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DIARI DE PARETS I BAIX VALLÈS

ESPORTS

L'ALPINISTA SERGI MINGOTE AMPLIA A
SIS ELS CIMS DE MÉS DE 8.000 METRES
QUE VOL CORONAR EN UN ANY 24

MOBILITAT

ELS USUARIS D'URGÈNCIES DE L'HOSPITAL DE
MOLLET DISPOSARAN DE TRES HORES GRATUÏTES
D'APARCAMENT A LA ZONA BLAVA 4

El socialista, que
substitueix Mingote,
prenia possessió com
a alcalde dissabte

marc barrio

JUZGADO
RECULL EL
TESTIMONI

SERVEIS SOCIALS

L'antiga ferreteria Pujol
acollirà El Rebost, una
botiga solidària per a
famílies vulnerables 3
Iniciativa de diverses entitats
solidàries amb l'Ajuntament
CIUTADANIA

L'Ajuntament aprova el
primer Pla local de la
infància i l'adolescència

8

El document pretén detectar
les necessitats del col·lectiu i
plantejar polítiques fins al 2022

ENTREVISTA
JAVIER HERNÁNDEZ
Entrenador
del CB Parets

"A Segona necessitarem
més físic que tàctica
per ser competitus" 28
METEOROLOGIA

VOTACIÓ La candidatura de Juzgado va comptar amb els vots a favor del PSC, les abstencions de Cs, NOPP i PDeCAT i el vot negatiu de Sumem i ERC 14

La pluja deixa a Parets
més de 100 l/m2 en
poc més de 48 hores 11
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EN PORTADA

Càritas va
atendre 1.363
llars al Baix
Vallès el 2017

ATENCIONS DES DE CÀRITAS
PER MUNICIPIS AL BAIX VALLÈS
Llars

La Llagosta
Martorelles
Mollet
Montmeló
Parets
Sant Fost
Montornès

sortida de la crisi està consolidant un model social en què
bona part de la societat que va
patir la crisi es mantindrà en
aquesta situació precària", denuncia Càritas. A més, el 31% de
les llars han estat ateses per primera vegada a Càritas aquest any
2017.
La tipologia familiar també és
un factor a tenir en compte. De fet,
les llars més vulnerables són les
que tenen infants a càrrec seu i en
especial les que tenen un sol progenitor, que suposen un 58% del
total de llars ateses.

Inseguretat en l'habitatge

La recuperació del sector immobiliari tampoc no ajuda a les persones més vulnerables. Entre els
usuaris de Càritas, gairebé el 36%
està en situació d'inseguretat en
relació amb l'habitatge i, a més,
cada any incrementen les persones que viuen en habitatges ocupats (que el 2017 ja eren un 10%).
Prop de la meitat de les llars són
de lloguer i només un 19% té una
propietat –un 4% pagada i un
13% que s'està pagant–. Un 10%
viuen de relloguer i un 8% han hagut de ser acollits. i M.E.

Núm. habitants

4
106
2.428
960
293
122
390

13.343
4.742*
51.128
8.748
18.970
8.664
16.240

*Santa Maria està integrada a la parròquia de Sant Joaquim de Martorelles

El Bisbat de Terrassa dóna a conèixer la
memòria de persones ateses l'any passat,
més de 4.000 als municipis baixvallesans
BAIX VALLÈS. El número de llars que
Càritas va atendre el 2017 –4.855–
és gairebé clavat al de l'any anterior, mentre que els casos atesos
han disminuït considerablement,
de més de 20.000 a 14.906 (amb
tot, una xifra molt superior a la
de 2015). Aquestes dades es desprenen de la memòria de l'entitat,
presentada amb motiu del Corpus
i per sensibilitzar sobre la situació
precària de moltes persones. Pel
que fa als municipis del Baix Vallès, a Mollet, l'any passat Càritas
va atendre 834 llars i va ajudar
2.428 persones. Un altre dels municipis on l'activitat de Càritas és
molt destacable és a Montmeló,
on es van atendre 245 llars i 960
persones.
A banda de les xifres, Càritas ha
posat sobre la taula la precarietat
dels contractes temporals, que fa
que el 48% de les llars ateses tinguin ingressos d'entre 300 i 750
euros mensuals –de fet, la mitjana de la renda anual d'una llar a
Catalunya és de 31.339; la de les
llars ateses per Càritas, de 6.359
euros–. A més, el 58% de les persones en edat laboral que hi viuen
estan a l'atur i només l'11% tenen
una feina reglada. És a dir, que "la

4
43
834
245
91
47
99

Usuaris

j.ribell

PREPARATIUS La botiga es troba al local de l'antiga ferreteria Pujol

El Rebost, botiga
solidària a Parets
PARETS. Tot està a punt per a la

imminent obertura del Rebost, la
nova botiga solidària que Càritas
obrirà a Parets en col·laboració
amb el Banc d'Aliments i els Serveis
Socials de l'Ajuntament. El nou espai, que també unificarà les seus de
Creu Roja i l’associació recentment
creada Parets Solidari, permetrà
als usuaris triar els aliments gràcies a un sistema de cupons. Segons
les necessitats de cada família atesa
pels Serveis Socials, es lliuraran

una sèrie de tiquets que es podran
bescanviar “com si fos en una
altra botiga qualsevol”, indica
Antonio Villa, president de Parets
Solidari. “Fins ara, es repartien
els lots d’aliments ja preparats.
Ara podran anar allà i comprar
com en un súper en funció del
que necessitin, fet que també
millora la dignitat dels usuaris”,
afegeix. A més, es millora molt la
logística, ja que abans els lots es repartien al centre parroquial, on no

hi ha muntacàrregues. Es va plantejar a l’Ajuntament instal·lar un
elevador, però no era competència seva. Així, doncs, es va buscar
una alternativa. I la van trobar al
carrer Sant Antoni 34, on hi havia
la ferreteria Pujol. "Des de finals
d’any passat, l'Ajuntament té el
local llogat”, explica Núria Pujol,
una de les set persones que ha
creat Parets Solidari. “La nostra
serà una tasca més d’acompanyament: gent gran que viu sola,
que necessita algú que els faci la
compra o simplement que els
faci companyia”, explica. Per això
comptaran amb la col·laboració de
Creu Roja, “que s’encarregarà de
la formació dels voluntaris”.
Així, el nou espai servirà per
acollir El rebost a la planta baixa,
i a la primera planta oficines per
a Parets Solidari i Creu Roja, que
tenia un local cedit al casal de Ca
n’Oms. “S’unifica tot en un espai,
perquè tots tenim objectius comuns”, indica Villa. De moment,
durant aquesta setmana l’associació ha estat present amb paradetes
als dos mercats setmanals, però es
donarà a conèixer oficialment amb
dos actes que tindran lloc dimarts
(18 h), a Ca n’Oms, i dijous (18 h),
al casal de Can Butjosa. A falta de
finalitzar les obres d'adequació,
aviat s'anunciarà la data d'inauguració del nou espai. jaume ribell
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SOCIETAT

Creu Roja reconeix la tasca de Romà Parera

Guardó a la innovació

Creu Roja a Mollet va lliurar dijous, en un acte a l'Ajuntament, la medalla
de plata a Romà Parera per l'entrega i serveis humanitaris durant els
cinc anys que va presidir la institució a Mollet-Baix Vallès. Hi va assistir
el president provincial de la Creu Roja, Josep Quitet, i representants
de la seu local com Xavier Guàrdia o l'actual president, Eduard Vides.

La 3a edició del Congrés Local de Tecnologia
de la Informació i la Comunicació, Localtic, ha
reconegut la tasca de l’Ajuntament de Mollet,
premiant-lo com a millor iniciativa d’innovació
interna i canvi cultural pel seu projecte Àgora.

APARCAMENTS LA MESURA ES FARÀ EFECTIVA A PARTIR DEL 18 DE JUNY I BENEFICIARÀ ELS PACIENTS DE L'HOSPITAL DE MOLLET

Els usuaris d'Urgències tindran
tres hores gratuïtes a la zona blava
L'Ajuntament també manté les bonificacions de 30 minuts a la zona blava per als veïns
arxiu

als residents que segueixen pagant
l'impost a la ciutat i que, a més,
al llarg de l’any no han rebut cap
multa d’estacionament al municipi. Si s’ha estat sancionat, la bonificació de 15 minuts continua vigent
igualment.

Valoració de Canviem Mollet

ZONA BLAVA La decisió de bonificar l'aparcament en aquesta zona es va prendre a la Taula de Mobilitat
MOLLET. A partir del dilluns 18 de

juny els usuaris del servei d’urgències de l’Hospital de Mollet podran
gaudir de tres hores gratuïtes de
zona blava. La proposta, presentada dimarts a la Taula de Mobilitat,
és una de les reivindicacions de la
Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública al Baix Vallès que Canviem Mollet ha recollit enguany i
ha aconseguit incorporar als pressupostos municipals.
Per gaudir d’aquesta bonificació,
els usuaris del servei d’urgències

de l’Hospital de Mollet hauran de
col·locar en un lloc visible al vehicle
una còpia del tiquet que proporciona el servei d’urgències en el moment de l’ingrés. Aquesta és una de
les propostes que es van presentar
a la Taula de Mobilitat en què també es van tractar altres temes, com
els inicis dels treballs tècnics per
l’ampliació del carril bici a la ciutat o la modificació de l’ordenança d’aparcament per incorporar
aspectes de seguretat i propostes
suggerides pel Síndic Personer.

A més de la possibilitat de gaudir de tres hores gratuïtes de zona
blava a l’Hospital de Mollet, l’Ajuntament segueix amb les bonificacions per aparcar a la zona blava de
la ciutat. Els adhesius de la campanya 2018-2019 estaran disponibles a partir de dilluns.
Des de fa set anys, l’Ajuntament
bonifica amb 15 minuts d’aparcament gratis els ciutadans que paguen l’impost de vehicles a Mollet.
Des del 2016, la iniciativa es va
ampliar a 30 minuts gratuïts per

Des del grup de Canviem Mollet
s'han mostrat satisfets perquè finalment sigui una realitat la demanda de gratuïtat de tres hores
per als usuaris d'urgències: "Després de setmanes de reunions
amb l’equip de govern i d’haver
de matisar com acabaria de ser
el funcionament per a aquestes
tres hores gratuïtes, es marcava
el dia 1 de juny com a data a partir de la qual entraria en vigor la
mesura, i així ho anunciava Canviem Mollet".
La qüestió, segons el grup municipal, s’ha endarrerit "pel fet
d’haver-ho de dur a la Taula de
Mobilitat, on s’ha tractat aquesta i diverses propostes relatives
a mobilitat i territori. També
formen part del conjunt de 50
propostes de Canviem Mollet
la il·luminació de la ronda dels
Pinetons o l’ampliació del carril
bici a la ciutat", apunten.

Aparcaments
amb limitació
horària
a Sant Fost
SANT FOST. L’Ajuntament de Sant
Fost ha habilitat diverses zones
d’aparcament gratuït però amb limitació horària per afavorir la rotació de vehicles en punts d’especial interès comercial o de mobilitat
al municipi. Són onze espais que
s’han identificat en color vermell i
amb senyals verticals on s’especifica el temps màxim d’aparcament
permès, de 10 o 30 minuts. Actualment hi ha senyalitzades onze places que, en funció de la seva utilitat
principal, tenen un temps limitat
d'aparcament de 10 o 30 minuts.
Són cinc places a la plaça de la
Vila –on es permet un estacionament màxim de 30 minuts– i una
a l’avinguda Prat de la Riba, una a
l’avinguda Sant Jeroni (Can Coromines), dues a l’avinguda Catalunya i dues més al carrer Sant Jaume –10 minuts–, totes en zones
properes a serveis o establiments
comercials molt freqüentats.
Per poder aparcar en aquestes
places gratuïtes però amb limitació horària cal senyalitzar en un
lloc visible dins el vehicle l’hora
d’arribada amb un rellotge que
l’Ajuntament ha començat a enviar a totes les cases del poble.
Aquesta és una de les iniciatives vinculades a les actuacions de
mobilitat que s’anirà estenent en
indrets on es justifiqui la conveniència d’ocupació rotatòria dels
aparcaments. i
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PLA RENOVE DUTXA

599€

CANVIA LA BANYERA PER UN PLAT DE DUTXA ANTILLISCANT

Regal*

dutxa
termostàtica
Només durant
aquest mes

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

*Només per a instal·lacions completes

(IVA INCLÒS)

A més, per 400 €, afegeix
una mampara de vidre
d’alta seguretat (6 mm
de gruix ) amb tractament
anticalç inclòs

FINANÇAMENT SENSE INTERESSOS (TAE 0%)
Exemple representatiu per a un ﬁnançament de 999 € (obra + mampara de vidre) a 12 mesos.
TRUCA I ET FAREM UN ESTUDI PERSONALITZAT I GRATUÏT · INSTAL·LEM A TOT CATALUNYA
TIN 0,00%. TAE 0,00%. 12 mensualitats de 83,25€ cadascuna. Import total degut 999€.
Finançament subjecte a l’aprovació de Sabadell Consumer Finance, SAU. Oferta vàlida ﬁns al 31/12/2019.

VISITA LA NOSTRA EXPOSICIÓ A CAMÍ DE CAN BASSA

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

Camí de Can Bassa 10. nau 1. P. I. Pla de Palou. Granollers
www.duchavida.cat § info@duchavida.cat
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SUCCESSOS ELS DETINGUTS FORMAVEN PART D’UN GRUP CRIMINAL ESPECIALITZAT EN EL TRÀFIC DE COCAÏNA

MOBILITAT

Desmantellat un 'supermercat
de la droga' molt actiu a Mollet

La Diputació
estudia l'afectació
del trànsit
a Ca l'Ametller

vallès visió

MOLLET. Agents dels Mossos d’Es-

quadra de la comissaria de Mollet
van detenir, el 29 de maig, dos dels
membres d’un grup criminal especialitzat en el tràfic de drogues que
operaven en un narcopis de Mollet.
El grup estava format per cinc homes de nacionalitat marroquina i
veïns de la ciutat. Tres dels homes
van fugir abans de ser detinguts i
els altres dos, que eren els caps del
grup i ja comptaven amb antecedents previs per delictes de tràfic
de drogues, van ser detinguts en
aquesta operació policial contra el
tràfic de drogues.
Una primera investigació es va
desenvolupar el setembre 2017,
quan ja es va fer una entrada amb
escorcoll al mateix immoble, situat
al carrer Monturiol. Aleshores es
van detenir dues persones que en
aquell moment es trobaven al pis,
i també es van denunciar quatre
persones més relacionades amb el
tràfic de drogues. A banda, es van
intervenir substàncies estupefaents i drogues com cocaïna, haixix i
marihuana i diners.
Al novembre els Mossos van ini-

PIS PRECINTAT El narcopis es troba al carrer Monturiol
ciar una segona investigació sobre
el mateix grup de traficants, una
investigació que va durar set mesos i va acabar el maig de 2018. En
aquest cas primer es va acreditar
que el grup criminal venia i distribuïa drogues des del mateix narcopis de Santa Rosa, que funcionava
com un supermercat de la droga
obert les 24 hores, especialitzat en
la venda de cocaïna.
Posteriorment el jutjat número 4

Punt d'atenció policial al
mercat setmanal dels dimarts
MOLLET. La Policia Municipal de
Mollet ha posat en marxa un nou
servei de proximitat a la ciutadania. Es tracta d'un punt d'atenció
amb agents de policia i agents
cívics durant el mercat setmanal dels dimarts que té l'objectiu
d'atendre dubtes i denúncies dels

ciutadans i reduir les incidències
detectades al mercat.
El servei va posar-se en marxa
dimarts. La Policia ha instal·lat
el punt d'atenció a la plaça Catalunya, on els agents atenen
dubtes i recullen denúncies dels
ciutadans per robatoris, furts i

de Mollet va autoritzar una entrada amb escorcoll a l’immoble i en
un altre pis on vivia un dels líders
del grup criminal, entrades que
es van dur a terme el 29 de maig
i que van permetre desmantellar
un punt de venda de drogues molt
actiu i detenir-ne els responsables.
Durant la investigació es va recuperar droga per valor aproximat
de 1.000 euros en el mercat il·lícit.
La cocaïna intervinguda al narcopèrdua d'objectes, les incidències que més sovintegen els dies
de mercat. D'aquesta manera es
vol evitar que els veïns hagin de
desplaçar-se a la comissaria de la
Policia Municipal, al barri de Can
Pantiquet, o a la dels Mossos d'Esquadra, a Riera Seca.
El punt d'atenció és un reforç
de les patrulles que ja es fan a
peu pel mercat i en què participen
membres de la Policia Municipal i
agents cívics.

pis estava sense tallar, però també
disposaven de múltiples monodosis ja tallades i preparades per la
seva venda final als compradors.
Els diners intervinguts al grup criminal sobrepassen els 5.000 euros.
A més, es van intervenir tres balances de precisió que utilitzaven per
preparar les monodosis amb què
havien de traficar.
Dels dos detinguts, un era el cap
del grup criminal que organitzava tota l’activitat i el segon era un
subordinat del grup que es dedicava a transportar les drogues i fer
la venda directa als compradors
finals. Tots dos van passar a disposició judicial el 31 de maig i el jutge va decretar-ne la llibertat amb
càrrecs. El pis, per la seva banda,
va quedar precintat per ordre del
jutge, de manera que el punt de
venda de drogues ha quedat desmantellat.

MONTORNÈS. La Diputació de Barce-

lona ha atès la demanada dels veïns
de Ca l'Ametller de Montornès per
estudiar si cal tornar a obrir el camí
d'accés de la carretera BV-5001 a
la masia de Ca l’Ametller. El camí
original va quedar tallat ara fa unes
setmanes arran de la construcció
del camí de vianants paral·lel a la
carretera, una situació que ha fet
augmentar notablement el trànsit
de camions i vehicles agrícoles de
grans dimensions per dins la urbanització, segons els veïns. L’estudi
analitzarà l'afectació real del trànsit a la urbanització des que no hi
ha accés directe a la masia.

Reconeixement
professional al cap
de la Policia de
Parets, Joan Pérez

Nou operatiu
policial per reduir
l'incivisme amb
les escombraries

PARETS. El congrés anual de l'Associació de Caps i Comandaments
de les Policies Locals de Catalunya,
celebrat a Vic a finals de maig, va
reconèixer l'inspector en cap de la
Policia Local de Parets, Joan Pérez,
que va rebre la condecoració al
mèrit professional. A la trobada, a
la qual van assistir unes 160 persones, hi havia representacions de
les Illes Balears, València, Madrid,
Castella-la Manxa i Euskadi. L'Associació de Caps i Comandaments
de Policia Local de Catalunya té
l'objectiu de defensar els interessos professionals d'aquest col·lectiu, i durant la sessió es va elegir la
nova junta directiva de l'associació
per als pròxims quatre anys.

MARTORELLES. L’Ajuntament de

Martorelles ha iniciat aquest mes
de juny un operatiu policial, cívic i
de neteja específicament destinat
a reduir les actituds incíviques
d’algunes persones pel que fa les
escombraries. En aquest sentit,
l’Ajuntament convida la ciutadania a ser cívica amb el lema Reciclar surt a compte, i alhora veu
necessari intensificar la revisió de
diferents punts crítics del municipi. Per això, tot i que les sancions
no són cap novetat, l'Ajuntament
recorda que, tal com preveu l’ordenança de civisme, no separar
els residus i no llençar-los als espais habilitats pot comportar sancions de 175 a 300 euros.
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MEMÒRIA

El testimoni de
les persones
grans vinculades
al món de la moto
MOLLET. Els alumnes de 4t d’ESO
de l’Escola Sant Gervasi han entrevistat 16 persones grans de Mollet i entorn vinculades al món de
la moto en el marc de la 5a edició
d’Els nostres mestres, la memòria
de la nostra ciutat, un projecte que
recupera i posa en valor la memòria històrica de la gent gran de Mollet. Enguany el tema tractat ha estat el món de la moto a Mollet. Els
vídeos de les entrevistes queden
recollits al blog elsnostresmestres.
wordpress.com. Els entrevistats enguany són Joaquim Santacreu, M.
Rosa Andrés, Joan Castellón, Joan
Iglesias, Josep Bermúdez, Josep
Isern, Mariano Villaescusa, Montserrat Abril, Pere Pi, Ramon Farré,
Tomàs Domingo, Basili Escuin, Josep Travé, Alejandro Llobet, Josep
Sandoval i Toni Palau.
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EDUCACIÓ PLANTEJA POLÍTIQUES PER A AQUEST COL·LECTIU PER AL PERÍODE 2018-2020

Parets aprova un Pla local
d’infància i adolescència
El document pretén detectar les necessitats dels infants i joves
PARETS. L’Ajuntament de Parets
ha elaborat el seu primer Pla local
de la infància i l’adolescència amb
la voluntat de millorar la planificació estratègica de les polítiques
municipals adreçades a aquest
sector de la població. Aquesta
mesura és una condició prèvia
que exigeix Unicef per poder atorgar el seu segell de Ciutat Amiga
de la Infància. Per això, l’execució
d’aquest pla serà avaluada externament per fer-ne un seguiment.
“Ha estat un procés llarg, de tot
un any, amb un treball exhaustiu de diagnòstic de com s’estaven fent aquestes polítiques i
com s’haurien de fer”, explica el
regidor d’Educació, Miquel Pérez.
Per això s’ha consultat tant al

Gairebé 3.000 € d'estalvi
energètic en tres escoles
MOLLET. L’Ajuntament va entregar dimarts els xecs amb l’import
corresponent a l’estalvi energètic
que durant el curs passat van dur
a terme diverses escoles fruit del
projecte 50/50. Es tracta de l'Escola del Bosc (894,19 €), l'escola
Col·legis Nous (487,39 €) i l'escola
Montseny (108,75 €).
En total, l'Ajuntament ha lliurat
gairebé 1.500 €. El projecte consisteix en la creació d'uns equips
energètics i l'impuls de diverses
mesures d'estalvi energètic a les
escoles molletanes. A final d'any,
es calcula la quantitat estalviada i

l'Ajuntament retorna a les escoles
un 50% d'aquest estalvi. Per tant,
entre les tres escoles s'han estalviat prop de 3.000 € l'últim any.
Per al regidor d'Educació, Raúl
Broto, seria ideal que els centres
"invertissin els diners en temes d'eficiència energètica",
tot i que es permet a les escoles
que escullin com gastar-los. Broto
també apuntava que "el més important és el procés educatiu i
l’aprenentatge rebut, no pas el
contingut del xec". L'alcalde, Josep Monràs, afirmava que el compromís de l'Ajuntament amb el

Consell d’Infants com al Consell
de Joves, com també a “tècnics de
diferents àrees: serveis socials,
esports, seguretat...”, afegeix.

Propostes de mesures

Un cop recopilada tota la informació, s’ha elaborat un document
que preveu polítiques que van
des de qüestions com la violència
masclista o els drets de la comunitat LGTB fins a d’altres com la
mobilitat o la cooperació.
En definitiva, Pérez resumeix
que “en general, volen sentir-se
més escoltats i tenir més participació en les decisions que es
prenen”. En aquest sentit, el regidor apunta algunes de les polítiques previstes, com “un protocol

d’actuació en casos de violència masclista, un mapa de rutes
segures per anar a escola, aparcaments de bicicletes i patinets
a dins dels centres, camps de
treball al Tercer Món o tallers
de robòtica”. Un cop posat en

L'execució del pla serà
avaluada perquè Unicef
valori donar el segell de
Ciutat Amiga de la Infància

marxa, en dos anys l’efectivitat
del pla serà avaluada i s’elaboraran els informes d’avaluació previstos en el programa de Ciutats
Amigues de la Infància. j.r.
s.carrillo

LABORAL

La nova gestió de
Cucutras preveu
la subrogació
de la plantilla
LA LLAGOSTA. Després que a l'abril

el ple municipal aprovés la licitació d'un nou contracte de gestió de l'escola bressol municipal
Cucutras –aquest curs finalitza el
contracte de serveis vigent amb
la Fundació Pere Tarrés–, el ple
ha aprovat ara per unanimitat una
modificació del plec de clàusules
per incorporar-hi la subrogació de
les treballadores, que depenen de
la Fundació Pere Tarrés. Aquesta
possibilitat no s’havia inclòs en el
plec de clàusules inicial arran d’un
informe tècnic dels serveis municipals que assegurava que no es
podia fer la subrogació. ICV-EUiA
va qüestionar aleshores que no hi
hagués possibilitat de subrogació, i
va demanar al govern que estudiés
de nou la normativa per incorporar-hi aquest punt. Posteriorment,
la mateixa Fundació Pere Tarrés
va presentar una al·legació sol·licitant també aquesta possibilitat.
Després de revisar la normativa, el
govern ha trobat "l'escletxa" legal
per poder incloure-hi la subrogació. El nou contracte per a la gestió
de l’escola bressol és per a un període de sis anys i preveu un import
màxim de 2,3 milions d’euros.

Defuncions

DIPLOMES L’Ajuntament premia les mesures d'estalvi energètic
medi ambient passa sobretot per
"la sensibilització i l’educació,
i és per aquest motiu que ja estem treballant per tal d’aplicar

d’altres projectes a les escoles
a partir del curs vinent, un dels
quals podria tenir a veure amb
el reciclatge d’oli usat”. s.c.

MOLLET
29/05 Carmen Esquina Venega
30/05 Mercedes Gordillo Narvaez
03/06 Ángeles Donaire Gamez
PARETS
02/06 M. Rosa Arimany Turull
02/06 Antonia Naqui Vilella

84 anys
85 anys
88 anys
95 anys
87 anys

Dades facilitades per la Funerària
Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols

9

dv, 8 juny 2018

JUTJAT LES PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA NO PODEN ACCEDIR A L'ANTIGA SALA DE PLENS DE MOLLET, ON ES FAN LES BODES

NECROLÒGIQUES

Casaments al passadís del Registre
Civil per no disposar d'ascensor

Mor Jaume
Gorina, pioner del
bàsquet a Parets

El jutge degà reclama millores en els equipaments a la nova consellera de Justícia
MOLLET. El jutge degà de Mollet

s'ha vist obligat aquest dijous al
matí a celebrar dos casaments
als passadissos del Registre Civil,
situat a l'edifici de l'antic ajuntament, per la manca d'accessibilitat de les instal·lacions. Aquest és
un exemple més de la precarietat
en què es troben els equipaments
judicials de la ciutat, pendents
d'un trasllat a un nou edifici que
es troba paralitzat.
El Registre Civil es troba a l'edifici de l'antic ajuntament de Mollet, a la plaça Prat de la Riba, un
equipament cedit pel consistori
molletà a la Generalitat per poder ubicar-hi el servei davant la
manca d'espai a l'edifici judicial
del carrer Anselm Clavé. Els casaments que es contrauen en aquest
edifici, que data de 1890, se celebren a l'antiga sala de plens situ-

ada a la segona planta, on només
s'hi pot accedir per les escales,
fet que dificulta l'accessibilitat
per a persones amb mobilitat reduïda. "Quan tenim algun dels
contraents o testimonis amb
cadira de rodes o crosses hem
de celebrar el casament als passadissos, on també hi ha la gent
fent cua per fer altres tràmits
al registre", denuncia Jose María Asencio, jutge degà de Mollet.
"Se'ns cau la cara de vergonya.
Hem de donar explicacions de
per què s'han de casar en uns
passadissos quan se suposa que
ha de ser un dels dies més feliços de la seva vida. Resulta fins i
tot ofensiu", lamenta Asencio.

Pressió a la consellera de Justícia

Asencio ja ha intentat posar-se en
contacte aquesta mateixa setma-

arxiu

Ha mort Jaume Gorina, pioner del
Club Bàsquet Parets juntament,
entre d’altres, amb els seus dos
germans: Miquel i Martí. Lligat a
l’Associació de botiguers del Barri
Antic, era pare de tres fills: Maria,
Quim i Margarita. La missa d’enterrament tindrà lloc aquest divendres a les 10 h.

COL·LOQUI

6a Trobada del
Grup d’Amics de
Jordi Solé Tura

ANTIC AJUNTAMENT El Registre Civil se situa a l'edifici de Prat de la Riba
na amb la nova consellera de Justícia, Ester Capella, a qui ja ha enviat una carta exposant la situació
dels jutjats molletans i demanant
que es pugui fer efectiu el trasllat

el més aviat possible. "De seguida
que ha pres possessió he intentat posar-me en contacte amb
ella. Ara espero resposta", apunta Asencio. laura ortiz

CONSULTORI
MÈDIC

El Centre de Serveis per a la Gent
Gran El Lledoner de Mollet celebrarà dimecres (18 h) la 6a Trobada
del Grup d'Amics i Amigues de Jordi Solé Tura. Durant la tarda es projectarà el documental Federal, d'Albert Solé, i posteriorment es farà
un col·loqui amb el director i amb
el president de Federalistes d'Esquerres –Joan Botella–, que moderarà el periodista Manel Carvajal.

Dr. Alex Sanjuán Pérez (col. 30039)
Ginecologia i Obstetrícia IMBV
Metge especialista en ginecologia i obstetrícia

Què és i què hem de fer per prevenir
el Virus del papil·loma humà (VPH)?
El virus del papil·loma humà (VPH) és el responsable del càncer de coll uterí i és el causant del 5% de tots els tumors en
humans. A més d’aquest càncer, també pot produir càncer
de vulva, vagina, anus, orofaringe i penis. A part, és el responsable de les berrugues genitals de transmissió sexual.
El VPH és el causant de la infecció de transmissió sexual més
comú entre les persones joves sexualment actives. En algun moment de la seva
vida, entre el 75-80% de la població es contagiarà per aquest virus.
El càncer de coll d’úter o càncer cervical és el segon càncer més comú en dones
d’entre 15 i 44 anys a Espanya. És responsable d’uns 2.000 casos per any que
produeixen unes 700 morts anuals per aquesta causa.
Actualment però, existeix una vacuna molt eficaç
contra el VPH. La vacuna s’administra dins del calendari vacunal escolar a les nenes de 12 anys. Es una
vacuna segura, sense quasi efectes adversos, i que
serveix per prevenir el càncer causat per aquests virus en quasi un 90% dels casos, i també pot prevenir
en un 100% els casos de berrugues genitals.
Un cop passada l’edat escolar la vacuna és també recomanable a qualsevol dona
o home que vulgui fer prevenció d’aquests tipus de tumors i berrugues, i que
tingui relacions sexuals. Des d’aquí volem animar a totes aquelles persones que
tenen dubtes sobre si cal vacunar-se contra el VPH per que ho facin de manera
activa. Els efectes secundaris són quasi inexistents i és una molt bona prevenció
contra aquest virus, sense que hi hagi tampoc cap límit d’edat per vacunar-se.
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PARTICIPACIÓ

Una festa dóna
inici a les votacions
per reformar
l'avinguda Aragó
SANT FOST. Diumenge començarà

el període de votacions de les 10
propostes finalistes en el procés
participatiu per a la reforma de
l'avinguda Aragó. Serà en una festa
al parc dels escacs a partir de les
11 h i oberta a tothom. Durant la
sessió es podran veure les propostes i emetre el vot, a més de gaudir
d'una xocolatada i l'animació de
Pep Callau. El període de votació
–per als veïns de Sant Fost majors
de 16 anys– s'allargarà fins al 30
de juny, i es podrà votar a l'OAC i
també online al web municipal.

Martorelles és un
poble "net, tranquil
i amb pocs serveis"
MARTORELLES. L'Ajuntament va

consultar a principis d'any a la ciutadania per participar en l'elaboració del Reglament de Participació
ciutadana del municipi. Hi van participar 559 veïns d'entre els quals
s'extreu que Martorelles és "tranquil, net, segur, amb pocs serveis i poc participatiu". Del total
de persones que han fet l'enquesta, 362 viuen a Martorelles, és a dir
gairebé dues de cada tres (64,8%),
per 197 restants que no (35,2%).

SERVEIS INFORMÀTICS
ORDINADORS I COMPONENTS
SERVEI TÈCNIC
XARXES I COMUNICACIONS
INTERNET

EQUIPAMENTS LA UBICACIÓ DEL FUTUR AMBULATORI VA GENERAR DEBAT AL PLE MUNICIPAL

Nou tràmit urbanístic previ
a la construcció del CAP
LA LLAGOSTA. El ple de l’Ajunta-

ment de la Llagosta va aprovar
dijous, amb l’únic vot en contra
d’ICV-EUiA, la desafectació del
terreny municipal que acollirà el
nou Centre d’Assistència Primària
(CAP) com a bé de domini públic
per catalogar-lo com a bé patrimonial, una alteració de la qualificació jurídica del terreny que
exigeix la Generalitat per poder
avançar en la tramitació per construir el nou ambulatori.
A més, l’alteració d’aquesta
qualificació també implica la modificació de l’inventari de béns
municipals per a la construcció
del nou equipament.
El regidor d’Urbanisme, Raúl
Valero, va explicar que “després
de les modificacions urbanístiques que hem fet fins ara
per adequar el solar per construir-hi el nou CAP, la Generalitat ha requerit que el solar passi de ser un bé de domini públic
a un bé patrimonial”, un tràmit
que hauria de ser l’últim que fa
l’Ajuntament abans del disseny i
execució de les obres, que es preveu per al 2020.
En la intervenció dels grups, la
portaveu d’ICV-EUiA, Eva Miguel,
es va mostrar favorable a la construcció del nou CAP, però va indicar que la ubicació escollida no
era l’adequada. “S’hauria d’ha-

CONSULTORI

arxiu

DARRERE L'AJUNTAMENT La previsió és que les obres comencin el 2020
ver consultat els professionals
del CAP i també la població de
la Llagosta per decidir la nova
ubicació”, deia Miguel, qui també
qüestionava si el nou ambulatori
disposarà de més i millors serveis
que els actuals.
L’alcalde, Óscar Sierra, va destacar la feina de l’equip de govern
respecte al nou ambulatori, va
retreure a ICV-EUiA la "falta de
propostes alternatives" i va explicar que el nou equipament, de
gairebé 1.800 m2 estarà dissenyat
per donar servei a una població
potencial de fins a 15.000 habitants. “En aquest tema tots hau-

ríem d’estar d’acord, perquè
costa molt aconseguir inversions en un moment com l’actual”, deia Sierra.
Raúl Valero va afegir que “la ubicació del nou ambulatori és idònia”, i va retreure a ICV-EUiA “no
haver fet res durant els quatre
anys que va estar al govern” per
fer realitat el nou CAP. “No tenen
cap proposta i tampoc no han
volgut seure amb mi per tractar
sobre el tema”, va dir. Igualment,
Valero es va comprometre a pressionar el CatSalut i la Generalitat
perquè el nou equipament ampliï i
millori els serveis actuals.
ATENCIÓ PROFESSIONAL
PERSONALITZADA

La solució als teus
problemes informàtics

Un dels mecanismes consisteix a modificar la base imposable de l´IVA i recuperar
les quotes d’IVA repercutit, en molts casos
ja ingressat a l’Administració Tributària,
però no cobrat.
Quins són els requisits per modificar la
base imposable de l’IVA?
1. Que hagi transcorregut un any o sis mesos, en el cas de pimes, des de la meritació
de l’impost repercutit sense que s’hagi obtingut el cobrament de tot o part del crèdit
derivat del mateix.
2. La factura impagada ha de quedar reflectida en els llibres de registre exigits per
a aquest impost.
3. Que el destinatari de l’operació sigui
empresari o professional, o, si es tracta
d’un consumidor final, que la base imposable, IVA exclòs, sigui superior a 300
euros.
4. Que el subjecte passiu hagi instat el seu
cobrament mitjançant reclamació judicial
al deutor o per mitjà de requeriment notarial.
En les operacions que tinguin per destinataris ens públics, la reclamació judicial o el
requeriment notarial se substituiran per
una certificació emesa per l’òrgan competent.
De quins terminis disposem per iniciar el
procediment?
El subjecte passiu ha d’efectuar la modificació en el termini dels tres mesos
següents a la finalització del termini assenyalat anteriorment (un any o sis mesos),
per expedir i remetre al destinatari de les
operacions una nova factura en la qual es
rectifiqui o anul·li la quota repercutida,
havent d’acreditar tal remissió.
En el termini d’un mes, des de l’emissió de
la factura rectificativa, el subjecte passiu
haurà de comunicar a l'AEAT, la modificació de la base imposable practicada, fent
constar que aquesta modificació no es refereix a crèdits exclosos de la possibilitat
de rectificació.
Salvador Xicola
Assessor fiscal
salvador.xicola@asemax.org

Palaudàries 5
Mollet del Vallès

935 792 122

Servei a particulars i a empreses

REPARACIÓ I VENDA

IVA de crèdits
incobrables:
com podem
recuperar-lo?

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

www.mdvnetinformatica.com

EMPRESES
ASSESSORS EMPRESARIALS

PYMES

AUTÒNOMS

PARTICULARS

Seguim oferint

Nous serveis

Dret de família i successions
Obligacions i contractes
Dret bancari
Dret societari i mercantil
Responsabilitat civil
Dret administratiu
Dret immobiliari

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

C/Anselm Clavé, 2. 4º 2ª. 08100. Mollet del Vallès.
Tel. 935 703 991 | Fax 935 939 849
Email: administracio@asemax.org
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SERVEIS L'AIBV RECLAMA UN COL·LECTOR D'AIGÜES PLUVIALS
aibv

METEOROLOGIA EN NOMÉS 48 HORES S'HAN ACUMULAT MÉS DE 100 L/M2 A PARETS

La pluja esfondra la coberta
d'una casa a Prat de la Riba
MOLLET / PARETS. Una dotació

Malestar dels industrials del carrer Bilbao
Industrials del carrer Bilbao de Can Prat de Mollet han tornat a mostrar el
seu malestar per les inundacions que es produeixen al carrer cada cop que
hi ha pluges d'una certa intensitat. Les pluges d’aquests dies han tornat a
afectar la zona. Els empresaris atribueixen les inundacions a la inexistència
d’un col·lector que reculli les aigües d'aquests carrers.

Col·lector al passatge Pedrosa
LA LLAGOSTA. Aquesta setmana han

començat les obres de substitució
del col·lector del passatge Pedrosa.
L’actuació consisteix en la instal·lació de 35 metres nous de canonada
que es connectaran al col·lector de
la plaça de les Corts Catalanes. L’actual col·lector, molt antic, passa per

sota dels edificis fins a l’avinguda
Primer de Maig i està obstruït en
algun tram. Per això s’ha decidit
instal·lar-ne un de nou que tingui
millor accés en cas d’avaria. El pressupost de l'actuació és de 8.931 euros i l’execució de l’obra va a càrrec
de l’empresa Gonzalo García.

pere joan serra

dels Bombers va intervenir,
dijous, en l'esfondrament parcial d'un fals sostre de pladur
en un habitatge a la plaça Prat
de la Riba de Mollet. Segons
apunten els Bombers, el mal
estat de la coberta va fer que
hi hagués filtracions i que la
intensa pluja de dijous fes cedir part del sostre d'una habitació. L'incident, que no va
causar cap ferit, va produir-se
en una casa antiga de dos pisos amb local a la planta baixa,
amb coberta en part de canyís.
Els Bombers van rebre l'avís
a les 13.45 h, i una dotació de EFECTES DELS AIGUATS A PARETS
Bombers va treballar-hi aproximadament una hora sanejant la de la coberta.
part inestable de la coberta i reLa pluja de dijous també va inunvisant la resta per evitar més in- dar parcialment un habitatge del
cidents. Posteriorment la Policia carrer Girona de Mollet, així com el
Municipal va fer-se càrrec del cas pont que travessa la línia de la R3
i l'arquitecte municipal va inspec- a la ronda de la Farinera, on hi va
cionar l'immoble per fer-ne un se- haver una gran acumulació d'aigua
guiment de cara a les reparacions a la calçada. Els Bombers van tallar

la via i van desembussar l'embornal, que poc a poc va anar
absorbint l'aigua acumulada.
D'altra banda, Parets ha estat una de les poblacions que
més litres d'aigua ha acumulat
aquesta setmana. Dimarts van
registrar-se 64 l/m2, i dijous ja
s’acumulen més de 100 l/m2
en només 48 hores. Aquests
aiguats van provocar algunes
incidències, especialment al
Barri Antic, on més d'un habitatge va veure's afectat [a
la imatge, un habitatge particular del carrer Barcelona, dijous al migdia].

Risc de caiguda d'arbres

Finalment, dimecres a la tarda els
Bombers van actuar al carrer Jaume Coll de Mollet, juntament amb
la Policia Municipal i els agents cívics, per avaluar el risc de caiguda
d'un arbre sobre la via. El carrer
es va tallar al trànsit perquè els
Bombers puguessin treballar.
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ENTITATS LA MOSTRA SE CELEBRA AL MUNICIPI CADA DOS ANYS

SUCCESSOS EN L'EXTINCIÓ DE L'INCENDI VAN PARTICIPAR-HI FINS A 13 DOTACIONS DE BOMBERS

Unes 30 entitats mostren
la seva activitat a la Llagosta

Crema una pila
de ferralla a
l'empresa Alberich

marc barrio

bombers caldes

LA LLAGOSTA. Els Bombers van ex-

tingir dimecres a la nit un foc que
va declarar-se en una pila de ferralla a l'exterior de l'empresa Alberich del polígon de la Llagosta.
El cos va estar-hi treballant durant
gairebé cinc hores, fins a les 3 h de
la matinada. Fins a 13 dotacions
van participar en l'extinció de l'incendi, que no va causar ferits.

AL CARRER Els estands van ocupar el passeig d'Onze de Setembre
LA LLAGOSTA. El passeig de l’avin-

guda Onze de Setembre va acollir
dissabte a la tarda la 4a Mostra
d’Entitats de la Llagosta, un esdeveniment bianual que enguany va
comptar amb la participació d’una
trentena d’entitats i associacions
que van mostrar la seva activitat.
A més dels estands situats al passeig de l’avinguda, que van rebre
la visita de molts veïns, la mostra
també va comptar amb un escenari on s’hi van representar tota

mena d'exhibicions d’entitats,
com ball, música o teatre. A la mostra, els visitants van poder gaudir
d'animacions teatrals, inflables,
tallers, exposicions, concurs de
punteria d’handbol, reportatge
fotogràfic, maquillatge, sorteig de
classes de ball, demostració de
patinatge, música, cercavila, tastet
d’instruments, gegants i un circuit
de bàsquet. La jornada va acabar
amb l’espectacle del grup de rumba Alma de Boquerón.

HABITATGE LA PLATAFORMA RECLAMA UN LLOGUER SOCIAL
pah mollet

AL BANC La plataforma van passar la nit a l'oficina de Gaietà Vínzia

La PAH ocupa el BBVA 24 hores
MOLLET. La Plataforma d'Afectats
per la Hipoteca (PAH) va ocupar
dijous i divendres de la setmana
passada el caixer del BBVA del
carrer Gaietà Vínzia per reclamar
un lloguer social per a una família
molletana que fa anys que ocupa
un pis propietat del banc, que ara
la vol fer fora de l'habitatge. Segons la PAH, la família fa temps
que ha presentat els documents
corresponents a l'administració
i el banc per tal de legalitzar la
seva situació amb un lloguer social, però malgrat tot l'entitat no
es mostra favorable a accedir a
aquesta demanda. Per això, de-

senes de membres de la PAH van
ocupar l'oficina durant més de
24 h per fer saber al banc que la
família "vol pagar". "No tenim
cap altra arma", deia Inmaculada Mazuecos, de la PAH. "És molt
trist que el BBVA tingui pisos
buits i vulgui fer fora aquesta
família". Durant l'ocupació una
ambulància va haver d'atendre
una dona pel seu mal estat de salut, una situació que s'afegia, segons la PAH, al fet que, divendres
al matí, els guàrdies que custodiaven el banc des de l'exterior "van
rebre ordres de no deixar entrar aliments ni begudes". i s.c.

SUFOCAT El foc va començar poc abans de les 22 h i es va allargar fins a les 3 h
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L'ALCALDE VOL TRACTAR ASPECTES COM LA REUBICACIÓ DELS JUTJATS O EL DÈFICIT DE L'HOSPITAL

POLÍTICA ES VA CONSTITUIR DILLUNS AL LOCAL D'ICV-EUIA

ICV, EUiA i Podem creen
Canviem Montmeló
MONTMELÓ. Canviem Montmeló és
la denominació amb què es presentaran a les properes eleccions
municipals ICV, EUiA i membres
de Podem a Montmeló. El naixement de la plataforma s'emmarca
en la constitució dels grups locals
de Catalunya en Comú –formada
per ICV, EUiA, Podem, Barcelona
en Comú i Equo– que s'estan duent
a terme a tot el territori. "A Montmeló el treball entre aquests
partits ja està molt consolidat
i hem volgut fer un pas més i
constituir-nos amb aquest nom
que marca l'objectiu que ens
proposem de cara a les eleccions locals", explica Jordi Manils,
regidor portaveu d'ICV-EUiA a
l'Ajuntament de Montmeló i coordinador d'ICV al Vallès Oriental.
L'acte de constitució, dilluns, format per simpatitzants de les tres

formacions, va avalar la creació de
Canviem Montmeló amb 60 vots a
favor i una única abstenció.
En l'assemblea, celebrada al local d'ICV, també es va aprovar el
full de ruta a seguir durant l'últim
any de mandat abans de les eleccions municipals i definir l'estratègia de la plataforma. "L'objectiu
principal és que hi hagi un canvi
al govern de Montmeló", diu Manils. Sobre el canvi d'alcalde que es
preveu a Montmeló després que el
PSC hagi confirmat que Guil deixarà l'Alcaldia abans d'acabar el mandat, Manils apunta que "estem a
l'expectativa per saber l'actitud
del nou alcalde, sense apriorismes", assegura. En les eleccions de
2015, ICV-EUiA va aconseguir els
millors resultats municipals amb
1.734 vots, un 39,13% dels sufragis i sis regidors. L.ortiz
arxiu

Albert Montserrat
repetirà com a
candidat d'ERC
a Montmeló
MONTMELÓ. Albert Monserrat tor-

narà a ser el candidat d'ERC a Montmeló les pròximes eleccions municipals. L'únic representant que ERC
té a l'Ajuntament va ser presentat
per l'executiva local el passat mes
de maig per encapçalar la llista electoral de 2019 i, passats quinze dies
sense que ningú més es postulés
com a candidat, va ser votat per
unanimitat per tots els militants del
partit. Montserrat afirma que l'objectiu és "fer una llista transversal per al municipi i treballar per
millorar el poble pensant en els

ALBERT MONTSERRAT
ciutadans i tenint en compte les
diverses sensibilitats i ideologies
que hi ha a Montmeló". De cara a
les eleccions, diu que un bon resultat seria superar el regidor actual i
aconseguir situar tres regidors al
consistori. "Aspirem com a mínim
a tenir-ne dos", conclou. s.c.

Monràs reclama a Quim Torra les
actuacions pendents a la ciutat
MOLLET. L’alcalde Josep Monràs

ha sol·licitat entrevistar-se amb
el nou president de la Generalitat,
Quim Torra, i amb els nous consellers de Justícia, Territori, Sanitat, Economia i Ensenyament per
tractar les actuacions i inversions
pendents del Govern a la ciutat.
Monràs demana en una carta que
Torra tingui una especial sensibilitat respecte a les polítiques adreçades a l’administració municipal i
que doni prioritat a les polítiques
socials, d'habitatge i ocupació. En
l’escrit, l'alcalde manifesta especialment la necessitat d'abordar la
reubicació dels jutjats, que ja va ser
anunciada per l’anterior Govern.

També considera prioritari que
es compleixi el conveni firmat per
la Generalitat, el govern de l’Estat i
l’Ajuntament per al desdoblament
de la línia 3 de Rodalies Barcelona-Puigcerdà i el soterrament de
les vies al seu pas per Mollet, així
com també demana de tractar aspectes relacionats amb les infraestructures, "que han de servir
per contribuir a la reactivació
econòmica i la generació d’ocupació", i del dèficit econòmic i de
recursos que té l’Hospital públic.
Pel que fa a l’espai rural de Gallecs, Monràs està convençut que
el nou conseller de Territori serà
un impulsor del Pla especial "que

ajudi a preservar el patrimoni
natural i difondre’n els valors
paisatgístics", ja que "coneix bé
la zona". A més, també demana poder abordar una proposta de pagament del deute que la Generalitat té
amb la ciutat que prové, principalment, de programes d’àmbit social
i educatiu. I pel que fa a Ensenyament, l’alcalde sol·licita que es porti
a terme la planificació escolar dels
propers cursos i les aportacions a
les escoles bressol municipals.
A més d’aquestes peticions concretes, Monràs espera que el nou
Govern també tingui present polítiques més genèriques com l’ocupació i el benestar social.
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MUNICIPAL ES PREPARA EL RELLEU SOCIALISTA A MONTMELÓ

PLE DE PRESA DE POSSESSIÓ DE FRANCESC JUZGADO, RELLEU DE SERGI MINGOTE

Guil deixarà l'Alcaldia
abans de la fi de mandat
arxiu

MONTMELÓ. L'alcalde de Mont-

meló, Antoni Guil, deixarà el càrrec abans que acabi el mandat, el
maig vinent. Fa unes setmanes
ja va assegurar que es trobava
en una "etapa de reflexió" i que
estava "valorant la continuïtat"
com a alcaldable. Ara ja ha confirmat la seva decisió. Guil assegura que des del primer dia s'havia
"fixat dos mandats per portar a
bon port el projecte del PSC de
Montmeló" i considera que vuit
anys ha estat "temps suficient".
"Crec que el més adient és no
tornar-me a presentar", assegura Guil.
L'alcalde, que va entrar com a
regidor el 1987 i des d'aleshores
ha format part del govern gairebé
24 anys, afirma, però, que no se
sent "cansat" pel que fa al servei
a la ciutadania: "no deixaré de
prestar servei a la ciutadania,
ho faré des d'un altre àmbit:

marc barrio

LA PROCLAMACIÓ Juzgado va ser felicitat pels membres del consistori paretà en l'acte a la Sala Basart

ANTONI GUIL
des de l'associacionisme. El
meu compromís amb el poble
és vigent i actiu".
Fa vuit anys va "entomar una
etapa de vida amb il·lusió i ganes de tirar endavant el projecte de poble del PSC", i, ara, en
la seva recta final com alcalde, es
mostra satisfet per la tasca realitzada. sergio carrillo

El PSC de Sant Fost posa en marxa
la seva pròpia aplicació mòbil
SANT FOST. El PSC de Sant Fost ha posat en marxa una nova eina informativa per donar a conèixer l'activitat del partit socialista a la població.
Es tracta d'una aplicació per a mòbil a través de la qual es pot accedir
a un apartat de notícies d'actualitat, així com a tots els perfils de què
disposa el partit al municipi com Facebook, Twitter i Instagram.

B UFET E SPAÑOL M OREDA
A DVOCATS
Especialistes en accidents de trànsit
Dret hipotecari i cessions de crèdit
Divorcis - Desnonaments
Llei 2ª oportunitat - Pensions d’invalidesa

è

Av. Burgos, 29 1ª planta
Mollet del Vallès

Tel. 93 570 73 09
www.bufetespanol.com

Juzgado, alcalde de Parets
PARETS. Amb els vuit vots a favor del
seu partit, el PSC, els vots en blanc
de NOPP, PDeCAT i Cs, i els vots
en contra de Sumem Parets i Ara
Parets ERC, que van presentar els
seus respectius candidats, dissabte
Juzgado es convertia oficialment en
nou alcalde de Parets. “Sóc conscient de la responsabilitat que se
m’encomana. Però l’entomo amb
orgull i emoció. Perquè no hi ha
un honor més gran que poder
ser alcalde del poble on he viscut
i crescut des que els meus pares
m’hi van portar quan jo tenia 10
mesos”, va dir durant el seu discurs
d’investidura. “Treballaré al màxim perquè els paretans i les paretanes se sentin orgullosos del
seu poble, i em poso a la seva disposició tot el temps que calgui”.
Sobre el seu predecessor, Sergi
Mingote, va assegurar que “el camí
seguirà per la mateixa drecera.
Si hi ha una paraula important,
aquesta és continuïtat. Perquè
tenim un projecte comú de poble.
I no d’ara, sinó des de sempre. Un
poble pensat per a les persones,

on poder viure i conviure”. En
aquest sentit, va destacar la seva
voluntat de “dialogar, negociar...
consensuar. És així com entenc
que Parets sortirà guanyant, i,
per tant, deixo les portes obertes
de bat a bat a tothom”.

Rebuda des de l'oposició
Aquesta crida al diàleg va ser recollida per l’oposició, que va desitjar
èxit en l’any que queda de mandat. Casandra Garcia, de Sumem,
va dir que espera que “s’obri una
època dialogant diferenciada de
l’etapa Mingote, un canvi molt
necessari per a Parets”. Jordi
Seguer d’ERC va reblar que “tot
i alguns nyaps com a regidor
d’Urbanisme, acumula 15 anys
d’experiència. Volem donar una
oportunitat i estenem la mà al
nou alcalde”.
Eentre els tres grups que van votar en blanc –gest que Juzgado va
agrair com a mostra de confiança
i bona predisposició–, Rosa Martí de NOPP va indicar que durant
els set anys de mandat de Mingote

“els grups de l’oposició ens hem
sentit desaprofitats”, esperant
que l’anunci de més diàleg “sigui
una realitat”. Raül Urtusol, del
PDeCAT, va indicar que “qualsevol canvi representa una finestra oberta i una oportunitat”.
Finalment, Manuel Losada, de Cs,
va recordar a Juzgado que “no és
alcalde pels vots dels ciutadans,
i del que vostè faci aquest any
dependrà el futur de Parets”.
Al torn del PSC, el regidor Toni
Fernández –qui per normativa va
assumir el paper de portaveu que
fins ara exercia Juzgado–, va destacar-ne la “capacitat de treball
incansable i l'experiència" i que,
a més, "és una bona persona; el
Sergi deixa el llistó molt alt, però
no tenim cap dubte que sabrà
estar a l’altura”.
I precisament Mingote va afegir que té “plena confiança en
la bona gestió i l’honestedat
del Cesc. Quan li vaig proposar,
lluny d’amagar-se, va ser valent.
I estic convençut que tenim alcalde per anys”. jaume ribell
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ELECCIONS MUNICIPALS 2019 EL PARTIT INICIA PRIMÀRIES PER TRIAR CANDIDAT

Ara Mollet ERC valora una
llista conjunta amb la CUP
x.l.

PROCÉS ACCIÓ DE LA CUP MOLLET, DIUMENGE
cup

Josep Amaya (regidor i vocal) i Oriol López (portaveu del grup municipal i conseller nacional).

Ciutat "prioritària"

A LA SEU Humbert i Biescas, membres de l'executiva local
MOLLET. Ara Mollet ERC ha iniciat

converses per mirar de fer una candidatura unitària de l’esquerra independentista amb la CUP de cara a
les eleccions municipals de 2019. El
president de la secció local, Albert
Biescas, ha confirmat que l’objectiu
dels republicans és repetir el model
de confluència que es va acordar el
2015 amb MES i, si és possible, ampliar-lo a altres formacions, com
seria el cas de la CUP. Amb tot, des
de la CUP asseguren que ara com
ara “no hi ha res sobre la taula;
tots els escenaris estan oberts
però de moment no s’ha plantejat res a l’assemblea”, explica
Txus Carrasco. De fet, la CUP iniciarà la setmana que ve els treballs
interns per començar a preparar
les eleccions municipals del 2019.

Procés de primàries

D'altra banda, Ara Mollet ERC ha
iniciat el procés per designar el
cap de llista a les eleccions municipals de l’any que ve. El cap de
cartell s’elegirà en unes primàries
externes en les quals podran participar-hi unes 250 persones entre
militants, simpatitzants i amics de

la formació, el pròxim 21 de juny
al Jardinet del Casal.
Fins al dia abans estarà obert el
període previst per a la presentació
de candidatures, que han de comptar amb l’aval del 20% de militants
de la formació a la ciutat. Ara com
ara només està prevista la candidatura d’Oriol López, actual regidor i
portaveu del grup municipal d’Ara
Mollet ERC MES, que és el nom que
ha proposat l’executiva del partit.
Així ho va decidir l’assemblea de
la secció local celebrada dissabte i
a la qual van assistir una quarantena de militants. Durant l’assemblea
també es va ampliar i renovar l’executiva local, que des d’ara compta
amb Albert Biescas (president),
Txell Humbert (organització i barris), Emilio Correa (comunicació),
Agnès Galdón (dona i igualtat),
Alfred Burgueño (logística), Dídac
Pérez (finances), Marta Vilaret (política municipal), Marina Planellas
(Joves), Baptista Silanes (fòrum
sindical), Ubald Pérez (nova ciutadania), Adolf Sanromà (entitats),
Joan Alcarria i Adrià Belis (adjunts
a presidència i organització), Carles Pérez i Vicenç Compte (vocals),

Mollet és una de les 24 ciutats de
més de 30.000 habitants que ERC
ha marcat com a “prioritàries” per
guanyar les eleccions municipals
de l’any que ve. Per fer-ho i esdevenir un referent republicà en l’àmbit
municipal, ERC Mollet organitzarà
a la tardor un seguit de xerrades
municipalistes per definir els programa electoral de cara al 2019.
“Que ERC guanyi les eleccions a
Mollet és la garantia que finalment el canvi és possible”, apunta Albert Biescas, qui també explica que des del passat 1 d’octubre el
nombre de militants republicans a
Mollet “ha crescut més d’un 20%,
fins al centenar de persones”.

Seccions d'ERC als barris
Un altre projecte que ha posat en
marxa ERC és la creació de seccions
locals de barris. “Volem créixer
amb la màxima transversalitat
i tenir presència i visibilitat als
barris”, explica Txell Humbert, i
per això es crearan seccions d’ERC
als barris totalment autònomes i
els representants de les quals també tindran presència a l’executiva
local. “Fomentarem que els barris tinguin la seva pròpia secció
local, especialment allà on hi ha
més massa crítica, perquè els
barris tinguin veu pròpia”, diu
Humbert, qui assegura que actualment cada barri de la ciutat compta
almenys amb una quinzena de militants. “És un projecte de llarg recorregut per ser més a prop dels
veïns”, conclou Humbert. x.l.

Plaça de la Constitució, rebatejada
La CUP Mollet va fer diumenge una acció "reivindicativa i simbòlica" per
rebatejar com a plaça de l’1 d’octubre l’espai de la plaça de la Constitució
i "homenatjar el coratge dels molletans i molletanes que van defensar les
urnes i els centres de votació, malgrat les amenaces de la repressió
policial de l’Estat", apunten. S'hi van col·locar rètols indicatius de la plaça
de l’1 d’octubre i un text de reconeixement als qui hi van participar. Per la
seva part, el PP de Mollet ha mostrat el seu rebuig a l'acció que considera
un "acte incívic i de manca de respecte a la majoria de ciutadans que no
són independentistes" i demana "respecte pels símbols comuns".

L'ANC DE SANT FOST ORGANITZA UN 'ESMORZAR GROC'

El CDR penja un
llaç groc gegant
a la pedrera
de Santa Maria
Uns
escaladors
vinculats
als Comitès de Defensa de la
República (CDR) es van despenjar diumenge al matí pel mur
de la pedrera de Santa Maria
de Martorelles per penjar un
llaç groc gegant per reclamar la
llibertat dels presos i els exiliats
polítics. D'altra banda, la secció
local de l'ANC de Sant Fost ha
organitzat per aquest diumenge
una jornada per descobrir el
municipi. La sortida serà a les
9 h des del cementiri, i començarà una marxa circular amb

@Linaguasca

visita a l'ermita de Sant Cebrià.
També hi haurà un esmorzar
groc solidari en suport als presos polítics.
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ECONOMIA

Riu s'incorpora al Departament de Treball

Els vehicles clàssics, a Montornès

Òscar Riu, secretari de la UGT al Vallès Oriental des del 2009,
deixarà el càrrec al sindicat i s'incorporarà al Departament de
Treball. Riu serà el nou cap de gabinet de Chakir El Homrani,
qui dissabte va ser nomenat conseller de Treball, Afers Socials
i Família. Riu cedirà el testimoni a Vicenç Albiol.

La plaça Pau Picasso de Montornès acollirà
diumenge, de 9 a 14 h, una nova edició de la
Concentració de Vehicles Clàssics. Durant la
jornada hi haurà un mercat de recanvis, així
com un tour clàssic i una entrega de premis.

FIRA L’AJUNTAMENT I L’ATENEU COOPERATIU DEL VALLÈS ORIENTAL ORGANITZEN LA JORNADA

OCUPACIÓ LA TAXA MITJANA D'ATUR SE SITUA EN EL 12%

Montornès aposta per
l'economia social i solidària

Cau l'atur al Baix Vallès
per quart mes consecutiu

MONTORNÈS. L’Ajuntament de Montornès i l’Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental organitzen la 1a Fira
de l’Economia Social i Solidària de
Montornès (FESS Montornès). Serà
aquest dissabte de 17 a 21.30 h a la
plaça Joan Miró i a l’escola Sant Sadurní, amb l'objectiu principal de
fomentar el cooperativisme, l’economia transformadora, la solidaritat i el consum responsable.
El primer tinent d’alcalde i regidor delegat de l’Àrea d’Acció Social,
Jordi Delgado, assegura que la fira
"és l'expressió de la feina que
portem fent des de fa un any i
mig". Dins del Pla d'Actuació Municipal aprovat pel consistori, es considerava el foment de les cooperatives com a eines transformadores.
En aquesta línia, Delgado afirma
que "són models interessants" i
creu "adient que des dels ajuntaments i les administracions
s'impulsin". Montornès, de fet, és
juntament amb Cardedeu l'únic
consistori del Vallès Oriental que
forma part de la Xarxa de Municipis de l'Economia Social i Solidària.
D'altra banda, Albert Grifell,
membre de l'Ateneu Cooperatiu
del Vallès Oriental, explica que "la
intenció de l'Ateneu és sumar-se
a les iniciatives que ja estan sorgint a la comarca i l'Ajuntament
de Montornès va decidir posar-se
en contacte amb nosaltres per

CARTELL Es tracta de la primera fira d'aquest àmbit que s'organitza al poble
coorganitzar la fira. Per a ells és
la culminació d'un pla estratègic
sobre economia social i solidària
del municipi, iniciat l'any 2016".
La jornada, per tant, complirà els
principals objectius de l'Ateneu Cooperatiu, que coincideixen amb els
del consistori: "donar visibilitat a
totes les iniciatives del món cooperatiu i de l’economia social
i solidària del territori, impulsar i sensibilitzar la població en
aquests temes, i presentar experiències del municipi o dels
territoris propers".

Activitats per a tots
Amb una programació plagada
d'activitats diverses, els dos organitzadors es proposen arribar no
només a la gent relacionada amb
l'economia social i solidària, sinó

també a la gent que a priori no forma part d'aquests models, perquè,
com explica Delgado, "hi ha moltes entitats que tenen valors de
l'economia social i solidària,
però que no s'hi etiqueten".
A la fira hi haurà xerrades sobre
habitatges compartits i cooperatius
(Can Galvany, La Dinamo, Sostre
Cívic i La Borda), espais per compartir la criança (El Cirerer d’Arboç), educació en el lleure (Esplai
Panda), economies comunitàries
i feministes (Mujeres Pa’lante i
ACAF), sobirania alimentària (La
Magrana Vallesana i Els Gafarrons)
i sobre consum responsable (Som
Mobilitat i Som Energia). També hi
haurà un espectacle sobre consum
responsable (La botigueta, de Tanaka Teatre) i entitats i empreses
de l'economia social i solidària. i

BAIX VALLÈS. El passat mes de maig

els vuit municipis del Baix Vallès van registrar 7.225 persones
apuntades a les Oficines de Treball,
149 persones menys que a l'abril.
El decreixement intermensual és
del 2%, per sota del 2,6% de la
comarca i del 3,4% del conjunt de
Catalunya. La taxa d’atur registral
(segons el càlcul de l’ObservatoriCentre d’Estudis del Consell Comarcal) se situa al Baix Vallès en el
12%. En relació amb les dades de
l'atur del maig de l'any passat actualment hi ha 796 aturats menys
(-9,9%). Per municipis, la reducció
més important en percentatge s’ha

produït a Montmeló (-6,1%), Mollet (-2,8%) i Montornès (-2,8%),
mentre que a Parets i Martorelles
hi ha hagut lleugers augments,
inferiors a l'1%, i a la Llagosta no
hi ha hagut cap variació. Actualment, les persones desocupades
són 3.282 a Mollet (12,8%); 1.113
a Montornès (13,9%); 850 a la
Llagosta (13,2%); 849 a Parets
(9,3%); 415 a Montmeló (9,7%);
382 a Sant Fost (9,9%); 299 a Martorelles (13%) i 35 a Santa Maria
(9%). Pel que fa a la comarca, actualment hi ha 21.577 persones registrades a les Oficines de Treball,
un 11,2% de la població activa.

Nova convocatòria Treball als barris
de Fem Ocupació
dóna feina a veïns
per a Joves
de Plana Lledó
El Consell Comarcal del Vallès Oriental impulsa un any més el programa Fem Ocupació per a Joves
per a empreses interessades en la
contractació de joves de 18 a 29
anys, amb estudis finalitzats d’ESO,
batxillerat o cicle formatiu de grau
mitjà. Les empreses que hi participin poden accedir a una subvenció
equivalent al sou mínim interprofessional durant sis mesos, i durant
el programa s’ofereix suport en els
tràmits de la subvenció, acompanyament i tutorització per als joves.

L’Ajuntament de Mollet, a través
de l'EMFO, ha contractat 21 persones en situació d’atur per fer tasques d’obra, jardineria i de neteja
al barri de Plana Lledó. Es tracta
de plans d'ocupació per a persones a l'atur, amb baixa qualificació
professional i amb risc d’exclusió
social, subvencionats pel Servei
d’Ocupació de Catalunya en el
marc del projecte Treball als barris. Des de l’any 2010 s’han contractat un total de 135 persones a
través de Treball als barris.

De dl a dv
Ds, dg i festius

10 h a 15 h
10 h a 15 h

80€
140€

De dl a dj
Dv i vigílies de festius
Ds, dg i festius

16 h a 20.30 h
16 h a 20.30 h
16 h a 20.30 h

80€
120€
145€

De dl a dj
Dv i vigílies de festius
Ds, dg i festius

10 h a 20.30 h
10 h a 20.30 h
10 h a 20.30 h

150€
190€
250€

Dv i vigilíes de festiu
Ds, dg i festius
Dv i vigílies de festiu
Ds, Dg i festius

21.30 h a 2.30 h
21.30 h a 2.30 h
16 h a 2.30 h
16 h a 2.30 h

185€
195€
330€
340€
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MOSTRES EL SORTEIG DE MOLLET ÉS FIRA ES VA AJORNAR PER LA PLUJA I ES FARÀ EL DIA 12 (10.30 H) AL MERCAT MUNICIPAL

ALIMENTACIÓ

Mollet és Fira
aplega milers
de visitants i uns
350 expositors

Gallecs, punt
de trobada de
Benvinguts a Pagès

MOLLET. Les dues fires sectorials
de la 6a edició de Mollet és Fira
han tornat a convertir la ciutat
en un gran aparador d’activitat
econòmica local. Durant dos caps
de setmana, els carrers de Mollet
s'han omplert de visitants i d'expositors que han dinamitzat el
teixit comercial i de serveis amb
venda directa i a l’aire lliure. Enguany s’han tornat a batre rècords
amb prop de 350 participants, segons apunten des de l’Ajuntament.
“Mollet és Fira es consolida com
un projecte que implica comerç,
teixit associatiu, cultural i ciutat donant a conèixer, sobretot,
productes de proximitat”, apunten fonts municipals.
En aquesta edició ha destacat la
important representació del sector
de les cooperatives, així com de la
salut, bellesa, benestar, lleure actiu, creatiu i d’enginy. Alguns dels

esdeveniments més destacats del
cap de setmana van ser la desfilada
de moda, i la tallada de cabells solidaris que van organitzar una desena de perruqueries de la ciutat i
amb què es van tallar el cabell més
d'un centenar de visitants a la fira.
Els ingressos recollits es donaran a
l'entitat Mollet contra el càncer.
D’altra banda, els premis de Mollet és Fira han comptat amb una
alta participació, ja que s’han omplert 14.000 butlletes que s'han
recollit durant la fira i que participaran als sortejos que repartiran
més de 8.000 euros per fer compres a la ciutat. El sorteig, però, es
va haver de suspendre per la pluja
i finalment es farà dimarts 12 de
juny a les 10.30 h al Mercat Municipal. Pel que fa al Concurs de
Dibuix hi ha hagut 1.300 dibuixos
amb la participació de 14 escoles
de primària i secundària.

Hartmann inverteix a
la planta de Montornès
MONTORNÈS. La compra l’any pas-

sat de la marca Lindor –fabricant
de compreses d'incontinència per
a adults– per part de la multinacional alemanya Hartmann –dedicada
a la fabricació dels apòsits Tiritas–,
ha suposat la integració de tots els
productes i de prop de 200 treballadors a les instal·lacions de Mon-

tornès. L’adquisició ha permès a
Hartmann disparar un 52% les
vendes a Espanya l'any passat, fins
als 175 milions d'euros, i per l’any
que ve la previsió és arribar als 250
milions, un 30% dels quals fruit de
l’exportació. Per assolir aquestes
xifres, el grup inverteix aquest any
i el vinent fins a 10 milions d’euros

marc barrio

QUALITAT DE VIDA L'última fira sectorial de Mollet és Fira és la dedicada
al benestar, el comerç i els serveis en general, enguany amb 150 participants
m.b.

BAIX VALLÈS. Amb la tercera edició
del Benvinguts a Pagès el món rural es prepara per viure un cap de
setmana de portes obertes en explotacions agràries i propostes originals en restaurants, allotjaments
i activitats i mostrar així la pagesia,
el producte i la gastronomia de
proximitat. Aquest cap de setmana
hi haurà unes 900 propostes a tot
Catalunya, entre les quals les que
oferiran el restaurant El Jardí, de
Parets; el Celler de Can Roda, de
Santa Maria de Martorelles; i l'Ecofira de Gallecs. En aquest cas la trobada serà diumenge, de 10 a 13.30
h, a la plaça de l'Església, on hi haurà una visita guiada per conèixer
els blats antics que es conreen a
Gallecs, una mostra de sega de blat,
un taller de pa amb blats antics i un
tast de pans amb oli de Vera.

Àpats a preus
reduïts a Sant Fost
fins al 21 de juny
SOLIDARITAT Més de 100 persones van participar en el tall de cabell solidari
impulsat per una desena de perruqueries en favor de Mollet contra el càncer
a les plantes de Mataró –referència del grup en gestió de ferides– i
Montornès, especialment en aquesta última, que actualment només
produeix per a Espanya (80%) i
Portugal (20%) i que és la referència del grup en la fabricació de productes d’incontinència tant per a ús
domèstic com per a hospitals i centres sociosanitaris. A més, Hartman
també fabrica tota mena de productes sanitaris, proveeix de material
els quiròfans, gestiona magatzems
i forma professionals de la salut.

Nova edició del
Mercat de l'Euro
MOLLET. L'Associació de Col·leccionistes de Mollet i Comarca organitza diumenge, de 8 a 15 h, una nova
edició del Mercat de l'Euro. Serà a
l'entorn de la Rambla Nova, i com
és habitual s'hi podran trobar, per
només un euro, una àmplia oferta
de llibres, joies, joguines, ceràmiques, sabates i molts altres objectes de segona mà.

SANT FOST. Els restaurants, bars i

establiments d’alimentació de Sant
Fost ofereixen entre el 7 i el 21 de
juny una oferta de tapes, esmorzars, pizzes, dolços i menús, etc. a
preus especials. Es tracta d’una iniciativa de la regidoria de Comerç
impulsada per l’empresa Movad
en què participen 22 establiments
del poble. L’objectiu de la proposta, adreçada a tots els públics, és
promocionar la gastronomia dels
bars i restaurants del poble i, alhora, afavorir la trobada al carrer i el
gaudi de les activitats del juny. Els
comerços adherits disposen d’una
guia de tots els participants amb
els menús i tapes que oferiran.
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Ara sí, Lourdes diu la seva

Editorial

VULNERABILITAT CRÒNICA
Els darrers tres anys, els indicadors macroeconòmics mostren una millora
notable que ha ajudat a crear l'opinió generalitzada que ja hem deixat enrere
la crisi. Però informes com els de Càritas són una galleda d'aigua freda que
fa tornar a la realitat. Segons denuncia l'entitat, la sortida de la crisi està
consolidant un model social en què bona part de les llars i les persones
afectades per la crisi es mantindran en una situació precària, ja que es troben
amb moltes dificultats per sortir de la situació –amb atur, feines precàries,
sobreendeutaments en l'habitatge i deutes que ofeguen les famílies més
vulnerables– especialment si no disposen d'una xarxa de suport social.
La tasca que fan entitats com Càritas i moltes altres al territori és important
perquè ajuda a visibilitzar aquesta realitat social, però la seva feina no ha
d'eximir els governs de la seva responsabilitat. Les polítiques públiques
per garantir drets com l'habitatge o el treball digne han de ser una prioritat.

Platxèria

GOVERNS

D

esprés de molts mesos sense govern, de cop i volta en tenim, no
només un, sinó dos, pel mateix
preu. Qui ens ho havia de dir.
Els astres o la Sra. Merkel han decidit
que ja n’hi havia prou de marejar la perdiu
i han fet que tothom faci el que havia de fer
fa temps, i es posi a fer govern, com si no
hi hagués demà. Després vindrà el tema de
quins governs, però, d’entrada, tenir-ne,
de govern, és d’allò més motivador, t’aixeques al matí amb la sensació que has pogut dormir bé, i fins i tot oblides que no ho
has pogut fer, això de dormir bé, perquè hi
havia fiestuki, com sempre, al Pavelló 2 (ja
m’enteneu els qui ho patiu, no aprofundiré
més en el tema).
De fet, tenir govern és com quan compraves els llibres nous d’un nou curs, i
encara per estrenar, ensumaves l’olor de
paper i tinta amb l’esperança que et portarien per camins insospitats, plens de coneixements nous.
En aquest cas els governs tenen avantatges nous; en un, el de Catalunya, trenca
la dinàmica d’una situació absurda, regida
per un article 155 que més semblava un
llosa sobre el cap que una administració
pública. El temps semblava alentir-se i les
incongruències se succeïen davant de la
impassible mirada dels qui no semblaven
preocupats per una situació insostenible.
Editora fundada l’any 2001
Rambla Pompeu Fabra, 32
08100 Mollet del Vallès · T- 93 570 52 59
redaccio@diarisom.cat

Premi Tasis-Torrent de la Diputació de Barcelona a la millor
publicació de premsa local i comarcal de Catalunya (2006) ·
Premi de periodisme Eugeni Xammar d’Òmnium Cultural (2017)

TRINA MILAN
Antropòloga
Els nous consellers i conselleres de la Generalitat han arribat amb ganes de menjar-se el món, preparats feia temps per fer
la feina, se’ls veu ansiosos per treballar,
com qui té els deures fets i no aconsegueix
que li deixin explicar-los.
En canvi, l’altre govern, el de l’estat, ha
arribat sense que ningú l’esperés. Dijous
es consumava l’assalt al poder del socialista Pedro Sánchez, sense que ningú, segurament ni ell mateix, es cregués que ho
havia aconseguit. De fet es va trobar entrant a La Moncloa sense maleta, per rebre
el president d’Ucraïna, i, de pas, acomiadant la traductora, que ell sap anglès. Per
a més novetats, el nomenament del nou
govern, majoritàriament femení, el primer
en la història de tots els governs estatals
i autonòmics. Perquè les dones ens anem
acostumant a veure dones al poder; si no,
serà impossible que ens fem a la idea de
presidir-ne un, de govern. Ja sabem que
les dones ens pensem molt les coses (sarcasme que diria Sheldon). Unes ministres,
que al contrari que les de Catalunya, no
sabien fa uns dies que ho serien. Com s’ho
deu haver fet Sánchez per trobar tanta
dona quan sempre sentim a dir que no hi
ha més dones als càrrecs o a les conferències perquè no es troben.
Bé, de governats n'estarem, ara només
cal que treballin per al benestar de les
persones, aquest és un objectiu molt complicat, però com a mínim nomenats estan,
que ja és molt pels temps que vivim.
sommollet.cat

somparets.cat

NÚRIA

MUÑOZ

Regidora de Canviem Mollet

D

es de dilluns i fins al proper
divendres els veïns del barri
de Lourdes de Mollet estem
immersos en un procés participatiu del qual ha de sortir una opció d'inversió pública per part de l'Ajuntament de
Mollet, orientada sobretot en la mobilitat
al barri. El barri ha estat històricament caracteritzat per tenir les voreres inferiors a
un metre d'amplada i en les quals ens trobem amb nombrosos pals, tant de fanals
com de telefonia i electricitat. D'aquesta
manera mai s'han deixat de sentir veus
que reclamaven una millora de l'accessibilitat per als vianants als seus carrers.
Des de Canviem Mollet la millora en l'accessibilitat a Lourdes ha sigut una de les
apostes per aquesta legislatura. Per això
mateix aquesta va ser una de les propostes
incloses en les 50 que se li van fer a l'equip
de govern per tal de donar l'abstenció del
nostre grup en la votació dels pressupostos municipals. També la presentació d'una
moció que demanava una consulta ciutadana al barri que obrís el debat de les possibles solucions en aquest àmbit i que tots
els veïns de Lourdes poguessin dir la seva
en un procés participatiu. Canviem Mollet
sempre ha estat decidit a fer política d'una
manera diferent. Un nou estil de política
més pròxim que inclogui els ciutadans i
ciutadanes en processos participatius on
siguin els i les que viuen i passegen diàriament pels seus carrers les que decideixin
quines són les actuacions que s'han de fer.
Sens dubte, la mà de Canviem Mollet es
destaca en decisions d'aquest equip de
govern, com la posada en marxa del Lourdes Decideix. Això i que aquesta legislatura
una de les veïnes del barri formi part del
consistori i per tant que el barri estigui representat i se senti la seva veu en la conformació del ple municipal.
El Lourdes Decideix però s'ha convertit,
junt amb el Decideix 100.000, en una prova
pilot d'aquest tipus de processos partici-

CIBERACTIVITAT

patius a la nostra ciutat els quals ens han
mostrat nombrosos aspectes en els quals
cal millorar. Per exemple, la manera en la
qual comuniquem i arribem al ciutadà per
tal que estigui assabentat del procés. En
totes les sessions del procés participatiu a
Lourdes ens vam trobar alguns veïns que
van insistir en què la comunicació i convocatòria d'aquestes sessions per part de
l'Ajuntament no havia estat suficient i potser tampoc l'encertada.
Per una altra banda, també ens trobem
cert malestar, ja que dins de les cinc propostes de votació que finalment s'han escollit no existeix cap alternativa d'aparcament al barri que pugui pal·liar la pèrdua
d'aparcament que es derivi d'alguna de

Que no s'hagin donat terminis
ni s'hagi dit d'on sortiran els
diners per a les obres ha
creat certa desconfiança

les actuacions escollides per a l'ampliació
de les voreres. Aquesta va ser una clara
preocupació que els veïns van manifestar
en la sessió inicial del procés participatiu
i una demanda clara que des de l'Ajuntament no s'ha n'ha sabut donar resposta.
Finalment, que en la presentació i durant tot el procés no s'hagi pogut donar uns
terminis o fases d'execució de les diferents
propostes i que no s'hagi concretat d'on es
treuran els diners per a cadascuna de les
opcions de votació, ha generat certa desconfiança i credibilitat al procés participatiu.
Si més no, malgrat aquests aspectes a
millorar, des de Lourdes ens hauríem de
sentir orgullosos de ser el primer barri
de Mollet en la història de la ciutat que
conjuntament pot decidir quin és el seu
model i com són els carrers i el barri que
volem tenir. Aprofitem aquesta oportunitat. Esperem que en la part final de votació d'aquest procés, el barri de Lourdes
tregui el seu caràcter veïnal i reivindicatiu
que ha tingut sempre i es converteixi, una
vegada més, en un exemple de participació per a tota la ciutat de Mollet i aquest
procés sigui un èxit en participació.

Segueix-nos a Facebook

Em sembla bé, però podrien pensar també en la gent que anem amb persones
grans a consultes externes. Ells no hi tenen dret, però crec que s'hauria d'estudiar. Sobre la notícia Els usuaris d'Urgències de l'Hospital disposaran de tres
hores gratuïtes a la zona blava

Juaniko Peña Manso

somlallagosta.cat

sommontornes.cat
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Canvis
ORIOL

LÓPEZ MAYOLAS

Portaveu del grup municipal
Ara Mollet ERC-MES

B

en sovint els temps en la política semblen
eternitzar-se i les coses se succeeixen a poc a poc, de manera
fins i tot exasperant. Així va ser
després del gran èxit que va
suposar el referèndum de l’1 d’octubre de
2017, quan més de 2 milions de catalans i
catalanes –i més de 12.000 molletans i molletanes- es van expressar democràticament
a les urnes. La demanda d’una república era
clara, que es va proclamar. La repressió, la
suspensió de les nostres institucions, la presó i l’exili han estat tònica dominant des de
llavors i durant mesos.
Avui, però tenim notícies que ens poden fer albirar la llum al final de túnel.
Per una banda Rajoy i el PP han caigut. El
partit més corrupte d’Europa, el govern
més repressiu que ens podíem imaginar.
Des d’Esquerra Republicana hi hem contribuït. I n’estem satisfets. Tot i això, tenim
encara persones empresonades i exiliades, tenim encara repressió. I mai, MAI,

Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental
renunciarem als nostres ideals. Som aquí
per defensar la República, la igualtat i la
llibertat i no ens aturarem fins a aconseguir-ho. El nou president espanyol, Pedro
Sánchez, haurà de ser valent i restablir les
llibertats i estar al costat de la democràcia; del contrari aviat serà també història.
Per altra banda, ja tenim Govern de la
Generalitat, comandat pel president Quim
Torra i pel vicepresident Pere Aragonès.
Al mateix moment que queia Rajoy, queia
també l’aplicació de l’article 155. I els consellers i conselleres ja es posen a treballar.
Cal destacar que ERC comandarà les àrees
més socials del Govern: Alba Vergés a Salut,
Josep Bargalló a Educació i Chakir el Homrani –company i fins ara regidor a Granollersa Afers Socials i Treball. La seva premissa
principal: la igualtat i la justícia social.
Però el canvi més important encara està
per arribar i s’esdevindrà a Mollet. Ara Mollet ERC – MES ja treballa amb èxit en una
candidatura àmplia i transversal, molletana, amb projectes sòlids. Una candidatura
que està cridada a ser la garantia del canvi
a la nostra ciutat. Som més gent que mai
sumant per l’alternança de govern. El nou
Mollet republicà és a punt d’arribar.

Continuisme? No, gràcies
JORDI

SEGUER

Portaveu d'Ara Parets ERC

L

luny del que molts puguin imaginar, l’arribada del nou alcalde
Francesc Juzgado a l’Ajuntament de Parets no obre cap nou
cicle polític. El recanvi de Sergi Mingote no
representa una renovació a les files socialistes, ja que el nou batlle està en primera
línia política local fa més de 20 anys i alhora no ha estat avalat a les urnes.
En els darrers set anys, Juzgado ha estat el
màxim responsable de la gestió urbanística
de Parets. Una àrea que ha rebut importants
crítiques pels nyaps que s’han produït en
aquesta legislatura i per la manca de respecte per la conservació del nostre patrimoni.
Fa temps que des d’Ara Parets ERC hem
reclamat un canvi en les maneres de fer política del govern socialista i ara sí que s’obre
una nova oportunitat que esperem que Juzgado sabrà aprofitar. El temps ho dirà... Ha
estat decebedor, però, veure com els darrers
tres anys el PSC s'ha aliat amb l’antiga Convergència i Ciutadans per tirar endavant el
seu programa i ha deixat de banda la possibilitat de fer govern amb les esquerres. Prèviament, en l’anterior mandat, va fer aliança
amb els dos regidors del PP.
La presentació de més d’un centenar de
propostes durant aquest mandat per part
d’ERC demostra que malgrat el que moltes
ocasions ha dit el govern socialista, el nostre
grup no només ha criticat la gestió, sinó que

ha presentat un projecte alternatiu. Alhora, ens hem encarregat de fer arribar al ple
moltes de les inquietuds de la ciutadania.
És per això que en el ple d’investidura vam
allargar la mà al nou alcalde per treballar
conjuntament per millorar Parets. Li vam
dir que cal deixar enrere les seves reticències i que cal ser més procliu a les nostres
propostes relatives a habitatge, participació
ciutadana, transparència o pluralitat en els
mitjans de comunicació públics locals.
En aquest any, Juzgado té l’oportunitat de fer un gir a l’esquerra, superar les
seves reticències i sospesar, amb estudis
exhaustius, la recuperació de la gestió de
serveis externalitzats, la municipalització
del servei d’aigua o la implantació de la
tarifació social en alguns impostos o taxes.
Però malgrat que des del nostre grup li
oferim un diàleg sincer, continuem pensant
que després de 40 anys de govern socialista
cal renovar el model per donar pas a noves
cares, noves idees i a un nou projecte que
deixi enrere el continuisme i l’anar fent.
Les noves generacions de paretans reclamen posar-se al davant. I aquí, els republicans hi tenim molt a dir. Volem liderar el nou
govern després de les eleccions de 2019 per
construir, a mitjà termini, el Parets del futur
amb el màxim consens entre les forces polítiques locals. Volem un Parets més acollidor,
que defensi els valors republicans, la justícia social, l’educació pública, la llibertat, la
igualtat i la diversitat, amb uns serveis públics de primera qualitat i amb un manteniment més òptim de l’espai públic.
Els republicans de Parets estem a punt. De
tu depèn que això sigui possible!

ENTREVISTA

La Magrana Vallesana és
ecològica i de proximitat
L'Associació de consumidors i productors ecològics La Magrana Vallesana
va rebre l'Ateneu Cooperatiu del Vallès
Oriental per parlar sobre els productes
que hi podem trobar. Ens atén l'Hilari
Cuadriello, un dels socis treballadors.
- Per què formeu La Magrana?
- Neix d’una trobada de consumidors, un
col·lectiu format per un grup de famílies
amb interès de consumir aliments saludables i de proximitat. Ens vam ajuntar
unes quinze famílies, ara farà 8 anys,
amb l’interès de comprar productes
ecològics i autodistribuir-los entre nosaltres mateixos.
- Quines pretensions teníeu?
- Els nostres objectius serien comprar
productes ecològics, de proximitat i el
més saludable possible. Actualment podem dir que un 75% dels nostres productes són de proximitat i el 100% és
ecològic. Per a nosaltres, consumir el
més pròxim possible, és molt important.
- I d'on prové la resta del 25%?
- Pot ser de qualsevol part d’Europa.
Encara hi ha molta producció que no
es fa a Catalunya, per tant, hem de tirar
d’aquestes produccions. Això ens serveix molt perquè al final aquests productes puguin tornar a estar a la prestatgeria amb productors locals. El que fem
és crear una necessitat d’aquest producte en concret, encara que vingui d’Alemanya, per exemple. Si els productors
veuen que hi ha un producte fabricat a
Alemanya que té rotació, segurament
s’atreviran a produir-los aquí perquè ja
hi ha un consum d’aquest producte.
- Què és proximitat per a vosaltres?
- Entenem que proximitat pot ser Catalunya, però també ens podríem plante-

Agenda

jar d’on venen els plàtans. Els plàtans
no són de proximitat, però sí que és un
producte súper necessari, perquè té una
sèrie de nutrients que no el trobaríem
en un altre lloc. Per tant, per nosaltres el
més pròxim seria les Canàries. Evidentment que si ens arribessin plàtans de
Costa Rica, diríem: “aquests no”. Però si
venen de Canàries, sí. I aquest criteri es
pot fer amb molts altres productes. Evidentment, si ens porten patates, seran
de la comarca, no ens n'aniríem al Pirineu a comprar-les, perquè a la comarca en tenim. O sigui, sempre busquem el
més pròxim possible.
- Per què és millor comprar a La Magrana que en un supermercat?
- Aquestes taronges són un producte ecològic, vol dir que és un producte fet saludablement, sense contaminar la nostra
terra, ni el nostre medi, i tampoc ens contamina a nosaltres mateixos. És un producte molt més saludable que el que puguis comprar en un altre lloc. Però no ens
quedem només amb això: ens quedem
amb el fet que cada euro per comprar
aquesta taronja es queda a casa nostra, a
la nostra entitat, i va a parar a un pagès de
proximitat que també està dins de l’economia social i solidària. Si nosaltres anem
a comprar això al senyor Caprabo: on aniran a parar aquests diners? No ho sabem.
Si ho comprem a La Magrana, sabem des
del principi fins al final què es farà amb el
nostre euro invertit.

Dissabte 09·06·2018
De 17 h a 21 h

Dimarts 19·06·2018
De 9.30 h a 11 h

1a Fira d’Economia Social
i Solidària a Montornès

Formació: Per què muntar
una cooperativa?

Lloc: Plaça Joan Miró i
Escola Sant Sadurní

Lloc: Can Ribas, Corró d'Avall
(les Franqueses)

Organitza: Ajuntament i Ateneu
Cooperatiu del Vallès Oriental

Organitza: Ajuntament i Ateneu
Cooperatiu del Vallès Oriental

www.ateneucoopvor.org

@ateneucoopvor

Per llegir l’entrevista
íntegra i veure el
vídeo, entra aquí:

info@ateneucoopvor.org
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L'APARADOR

RS7 REGENERATOR & ENERGY
c/ Casa Nova, 5B - Montornès - Tel. 93 879 45 03
www.rs7.es - info@rs7.es

RS7 Crema Fisio Forte, l'efectivitat
d'onze extractes naturals de qualitat
El laboratori RS7 Regenerator & Energy, amb
seu a Montornès, ha presentat RS7 Crema Fisio Forte, un producte amb què aspira a competir a escala nacional i internacional amb
les millors multinacionals farmacèutiques
pel que fa a la salut d'ossos, músculs i lligaments. “L'objectiu a curt termini és liderar el
mercat espanyol i, alhora, iniciar un projecte
d'expansió a Europa començant pels mercats alemany, britànic i francès”, diu Enric
Meseguer, director comercial de la firma.
RS7 Crema Fisio Forte es comercialitzarà
a la secció de parafarmàcia de les farmàcies.
“És el producte més complet en la seva categoria, fruit d'anys de recerca i assajos dermatològics, ja que compta amb onze extractes
naturals de màxima qualitat i provada eficàcia". "A més, és complementari a RS7 Càpsules, i tots dos comporten un tractament complet i únic en el mercat”, diu Meseguer.
RS7 Crema Fisio Forte està compost d'àcid
hialurònic, àrnica, càmfora, calèndula, capsicum, glucosamina, glycosaminoglycans, harpagofit, menthol, romaní i salze. L'envàs de
200 ml és de PVC d'alta resistència i té un
tap de seguretat antivessament. Està regis-

trat a l'Agència Espanyola de Medicaments
i compta amb codi nacional del Consell General de Col·legis Oficials de Farmacèutics.
La presentació de RS7 Crema Fisio Forte
va comptar amb la presència de jugadors de
futbol com Aday Benítez, segon capità del
Girona CF (a l’esquerra de la imatge) i Víctor
Fernández, del Newcastle United (dreta),
així com runners i altres ambaixadors de la
marca –Virgínia Rodríguez, Jesed Hernández i Isaac Torija–.

Una dotzena de perruqueries
participen en el tall de cabells
solidari amb Mollet contra el càncer
L'associació Mollet contra el càncer rebrà
els pròxims dies la recaptació que una dotzena de perruqueries de la ciutat va fer durant la celebració de Mollet és Fira. Dissabte,
l'espai Passarel·la del parc de les Pruneres
va acollir un tall de cabells solidari que va
atraure l'atenció de molts visitants, fins al
punt que un centenar de persones van voler

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

col·laborar-hi i donar, de passada, un caire
més solidari a la fira comercial de Mollet.
Les perruqueries participants van ser Perruqueria Elisabet Salgado, Art Estilisme,
Montse Palau, Montse Colomé, Lenin Estilistes, Do i Co, Perruqueria Santana, Pepi Jové,
Imma Amills, Karely Pelucas, Mónica Estilista, Susana Coronado i Estilista MakeUp.
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Classificats
IMMOBILIÀRIA
LLOGUER
SEÑORA
COMPARTIRIA PISO EN
MARTORELLES con
señora seria estable
economicamente.
Alquiler de 400 euros a compartir. Tel.
678 350 973.
COMPRA
MOLLET CENTRE.
Ref. ROBERT. 102
m2, 3 habitacions,
2 banys, 2 trasters.
CEE: E. Pis amb
estudi de 25 m2
a les golfes. Preu:
238.000 euros. Tel.
93 570 51 23.
PISO EN MOLLET.
ESTACIÓ DEL NORD.
Ref., sin asc., 2
hab., baño, amplio
s a l ó n - c o m e d o r,
balcón 7 m2, cocina
ref. con lavad. Suelos de gres, vent.

LLOGO PLAÇA
DE PARQUING

Rambla Balmes, 31 de Mollet.
Obra Nova.

935.930.403

alum., calefac., aire
acond., CEE: E. Precio: 125.000 euros.
Ref. JV13620. Tel. 93
579 33 33.
MONTORNÈS. Ref.
Major. 84 m2, 3 hab.,
2 banys, terrassa.
CEE: C. Habitatge amb domòtica
a finca seminova.
Preu: 220.000 euros.
Tel. 93 570 51 23.

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

ADMINISTRATIVA CONTABLE

tetas, sexo, griego,
francés natural hasta
el final. Fiestera. Salidas. Tel. 671 27 26 11.

Se requiere experiencia en confección de contabilidad
(se valorará conocimiento de Nexus), así como tareas diversas de administración

PA R T I C U L A R E S .
SENSIBILIDAD
Y
PLACER. Súper novedades. Viciosas,
tragonas y guapas.
Chicas de 26 a 34
años. Muy fogosas
y calientes. Masaje
erótico. Besamos
como novia. Somos
lo que estás buscando. Copas gratis.
688 235 640.

para empresa de Bigues i Riells

Interesadas contactar con Sra. Sílvia T. 671 581 929 info@tramit-tax.com

de 3 plantes. Preu:
320.000 euros. Tel.
93 570 51 23.

minio. CEE: E. Precio: 130.000 euros.
Tel. 93 579 33 33.

PISO EN MOLLET.
COL·LEGIS NOUS.
Ref. JV13643. Ascensor, 2 hab.,
baño, cocina con
galería, salón, 2
balcones, vent. alu-

SANT FOST. Ref.
ALBA. 281 m2, 3
hab., 3 banys, 2
places de pàrquing,
traster, piscina comunitària. CEE: E.
Casa adosada amb

sortida directa a
zona comunitària.
Preu: 425.000 euros.
Interessats truqueu
al 93 570 51 23.
CASA EN SANTA
MARÍA. Ref. JV13637.
2 plantas más garje. 3 dormitorios, 2
baños, buhardilla,

salón con chimenea,
cocina con salida a
terraza, solárium.
CEE: G. Precio:
355.000 euros. Tel.
93 579 33 33.

2 trasters, CEE: E.
Pis amb estudi de
25 m2 a les golfes.
Preu: 238.000 euros.
Tel. 93 570 51 23.

MOLLET CENTRE.
Ref. DOCTOR. 102
m2, 3 habitacions,
2 banys, pàrquing,

ZARA,
MASAJISTA PARTICULAR. 40
AÑOS.
Cariñosa,
besucona, buenas

RELAX

HOLA SOY BRUNA
colombiana
muy

cachonda. Auténtica, con pechos naturales. Me encanta
practicar sexo con
diferentes posturas.
Soy muy implicada
y viciosa. Me gusta
el francés natural,
beso con lengua,
69, lluvia dorada...
Me gustaria hacerte disfrutar. Copa
gratis. Llámame: 631
981 531.
CHANEL. Alegre,
divertida, coqueta
y sobre todo muy
morbosa.
Descubrirás en mi una
delicia. Hago una

gran variedad de
servicios: griego,
69, francés, beso
negro, beso con
lengua y lluvia dorada. Muy completita. Tel. 611 26 20 91.
CHICA PARTICULAR Y FIESTERA.
ME LLAMO SUSI.
Madurita, 50 años,
gordita y cariñosa.
150 de pecho natural, soy guapa, me
gustan los besos
con lengua, francés
natural y hago todo
tipo de servicios.
Llámame. Tel. 698
233 361.

PARETS DEL VALLÈS. Ref. PONENT.
207 m2, 3 hab., 3
banys, pàrquing,
CEE: D. Casa seminova cantonera

INTERVENCIONS:

CARLOS BRAVO Secretario de Políticas Públicas y Protección Social CCOO Estatal i membre
del Pacto de Toledo en nom de CCOO

RICARD BELLERA Secretari de Treball i Economia a CCOO a Catalunya
MIQUEL LLUCH Secretari General Federació de Pensionistes i Jubilats de CCOO de Catalunya
LALO PLATA Secretari General Unió Intercomarcal de CCOO al Vallès Oriental, Maresme i Osona
I LA PARTICIPACI´P DE LA OPINIÓ DE LES SEGÜENTS FORCES POLÍTIQUES I PLATAFORMES:

XAVIER GARCÍA Plataforma de Pensionistes de Mollet del Vallès
ANA M. DÍAZ Membre Executiva PSC MOLLET i Regidora Gent Gran Aj. Mollet
ORIOL LÓPEZ Portaveu d’Ara Mollet - ERC i membre Consell Nacional d’ERC
XAVIER BUZÓN Portaveu de Canviem Mollet i Sec. General de Podem a Mollet
MARINA ESCRIBANO Regidora de Canviem Mollet i portaveu d’ICV a Mollet
MARI CARMEN MOYA Regidora de Canviem Mollet i Coordinadora d’EUiA a Mollet
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ESPORTS

Sergio Torres guanya quatre medalles

Estudillo anirà al Mundial

El nedador molletà Sergio Torres s'ha proclamat campió de Catalunya
Màster en les modalitats de 800 lliure, 200 papallona i 200 braça i
subcampió en 200 estils. D'altra banda, la Federació Catalana de
Natació el va guardonar amb el Premi al Mèrit Esportiu per quedar
tercer en el Circuit Català de Travesses de la temporada 2016-17.

El taekwondista paretà José Luis Estudillo ha
aconseguit una plaça per al Mundial que se
celebrarà el novembre a la Xina en quedar en
segona posició a la modalitat de trio en el
Campionat d'Espanya disputat a Marina d'Or.

ALPINISME AFEGEIX EL MANASLU I EL LHOTSE ALS QUATRE CIMS JA ANUNCIATS

FUTBOL EL BARÇA ES VA IMPOSAR A L'ATLÈTIC PER 1-0

Sergi Mingote amplia a sis els
8.000 que vol coronar en un any

Alexia Putellas guanya la
Copa de la Reina a Mèrida

sergi mingote

PARETS. L'alpinista Sergi Mingote

ha deixat petit el nom del projecte 3x8.000 Solidary Project. New
Guinness Record en anunciar que
finalment seran sis els 8.000 que
es proposa pujar en un any. La llista la configuren els tres més alts
del món (Everest, K2, Kanchenjunga), el Broad Peak, el Manaslu
i el Lhotse. Tots ells els afrontarà
sense oxigen artificial.
D'aquesta manera, als seus 47
anys Mingote es proposa un repte
que no ha fet mai ningú en tan poc
temps en la història de l'alpinisme. Si ja era històric intentar assolir els tres cims més alts del món
–Everest (8.844 m), K2 (8.611 m)
i Kanchenjunga (8.586 m)– en un
any –el repte inicial–, el projecte
encara agafa més rellevància quan
en aquest període també s'hi han
sumat el Broad Peak (8.047 m),
el Manaslu (8.156 m) i el Lhotse
(8.516 m).

Un any de cims

El guió del viatge és el següent: el
12 de juny Mingote marxarà cap
al Pakistan per fer el Broad Peak
i el K2. A mitjans d'agost tornarà
a casa i l'1 de setembre viatjarà al
Nepal per afrontar el Kanchenjunga i el Manaslu. Passarà el Nadal a
casa i al març intentarà acabar el
repte amb les ascensions a l'Everest i al Lhotse. En la primera
expedició l'acompanyaran Lluís

UN REPTE DE RÈCORD Cap alpinista els ha pujat en tan poc temps
Cortadellas, veí de Cànoves, i Pep
Vega, veí de Granollers. Amb els
dos pujarà el Broad Peak i només
amb Cortadellas el K2. Si el de Cànoves aconsegueix assolir el cim,
amb 23 anys serà la persona més
jove del planeta en fer-ho. La resta
de muntanyes Mingote les pujarà
acompanyat de Kipe, el seu sherpa habitual.
A més, el de Parets ha anunciat
que no descarta fer un setè cim, el
Cho Oyu (8.201 m), abans de pujar l'Everest. Si finalment el fes, ja
hauria arribat a la meitat de cims
dels 8.000 que hi ha. De moment
el rècord –pujant sense oxigen artificial– el té el coreà Kim Chang-

Ho, qui el 2013 va aconseguir
pujar els catorze 8.000 en 7 anys,
10 mesos i 6 dies. Però Mingote
creu que ell els pot fer en la meitat del temps. En el passat ja ha
fet els cims del Cho Oyu, el Sisha
Pangma (8.013 m) i dues vegades
el de l'Everest –si el puja per tercer cop serà el primer espanyol en
aconseguir-ho–, però no trepitja
un 8.000 des del 2003. De totes
maneres, això no significa que
hagi deixat de banda l'esport d'alt
nivell. Aquest temps l'ha utilitzat
per pujar 7.000 i participar en ultramans.
SomParets és el diari oficial al
Vallès d'aquest projecte.

MOLLET. La jugadora molletana

Alexia Putellas ha guanyat per
segon any consecutiu la Copa de
la Reina amb el primer equip del
Barça i ja suma tres copes al seu
palmarès personal. Aquest passat
dissabte, quan tot semblava que
es decidiria en la tanda de penals,
Mariona Caldentey va marcar en
el minut 122 i el Barça es va endur
la Copa davant l'Atlètic de Madrid,
el campió de lliga, en la final disputada a Mèrida. Putellas va ser
titular i va disputar els primers 70
minuts, quan va ser substituida
per Aitana Bonmati.
La davantera molletana, de 23
anys i jugadora blaugrana des del
2012, va ser qui va donar el passi
a semifinals al Barça amb dos gols
–un a l'anada i un altre a la tornada– davant el Llevant. En la penúltima ronda les catalanes van aconseguir la classificació per a la final
en eliminar l'Athletic de Bilbao en
la tanda de penals. L'any anterior
les blaugrana també van vèncer
a l'Atlètic de Madrid a la final, en

aquell cas per un contundent 4-1 i
amb un gol de Putellas. Els mateixos dos finalistes van disputar la
final del 2016 i llavors van ser els
madrilenys els que van endur-se
el títol en guanyar per 3-2.
El guanyador de la final, com
en les 35 edicions anteriors de la
Copa de la Reina, no va rebre premi econòmic. En canvi, el vencedor de la Copa del Rei masculina
s'endú un premi d'un milió d'euros. A la final de dissabte no hi va
assistir la reina Letizia malgrat estar convidada.
D'aquesta manera, Putellas conclou una notable temporada amb
el Barça en què ha disputat 29
partits, 24 d'ells com a titular, sumant un total de 2.151 minuts en
el terreny de joc i marcant 9 gols.
A banda d'aquest títol de copa, a
nivell d'equip ha aconseguit un
segon lloc en la lliga i ha arribat
a quarts de final de la Champions
League, ronda en la que va caure
contra l'Olympique de Lió, que ha
sigut el campió.

El CF Parets organitza una jornada
de futbol femení contra el càncer
PARETS. El CF Parets i l'associació Parets contra el càncer organitzen
aquest dissabte a les 18 h la segona jornada de futbol femení contra el
càncer al Camp de Futbol Municipal Josep Seguer. S'hi poden inscriure
totes les noies que ho desitgin trucant al telèfon 93 562 54 17. La inscripció és gratuïta.
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BÀSQUET FORMA PART DEL 75è ANIVERSARI DEL CB MOLLET

POLIESPORTIU VAN HAVER-HI 23 ESTACIONS ESPORTIVES
marc barrio

El Torneig 3x3 Tir Lliure
Tour 2018 tindrà 90 equips
MOLLET. La ciutat acollirà la primera prova del Torneig de bàsquet 3x3 Tir Lliure Tour 2018 gràcies al Club de Bàsquet Mollet, que
enguany fa 75 anys. L’activitat es
durà a terme aquest dissabte al
Pavelló Municipal Plana Lledó i
un cop tancades les inscripcions
la xifra total d'equips que hi participaran és de 90. Cadascun està
format per tres o quatre jugadors.
Per al president del Club de
Bàsquet, Carlos Nuez, “esdeveniments com aquest situen Mollet
al capdavant del món de l’esport en general i del bàsquet en
particular perquè estem parlant d’una modalitat que serà
olímpica als jocs que es faran a
Tòquio el 2020”.
Marc Clariana, responsable del
Tour 3x3, ha explicat per la seva
banda que li satisfà especialment
haver escollit Mollet per dur a

terme la primera prova del circuit
perquè "és un clar exemple de la
filosofia amb què va néixer un
projecte centrat en fomentar el
bàsquet de base i la paritat”.
L’alcalde de Mollet i responsable de l’àrea d’Esports, Josep Monràs, va destacar “la importància
i el significat que té per al CB
Mollet l’ampli suport que està
rebent per part de diferents
institucions, espònsors i marques amb l'objectiu d'organitzar esdeveniments com aquest
en un any tan especial”.

Es retira Alberto Ferrer
El jugador del CB Mollet Alberto
Ferrer es retira del bàsquet després de jugar-hi durant 30 anys,
25 dels quals en l'equip molletà,
l'equip de la seva vida. "Em volia
retirar sent útil per a l'equip i
ho he aconseguit", conclou.

MATINAL FESTIVA Els nens i nenes van omplir l'avinguda de la Llibertat

La Festa de l'Esport al
Carrer amb més entitats
MOLLET. Diumenge es va celebrar
a l'avinguda de la Llibertat la 26a
edició de la Festa de l'Esport al
Carrer de Mollet del Vallès, la que
més entitats i número d'estacions
amb activitats esportives ha tingut amb 23. Algunes d'aquestes
van ser l’atletisme, el ciclisme,
l’hoquei, els escacs, el minitennis,

el bàsquet i circuits d’educació
viària i de bicicletes, incloses les
elèctriques.
Per primera vegada també va
haver-hi el rocòdrom instal·lat
pel Club Muntanyenc i una estació
de Buble Futbol, una activitat en
què els jugadors estan dins d’una
bombolla de plàstic gegant.

ESCACS

Cloenda de la
Lliga Escolar
d'Escacs de Mollet
Dissabte (10 h) se celebrarà la
cloenda de la Lliga Escolar de
Mollet al Mercat Vell. Les categories van des de 1r de Primària
fins a Batxillerat. Ara mateix el
líder de la classificació per escoles és el Sant Gervasi, seguit pel
Simeó Rabasa.

FUTBOL

L'aleví B del
CF Mollet queda
subcampió al MIC
L'aleví B del Mollet va ser subcampió en la 16a edició del Torneig
MIC d'Andorra en perdre a la final
davant el València per 0-2 després
de guanyar tots els partits previs.
Sergio López va ser millor porter.

FUTBOL DINAR AMB ELS TROFEUS DE LLIGA I COPA

HOQUEI L'ANADA SERÀ DIVENDRES A BARCELONA I LA TORNADA, DIUMENGE AL RIERA SECA

La Penya Blaugrana Parets fa
38 anys amb un torneig escolar

El Mollet HC es jugarà la
salvació amb el Martinenc

PARETS. Diumenge es disputarà (a partir de les 9 h) el 7è Memorial Jo-

sep Seguer en el camp de futbol de Parets, en el marc dels actes de celebració del 38è aniversari de la penya blaugrana. Hi jugaran equips com
l'Espanyol, el Sabadell, el Terrassa o el Cornellà. A les 14 h es farà un
dinar al restaurant Llevantpark amb l'assistència de diversos directius
de la junta blaugrana i la presència dels trofeus de Lliga i Copa.

En dos dies el Mollet HC es juga
continuar una temporada més a la
Primera Catalana davant el Martinenc. El partit d'anada serà divendres a les 20.45 h a la pista dels

barcelonins i la tornada diumenge a casa (18.30 h). El guanyador
serà equip de Primera Catalana.
El primer rival que li va assignar
la Federació Catalana d'Hoquei al
Mollet dilluns va ser l'Olot B però,
per la seva classificació a la lliga,
al Mollet li toca enfrontar-se a
l'equip amb menys coeficient dels
possibles rivals que lluiten per
pujar de Segona Catalana. Aquest
és el Martinenc. L'equip molletà
alertar de l'error a la Federació,
que va rectificar.
El Martinenc, provinent de Se-

gona Catalana, ha eliminat en la
ronda prèvia el Riudoms Costa
per un global de 8 a 7 (5-2 a l'anada i 5-3 a la tornada).
"El Martinenc és un equip veterà que durant la lliga ha tingut resultats sorprenents. Ha
guanyat als primers classificats
i ha perdut amb equips teòricament més fluixos. Això va acabar provocant que es quedessin
sense opcions d'ascens directe", explica Leopoldo Conde, responsable esportiu del Mollet HC.
"Una de les seves millors armes
és la seva pista, a la qual és difícil adaptar-se i provoca moltes
pèrdues de possessió a causa
de les contínues caigudes dels
jugadors", afegeix el tècnic.

ESPORTS
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ATLETISME DIUMENGE ES DISPUTARAN 700 PROVES A LA PEDRA SALVADORA

SIS PODIS ENTRE EL CA MONTORNÈS I EL CA MOLLET

Mollet acollirà el Campionat de
Catalunya Màster amb 500 atletes

CA MONTORNÈS

CA mollet

MOLLET. Dilluns es va celebrar

l'acte de presentació del Campionat de Catalunya Màster d'Atletisme 2018 a La Pedra Salvadora
de Mollet del Vallès, on es farà la
competició, amb la participació
de Joan Ollé, el president del Club
Atlètic Mollet, Josep Maria Antentas, el vicepresident primer de la
Federació Catalana d'Atletisme, i
Josep Monràs, l'alcalde de Mollet.
La competició es durà a terme
durant aquest diumenge amb la
participació d'uns 500 atletes, una
xifra inferior a la de l'any passat,
quan en van ser uns 600.
Es duran a terme 700 proves
màster de totes les diferents modalitats –velocitat, fons, llançament– i de totes les edats a partir
de 35 anys. En aquestes hi participaran una vintena d'atletes del
CA Mollet, l'organitzador de la
competició juntament amb l'Ajuntament de Mollet i la Federació
Catalana d'Atletisme, que competiran en deu disciplines diferentes. D'altra banda, per primer cop
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CAMPIONA Ariadna Domínguez va ser or en llançament de pes

PRESENTACIÓ Hi van assitir Josep Monràs, Josep Maria Antentas i Joan Ollé
els molletans faran tres relleus:
4x400 en les categories de 35, 40
i 45 anys.
"Nosaltres volem formar
nens i nenes, però també volem
cuidar a la gent gran i incitar-la
a fer salut. Hem d'aconseguir
que l'esport sigui una cosa més
del dia a dia dels nostres habitants", va explicar Joan Ollé.
"Cada any en aquest campionat
s'han batut rècords de Catalunya i d'Espanya. A més, aquesta

edició arriba setmanes abans
del campionat d'Espanya a Vitòria i mesos abans del campionat Mundial a Màlaga. Els
atletes tindran moltes ganes
de testar el seu estat de forma
i aquest és un bon lloc per ferho", va apuntar Josep Maria Antentas. Per últim, Josep Monràs
va afegir que "s'ha de reconèixer
al CA Mollet el mèrit d'organitzar un esdeveniment d'aquesta
complexitat un any més".

Medalles baixvallesanes
al Campionat de Catalunya
MOLLET / MONTORNÈS.

El CA
Montornès va aconseguir quatre medalles en el Campionat de
Catalunya sub18, sub20 i sub23
disputat dissabte a l'Estadi Joan
Serrahima de Barcelona. Ariadna
Domínguez es va proclamar campiona sub20 en llançament de pes,
Sergio Pérez va ser plata als 800
m sub18 i Israel Ferron també ho
va ser en triple salt sub18. Núria

Carbonell va ser bronze en 3.000
m obstacles sub23.
Pel que fa al CA Mollet, Ghita Bahim va ser or als 2.000 m
obstacles sub18 i Isaac Paradas
va ser plata en 1.500 m sub18. A
més, Tyler Hope i Antonio López,
formats al CA Mollet però pertanyents al FC Barcelona, van
ser plata en alçada sub18 i or en
1.500 m sub20, respectivament.
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ENTREVISTA
Entrenador del CB Parets

Javier
Hernández

s.e.

“Necessitem jugadors
amb experiència per
ser competitius a
Segona Catalana”

Trajectòria
Ha guanyat la lliga a Tercera Catalana com a entrenador del masculí del CB Parets.
A partir d’ara també serà el coordinador femení i l’entrenador de l’infantil.
Gran part de la seva carrera ha entrenat a Primera Catalana femenina.

–Vas arribar al CB Parets l’estiu
passat i ja has guanyat una lliga.
La temporada ideal, no?
–La veritat és que sí. El Parets és el
primer equip sènior masculí que
he entrenat si no compto la breu
experiència en un equip d’El Masnou per fer-li un favor a un amic.
–I com és que el Parets va contactar amb tu?
–Jo portava més de tres anys sense entrenar perquè havia tingut
una nena. Entre això i la feina em
quedava poc temps lliure. Llavors
rebo la trucada del Parets i em diuen que tenen un bon equip muntat. Jo a dins portava el cuquet de
tornar a entrenar i vaig acceptar
la proposta.
–Quan et van fitxar, la junta directiva et va dir que l’objectiu
era pujar de categoria?
–No, simplement em va dir que
volia un bon any. El sènior acabava de baixar de categoria després
d’una mala temporada i tenien ganes de tornar a gaudir. La meitat
de l’equip havia marxat perquè
els jugadors volien competir en
lligues de més nivell.
–Però vau començar la competició amb una bona ratxa de
resultats. Deixant de banda la
derrota de la segona jornada
davant el Santpedor, que ha
acabat sent el segon classificat.
–Jo desconeixia totalment la categoria i al principi encara no podia
saber si el nivell del meu equip
seria suficient per estar a dalt
en la taula. Fins que no van anar
avançant les jornades no vaig ser
conscient que lluitaríem pels primers llocs.

CLOENDA DE TEMPORADA

Subcampió
de Catalunya
de Tercera
Els paretans no han pogut arrodonir una excel·lent temporada amb el títol de campions de
Catalunya de Tercera en la Final
Four disputada el cap de setmana
a Santa Coloma de Farners. Desprès d’eliminar la setmana passada el Pallejà en la ronda prèvia,
l’equip de Javier Hernández va
disputar les semifinals de la Final Four dels campions de Tercera Catalana davant l’European
International School. El Parets
no va tenir massa problemes per
guanyar de 15 punts, 87-72. En la
final disputada diumenge l’esperava el CB Martinenc B, que dissabte s’havia desempallegat del
CB Farners per 65-57 i que era
“clarament el favorit”, segons
el tècnic paretà. Els baixvallesans
es van trobar un gran rival que els
va guanyar per 82-74. De totes
maneres, aquesta derrota no esborra el bon sabor de boca que ha
deixat la temporada.
–De fet, la majoria de derrotes
de les sis que heu acumulat en
tota la lliga van arribar en el
tram final de temporada. Us va
poder una mica la pressió de
veure tan a prop l’ascens?
–Sí, van arribar quan ja tocàvem
el títol de lliga amb la punta dels
dits. Ens va entrar la por a gua-

nyar i vam encadenar tres derrotes en quatre partits. L’equip estava nerviós. A més, vam perdre
els partits de la mateixa manera:
després d’anar guanyant de vint
al descans. Per exemple, contra el
Torelló guanyàvem de 23 al descans i vam perdre de 3 punts.
–El dia que no us va poder la
pressió va ser en l’última jornada jugant-vos la lliga a casa contra el Cardedeu, el sisè classificat. Els vau guanyar 88-39.
–La veritat és que ens va sorprendre guanyar de tants punts aquell
partit. Però vam trencar l’encontre molt ràpid i ells van llençar la
tovallola molt aviat.
–La temporada que ve continuarà la majoria de l’equip?
–La idea és mantenir el bloc i
competir bé a Segona Catalana.
Hi ha molta diferència entre Segona i Tercera. A Segona els partits
són més tàctics i el físic no és tan
important com a Tercera. Tenim
tres o quatre jugadors que ja tenen l’experiència d’haver jugat en
aquesta categoria la temporada
passada i intentarem portar jugadors de Primera i Copa Catalunya
que van marxar del Parets quan
va baixar a Tercera. Buscarem
experiència perquè no ens passin
coses com els partits que ens han
remuntat aquesta temporada.
–La idea és que la majoria de
l’equip segueixi sent de Parets?
–Ara, aproximadament el 60%
dels jugadors són d’aquí i la idea
és que continuï sent d'aquesta manera. També ens aniria bé fitxar
un pivot més. A Segona s’ha de ser
més gran i físic. sergi escudero
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CULTURA

Artistes de Barri al parc de Can Borrell

Concert de Samu & Óscar

Aquest divendres (19.30 h) el parc de Can Borrell acull l'espectacle de
dansa Artistes de Barri, a càrrec dels alumnes i professors del Centre Cívic
de Can Borrell. A més, hi actuarà l'Escola Dandi com a convidada amb la
Mònica Gemas i el Marcel Martí (subcampions d'Espanya de balls
estàndards i campions de Catalunya de balls estàndards i llatins).

El duet de música celta Samu &
Óscar protagonitzaran el concert
Directe al Carrer del mes de maig.
Serà diumenge (de 12 h a 13.30 h)
a la plaça de Catalunya de Mollet.

MÚSICA EL PARC DE CAN COROMINES ACOLLIRÀ DISSABTE AQUEST FESTIVAL GRATUÏT DE MÚSICA

Una desena d'actuacions al
Carmanyola Sound a Sant Fost

roleguita i boquerón

POPULAR CINC CANTAORES ES DISPUTARAN EL CERTAMEN

Final del 35è Concurs de
Cante Jondo de la Llagosta
LA LLAGOSTA. Un mes després de
l'inici del 35è Concurs de Cante
Jondo Ciutat de la Llagosta, dissabte arribarà a la fi. A partir de
les 20 h, el Centre Cultural acollirà
la final del certamen.
Allà, els cinc cantaores finalistes
del concurs pujaran a l'escenari
per aconseguir el títol: el sabadellenc Blas Maqueda –va concursar
a la primera eliminatòria–; Ismael
Cabrera, de L'Hospitalet de Llo-

bregat, –va concursar a la segona
fase–; el cerdanyolenc Lolo de
Jerez –es va presentar a la tercera semifinal–; i els andalusos José
Galán (Jerez) i Laura Marchal (Sevilla) –van participar en la quarta
ronda classificatòria–.
El preu de l'entrada serà de taquilla inversa, és a dir, els assistents pagaran en sortir del Centre
Cultural el preu que considerin
que val l'espectacle.

CONCERT CONTROL ZETA EN DIRECTE A LA PLAÇA DE L'ESGLÉSIA
ajuntament de santa maria de martorelles

EL CARTELL

PROPOSTA FAMILIAR Roleguita i Boquerón actuaran a les 17.15 h

SANT FOST. Torna el Carmanyola

lana. Els seguirà Cambodia (13.45
h), una banda indie pop sorgida
del soterrani del bar La Cúpula de
Sant Fost i que "pren el seu nom
del millor entrepà d'aquest local". IHY (14.55 h) repetirà al
festival donant protagonisme al
House&Minimal.
A la tarda es podrà gaudir de Dj
Super Bush, amb la seva barreja
de discs antiquats i melodies clàssiques amb ritmes vertiginosos; és
primer una animadora i després
una dj, Roleguita i Boquerón (17.15
h) "tunejaran" cançons a ritme de
rock, hip-hop, blues, músiques del
món o pop amb l'objectiu de fer
música tant per als seus fills, com
per als seus pares. El jove santfostenc Dj Puga (18.25 h), per la seva
banda, s'estrenarà al festival amb

Sound, amb una desena d'actuacions. El parc de Can Coromines
acollirà dissabte durant tot el dia
aquest festival de música gratuït
fet per gaudir en família, amb els
amics i també amb les mascotes,
estirats a la gespa, asseguts a les cadires que cadascú es porti de casa o
saltant i ballant als ritmes que cada
artista faci sonar.
Tot plegat començarà a les 10.45
h amb un taller de ioga especial
–hatha i shakti dance per estirar,
relaxar, autoobservar i ballar al ritme del ioga– a càrrec de Joventut
Sant Fost i Núria Cobo.
Landry el Rumbero arribarà a
les 12.30 h, amb una selecció de
temes i danses infantils de tota la
vida, amb un toc de rumba cata-

hits llestos per ser cantats i ballats.
l'school house techno d'Enrik-E
(19.30 h) i la música electrònica
d'Spacer Woman (20.45 h) clouran
la festa.
Com explica un dels organitzadors, Víctor Torremocha, "hi ha
molt poques propostes musicals
similars que siguin gratuïtes".
A més, és un festival que no tanca portes ni per edats ni per estils
musicals. "Què millor que gaudir
dels parcs amb música i amics?",
afegeix Torremocha.

Per la llibertat d'expressió

Valtonyc hi serà present. Durant
un quart d'hora (de 20.30 h a 20.45
h) sonarà música seva i tot seguit
els organitzadors llegiran un escrit
sobre la llibertat d'expressió.

Santa Maria gaudeix del Nit Nit
Control Zeta va obrir dissabte passat el 5è Festival Nit Nit de Santa Maria de
Martorelles i Creole Hot Four el tancarà aquest dissabte (22 h), també a la
plaça de l'església. Alexei Baychuk (trompeta), Cesc Miralta (clarinet), Erwyn
Seerutton (banjo) i David Parras (tuba) presentaran al municipi la seva
música d'estils jazz tradicional, second line, swing per ballar i new orleans.
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MÚSICA EL GRUP DE CARA A LA PARED TAMBÉ HI ACTUARÀ

DISSABTE INTERPRETARAN 'WILLKOMMEN' A CAN GOMÀ

Frecuencia Bandarra, La Tramolla acomiada
al 1r Música al Jardinet el curs amb un cabaret
MOLLET. El Casal Cultural engega

dissabte el primer Cicle de Música
al Jardinet, amb la col·laboració
de les colles de Morats i Torrats.
El grup martorellenc Frecuencia
Bandarra i De cara a la pared (Santa Eulàlia de Ronçana) seran les
bandes que protagonitzaran la nit
de música jove del Jardinet des de
les 21 h fins a les 0.30 h. L'entrada
té un preu de 2 € o de 3 € amb consumició (refresc o cervesa).
El concert servirà perquè Frecuencia Bandarra presenti a
Mollet el seu disc Camino y perversión, que va treure a la llum a
finals d'abril. Després de la presentació del seu darrer treball a la
masia de Carrencà de Martorelles,
a casa, el concert de dissabte serà
el segon aparador on donaran a
conèixer els seus nous temes. El
públic molletà gaudirà de la música rock-blues i de la rumba canalla que portaran Macleod (guitarra i veu), Lola (guitarra i veu),

Ramon (baix i cors) i Ángel (bateria, calaix i cors). A més dels temes propis de la banda, els assistents també podran gaudir d'un
repertori ple de clàssics del rock
estatal i el millor de la rumba.
Per la seva banda, De cara a la
pared aterrarà amb Sergi (veu
principal), Sebas (guitarres i cors),
Tutti (baix i cors), Kike (bateria
i cors), Jaime (guitarra i cors),
Alberto (teclats i cors) i Marta i
Alba (cors). Es defineixen com "un
grup capaç de regirar tots els
cossos lliurats amb la seva salsa
especial de rebosteria rocanrolera llatina però pachanguera",
i a Mollet interpretaran principalment temes del seu darrer disc,
Vida y milagros de Daniel Sanz. No
hi faltaran l'humor ni les escenografies teatrals.
Aquesta és la primera edició del
cicle, que vol substituir el Divendres
al Jardinet, que, després de deu edicions enguany no se celebra.

La colla de Drac i Diables torna a
portar el folk amb el Balla Montornès

MOLLET / PARETS. El grup de teatre
musical de l’escola d’arts escèniques La Tramolla de Mollet estrenarà diumenge (18 h) a Can Gomà
Willkommen, una creació original
dirigida per Xavi Navarro, que
convida l'espectador a un cabaret
on es parlarà de l’amor, el pas del
temps i les il·lusions perdudes. Hi
actuaran, cantaran i ballaran Nuria Santaeugènia, Mònica Barroso,
Silvia Sánchez, Judit Fernandez i

Osman Gené. Les entrades, a 5 €,
es poden reservar per correu electrònic a info@latramolla.cat.
Dissabte (17.30 h), l’escola celebrarà al teatre Can Rajoler de
Parets el festival de dansa de fi de
curs. Sota el títol de La Tramolla
Greatist Hits, farà un homenatge
als programes musicals de TV,
amb cançons mítiques de les darreres dècades, interpretades per
més de 130 ballarins i ballarines.

Un centenar d'alumnes participen
en el 7è Concurs de Microcontes
MONTORNÈS. Gairebé 100 infants des de P3 a batxillerat han participat
en el 7è Concurs de Microcontes infantils i juvenils que organitza l’Associació Recursos Educatius per la Infància en Risc (REIR) amb el suport de
l’Ajuntament de Montornès. Per categories, els guanyadors han estat Abraar Mati (de P3 a P5); Rahil El Majmouni (1r i 2n de primària); Sambaly
Soumano (de 3r a 5è de primària); Ouffa El Mouini (de 6è a 2n d'ESO), i
Mohamed Kazzar (de 3r d'ESO a 2n de Batxillerat).

Les bèsties de foc són protagonistes

marc barrio

TEATRE

'¿Quien quiere un
milagro?', a l'Espai
Cultural Montbarri
L'Espai Cultural Montbarri de
Montornès acollirà diumenge
(18 h) l'obra de teatre ¿Quién
quiere un milagro?, del grup
d'adults de l'Aula de teatre. Es
tracta d'una adaptació de l'obra
de Miguel Mihura Milagro en
casa de los López.

Espectacle al
Lledoner sobre 'El
pa amb tomàquet'

L'actor, showman, monologuista,
humorista, còmic, reporter i
presentador Toni Cano aterra
aquest divendres (20.30 h) al
Lledoner de Mollet amb l'espectacle El pa amb tomàquet. Actualitat informativa i petites dosis
de surrealisme. Cano creu fermament que la solució al conflicte català és el pa amb tomàquet!

ART

'Passadís viu'
a la Marineta
Dilluns (19 h) s'inaugurarà el
Passadís viu de la Marineta, un
projecte artístic per a joves (Enrajola), que convertirà el terra
d’un passadís lateral del centre
cultural en una mena de jardí, és
a dir, en un sòl viu i efímer.

MONTORNÈS. La plaça Pau Picasso acollirà dissabte (21 h) una nova edició
del festival de música popular i tradicional Balla Montornès, amb l'organització de la colla de Drac i Diables i la col·laboració de l’Ajuntament. Hi
actuaran el grup Safolk i el duet Del Pino/Cardona i es ballaran polques,
masurques, xotis, valsos, jotes i danses col·lectives molt divertides.

Exposició de
pintura a Sant Fost
Coincidint amb la mostra d'entitats, la colla de diables Les Llagostes de l’Avern
va celebrar dissabte la 5a Trobada de bèsties de foc amb la participació de les
colles Badalona Bèsties de Foc, Llamps i Trons Diables de Martorelles, Diables
de Canovelles i el Front Diabòlic de la Garriga. la llagosta

Dimarts es va inaugurar la
mostra de pintura a càrrec dels
alumnes d'Antonio Leoz i Maite
Vivancos de la Casa Bastinos. Es
podrà visitar fins al 15 de juny a
la sala d'exposicions de l'Ateneu.
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LITERATURA L'OBRA HA ESTAT PUBLICADA PER L'EDITORIAL BABIDIBÚ

La molletana María Serrano
s'estrena amb un conte infantil
MOLLET. Bosque de hadas. La llegada de Cora
és el primer conte publicat de la molletana
María Serrano i ja està disponible a les llibreries des de dilluns. Serrano recorda que
ha estat una amant dels contes infantils des
de petita i ja fa uns anys en va escriure un.
Ara ha arribat el moment de treure'l a la llum,
amb l'editorial Babidibú i amb els dibuixos
realitzats per l'argentina Anabella Albanese.
Com explica la molletana, Bosque de
hadas parla d'uns valors "bonics i necessaris com la tolerància, el respecte i
l'amistat" en un moment en què "els nens
estan envoltats d'odi i d'etiquetes". En
el bosc de la història viuen tota mena de
fades. Un dia, però, hi arriba una de ben
diferent, Cora, una fada vermella. Al principi, cap fada vol ser amiga de Cora, perquè a més de ser diferent, no sap fer res del
que fan la resta. Tanmateix, quan un dels
animals del bosc té un greu problema, Cora
descobreix que ella també té una habilitat
molt especial.
La resta de fades acaben adonant-se de la
importància de respectar allò que pot semblar diferent, ja que "en la nostra essència
tots som iguals". Per tot plegat, Serrano
convida els lectors a fer un treball de reflexió "intentant llegir entre línies". i s.c.

IL·LUSTRACIONS d'Anabella Albanese
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POPULAR ELS CARRERS ON ES VAN MUNTAR LES CATIFES ES VAN OMPLIR DE GENT PER ADMIRAR AQUEST PARTICULAR ART
marc barrio

marc barrio

Montmeló acull
la 10a Picada de
Gitanes del Vallès
MONTMELÓ. La desena edició de la

MOLLET La Rambla va acollir una enorme catifa de flors

MONTORNÈS Confeccionant les catifes durant el dissabte a la tarda

MOLLET / MONTORNÈS. La Rambla

setmanes, a més, el Casal ha viatjat
amb la Federació Catalana d'Entitats Catifaires per fer una catifa
al Japó, i a l'agost en faran una a
la Mostra Internacional de monuments de la Unesco (Brussel·les).

Mollet i Montornès, encatifats
molletana i els carrers Major i Palau d'Ametlla de Montornès van
tornar a omplir-se un any més de
catifes de flors amb motiu de la celebració del Corpus Cristi.

A Mollet es van fer 13 catifes
sota l'organització del Casal Cultural. Des de les 7 h van ocupar la
Rambla i s'hi van estar fins que el
Ball de Gitanes va desfer-les al ritme del Toc d'inici. En les darreres

LITERATURA CLOURÀ EL CICLE ARTÍSTIC DE L'APARADOR

Recital del poeta Enric
Casasses a l'Abelló

arxiu

MOLLET. Dimecres (19 h) tindrà

lloc la cloenda del cicle de l’aparador del Museu Abelló D’enamorar-se així, d’equivocar-se així,
d’exposar-se així, amb un recital
del poeta Enric Casasses, autor
dels versos que han donat títol al
cicle Experimentem amb L’ART.
També hi haurà un vermut.
A més es presentarà la publicació que recull totes les intervencions de L’Aparador, una de les
quals, amb el mateix títol del cicle,
és una acció artística de Jordi Boldú a partir de dos versos lliures i

ENRIC CASASSES
robats al poeta Enric Casasses, el
convidat de la cloenda.

A Montornès, per la seva banda,
van ser la Parròquia de Sant Sadurní i l'Ajuntament els organitzadors.
Dissabte es van confeccionar les
catifes i diumenge va ser el torn de
la processó del Corpus Cristi.

Champions de les Gitanes, la Picada
de Gitanes del Vallès Oriental, se
celebrarà dissabte (19 h) a Montmeló. Es tracta d'un format pioner
i innovador del tradicional ball que
enguany ha triat el pavelló montmeloní com a escenari i en el qual
participaran les colles de Montmeló, Parets i l'Ametlla.
Cada colla ballarà quatre peces i
a la pista s'alternaran els pobles i
les peces, per fer-ho més vistós de
cara al públic. Enguany la peça triada que ballaran els tres pobles i que
a més surt a concurs com a premi
serà Montseny del grup montmeloní CatFolkin. En acabar les ballades,
arribarà el torn de lliurar els guardons. Per acomiadar la vetllada les
colles dels tres pobles ballaran conjuntament la cançó Transmets energia del grup Els Buhos per celebrar
els 10 anys. En acabar, hi haurà un
sopar de germanor.

DISSENY MONTLLOR I GUBIANAS SÓN ELS AUTORS DE LES DUES OBRES GUANYADORES

Montornès i Sant
Fost ja han escollit
els cartells de
Festa Major
Les Festes Majors d'enguany de
Montornès i Sant Fost ja tenen
cartell. A Montornès, l'escollit ha
estat obra d'Ivan Montllor –que
es va presentar sota el pseudònim
d'Eyeoftiger–, que per tercer any
consecutiu posarà imatge a la festa del municipi, després de ser el
cartell més votat entre els veïns
amb el 43,5% dels vots.
A Sant Fost, el guanyador del
concurs de cartells ha estat Jaume Gubianas –sota el pseudònim

IVAN MONTLLOR

JAUME GUBIANAS

CARTELL DE MONTORNÈS

CARTELL DE SANT FOST

de La unió fa la festa–. Així ho va
decidir dimarts de la setmana
passada el jurat, que l'integraven

diversos membres de les comissions de la Festa Major i l'artista
local Maria Àngela Pontnou.
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Nou èxit de la sardinada de Martorelles

PASSEJADA

marc barrio

Esclat organitza
diumenge la
21a bicicletada
popular de Mollet
MOLLET.

El supermercat Esclat-Bon Preu organitzarà diumenge la 21a edició de la bicicletada popular de Mollet. La sortida
serà des del carrer Anselm Clavé,
on s'ha citat els participants a les 9
h del matí. Acompanyats del Club
Ciclista Plana Lladó, arrencarà la
passejada en bicicletes que s'estima que es pugui fer en un temps
aproximat d'una hora. L'arribada
és a Gallecs, on hi haurà un esmorzar i tot seguit, a l'aparcament de
l'Esclat, hi haurà inflables d'aigua
i disco mòbil. A les 12 h engegarà
la festa de l'escuma, que clourà la
bicicletada. La pallassa Tica farà
animacions durant la sortida i
l'esmorzar. i

El FOTOgraphic
Parets arriba a
la sisena edició
PARETS. L'Associació Fotogràfica
de Parets (AFP) organitza aquest
cap de setmana la 6a edició del
FOTOgraphic Parets a la Sala Cooperativa amb una programació
plena d'activitats relacionades
amb el món de les instantànies,
que comença aquest divendres
(19 h) amb la festa dels socis i
l'entrega de premis i medalles de
la Fotolliga 2017/18.
Dissabte (de 9 h a 0 h) hi haurà diverses ponències per part de
membres de les principals marques de càmeres. Diumenge (a partir de les 8.30 h) arrencarà el primer Concurs Nacional de fotografia
de l'AFP, amb el suport de la Federació Catalana de Fotografia. i

EL TEMPS

per

divendres 8

Més d'un centenar de persones van omplir dissabte a la nit l'envelat amb motiu de
la tradicional sardinada popular organitzada per l'Escola Orfeònica de Martorelles.
Un esdeveniment que va tornar a sortir "perfecte" i on es van poder menjar unes
sardines "molt bones", en paraules dels organitzadors.

Passejada per
Conte sobre 'Petits
l'esclerosi múltiple animals especials'
MOLLET. L'associació sense ànim

de lucre de running 4YOU4ME
organitza dissabte la segona Passejada Solidària Familiar, amb
l'objectiu de recaptar fons per a
la Fundació Esclerosi Múltiple. El
recorregut serà per Gallecs, de 9 h
a 13 h, i el preu per participar-hi
és de 3 €. Se sortirà de la plaça
Catalunya i en arribar, hi haurà un
esmorzar popular al carrer la Pau.

diumenge 10

=

serrat Roig acull dimarts (17.30
h) l'hora del conte menuda 2+22.
La Susagna Navó portarà Petits
animals especials, una història
adreçada a un públic familiar amb
nadons de 0 a 3 anys. Una eruga
que vol volar, una marieta mandrosa i uns ànecs xafarders seran
els protagonistes. Uns animals tan
petits i aleshores tan divertits.

Autopréstec amb
xip a la biblioteca

Dia del soci del
Dominó la Llagosta

SANT FOST. La Biblioteca Biblio@

LA LLAGOSTA. L'Entitat Dominó la

teneu implementarà l'any vinent
el servei d’autopréstec amb xip. Es
farà incorporant una etiqueta amb
un xip a cada document mitjançant
la tecnologia RFID que transmet
dades sense fils, a través d’ones de
ràdio. Es fa gràcies a una subvenció
de la Diputació de 19.560 €.

Felip Comas

Núvols alts alternant amb
clarianes, més abundats a
la tarda, que no impediran que la temperatura
s’enfili respecte ahir.
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MARTORELLES. La biblioteca Mont-

Continuarem amb aquesta tendència de temperatures més altes, amb cel
serè al matí i mig tapat de
núvols prims a la tarda.

El pas d’un front ens portarà pluges al matí, la
majoria febles. A la tarda
el cel continuarà tapat
fins al vespre.

Llagosta oferirà dissabte (19 h) un
berenar per als seus socis i familiars per tancar la temporada. Serà
a la plaça de la Concòrdia del municipi amb l'objectiu de celebrar el
Dia del Soci, una activitat que any
rere any aplega més d'un centenar
de persones.

FESTA TRES DIES DE PROGRAMACIÓ INTENSA

La Llagosta celebra
la 21a Festa Galega
LA LLAGOSTA. L'Agrupación Cultural Galega (ACG) Alborada celebra
aquest cap de setmana la 21a Festa Galega, que tindrà lloc al Parc
Popular. Enguany, l'entitat ha decidit desvincular la festa de la celebració de Santiago Apòstol, que
es farà el 7 de juliol. La programació engega aquest divendres amb
la hissada de la bandera gallega
als pals de l'Ajuntament (20 h) i
tot seguit hi haurà una Gran Revetlla amb música dels anys 80.
El 20è campionat de petanca
(10.30 h) arrencarà les activitats
de dissabte. Al migdia serà el torn
de la paella popular –cal reservar
tiquet–. Les actuacions del Grup de
Ball de Gitanes, la Casa de Andalucía, Cova da Serpe de Barcelona i
el Centro Galego de Santa Coloma
de Gramenet protagonitzaran la
tarda llagostenca, a partir de les

18.30 h. I a la nit hi haurà més música: primer (22.30 h), l'orquestra
Swing Latino farà la revetlla de la
Festa Galega; i després (23.30 h)
actuaran Hermanos Aguilar.
L'últim dia de festa serà diumenge, també des de primera
hora del matí fins a la nit. A les 10 h
es farà la 3a Concentració de cotxes clàssics. A les 14 h, un dinar
de germanor –cal reservar a la
seu de l'ACG Alborada–. A la tarda (a partir de les 18.30 h) tornaran les actuacions, en aquest cas
seran de balls de saló a càrrec de
Chari i Juan, l'Asociación Rociera
Andaluza, Toxos e xestas de Barcelona i Airiños Galegos de l'ACG
Alborada. Hermanos Aguilar tornaran a les 21.30 h per celebrar la
fi de festa i a les 22.30 h es clourà
tot plegat amb un espectacle pirotècnic.

EL LLIBRE TRACTA SOBRE EL CONFLICTE AMB ISRAEL

Salah Jamal presenta a L'Illa
un llibre sobre Palestina
MOLLET. Salah Jamal va presentar

dimarts el seu llibre Nakba. 48 relats de vida i exili a Palestina a la
llibreria L'Illa.
L'autor recupera la seva pròpia
memòria familiar per recórrer
l’evolució de 70 anys de conflicte a Palestina. El desplaçament
forçat de la seva família durant la
infància, el dia a dia de l’ocupació
militar, els tocs de queda, la Guer-

ra dels 6 dies, l’ajuda internacional o els debats polítics.
Nakba en àrab significa catàstrofe, i és el nom que els palestins
han donat a la creació de l’Estat
d’Israel de 1948. Els textos van
acompanyats per il·lustracions
del dibuixant Miquel Ferreres, en
homenatge a totes les famílies palestines que "des de la Nakba de
1948 no s’han rendit".

La Riera Seca fa festa al carrer
marc barrio

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, 31

24ºC

15ºC

22ºC

-

26 km/h SE

DIVENDRES, 1

25ºC

15ºC

22ºC

-

29 km/h SE

DISSABTE, 2

24ºC

17ºC

23ºC

-

24 km/h SE

DIUMENGE, 3

21ºC

17ºC

20ºC

5,4

24 km/h ENE

DILLUNS, 4

24ºC

14ºC

23ºC

-

31 km/h SE

DIMARTS, 5

23ºC

16ºC

19ºC

21

26 km/h ESE

DIMECRES, 6

23ºC

15ºC

22ºC

9,8

32 km/h W

La Riera Seca va celebrar dissabte la Festa del Barri, amb activitats per a infants
al matí i un sopar popular a la nit. A la gimcana hi van participar 65 nens i nenes,
i més de dos centenars de veïns s'hi van apropar a l'avinguda Teixidores per
participar del sopar i gaudir de la música i el ball posteriors. mollet
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RESERVA TAULA

Guia de restaurants
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
BEUMALA
Cuina casolana

Roger de Llúria, 7
93 593 08 21
CAL MARFÀ
Cuina casolana
i tradicional
Prat de la Riba, 13
93 593 00 04
CASA GERARDO
Cuina de mercat
Del Sol, 75
93 544 07 88
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 BODEGÓ
Tapes i cerveses
Berenguer III, 6
655 759 785
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

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

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

ESPECIALITAT EN
TAPES CASOLANES
Tapes variades · Menú diari
Menú cap de setmana · Plats combinats
c. Agricultura, 9 · Mollet · Tel. 93 570 57 57
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