Prat, Peñas de 

Huesca, Bahía San Agustín, L'Hospitalet, Salou i L'Horta Godella.

MOLLET / PARETS. Ja es coneix la 

composició de les agrupacions 

territorials de la Primera Catalana 

masculina per a la nova temporada 

2022-2023. La Federació Catalana 

de Futbol publicava divendres els 

tres grups, amb 16 equips conjunts 

cadascun. El grup 1 comptarà amb 

els dos equips baix vallesans de la 

categoria: el CF Mollet UE i el CF 

Parets. També hi haurà dos equips 

més de la comarca: l'EC Granollers 

i el CF Caldes. 

L'agrupació està formada amb 

equips de vuit comarques dife-

rents, entre les províncies de Bar-

celona i Girona. De la província 

gironina hi ha Figueres i L'Escala 

(Alt Empordà), Bescanó i Can Gis-

bert del Pla (Gironès), Palamós 

(Baix Empordà), Banyoles (Pla 

de l'Estany) i Bosc de Tosca (La 

Garrotxa); mentre que de la bar-

celonina, hi ha Manlleu, Torelló i 

Vic (Osona) i Mataró (Maresme), a 

banda dels quatre vallesans.  

Aquestes agrupacions són de 

caràcter provisional, abans que 

es produeixi el sorteig del calen-

dari de partits. L’inici de la lliga a 

la Primera Catalana serà el cap de 

setmana de l'1 i 2 d'octubre.

El CF Mollet UE i el 
CF Parets ja coneixen els 
rivals per a la 2022-2023

FUTBOL | Primera Catalana  ELS EQUIPS BAIXVALLESANS REPETIRAN AL GRUP 1 DE LA CATEGORIA

Alèxia Putellas pateix una 
lesió de gravetat al genoll

MOLLET. Alèxia Putellas ha patit 

una lesió de gravetat mentre es 

preparava per a l'Eurocopa amb 

la selecció espanyola. La molleta-

na pateix un trencament del lliga-

ment encreuat del genoll esquer-

re, una lesió que l'apartarà dels 

camps 6 mesos, com a mínim.

La jugadora es trobava concen-

trada a Anglaterra amb la selecció 

espanyola, on es preparava per a 

l'Eurocopa que comença aquest 

divendres. Putellas es va retirar 

de l'entrenament de dimarts al 

matí amb molèsties i les primeres 

exploracions van posar en dubte 

la seva participació en el torneig 

europeu. Finalment, el diagnòstic 

és més greu del que es pensava, ja 

que els serveis mèdics de la RFEF i 

de l'hospital King Edward VII's de 

Londres han confirmat el trenca-

ment del lligament encreuat.

El període habitual de baixa en 

aquest tipus de lesions sol ser de 

6 mesos, però en el cas de les ju-

gadores femenines pot allargar-se 

fins als 10 o 12 mesos. Per tant, 

la molletana no es perdrà només 

l'Eurocopa, sinó que també estarà 

absent durant gran part de la tem-

porada que ve amb el Barça. 

Sense Eurocopa
Putellas debutava amb la selecció 

espanyola a l'Eurocopa divendres, 

en un partit on ja no estarà la de 

Mollet. La d'aquest estiu hauria 

estat la tercera participació de la 

jugadora en la màxima competició 

europea, després de 2013 i 2017. 

Aquest cop la selecció espanyola 

partia com una de les favorites de 

la competició, un estatus que es 

veu tocat per l'absència de la mi-

llor jugadora del món. S.C.

FUTBOL  LA MOLLETANA ESTARÀ 6 MESOS DE BAIXA, COM A MÍNIM

SENSE EUROCOPA Alèxia Putellas es trobava preparant el torneig amb la selecció

A.P.

El Kawasaki Català Aclam 
torna a guanyar al Circuit
BAIX VALLÈS. La tradició de les 24 

Hores de Catalunya de Motoci-

clisme estén la seva història un 

any més. La 27a prova, una edició 

de rècord, va acabar en mans de 

l'equip Kawasaki Català Aclam, 

format per Julien Pilot, Gabriel 

Pons, Stephane Egea i Johan Ni-

gon. L'esquadra va segellar la seva 

novena victòria a la prova, 19 anys 

després del seu primer triomf al 

traçat baixvallesà.

També hi va haver altres prota-

gonistes, com l'equip FR Moto, de 

Bigues i Riells, que va aconseguir la 

segona posició amb alguns impre-

vistos durant la cursa. També va 

pujar al podi el sorprenent Team 

DRC 37 que va assolir el tercer lloc 

després dels inconvenients del 

BMD Performance-B Motorsport i 

el Box 69 Racing.

Pel que fa a les diverses catego-

ries, el Kawasaki Català Aclam es 

va adjudicar la victòria de la cate-

goria Endurance World Champi-

onship; el Team DRC 37 va ser el 

millor de Superstock 1000; a Open 

Superbike va destacar el Team 

Bimtrazer Fly; i a Supersport 600 

van pujar al primer esglaó del podi 

Guillem Erill, Jordi Esteve, María 

Herrera i Daniel Saez, tots ells al 

Martimotos by Alma.

Unes 24 hores molt dures
La 27a edició, que presentava una 

de les xifres de participació més 

altes dels últims cinc anys, va ser 

especialment difícil. Les altes tem-

peratures, les nombroses hores de 

rodatge i la nit en particular van 

posar a prova a tots els partici-

pants. Dels 54 inscrits, van ser 42 

formacions les que van veure la 

bandera de quadres. 

MOTOR  L'EQUIP S'HA ENDUT LES 24 HORES DE MOTOCICLISME

A META L'equip de la marca Kawasaki ha estat el vencedor de les 24 Hores

CIRCUIT DE CATALUNYA

CICLISME

El Circuit dona pas 
als pedals amb la 
cursa Mussara 24 
Hores BiCircuit
BAIX VALLÈS. El Circuit de Barcelo-

na-Catalunya deixa aquest cap de 

setmana la competició de motor i 

se centra en els pedals. La Mussara 

24H BiCircuit omplirà el traçat dia 

i nit amb ciclisme.

Aquesta prova permet als ci-

clistes rodar per un entorn únic, 

un traçat internacional de primer 

nivell pel qual passen els millors 

certàmens de motor del món.

Com en les passades edicions, 

la Mussara 24H BiCircuit permet 

participar en les modalitats de 

6, 12 o 24 hores. A més, segons 

la categoria triada, cada equip el 

podran formar des de 2 fins a 8 

ciclistes. La competició comença 

el dissabte 9 de juliol a les 10 h a 

l'estil Le Mans i acaba el diumenge 

exactament a la mateixa hora.

Cap de setmana de ciclisme
El Circuit serà seu també de diver-

ses competicions de la Federació 

Catalana de Ciclisme. Una vegada 

hagin finalitzat les 24 hores, es do-

narà pas a les proves de carretera 

puntuables per a les categories 

Cadet i Júnior Fèmines, Elit S23 Fè-

mines, Màster Fèmines, Màster 30 

i Màster 40.

El Circuit de Barcelona-Catalu-

nya no obrirà les portes al públic 

durant la celebració de l’esdeve-

niment. Només es permetrà l’en-

trada als participants i acompa-

nyants. 
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L'esport paretà premia 

els millors de la temporada

PARETS. La Nit de l'Esport de Pa-

rets va tornar divendres passat 

amb la 22a edició al Teatre de Can 

Rajoler, on es van premiar els mi-

llors esportistes de la temporada 

2021-2022. La gala va comptar 

amb representació de tots els 

clubs esportius paretans i també 

del govern local. 

Cesc Ullar, del Club Atletisme, i 

Maria Escalante, del Club Patí, van 

ser els guanyadors dels premis a 

millor esportista d'esports indi-

viduals. El FS Parets va triomfar 

als reconeixements als millors 

dels esports col·lectius, amb Raúl 

Fuentes i Carla Martín com a gua-

nyadors.

Pel que fa als guardons en equip, 

el sènior del Club Handbol va re-

collir el premi en categoria mas-

culina, mentre que les màsters del 

Club Natació ho van fer a la feme-

nina. També es van lliurar altres 

guardons i reconeixements als es-

portistes de les diverses categori-

es i entitats del municipi.

Les entitats van nominar en-

guany un total de 81 esportistes i 

11 equips.

L’alcalde de Parets, Francesc 

Juzgado, va destacar que "el nivell 

d’esport de Parets és molt alt. 

A més, després d’aquests dos 

anys d’aturada de la normali-

tat, poder-ho tornar a celebrar 

és doblement especial". Per la 

seva part, el regidor d’Esports, 

Alejandro Villena, va explicar que 

“en la gala de la Nit de l’Esport, 

a més de fer el reconeixement 

a l’esport, també hi ha el premi 

al reconeixement dels valors i 

reconeixements a persones im-

portants vinculades al món de 

l’esport al municipi”. 

POLIESPORTIU  CESC ULLAR, MARIA ESCALANTE, RAÚL FUENTES I CARLA MARTÍN, RECONEGUTS

GUARDONATS  Els millors esportistes de Parets van rebre els reconeixements

aj. parets

FUTBOL | Primera Catalana  EL CLUB AVANÇA EN LA PREPARACIÓ

El CF Parets mantindrà la 
base del primer equip per 
a la temporada que ve
PARETS. El CF Parets es troba en 

plena preparació de la temporada 

2022-2023, quan el primer equip 

tornarà a jugar a Primera Catala-

na. El club mantindrà la base i gran 

part de l'equip, però també es re-

força amb, de moment, 5 fitxatges.

Una d'aquestes incorporacions 

és la del davanter Gerard del Río, 

que arriba des del Martinenc. Del 

Río pot jugar "a qualsevol po-

sició d'atac" i és un jugador que 

"utilitza molt els espais", segons 

Javi Lòpez, segon entrenador de 

l'equip. El mateix perfil compleix 

José González, qui prové del Mo-

llet i també reforçarà la davantera. 

També a l'atac juga Oriol Donadeu, 

que torna al Parets on ja va ser-hi 

com a cadet. El tècnic el defineix 

com un futbolista amb "molt gol" i 

"moltes ganes de crèixer". 

A la defensa se sumen els noms 

de Toni Calvo, ex de la Montañesa, i 

del ja anunciat Jordi Vallcorba, uns 

jugadors dels quals s'espera que 

aportin "experiència" a la defensa, 

segons comenta López.

Javi López, assegura que tenen la 

planificació de l'any que ve "bas-

tant avançada". El tècnic confir-

ma que mantindran "el 80% de 

la plantilla", ja que això els ajuda 

a "assentar el grup". Tot i això, 

el preparador afirma que estan 

treballant en més incorporacions: 

"Un jugador de banda i un punta 

són les prioritats".  s.c.

PARETS. L'FS Parets ha anunciat 

totes les novetats pel seu primer 

equip en els últims dies. Desta-

quen les renovacions del cos tèc-

nic i de 7 jugadors, a més de les 6 

incorporacions que reforçaran a 

l'equip paretà. 

L'entrenador José Manuel Ibáñez 

i el seu equip seguiran dirigint el 

projecte del club de Parets en una 

nova temporada a Divisió d'Honor. 

Per fer-ho comptaran amb 6 

nous jugadors: Kimet Doñate, qui 

torna a les pistes després d'una 

llarga lesió; Aran Amaro, porter 

que arriba des del Cerdanyola; Nil 

Molist i Eric Combes, ambdós del 

Ripollet; David Hierro, des del Pa-

lau; i Uri Gómez, des de Les Corts.

Aquests fitxatges estaran acom-

panyats dels 7 futbolistes de l'FS 

Parets que han renovat aquests 

darrers dies. 

L'FS Parets confirma la 

seva plantilla 2022-2023 

amb sis cares noves

FUTBOL SALA | Divisió d'Honor  TAMBÉ HAN RENOVAT EL COS TÈCNIC I SET JUGADORS DE L'EQUIP

La segona edició de les 12 hores de futbol sala femení de l'FS Parets van omplir 

el Pavelló Joaquim Rodríguez durant tot el dissabte, des de les 9 h fins a les 21 

h. L'ACE Riudellots va ser el guanyador del torneig per davant de l'IES Manuel 

Blancafort de La Garriga i l'equip local de l'FS Parets. El FS Vilamajor (quart) i 

l'AD Can Cuyàs (cinquè) van completar el planter d'equips participants.

Fs parets

Tornen les 12 h femenines de l'FS Parets
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El CRA'P programa 'Win-do-w', 

un xou de la clown Sara Pons

MOLLET.  El xou de clown en movi-

ment Win-do-w, de la montmeloni-

na Sara Pons, omplirà d'art el parc 

de les Pruneres aquest divendres a 

les 19 h en aquesta proposta escè-

nica programada pel CRA'P dins del 

Refresc'Art –organitzat per l'Ajun-

tament de Mollet–. Pons és una 

clown fascinada i lliurada a l’instant, 

indaga a les profunditats dels con-

flictes que afligeixen l’ésser humà a 

mode de joc. Les seves aliades, fulles 

seques, guarden records, alguns ja 

passats a l’oblit. Recull, descobreix, 

camina i transporta l'espectador a 

un imaginari de finestres que desco-

breixen històries.

També al parc de les Pruneres
Els pròxims dies també hi hau-

rà altres propostes al parc de les 

Pruneres, com és el cas del concert 

de la Mollet Jazz Band, de l'Escola 

Municipal de Música i Dansa, que 

serà dissabte a les 20 h, sota la di-

recció de Josep M. Aparicio. Dijous 

a les 19.30 h arribarà Teatre Arro-

segat de Catalunya, a càrrec de la 

Cia Teatre Nu, dins de La Xarxa al 

Parc!.

Reivindicant l'art africà
El Museu Abelló és també un al-

tre dels escenaris del Refresc'Art 

i enguany hi ofereix diverses pro-

postes vinculades amb l'art forà. 

La pròxima serà dijous a les 20 

h amb el concert afrobrasiler de 

Mirla Riomar, qui transmet en la 

seva música l'ancestralitat i les 

arrels socials d'una Brasil que ha 

fusionat diverses cultures al llarg 

de la història, marcada per la colo-

nització. Aquesta és l'única de les 

actuacions esmentades que reque-

reix entrades, i s'han de reservar a 

molletvalles.koobin.com, però són 

gratuïtes.  

ARTS ESCÈNIQUES  TAMBÉ HI ACTUEN LA MOLLET JAZZ BAND, TEATRE NU I MIRLA RIOMAR

ampc

SARA PONS

s.p.

La nota musical del Refresc'Art

El primer cap de setmana de la programació del Refresc'Art va estar 
monopolitzat pel vessant musical. El Teatre Can Gomà-Josep Maria Pou 
acollia una actuació de l'Escola Municipal de Música i Dansa; Estoc de Veus 
actuava a la Terrassa del Museu; l'Associació Musical Pau Casals donava 
la nota musical a la plaça Major; i AMAM programava el segon Directe al 
Carrer (plaça Catalunya) amb Aleix Tort.

Tribut a Raffaella Carrà
i djs locals, a Sant Fost

SANT FOST.  Hola Raffaella aterra 

aquest divendres (22.30 h) a la 

zona esportiva de Sant Fost per tri-

butar la gran diva Raffaella Carrà. 

Agafant el nom del famós progra-

ma de televisió que ella presenta-

va, els espectadors gaudiran d'un 

xou de ritme trepidant, amb músi-

ca i ball en directe, així com d'una 

actuació per a totes les edats on 

repassarà els seus èxits i coreogra-

fies que van marca una època. La 

cantant i ballarina italiana Vanessa 

Grillone dona vida a Raffaella.

D'altra banda, l'endemà dissab-

te, de 22 h a 3 h, el mateix emplaça-

ment acollirà la primera edició del 

Colles Fest, una festa organitzada 

per les Colles de Sant Fost amb la 

música dels djs locals Del salon a la 

discoteque, dj Puga i dj Kubata. Tot 

plegat, amb grans èxits, patxanga, 

reggaeton i rumba, entre d'altres, 

servirà com a "festa per celebrar 

el retorn de les Colles, després 

de tant de temps aturats", apun-

ta el president de l'entitat, Jaume 

Corts.  

MÚSICA  SERÀ A L'ESCENARI DE LA ZONA ESPORTIVA

HOLA RAFFAELLA  Interpretaran els grans èxits de la diva italiana

la catifa roja

L'Espai On, a Carrencà

MARTORELLES.  El Pati de Carren-

cà tornarà a ser aquest dissabte 

(de 18 h a 23 h) l'escenari d'una 

nova edició de l'Espai On, un esde-

veniment cultural organitzat per 

l'Ajuntament i que pretén esdeve-

nir un espai de visibilitat a la rea-

litat de les dones en diferents àm-

bits des d'una perspectiva lúdica.

A les 18.30 h arrencarà una 

mostra de comerços locals. A les 

19 h, la performer martorellesen-

ca Mercè Ortega estrenarà el seu 

espectacle de clown Sense bolets. I 

a les 21 h arribarà l'actuació mu-

sical de petit format d'Alaire, un 

grup format per quatre dones mul-

tiinstrumentistes originàries de 

Catalunya, d'Irlanda i d'Andalusia 

i que fusionen estils característics 

de tots tres territoris. L'entrada té 

un preu d'1 euro (inclou una begu-

da) i es pot adquirir a martorelles.

cat/entrades. A més, durant tota 

la nit hi haurà servei de bar i tapes 

calentes.  

HI ACTUARAN LA PERFORMER MERCÈ ORTEGA I EL GRUP ALAIRE

MERCÈ ORTEGA

aj. martorelles

CULTURA
Activitats pels 15 anys d'Abacus a Mollet'Cuinant poesia', a Martorelles
La botiga Abacus de Mollet celebra enguany 15 anys i han preparat 

activitats durant tota la setmana vinent, de 18.30 h a 20 h. En aquest 

ordre, de dilluns a divendres, hi haurà els tallers: fes el teu atrapasomnis; 

dissenya la teva pokeball; dibuixa kawaii d'animals; aprèn a fer una làmina màgica; i omple l'estiu de flors amb magic dough, divendres.
La Biblioteca Lolita Milà (Martorelles) 

organitzarà dijous, de 18 h a 19.30 h, la proposta 

cultural Cuinant poesia, a càrrec de Moi Aznar. Es 

tracta d'un espectacle/taller de poesia, destinat a 

nens i nenes de primària, cicle mig i cicle superior.

dissabte 9

diumenge 10

divendres 8

La meteorologia a Mollet en directe a www.molletmeteo.cat

Situació de calma anticiclò-

nica, amb cel absolutament 

serè, el sol lluint tot el dia 

i les temperatures pujant 

lleugerament.

Pocs canvis en la situació 

meteorològica, per no dir 

cap. Anticicló, cel serè, sol 

i temperatures molt sem-

blants a les d’ahir..

No s’esperen canvis 

importants avui, a l’espe-

ra d’un increment de les 

temperatures la setmana 

vinent, quan es preveuen 

valors altre cop caniculars.

EL TEMPS per Felip Comas 

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

DIJOUS, 30 29ºC 20ºC 27ºC - 29 km/h SE

DIVENDRES, 1 26ºC 20ºC 23ºC - 37 km/h SE

DISSABTE, 2 28ºC 18ºC 27ºC - 32 km/h SE

DIUMENGE, 3 31ºC 20ºC 31ºC - 31 km/h SE

DILLUNS, 4 32ºC 21ºC 28ºC - 29 km/h SE

DIMARTS, 5 31ºC 21ºC 28ºC - 29 km/h SE

DIMECRES, 6 31ºC 22ºC 28ºC 2,2 32 km/h W

Registres de la setmana * Dades a les 19 h de l’estació meteo de Mollet (Est. de França)
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Cinc hores d'actuacions van omplir d'art una nova edició del tradicional Gazpacho 

por sevillanas que organitzava el Centro Cultural Andaluz de Mollet dissabte a Can 

Mulà. Els assistents van poder gaudir de la música i la dansa que oferia l'entitat, 

però també del gaspatxo: l'entitat en va repartir 100 litres. Foto: cca mollet

Sevillanes i cent litres de gaspatxo

Sardanes de primavera
MOLLET. Tradicions i Costums ce-

lebra aquest divendres a les 21 h 

al parc de les Pruneres la Ballada 

de Primavera. Es tracta d'una ac-

tivitat prevista per al passat 26 de 

març, però que van haver d'ajor-

nar a causa de la pluja.

La Cobla Ciutat de Girona tocarà 

una desena de temes: Esclat de pri-

mavera, Lluna, Maregassa, Poble 

de Fillols, Portbou sardanista, El 

campanar de Mollet, Quimeta boni-

ca, Tossa, cala Bona, Fent amics i La 

Santa Espina.  

SERÀ AQUEST DIVENDRES AMB LA COBLA CIUTAT DE GIRONA

Concerts de Lullaby
i T-Nue al Jardinet
MOLLET.  El Casal Cultural ofereix 

aquest divendres a les 22 h Música 

al Jardinet. L'esdeveniment tindrà 

lloc –com el mateix nom indica– al 

Jardinet del Casal i els assistents 

podran gaudir de les actuacions 

musicals de Lullaby i T-Nue.

Els primers són una banda de 

versions de temes pop i rock naci-

onal i internacional des dels anys 

80 fins a l'actualitat.

Els segons, T-Nue, són una ban-

da vallesana amb un projecte mu-

sical de temes propis, amb lletres 

escrites des del cor, cantades amb 

sentiment i amb molta persona-

litat, i que garanteix molta ener-

gia al concert, que engegarà a les 

23.30 h.

Les portes s'obriran a partir de 

les 21.30 h, l'entrada té un preu de 

5 euros (inclou una consumició) i 

hi haurà servei de barra a càrrec 

de les colles de Morats i Torrats.  

 'MÚSICA AL JARDINET', DIVENDRES A PARTIR DE LES 22 H

T-NUE  Garanteixen una actuació molt enèrgica

t-nue

ACTIVITATS

Màgia, circ i 
música, en el
nou Biblioparc

PARETS. El parc de La Linera acull 

des de dimarts i fins al pròxim 19 

de juliol una nova edició del Bibli-

oparc, amb tres setmanes temàti-

ques dedicades a la màgia, al circ 

i a la música respectivament, amb 

tallers i espectacles familiars. 

Les activitats s'han iniciat amb la 

Setmana de la Màgia, que conclou 

aquest divendres amb l'espectacle 

Què sortirà d’aquest barret?. Les 

jornades seguiran amb la Setmana 

del Circ, que inclourà: Una postal 

de circ (11 de juliol); El circ és un 

conte, a càrrec d’Oli Clown (12 de 

juliol); Un photocall molt pallasso 

(13 juliol); Manualitats acrobàti-

ques (14 de juliol); i Pintacares (15 

de juliol). L’última setmana del Bi-

blioparc estarà dedicada a la músi-

ca amb les activitats següents: Do, 

re, mi... fes el teu instrument (18 de 

juliol) i Rediversió, a càrrec de Set 

de So (19 de juliol).

El Biblioparc és un servei que 

ofereix la Biblioteca Can Rajoler 

des de l'any 2.000 i que les seves 

activitats es desenvolupen entre 

les 17.30 h i les 19.30 h.  
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nguany recuperem la 

normalitat, per això ano-

menem la Festa Major: 

Tornem a la normalitat!

I recuperem l'Eixam-

plem la Festa a diferents espais del 

municipi tots els caps de setmana 

de juliol. Tornarem a viure una gran 

Festa Major d’Estiu, com abans de 

la pandèmia. I hem previst la millor 

de les festes.

Consolidem els Dies de la Dansa i 

de la Música Locals instaurats l’any 

passat per donar més protagonisme 

als nostres artistes, grups i entitats.

Incloem el Festival Parc de la Line-

ra (A. Binary Emotions Knights) 

dins de la programació, amb molts 

grups paretans, estrenem el teatre 

popular Veus de Parets de la Queralt 

Riera, i vídeo Art 3D amb l’Iris Paris.

Vull agrair la participació activa 

de les nostres entitats, cossos de se-

guretat, d’emergències i voluntari-

at, i de la nostra Comissió de Festes.

Tindrem un pregoner de luxe, 

Joan Pera, qui ja va ser a l’estrena 

del Teatre de Can Rajoler, que cele-

bra 25 anys, motiu de la samarreta 

de la Festa.

El Pot Petit, Els Catarres, Manel 

Fuentes, Fitos y el Fitipaldi, les or-

questres Maravella i La Principal de 

la Bisbal, una Festa de La Pedra del 

Diable única, castell de focs... 

Desitjo una bona Festa Major a 

tothom!!

E

FRANCESC

JUZGADO
Alcalde de

Parets del Vallès

Tornem a la
normalitat!

Queralt Riera i Iris Paris són dos dels artistes paretans amb un gran protagonis-

me a la programació. De fet, van ser els dos convidats a la roda de premsa de 

presentació. El dimecres 20, Riera presentarà a Can Rajoler una doble sessió de 

teatre documental, sota els noms de Veus de Parets (20 h) i Parets en veus (21 

h), interpretat per veïns de Parets i amb històries reals del poble o dels mateixos 

intèrprets. D'altra banda, durant la Festa Major també hi haurà a l’escenari gran 

del parc una projecció de Vídeo Art 3D a càrrec de l’artista local Iris Paris.

L'art de Queralt Riera i Iris Paris

El 25è aniversari de Can Rajoler és un dels temes 

centrals de la festa i és per això que el cartell s'havia 

d'inspirar en l'equipament. Enguany, la proposta 

guanyadora ha estat obra de Daniel Latorre. A més, 

fins al 31 de juliol es pot visitar a Can Rajoler l'exposició 

amb tots els cartells presentats a la 16a edició del 

concurs de disseny de la imatge de festa major.

El cartell, obra de Daniel Latorre
heribert gallardo 

Parets torna a estar de festa major. Si bé serà a 

final de mes quan arribi el major esclat festiu, 

tot el mes està farcit d'activitats. Un dels actes 

estrella és el pregó, que arribarà el divendres 

22 a les 19.15 h a la plaça de la Vila a càrrec de 

Joan Pera, un personatge totalment idoni per a 

la festivitat actual en què es commemoren els 

25 anys de Can Rajoler: Pera va actuar tant en la 

inauguració de l'equipament, com el gener en 

l'aniversari del primer quart de segle.

Aquell mateix dia, el teatre i la cultura popu-

lar també en seran protagonistes. Pel que fa al 

primer àmbit, se celebrarà la 22a Nit del Teatre 

al carrer, amb propostes al Barri Antic des de 

les 18.30 h. Algunes de les actuacions seran A 

la fresca, d'Anna Confetti; El gran final, de Bu-

craà Circus; La gran família, de la Companyia 

Fadunito; o Horses in town, dels paretans Sàn-

dal Produccions.

Quant als clàssics més populars, a les 18.55 h 

hi haurà el toc de campanes a l'església de Sant 

Esteve, el toc d'inici i l'entrada del bestiari local 

a la plaça de la Vila serà a les 19 h, la tronada 

de Diables serà mitja hora més tard i a les 22 h 

arribarà la gran esperada representació de la 

27a Festa de la Pedra del Diable.

L'endemà dissabte 23 prosseguiran les ac-

tivitats del bestiari al Barri Antic. A les 7.30 h 

protagonitzaran l'albada del gall; a les 8.45 h 

engegarà la cercavila 

d’autoritats; en acabar, 

serà el torn de l'esmor-

zar; i a partir de les 10 

h arribarà l'assalt a les 

botigues del poble –

tant del barri Antic com 

de l'Eixample–, així 

com el ball i la passeja-

da de gegants.  

El retorn d'una festa ben grossa
POPULAR  EL PREGÓ DE JOAN PERA, LA NIT DEL TEATRE AL CARRER O LA PEDRA DEL DIABLE PROTAGONITZARAN EL TRET DE SORTIDA

JOAN PERA

aj. parets

FESTA DE LA PEDRA DEL DIABLE DEL 2021  L'any passat va ser la protagonista del pregó, celebrant-ne els 25 anys

heribert gallardo / aj. parets

consulteu tota la 

programació de la festa
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Una festa major sense música no és una fes-
ta major. A Parets en són conscients i per 
aquest motiu han preparat un programa ple 
d'actuacions musicals per a tots els gustos. 
Un dels plats forts de la gresca paretana serà 
el concert de Manel Fuentes & The Spring’s 
Team. Un tribut a un dels grans de la música, 
Bruce Springsteen, que el popular presenta-
dor i la seva banda duran al Parc de la Linera 

dissabte 23 de juliol a les 23 h.  
A banda del tribut al Boss, la cirereta de la 

festa la posarà el concert d'Els Catarres. Els 
d'Aiguafreda, actuaran l'últim dia de la gres-
ca –el 25 de juliol– a les 0.15 h, al Parc de la 
Linera. Una actuació amb la qual l'Èric Ver-
gés, la Roser Cruells i el Jan Riera esperen fer 
vibrar el públic assistent amb els temes més 
populars de la banda i les últimes cançons 

del seu nou disc Diamants. Mentre que el fi 
de festa serà a les 2.15 h i anirà a càrrec de 
Versión Kanalla.

Però aquestes no seran les úniques actua-
cions musicals de la festa. N'hi haurà de gai-
rebé tots els estils musicals. Destaquen  els 
tradicionals concerts i balls de les orquestra 
Maravella (dissabte, 23) i La Principal de la 
Bisbal (dilluns, 25). El concert de pop rock  
Que la llum no pari de créixer de T-Nue; Ui 
Aquest! Tour 2022, una barreja de reggae, 
ska, rock i punk amb La Banda Biruji  (diven-
dres, 22) i el tribut a Fito i Fitipaldis (diu-
menge, 24). 

MEDICINA NATURAL
HOMEOPATIA I HOMOTOXICOLOGIA
MEDICINA XINESA
TERÀPIA NEURAL I DEL DOLOR
NUTRICIÓ ORTOMOLECULAR
ELECTROACUPUNTURA
BIORESSONÀNCIA I FLORS DE BACH

Envelliment facial · Arrugues 
Remodelació labial
Acné · Taques · Flaccidesa 
Peeling químic mèdic · Fils tensors 
Botox · Obesitat i cel·lulitis
Dietes saludables i depuratives
Mesoterapia (facial, corporal, capil·lar)

Drenatge limfàtic · Detoxificació
Esclerosi de varius
Alopecia · Tractaments capil·lars 
Trasplantament de cabell

	Vols treure’t medicaments?
	Et trobes cansat? No dorms bé? 
	Estàs nerviós? Estàs trist? 
	Tens males digestions? 
	Et refredes sovint? Tens al·lèrgies? 
	Vols baixar de pes i no pots? 

CONSULTA GRATUÏTA

PARETS DEL VALLÈS
Tel.93 562 53 19
BARCELONA
Tel.93 219 59 98

www.dranuriagisbert.es 
consulta@dranuriagisbert.es

MÀSTER EN
MEDICINA ESTÈTICA

MÀSTER EN
MEDICINA INTEGRATIVA

CENTRES MÈDICS
AUTORITZATS PER

Tens COVID persistent?
 Cansament, fatiga? No dorms bé?
 Dolors musculars? Mal de cap?
 Alteracions digestives? Falta d’aire?
 Oblides paraules? Mala concentració?
 Estàs més nerviós? Més trist?

ELS CATARRES  Pujaran a l'escenari del Parc de la Linera amb el seu nou disc 'Diamants'

arxiu

TRIBUT AL BOSS  Manel Fuentes & The Spring's Team actuaran dissabte 23 a les 23 h

arxiu

El tribut de Manel Fuentes al 'Boss' i Els 
Catarres, els plats forts de l'escena musical

MÚSICA  LES ORQUESTRES MARAVELLA I LA PRINCIPAL DE LA BISBAL TAMBÉ COMPTEN AMB UNA CITA A LA GRESCA PARETANA DISSABTE 23 I DILLUNS 25 DE JULIOL

Binary Emotions Knights organitzarà el 
dijous 21 de juliol la cinquena edició del 
Festival Parc de la Linera, també anomenat 
Linera Fest. Serà una de les principals pro-
postes culturals locals, amb dos escenaris 
on actuaran Montesco, Pararrayos, Caricias, 
LaMistral, La Cuarta Pared, Júlia Pascual, 
Dystopia, Joan Delapse, Grushenka, Candela 
Escobar, Utopia i Sleepy Cleo dj. "Tornem 

amb més força que mai i amb un line up 

estelar ple de joves promeses de l’escena 

independent catalana. Estem segurs que 

aquesta edició serà brutal", assegura l'en-
titat organitzadora. L'entrada és gratuïta.

Dies de la Música i la Dansa de Parets
El programa també ofereix dues jornades 
farcides de música i dansa de grups locals. 
La primera serà aquest disssabte al vespre a 
la plaça del Dr. Trueta. Cocoband (20.15 h), 
Lullaby (21.45 h) i Juego de damas (23.15 h) 
seran els grups de música protagonistes del 
Dia de la Música.

S'haurà d'esperar fins al 24 per gaudir del 
Dia de la dansa, que se celebrarà a l'Escola 
Lluís Piquer a partir de les 21 h amb el xou 
de dansa contemporània Puerta de embar-

que, de la companyia Kdansa. A partir de les 
23 h es podrà gaudir del flamenc d'Esperan-
za Cortés i Katerina López amb Arte puro, i 
dels balls pop, Kpop i de versions de Xènia 
amb X’S way. Que comenci l’espectacle. Tam-
bé en l'àmbit de la dansa, Kdansa actuarà el 
divendres 15 a les 20.30 h a Dr. Trueta.  

Aposta pels projectes locals

EL FESTIVAL PARC DE LA LINERA CELEBRARÀ LA SEVA CINQUENA EDICIÓ

CARTELL DEL LINERA FEST  

Manon raupp

Infantil

La festa també ha pensat en els més petits de la 

família perquè puguin saltar i ballar, a ritme de la 

música d'El Pot Petit. El grup infantil visitarà Parets 

el penúltim dia de la festa, diumenge 24 per oferir 

un concert al Parc de la Linera a les 19 h, i repassar 

tots els seus èxits per a la mainada.

CONCERT PER ALS MÉS 
MENUTS AMB EL POT PETIT
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Una festa per acabar ben xops

La calor mai es perd la festa major, 
i una gran manera de combatre-la 
és remullant-se. És per això que la 
programació compta amb diver-
ses propostes per acabar ben xop.

D'entrada, el passat cap de set-
mana el parc de Can Berenguer 
ja va acollir un megaparc infantil 
on algunes de les atraccions eren 
d'aigua, i just al costat, al carrer 
Monistrol, s'hi va instal·lar el tobo-
gan d'aigua Splash Slide, que de fet 
també tornarà a instal·lar-s'hi el 

dissabte 23 i el dilluns 25 de juliol 
a les 11 h.

La resta d'activitats passades 
per aigua seran la festa de l'escuma 
a l'Escola Lluís Piquer (dissabte 23 
a les 18 h) i a continuació (19.30 
h) arribarà la ruixada, organitzada 
per Ara Sarau i adreçada a majors 
de 16 anys. També a l'Escola Lluís 
Piquer i a les 19.30 h, però un dia 
abans, tindrà lloc el Holi Fest inclu-
siu, organitzat per Amacat i amb 
música a càrrec dels discjòqueis 

Àlex Camús, Serguey Pérez, Dídac 
Gómez i Salva Fernández. 

Més activitats per a infants
Els més petits també poden gau-
dir del Conte de Festa (dijous 21 a 
les 18 h) i del taller de manualitats 
(divendres 22 a les 10 h) a la Bi-
blioteca Can Butjosa; o de l'Atrapa 
la bandera organitzat per l'Asso-
ciació Ludicoeducativa Rodola al 
barri Antic (diumenge 24 a les 19 
h), entre d'altres.  

SPLASH SLIDE  El tobogan d'aigua es tornarà a instal·lar al carrer Monistrol el dissabte 23 i el dilluns 25 de juliol

sergio carrillo

Tobogan aqüàtic, escuma i ruixada, unes propostes en remull

36è torneig Jordi Turull Negre
Un dels clàssics esportius són les 
24 hores de futbol sala Torneig 
Jordi Turull Negre. Enguany Parets 
per la República organitza la 36a 
edició d'aquest torneig que se cele-
brarà a partir del dissabte 16, amb 
16 equips participants. A banda del 
torneig de futbol sala, la festa major 
gaudirà també d'altres disciplines 
esportives. El dissabte 23 a les 9 h 

arrencarà al Pau Vila el 14è torneig 
popular de tenis taula, del Club Te-
nis Taula Parets. Deu hores més tard 
serà el torn de la 15a milla popular, 
del Club Atletisme. I diumenge a 
les 11 h, la Penya Blanc-i-Blava Pa-
rets-Lliçà farà el 9è torneig de fut-
bolí, a la plaça de la Vila. Cal apuntar 
també que el sopar de la Penya Blau-
grana serà el 23 a les 20.30 h.  

ESPORTS  FUTBOL SALA, TENIS TAULA, ATLETISME I FUTBOLÍ

DECORACIÓ

Primer certamen 

d’aparadors

L’Ajuntament proposa enguany la 
primera edició del Concurs d'Apa-
radors de Festa Major, que, com 
la festivitat local, girarà entorn de 
la commemoració dels 25 anys de 
cultura a Can Rajoler. Els aparadors 
han d’estar dissenyats i visibles al 
públic com a mínim entre el 18 i el 
25 de juliol, i el jurat valorarà el dis-
seny, l’originalitat, l’estètica global 
dels projectes i  el grau d’incorpo-
ració del motiu de la Festa Major. 
El lliurament del premi serà el diu-
menge 24 a les 13 h a La Linera.  

ENTITATS

Lliurament dels 

premis fotogràfics

El dissabte 23 de juliol, l'Associació 
Fotogràfica de Parets lliurarà els 
premis del 41è Concurs de Foto-
grafia de festa major a Can Rajoler 
a partir de les 19 h. Tot seguit, a les 
19.45, tindrà lloc el lliurament de 
premis de la Fotolliga 2021-2022, 
en un emplaçament ben pròxim, a 
la plaça de la Vila.

A més, l'endemà diumenge 24 de 
juliol a partir de les 11 h, l'Associa-
ció Fotogràfica instal·larà un plafó 
mòbil a la plaça de la Vila per fer-hi 
retrats amb flaix.  
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