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Pas endavant
per al trasllat
dels jutjats
al nou edifici
La Generalitat signa el contracte de lloguer
per 20 anys d'un immoble de 2.500 metres, que
el propietari haurà d'adequar abans d'un any
ESPORTS

L'exjugador del Barça
dels anys 50 Joan Torrent
presideix el 38è aniversari
de la Penya Blaugrana 30
ESPECIAL MOTOR
MotoGP, amb traçat i
asfalt nou, espera reunir
uns 170.000 espectadors
al Circuit 41 a 47
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LA MISSIÓ DE SOR CARMEN
Un grup de veïnes visita a Benín la religiosa, qui durant
20 anys va ser mestra al Nostra Senyora de Montserrat 8
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EN PORTADA

Es desencalla
el trasllat dels
jutjats de Mollet
a un nou edifici

arxiu

El Departament de Justícia de la Generalitat
signava el 30 de maig el contracte
de lloguer per 20 anys amb el propietari
de l'immoble situat a Can Fàbregas Nou
MOLLET. Després de més d’un any
des de l’anunci per part de l’exconseller de Justícia, Carles Mundó,
sembla que el trasllat dels jutjats
de Mollet a un nou edifici a Can
Fàbregas Nou s’ha desencallat. A
data de 30 de maig, el Departament de Justícia de la Generalitat
signava el contracte de lloguer
amb el propietari de l’edifici, que
ara disposarà d’onze mesos per
adequar-lo. Segons fonts del Departament, el contracte preveu
que el propietari condicioni els
espais de l’edifici. Per fer-ho disposa d’un termini d’onze mesos i
un cop adequat serà el Departament de Justícia de la Generalitat
–competent pel que fa als equipaments judicials a Catalunya–
l’encarregat d’equipar-lo i de dur
a terme el trasllat dels jutjats de
l'actuals edifici del carrer Anselm
Clavé i de l'antic ajuntament de
Mollet, on hi ha el Registre Civil.

Un llarg periple

El 2016, el Departament de Justícia
obria el concurs públic per presentar ofertes d’instal·lacions adequades per acollir els jutjats de Mollet.
La previsió era que es pogués adju-

28.812

2.500 METRES D’EQUIPAMENTS JUDICIALS
UNIFICATS I A PROP DE L’ESTACIÓ DE TREN

AQUEST SERÀ EL COST DEL LLOGUER
MENSUAL QUE PAGARÀ EL
Departament de Justícia de la
Generalitat per les noves instal·lacions
dels jutjats molletans. Aquest preu
mensual inclou tant el lloguer com
el cost de les adequacions que el
propietari ha de fer per preparar
l'espai per acollir les dependències
judicials. El contracte de lloguer signat
és per 20 anys. La despesa serà
superior al lloguer que actualment
paga Justícia per l'edifici del carrer
Anselm Clavé, que suposa una
despesa de 126.000 euros anuals.

El futur edifici dels jutjats de Mollet
està situat al barri de Can Fàbregas
Nou –on hi havia l’antiga fàbrica
tèxtil Sedunion–, una de les zones
de més recent construcció de la
ciutat. L’immoble a qui la Generalitat
va adjudicar el concurs per acollir
els jutjats té façana en paral·lel a la
carretera C-17 i la via del tren i està
ubicat a pocs metres de l’estació

de França (línies R2 i R8), una
situació estratègica pel que fa a
l’accessibilitat per als usuaris dels
jutjats que hagin de venir d’altres
poblacions, ja que el partit judicial
de Mollet aplega set municipis: la
Llagosta, Martorelles, Montmeló,
Parets del Vallès, Sant Fost de
Campsentelles, Santa Maria de
Martorelles i Mollet. Està previst

que el nou edifici judicial –que
compta amb uns 2.500 metres
quadrats, aplegarà els cinc jutjats
ordinaris, el registre civil
–actualment situat a l’edifici de
l’antic ajuntament a la plaça Prat
de la Riba i amb greus problemes
d’accessibilitat–, metge forense,
advocats i procuradors, serveis de
justícia juvenil, tots en un únic espai.

dicar el desembre d’aquell mateix
any, però un problema administratiu del propietari del local amb
el banc, titular d’alguns deutes de
l’immoble, segons explicava l’exconseller Mundó, no va possibilitar
poder completar l’adjudicació.
La petició d’uns nous jutjats a
Mollet és una reivindicació que
fa anys que es reclama davant les
condicions de precarietat dels actuals situats a l’edifici judicial del
carrer Anselm Clavé, amb defici-

ències flagrants com no disposar
de sala per atendre les víctimes o
sala de lletrats on els advocats puguin reunir-se amb els detinguts
en període de guàrdia, manca de
calabossos o problemes de confort
per als usuaris i treballadors.
L'actual jutge degà de Mollet,
Jose María Asencio, ha estat molt
actiu en la demanda d'unes noves
instal·lacions, tant amb l'exconseller Mundó com amb l'actual consellera de Justícia, Ester Capella,

amb qui la setmana passada demanava una reunió per trobar una
solució urgent a la situació actual.
"Estem satisfets per la notícia,
però el que sabem ho coneixem
pels mitjans. Fins que no sigui
Justícia qui ens ho notifiqui oficialment no deixarem de fer
pressió", apunta Asencio. L'alcalde, Josep Monràs, també demanava la setmana passada una reunió
amb Capella per tractar el tema
dels jutjats. i l.ortiz
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SOCIETAT

La trobada comarcal de cursos de català, a la Llagosta

L'equip del Síndic visita Parets

Unes 200 persones participaran dissabte a la Llagosta en la 12a Trobada comarcal
dels cursos de català per a adults i del voluntariat per la llengua del CPNL del
Vallès Oriental. Els participants faran una excursió fins al castell de Can Taió, a
Santa Perpètua, i pels volts del migdia es faran els parlaments a la plaça Antoni
Baqué i un dinar al Parc Popular. El comiat es farà a la tarda al Centre Cultural.

L’equip del Síndic de Greuges visitarà Parets dimecres
–al casal de Ca n'Oms– per atendre les persones que
vulguin fer consultes o presentar queixes, sobretot en
relació amb la vulneració dels seus drets per part
d'administracions públiques o empreses de serveis.

CIUTADANIA L'AJUNTAMENT FA BALANÇ DELS DOS PRIMERS ANYS DEL TERCER PLA D'IGUALTAT DE GÈNERE 2016-2020

SALUT

Mollet estén a les escoles
el programa de prevenció
de la violència masclista

El Pla Crític del
Galzeran forma
joves com a
agents de la salut

ajuntament

MOLLET. Uns 4.500 alumnes de 2n

i 5è de primària de les 14 escoles
públiques i concertades de la ciutat participaran, a partir del curs
que ve, en els programes d’igualtat i prevenció de la violència
masclista promoguts per l’Ajuntament. L’acció forma part del Pla
d’Igualtat de Gènere 2016-2020,
una iniciativa per "fomentar els
drets i la qualitat de vida fent
de Mollet una ciutat inclusiva,
cohesionada i accessible a tothom" i de la qual l’Ajuntament
n’ha fet balanç aquest dilluns.
Segons la regidora de Polítiques
d’Igualtat, Ana M. Diaz, “la formació, la sensibilització i, especialment, la coeducació, són
fonamentals perquè la igualtat de gènere sigui plena”, i en
aquest sentit destacava una prova
pilot que s’ha dut a terme a l’Escola Joan Salvat Papasseit amb poc
més de 30 alumnes de primària.
“Estem especialment satisfets
de la feina feta amb els alumnes
del Salvat Papasseit, on a través
dels jocs i els contes –que tracten els rols de gènere, la igualtat, l’adaptació del llenguatge...– hem començat a treballar
per la igualtat”, deia Díaz.

PRESENTACIÓ Díaz i Monràs van fer balanç dels dos primers anys del pla
Per això, a partir d'aquí la intenció és estendre aquests programes pedagògics a totes les escoles
de primària, de manera que, sumant-hi els centres de secundària,
més de 6.800 nois i noies de Mollet puguin participar-hi.

Balanç dels dos últims anys

Sobre el grau d’execució del pla,
Díaz destacava el treball transversal i en xarxa dut a terme entre
tots els departaments de l’Ajuntament, les entitats i la ciutadania,
“cosa que ja ens ha permès assolir el 65% dels objectius pro-

posats en només dos anys”.
Entre d’altres, entre 2016 i
2018 s’han dut a terme sessions
i tallers d’apoderament de les
dones; atenció a les víctimes i els
seus fills; protocols d’actuació per
prevenir, deteccció i atenció de casos de mutilació genital femenina
–des de l’any passat hi ha una taula específica de treball amb tots
els agents socials que poden intervenir en la prevenció–; suport
en l’afectació específica d’algunes
malalties; activitats per abordar
la vivència i l’acceptació de la diversitat sexual o la promoció de

9a TROBADA DE
L'ASSOCIACIÓ IGUALEM
El parc de Can Mulà acull aquest dissabte, d'11 a 20.30 h, la 9a trobada de
l'Associació Igualem, dedicada a la inclusió social i pedagògica de qualsevol
infant o jove independentment de les
seves característiques o condicions. Al
matí hi haurà activitats infantils, com el
lliurament de samarretes i esmorzar,
tallers de grafits, iniciació als castells,
activitats amb Policia Municipal, Creu
Roja i Protecció Civil, exhibició d'aus
rapinyaires, robòtica educativa i batucada. de 14 a 16 h es farà un àpat
popular amb paella i a la tarda serà el
torn dels espectacles, amb diversos
còmics, màgia, l'actuació de l'Esbart
Dansaire, show dance, pole sport, hiphop i un concert de rock.

mesures de contractació responsable i de conciliació del temps a
les empreses.
També s’ha tingut en compte la
perspectiva de gènere a l’hora de
programar activitats a la ciutat
i s’han dut a terme diferents tallers i programes de prevenció de
la violència masclista, en què han
participat uns 700 integrants dels
clubs esportius de la ciutat.
Per la seva banda, l’alcalde
Josep Monràs assegurava que
“mentre la igualtat no estigui
normalitzada i hi hagi desigualtats per combatre caldrà continuar treballant per eradicar les
distincions de gènere”, sobretot
en matèria de sensibilització, promoció, formació i educació. i x.l.

BAIX VALLÈS. El Pla Crític per la prevenció en el consum de drogues,
pantalles i riscos associats de la
Mancomunitat de Galzeran formarà joves –a partir de 18 anys– per
ser agents joves de salut. Serà al
Centre Juvenil Satèl·lit de Montornès del 25 de juny a l'11 de juliol
(de 12.30 h a 15 h). L'objectiu és
formar i conscienciar els voluntaris en la prevenció i promoció de
la salut: drogodependències, relacions sexuals, autoestima, alimentació saludable, habilitats socials,
perspectiva de gènere, oci i temps
de lleure o abús de les pantalles.
S'utilitzarà una metodologia participativa, activa i de reflexió crítica i responsable per arribar de
manera més directa a les necessitats reals dels joves. De fet, el
projecte pretén formar un grup
de voluntaris que puguin arribar a
desenvolupar campanyes per a la
intervenció sociocomunitària. La
formació inclou una part teòrica
sobre salut (32 hores) i una part
pràctica (10 hores) on aplicar la
formació rebuda en activitats concretes adreçades a joves als municipis mancomunats i adherits
al servei. El curs és gratuït, poden
participar-hi els veïns de Montornès, Martorelles, Vilanova, Santa
Maria i Vallromanes, i les inscripcions es poden fer al bloc del Pla
Crític fins al 18 de juny.
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VIA PÚBLICA

SERVEIS TOT APUNTA QUE LA TEMPESTA DE DIJOUS PASSAT VA AFECTAR LA LÍNIA TELEFÒNICA

Professionals
de l'urbanisme
debaten a Mollet

Uns 1.800 abonats de Mollet,
sense telèfon fix durant deu dies

MOLLET. La Revista de Derecho Ur-

banístico y Medio Ambiente va organitzar dimarts a Mollet una jornada
tècnica sobre responsabilitats en
el procés urbanístic i immobiliari
amb la col·laboració de l’Ajuntament, l’Escola de Postgraus de la
UAB i l’Hospital de Mollet. Durant
la sessió es van analitzar les responsabilitats patrimonials i personals que poden recaure sobre
l’administració, les autoritats, els
empleats públics i el sector privat
per les actuacions urbanístiques.

Solars nets

D'altra banda, l'Ajuntament ha enviat cartes als propietaris de solars per recordar-los l'obligació de
mantenir els espais nets per evitar
riscos d’incendis i de proliferació
de plagues, i els insta a actuar en
un màxim de dues setmanes.

SEGURETAT

Veïns de la Llagosta,
preocupats per la
inseguretat al poble
LA LLAGOSTA. Desenes de veïns van

assistir al ple la setmana passada a
la Llagosta per manifestar la seva
preocupació per un seguit d'episodis d’inseguretat que s’han produït
darrerament als carrers del municipi, com amenaces, robatoris i intimidacions. L’alcalde, Óscar Sierra,
va explicar que l’Ajuntament és
coneixedor d'aquests casos, protagonitzats per un menor, i que s’està
treballant conjuntament amb els
Mossos d’Esquadra, la Policia Local
i la Generalitat per trobar-hi una
solució al més aviat possible.

MOLLET. Un total de 1.800 clients

de Movistar de l'àrea de Mollet
s'han vist afectats, des de dijous
de la setmana passada, pels efectes de la tempesta que va caure al
Baix Vallès i que va deixar gairebé 30 litres per metre quadrat en
molt poques hores. La tempesta,
acompanyada d'una descàrrega
elèctrica important, va afectar
la línia telefònica, sobretot pel
que fa al servei de línia fixa. Tot i
que la companyia no ha detallat
l'abast de l'afectació, una setmana
després la incidència encara no
ha estat resolta, i, segons apunten
fonts de Movistar, tot apunta que
el servei es recuperarà plenament

dissabte. "Molts veïns ens han
fet saber que estan sense línia
des de dijous passat, i nosaltres hem comunicat cadascuna
d'aquestes queixes a la central",

"Hi ha gent gran que
depèn del telèfon fix
per parlar amb la família
o per la teleassistència"
expliquen des de la botiga Movistar de Jaume I. De fet, alguns usuaris de la línia han manifestat el
seu malestar per la poca informa-

ció que els ha donat la companyia,
especialment els últims dies. "Els
primers dies vam rebre missatges al mòbil en què ens informaven de la incidència i dient
que hi estaven treballant, però
després ja no ens han dit res
més, i costa tenir informació de
la situació", apunta Joaquim Garcia, veí del carrer Gaietà Ventalló.
Garcia explica que algunes persones grans depenen del telèfon
fix per posar-se en contacte amb
familiars o per fer ús del servei
de teleassistència, de manera que
"per a algunes persones és realment urgent recuperar el servei
al més aviat possible".

EDUCACIÓ HI HAN PARTICIPAT ALUMNES DE L'ESCOLA CAN PARERA I ELS DOS INSTITUTS D'ESO

Experiències sobre mediació escolar
ajuntament montornès del vallès

MONTORNÈS. Uns 50 alumnes de

l’escola Can Parera i dels instituts
Marta Mata i Vinyes Velles van
participar la setmana passada en
la primera Jornada de Mediació
Escolar de Montornès celebrada
a l’Espai Cultural Montbarri, on
els estudiants van poder explicar
com resolen els conflictes a través
de la mediació en els seus centres
d’ensenyament. Els alumnes van
mostrar la seva tasca de mediació
amb peces audiovisuals i també
amb mostres de teatre, música i
ball i van tenir l'oportunitat d’intercanviar experiències i treballar
de manera conjunta en un taller
on van posar en comú les emocions i els factors que influeixen a
l’hora de solucionar un conflicte.

Mollet ofereix
tallers per estalviar
energia a casa
L'Ajuntament de Mollet oferirà
a partir del setembre tallers per
explicar estratègies que ajudin a
reduir la despesa d'energia a les
llars. La mesura sorgeix després
d'una prova pilot que s'ha dut a
terme amb 13 famílies en situació de vulnerabilitat i usuàries
dels Serveis Socials municipals.
Ara el consistori ampliarà el
nombre de famílies per assessorar-les sobre estalvi energètic a
través de nous tallers que es posaran en marxa al setembre.

Investigacions a
l'EDAR de Montornès

El Consorci Besòs Tordera organitza dijous la jornada Matinal de
R+D+I, durant la qual es donaran
a conèixer diversos projectes
d’investigació. La matinal també
inclourà una ponència per conèixer els darrers resultats de les investigacions fetes a l’Urban River
Lab, la plataforma experimental
instal·lada a l’EDAR Montornès
del Vallès. La presentació anirà a
càrrec d’Eugènia Martí, científica
del Centre d’Estudis Avançats de
Blanes del CSIC.

Augment de l'IBI per
als grans tenidors

CONVIVÈNCIA Els joves van trobar-se a l'espai Montbarri
A més, va explicar-se la funció
del Servei de Mediació Ciutadana
del municipi, creat el 2013 amb

l’objectiu de gestionar problemàtiques veïnals, familiars i altres
relacionades amb la convivència.

Els plens de Mollet i Montornès
han aprovat mocions per delimitar normativament la situació
dels habitatges desocupats i per
tal que els ajuntaments puguin
imposar augments en les taxes
de l’IBI als grans tenidors d’habitatges buits. Montornès té ara
un centenar d’habitatges buits i
és, alhora, un dels municipis de
la comarca amb més necessitat i
demanda de pisos.
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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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COOPERACIÓ UN GRUP DE PARETANES VISITEN LA MISSIÓ DE LA MONJA QUE VA SER MESTRA AL NOSTRA SENYORA DE MONTSERRAT

EDUCACIÓ

Les nenes 'escapades' de sor Carmen

Sandra Palma
substitueix Núria
Duñó com a
gerent de l'IME

r.g.

La religiosa fa 27 anys que és en una missió
a Benín, on treballa amb noies en un internat
PARETS. Va estar 20 anys dedi-

cant-se a la docència a l’escola
Nostra Senyora de Montserrat i
van ser molts els paretans que van
passar per les seves aules. Molt estimada i recordada al poble, l’any
1991 va decidir que el seu lloc no
era allà. I se’n va anar a missions,
a la que la congregació teatina –de
la que formen part les monges de
Parets– té a Benín (Àfrica).
Una de les seves exalumnes,
l’exregidora Rosa Garcia, va tenir
coneixement que a Matéri –població on es troba Sor Carmen– es
necessitaven fons per construir
una nova payote, “una edificació
comunal que serveix d’escola,
de punt de reunió... el que aquí
en diríem un centre cívic”, explica Garcia. I no s’ho va pensar

"Hi havia tres nenes
que no tenien nom;
en alguns poblats ni tan
sols els hi posen nom!"

dues vegades: ella i dues amigues
també molt actives en tasques
solidàries (Antònia Gasch i Lídia
Estany), van decidir iniciar un
recapte i el passat 18 d’abril se
n’anaven cap a Benín “sense saber què hi trobaríem”.
Sor Carmen els havia preparat
la rebuda a l’aeroport de Cotonú,
a 700 quilòmetres de la seva destinació. “Vam passar la nit en un
hotel, l'única que hi passaríem,
i l’endemà un xofer ens portava
fins a Matéri, on ens van rebre
de forma meravellosa. La gent
molt, molt amable, afectuosa,

arxiu

oberta...”. Però aviat s’adonarien
que no tot era tan meravellós.
La tasca que Sor Carmen i la
congregació fan allà és bàsicament amb les dones. Tenen un
internat amb 20 nenes, des de les
més petites fins a les que ja estan
a punt d’anar a la universitat. De
les 200 nenes que han passat per
l’internat, algunes ja tenen carrera
i són metges, treballen en ONG...
"La majoria són el que allà en
diuen nenes escapades. I darrere de cada una d’elles hi ha una
història duríssima", diu Garcia.

NÚRIA DUÑÓ
MOLLET. Sandra Palma, fins ara tèc-

Escapar per un futur millor

Les nenes escapades són aquelles
que “aconsegueixen escapar de
la seva família. Allà la vida no
val res, i es fan servir les nenes
per pagar deutes, o com a moneda de canvi”. Les que poden,
escapen abans de ser venudes,
però mentre estiguin escapades,
la família les perseguirà. I aquí és
on entra en joc la tasca de l’internat: “Allà les acullen. I un cop
allà, ja no les poden tocar, perquè, no sense pocs problemes,
s’encarreguen de tota la burocràcia per aconseguir-ne la
custòdia. Diguem que, d’alguna
manera, es converteixen en les
seves tutores. I un cop allà estudien, es formen...” i, sobretot, ja
no han d’escapar de ningú.
A part d’educació, també reben
atenció sanitària a l’hospital que la
congregació ha construït a Tanguietà, a uns 50 km de Matéri. I fins i
tot els hi fan de banc: “Quan tenen
diners, les dones li porten a Sor
Carmen, que els hi guarda i té
cura dels comptes de cadascuna”.

LLIGAMS Sor Carmen va marxar a la missió de Matéri el 1991
L'expedició paretana va aconseguir 1.800 euros (a part de medicaments i aliments), que van
donar en mà a Sor Carmen. “Això
és el menys important, perquè
tampoc n’hi havia prou per acabar la payote. Però amb 10 euros al mes s’asseguren totes les
necessitats de menjar, escolarització... i saps on van”.
Abans de marxar, van deixar la
seva petita petjada: “Hi havia tres
nenes que no tenien nom. En
alguns poblats ni tan sols els hi
posen nom! I van estar molt contentes que els hi poséssim Lídia,
Antònia...” i Rosa? “No: a la tercera li vam posar Montserrat”. Tot i

que els encantaria poder tornar-hi
l’any que ve, “no sé si podrem,
perquè totes les despeses del viatge van córrer a càrrec nostre.
Però encara que no pugui tornar-hi, només aquesta experiència ja és de les que et canvia la
vida”, conclou Garcia. j.ribell

nica de l'Institut Municipal d'Educació (IME) de Mollet, és la nova
gerent de l'entitat municipal en
substitució de Núria Duñó, que ha
ocupat el càrrec des de la creació de
l'IME el 2003. Després de 15 anys
a l'Ajuntament de Mollet, Duñó ha
acceptat una oferta professional
per treballar a la Fundació Bofill, on
portarà la coordinació del projecte
Aliança Educació 360. Palma és llicenciada en psicologia i tota la seva
trajectòria professional ha estat lligada a l’Ajuntament de Mollet. Des
del 2006, ha estat tècnica d’Educació encarregant-se, entre d’altres,
de l’Oficina Municipal d’Escolarització i del Consell dels Infants. El
nomenament es feia oficial en un
ple extraordinari dijous.
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SALUT LA FUNDACIÓ TAMBÉ EXPOSA A MONTMELÓ UNA MOSTRA FOTOGRÀFICA QUE RELATA LES EXPERIÈNCIES DE 15 PERSONES QUE HAN PATIT CÀNCER

Oncovallès regala
perruques als
malalts de càncer
BAIX VALLÈS. La pèrdua de cabells entre els malalts oncològics
pels efectes secundaris de tractaments com la quimioteràpia és un
dels principals punts que afecta
la seva autoestima. Per aquest
motiu, la Fundació Oncovallès ha
posat en marxa el projecte No et
tallis un pèl, apadrina una perruca, una campanya amb què l'entitat posa a disposició dels malalts
de càncer i de manera gratuïta
perruques, un element estètic que
"ajuda a alleujar el patiment.
De vegades la pèrdua de cabells

és pitjor rebuda que el mateix
diagnòstic", apunta Carme Grau,
coordinadora d'Oncovallès.
Amb la col·laboració de l'empresa de perruques Marvi, la
fundació disposarà d'un ampli
catàleg de perruques entre les
quals podran triar els malalts en
una primera visita. "Si no hi arribem a temps i els cabells ja
han començat a caure, aquell
mateix dia es rasura el cap i hi
col·loquem el postís", diu Grau,
"si no, durant una setmana els
malalts poden pensar-se quin

VOLUNTARIAT VA PRESIDIR CREU ROJA MOLLET-BAIX VALLÈS
AJUNTAMENT DE MOLLET

model triaran i col·locar-lo en
una segona trobada". Per acabar el procés, en una tercera visita
s'explica al pacient com conservar la perruca, que, en aquest cas,
serà de cabell sintètic, un material
que, segons Víctor Badia, gerent
de Marvi, "és molt més fàcil de
mantenir durant els vuit o nou
mesos que pot durar el tractament de quimioteràpia", apunta.
De mitjana, el cost de la perruca i de la seva col·locació, que
assumeix Oncovallès, serà d'uns
150 euros, un preu molt rebaixat respecte als preus de mercat
d'aquestes perruques que "estan
entre els 300 i els 500 euros",
diu Badia. Per finançar el projecte,
Oncovallès ha posat en marxa la
campanya d'apadrinament en què
poden participar particulars, empreses i institucions. De moment,
la fundació ha aconseguit fons per
tirar endavant el projecte, obert
a tot el Vallès Oriental, durant un

l.o.

CATÀLEG Els pacients podran triar entre diversos models de perruques
any, durant el qual la previsió és
lliurar entre 300 i 350 perruques.

'15 lliçons de vida'

D'altra banda, Oncovallès va inaugurar la setmana passada l'exposició fotogràfica Hope: 15 lliçons

CONCURS AMB L'ALCALDE I EL REGIDOR ANTONI FERNÁNDEZ
Sílvia Ferran

de vida a la biblioteca La Grua de
Montmeló. Es tracta d'una mostra
de la fotògrafa Geòrgia Porredón
que recull les experiències amb el
càncer de 15 persones. i l.ortiz

Naixements
05/06 Ainara I. Duarte Carmona (Mollet)
07/06 Zoe Maihara López Benítez (Mollet)
07/06 Ziyad Ben Abdeslam (Mollet)

Dades facilitades per l'Hospital de Mollet
(només consten els naixements amb
consentiment dels pares per ser publicats)

Defuncions

Homenatge a Romà Parera

Lliurat el premi d''Un tomb per Parets'

Creu Roja va homenatjar dijous passat Romà Parera amb la medalla de
plata de l'entitat per la seva tasca i dedicació durant els cinc anys que va
presidir la institució a Mollet-Baix Vallès, entre 2010 i 2015. Parera, envoltat
de la seva família i amics, va tancar l’acte agraint el reconeixement i va
respondre als elogis dient que “vaig fer el que havia de fer”.

Yaiza Contreras ha rebut aquesta setmana el premi del concurs Un tomb
per Parets’: dues entrades pel Gran Premi Monster Energy de Catalunya de
MotoGP que se celebra de divendres a diumenge al Circuit de Barcelona
Catalunya. D’entre les 162 fotos participants, la imatge guanyadora va ser
Recuerdos. Església Sant Esteve, Parets del Vallès. Abril 1962.

MARTORELLES
05/06 Rosario Celdran Blasco
58 anys
09/06 Ángela Negre Cuní
86 anys
10/06 Salvador Ros Malga
89 anys
MOLLET
05/06 Antonia Lora García
77 anys
05/06 José María Ortega Ruíz
90 anys
08/06 Carme Font Navarra
85 anys
11/06 Encarnación Herrera Herrera81 anys
PARETS
06/06 Catalina Saborit Gadea
81 anys
06/06 Jaime Gorina Roca
93 anys
SANT FOST
11/06 Juan Madrona Jiménez
69 anys

Dades facilitades per la Funerària
Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols
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POLÍTICA LES VOTACIONS SERAN DEL 29 DE JUNY AL 2 DE JULIOL I EL DIA 7 SE SABRÀ EL RESULTAT

L'ENTITAT RECULL FIRMES PER DEMANAR CUIDAR EL PATRIMONI

Pugna de baixvallesans en la
creació de Catalunya en Comú

anc sant fost

Mireia Marín i José Montero, rivals per accedir al consell nacional
BAIX VALLÈS. Després que Catalu-

dels comuns i de la comissió nacional i del consell nacional d'Esquerra Unida i Alternativa (EUiA).
Sobre allò que diferencia les
dues candidatures, Marín explica
que “tenim molt bona sintonia,
ens respectem molt i tenim la
mateixa estratègia política, i de
fet només ens separen matisos
de la dinàmica organitzativa”.
D’altra banda, entre els baixvallesans que aspiren a ocupar llocs
de responsabilitat en els diversos
òrgans directius de Catalunya en
Comú també hi ha el molletà Quim
Pérez en una de les candidatures
per a l’executiva; i Jordi Manils,
de Montmeló, i Antonio López, de
Mollet, com a candidats de Construïm en Comú al consell nacional.
Les votacions es duran a terme
del 29 de juny al 2 de juliol, i el dia
7 es proclamaran els resultats definitius. x.l.

nya en Comú aprovés en l’assemblea organitzativa de l’abril les
línies mestres que han de marcar
la proposta política de la formació,
ara és el torn d’elegir les persones
que ocuparan llocs de responsabilitat als òrgans de direcció del partit, com les comissions de comptes
i garanties, el consell nacional, els
representants territorials al consell nacional i la mateixa executiva.
Pel que fa al Vallès Oriental,
dos baixvallesans encapçalen les
candidatures que es disputen la
representació territorial al consell nacional, on entraran sis vallesans. Són Mireia Marín, de Mollet, que encapçala la candidatura
oficialista –Construïm en Comú–,
i l’alcalde de Montornès, José Antonio Montero, al capdavant de la
candidatura alternativa –Per un
Vallès en Comú i Plural–.

Marín, que compta amb el paretà
Lluís Moreno i la regidora de Canviem Mollet Mari Carmen Moya,
explica que la seva proposta inclou
“l’activisme de carrer i la pluralitat i diversitat de formacions
de la confluència”, i es posiciona a
favor de la continuïtat del projecte
de Xavier Domènech i Ada Colau.
Per la seva banda, l’alcalde de
Montornès, José Antonio Montero,
que inclou en la seva candidatura
la llagostenca Montserrat Garcia,
encapçala la candidatura alternativa perquè “som crítics amb el sistema actual i volem canviar una
realitat que ens mostra les desigualtats en tots els àmbits”, indica en el seu escrit de presentació.
Per fer-ho, el grup aposta per un
equip de treball “plural, feminista
i amb un marcat caràcter social”.
Actualment Montero ja és membre de la coordinadora nacional

Cadena humana a
Montmeló a favor
de la república

'Del 155 a la
Marta Vilalta
república', al Casal tanca el curs
Popular El Tabaran polític d'Ara Mollet

L'ANC de Montmeló organitza
diumenge l'acte Formem República, una cadena humana des del
Pou del Glaç fins al cim del turó
de les Tres Creus amb l'objectiu
de "reivindicar la república i la
llibertat dels presos polítics".
La trobada serà a les 9.30 h al Pou
del Glaç. La distància és de 850
metres i l'objectiu seria fer-la sencera amb la participació d'un mínim de 300 persones.

Després de la presentació divendres passat del llibre Episodis del
Moviment Obrer als Països Catalans, de Marc Santasusana, al Casal
Popular El Tabaran, el nou local del
carrer Berenguer III acull aquest
divendres (19 h) una nova activitat.
Serà una conversa amb l'escriptor i
historiador Xavier Díez amb el títol
Del camí del 155 a la república, on
parlarà de presons, exilis, carrers i
institucions entre d'altres.

Ara Mollet ERC MES s’acomiada de
la temporada política amb un acte
al Jardinet del Casal Cultural dijous
a partir de les 19.30 h. Serà un acte
en què la formació escollirà el cap
de llista d’ERC Mollet a les eleccions municipals de l'any que ve i
que comptarà amb la presència de
la portaveu nacional d’Esquerra
Republicana, Marta Vilalta. Després de l'assemblea se celebrarà
un sopar per als assistents.

Esmorzar 'groc' i visita a Sant Cebrià
L'ANC de Sant Fost va organitzar diumenge un esmorzar groc i una caminada
fins a Sant Cebrià de Cabanyes per conèixer el patrimoni local i veure l'estat
de "deteriorament" en què es troba l'ermita. Durant la jornada es van recollir
diners per a la caixa de solidaritat amb els presos polítics i va començar
una recollida de signatures –fins al 30 de juny– per demanar a l'Ajuntament
i el Bisbat un estudi de l’edifici per determinar-ne la gravetat de l'estat.

Albert Solé reivindica el
federalisme al Lledoner
s.c.

MOLLET. La 6a Trobada del Grup

d'Amics i Amigues de Jordi Solé
Tura va projectar dimecres el documental Federal, dirigit per Albert
Solé –fill de Jordi Solé Tura–. Va ser
en una sessió al Centre de Serveis
per a la Gent Gran El Lledoner, que
va comptar amb un col·loqui posterior amb el mateix Albert Solé, Joan
Botella –president de Federalistes
d'Esquerres– i Manel Carvajal –assessor gerencial de Vallès Visió–.
Es tracta d'un documental que
pretén difondre les idees federalistes "en un moment de radicalització i d’inclinació de moltes
persones cap a projectes poc
constructius", deia Solé, qui va assegurar que "l'evolució federal és
l'única solució en aquesta situació de polarització a la qual ens
han dut els nacionalismes". Tam-

ALBERT SOLÉ
bé va afirmar que "el federalisme
és diàleg i reconèixer que les
societats són plurals, que hi ha
moltes realitats que han de conviure. El federalisme és claríssimament el model de futur". s.c.
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POLÍTICA L'ENTITAT RECULL DINERS PER PODER ASSUMIR ELS DESPLAÇAMENTS DELS FAMILIARS DELS PRESOS POLÍTICS TANCATS A MADRID

L'Associació Catalana pels
Drets Civils es presenta a Mollet

sergio carrillo

Hi participen la germana de Jordi Turull i el company de Toni Comín
MOLLET. El col·lectiu d'avis i àvies

per la llibertat de Mollet va organitzar dijous un acte al Casal Cultural per presentar l'Associació
Catalana pels Drets Civils (ACDC)
amb Isabel Turull, germana de
Jordi Turull –empresonat–, i Sergi
Corbera, company de Toni Comín
–a l'exili–. Corbera va explicar que
l'entitat serveix per ajuntar les famílies i "canalitzar l'espectacular onada de solidaritat de tot el
país" i va demanar als ciutadans
que continuïn donant-los suport
"perquè és molt emocionant i
molt important que tota aques-

ta solidaritat es vegi". A més, els
va instar sobretot a "denunciar
la vulneració de drets fonamentals i humans: fins que no surtin
els presos i tornin els exiliats,
nosaltres no pararem, i tampoc
la societat".
Turull, per la seva banda, també
va recordar que "ells estan a la
presó i a l'exili per haver complert el mandat de les urnes i si
realment volem que hi hagi un
canvi, hem de mentalitzar-nos
que la força la té el poble i depèn de cadascú de nosaltres".
"A la història, tots els canvis

han vingut des de baix, mai des
de dalt", deia.
Els dos portaveus de l'acte van
agrair la mobilització incessant
dels avis i les àvies de tot Catalunya, així com els de Mollet, tal
com va expressar la germana del
paretà Jordi Turull: "han volgut
jugar a fer-nos agafar por al cos
i us estem tan agraïts de que
hagueu resistit i que no tingueu
por de sortir un cop per setmana o els que facin falta a les
places". "Els avis seran sempre
nostres", van concloure.
D'altra banda, durant la sessió

XERRADA Isabel Turull i Sergi Corbera presenten l'ACDC al Casal
també es va explicar que els ajuts
econòmics que els ciutadans facin
arribar a l'ACDC –el fons d'ajuda a
les famílies– serveix per ajudar les
famílies dels polítics empresonats i
exiliats a pagar els desplaçaments

per veure'ls. "Jo puc abraçar el
Toni i la seva filla de 5 anys pot
anar cada dues setmanes a veure'l gràcies a la solidaritat de la
gent i a cadascun de vosaltres",
va afirmar Corbera. s.carrillo

Cs vol que l'excés
de l'IBI sigui per
a partides socials

La CUP demana
aparcament
gratuït a l'Hospital

El grup municipal de Ciutadans a
l'Ajuntament de Mollet ha demanat que els 400.000 € que ingressarà de més l'Ajuntament de Mollet aquest any per la recaptació
de l'IBI arran d'un error administratiu s'inverteixin en partides de
caràcter social i en "el foment de
la creació d'ocupació per a persones que tenen 50 anys o més
i que estan en situació d'atur de
llarga durada".

La CUP Mollet ha criticat les tres
hores gratuïtes de zona blava a
l'entorn de l'Hospital per als usuaris d’urgències que s'aplicaran a
partir del 18 de juny perquè “ni
va a l’autèntica arrel del problema ni soluciona res a la majoria d'usuaris”. Per això demana
la transformació de les places que
envolten el centre en zona vermella o d’aparcament gratuït regulat
amb rellotge.

COMUNICACIÓ ARA LA RÀDIO NOMÉS EMET PER INTERNET

Sant Fost sol·licita la
reserva d'una freqüència
modulada per a la ràdio
SANT FOST. El ple de l'Ajuntament

de Sant Fost va aprovar dimarts la
sol·licitud als organismes competents de la Generalitat de la reserva de freqüència modulada per
a Ràdio Sant Fost. La ràdio emet
per internet des del 2012 , i ara el
consistori vol iniciar els tràmits
per disposar d'una freqüència a
través d'ones hertzianes.
En el debat al ple, el regidor
d'ERC Xavier Conesa va recordar
quins eren els òrgans de direcció
de la ràdio, que inclouen representants de tots els grups municipals, i va retreure a l'alcaldessa no
haver convocat "cap junta ni cap
consell de l'emissora durant

sis anys", des que es va posar en
marxa el 2012. L'alcaldessa va assegurar que els òrgans de direcció
es reunirien aviat si hi ha aquesta
petició i va explicar que la sol·licitud de reserva actual és un pas
previ, sense cost, a poder disposar
en el futur d'un dial a la FM.
Un cop s'accepti la reserva de
la freqüència caldrà iniciar els
tràmits perquè s'assigni definitivament el dial a partir d'un
projecte tècnic i la inspecció de
les instal·lacions. El punt es va
aprovar amb els vots favorables
d'IUSF, Sumem, PSC i PP, l'abstenció del PDeCAT i els vots en contra d'ERC. x.l.
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MUNICIPAL ICV-EUiA I ERC PROPOSEN UNA CONSULTA ALS VEÏNS

SERVEIS ELS PREUS MARCATS PER ATLL MOTIVEN L'INCREMENT

L'oposició de la Llagosta Montornès apuja un
urgeix el govern a decidir 4,5% la tarifa de l'aigua
sobre la gestió de l'aigua
MONTORNÈS. El govern munici-

LA LLAGOSTA. El ple de l’Ajuntament

de la Llagosta va tombar la setmana passada diverses propostes relatives al model de gestió de l’aigua
al municipi, actualment adjudicat a
Sorea en una pròrroga forçosa d'un
any aprovada al març amb les mateixes condicions que les vigents
fins llavors. D’una banda va ser desestimada una proposta conjunta
d’ICV-EUiA i ERC per sol·licitar un
informe a la junta consultiva de contractació administrativa sobre la
legalitat de la pròrroga forçosa del
contracte amb Sorea. Tant la portaveu d’ICV-EUiA, Eva Miguel, com
el d’ERC, Xavier Cols, van mostrar
els seus dubtes legals sobre aquest
tipus de pròrrogues. “Creiem que
la situació actual amb Sorea no
s’ajusta a dret perquè l’empresa
opera sense contracte; cal aclarir-ho i veure si estem en un buit
legal”, apuntava Eva Miguel. L’alcalde, Óscar Sierra, explicava que hi
ha sentències judicials favorables a
aquest tipus d’operacions, així com
resolucions de la junta consultiva
de contractació administrativa d’altres comunitats en el mateix sentit. La regidora d’Hisenda, Conchi
Jiménez, afegia que “totes les decisions polítiques estan avalades
per informes tècnics, i nosaltres
no posem en dubte els informes
tècnics, que són els que recomanen la pròrroga forçosa”.
D'altra banda, ICV-EUiA i ERC
també van proposar la creació
d’una comissió d’estudi per a la
prestació del servei públic d’abastament d’aigua a la Llagosta. “No
volem arribar a una segona
pròrroga forçosa”, deia Miguel;
"per això proposem una comis-

sió política i tècnica que, sense
cap cost, estudiï els diferents
tipus de gestió possible”. Xavier
Cols, per la seva banda, demanava
"valorar quin és l’estat actual de
la xarxa de subministrament al
poble”, ja que “dubto que Sorea
hagi fet el manteniment necessari a les instal·lacions”, mentre
que Jorge Sabanza, de Cs, qüestionava la presència de veïns i usuaris
a la possible comissió: “els representants dels usuaris ja som nosaltres, els polítics”, deia sobre la
proposta d'ICV-EUiA i ERC.
Conchi Jiménez, per la seva banda, explicava que els serveis tècnics ja han estat valorant diversos
models, i que en poques setmanes
es donaran a conèixer els detalls de
les diverses possibilitats de gestió.
“Nosaltres no ens posicionem
per un model o un altre fins que
no disposem d’aquest estudi
comparatiu; llavors triarem el
que doni un millor servei al poble de la Llagosta al millor preu”.
Finalment, ICV-EUiA i ERC, juntament amb el cercle local de Podem,
també van sol·licitar una consulta
popular i vinculant perquè els veïns
escullin el model de gestió a partir
de les conclusions a què arribi la
comissió d’estudi. En aquest sentit,
les tres formacions aposten per la
municipalització del servei, i recorden que la plataforma Aigua és Vida
ha recollit desenes de signatures
per demanar la municipalització.
En aquest cas el regidor de Cs es va
mostrar favorable a la consulta.
Les tres propostes van ser desestimades amb els vots en contra del
PSC, PP i PDeCAT; a favor d’ICV-EUiA i ERC i l’abstenció de Cs. i x.l.

pal de Montornès va anunciar en
l'últim ple l’augment de la tarifa
de l'aigua un 4,54%. Per exemple,
en una família de quatre membres
amb un consum mitjà i una factura de 50 € l’augment seria de
poc més de 2 €. Durant la sessió
es va explicar que l’increment en
la tarifa no té res a veure amb la

municipalització de la gestió del
servei, sinó amb l’augment del
preu de l’aigua per part d’Aigües
Ter Llobregat (ATLL), l’ens que
abasteix l'aigua i que l’alcalde José
Antonio Montero va qualificar de
"terriblement opac". En aquest
cas, la modificació de les tarifes va
aprovar-se amb el suport d’ERC i
l’abstenció del PSC, PP i Cs. i a.a.

Mocions

MÉS OPORTUNITATS
EDUCATIVES
El ple de Montornès també va aprovar
per unanimitat l’adhesió del municipi a
l’Aliança Educació 360, Educació a temps
complet, una proposta de planificació
educativa per tal que tothom tingui més i
millors oportunitats connectant l’educació i l'aprenentatge dins i fora dels centres educatius, així com una condemna a
les massacres de l'exèrcit israelià contra
la població palestina de Gaza.
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CIUTADANIA LA COMISSIÓ DE JUBILATS I PENSIONISTES RECLAMA BLINDAR UN AUGMENT QUE S'AJUSTI A LES VARIACIONS DE L'IPC

"Ens mobilitzem perquè els joves
d'ara també tinguin pensió de grans"
arxiu

MOLLET. La Comissió de Jubilats i

Pensionistes de Mollet ha convocat
una manifestació dijous (18 h) al
centre de la ciutat per reclamar, un
cop més, un increment de les pensions que s’ajusti al cost de la vida,
que les pensions mínimes i de viudetat augmentin per sobre de l’IPC
i que es garanteixi econòmicament
la sostenibilitat del sistema públic
de pensions, entre d'altres.
La mobilització arriba pocs mesos després de la que es va convocar al febrer, i s'afegirà a les concentracions que cada dijous al matí
es produeixen davant l’Oficina de
la Seguretat Social amb l’objectiu
de pressionar els poders públics i
sensibilitzar la ciutadania de la necessitat de garantir uns ingressos
dignes per a les persones grans.
Ángel Rodríguez, membre de la
comissió, es mostra satisfet perquè
enguany s’ha aconseguit superar
l’increment del 0,25% que havia
establert els últims anys el Govern
espanyol –un 3% en dos anys–. “És
un avenç important aconseguit
gràcies a la mobilització, però
no n’hi ha prou; cal continuar reclamant un pacte entre totes les
forces polítiques per garantir
que les pensions s’ajustin cada
any a les variacions de l’IPC, siguin quines siguin”. En aquest
sentit, Rodríguez reclama recuperar el Pacte de Toledo o establir
un acord semblant entre els grups
polítics i sindicals que garanteixi
l’augment de les pensions al nivell
de l’IPC i que no es limitin només a
una situació puntual o a una estratègia política preelectoral.
“Sempre ens diuen que no hi
ha diners, que les pensions no es

Coordinació

TREBALL CONJUNT
AMB ALTRES ENTITATS

REIVINDICACIÓ En la manifestació del febrer van participar-hi 700 persones
poden garantir... però tot depèn
de les opcions polítiques que
governen; no tothom administra els recursos igual”, diu Xavier Garcia, membre de la comissió.
“Els qui ara treballen aporten
els diners per mantenir el sistema, però els qui ara cobrem hem
estat 40 o 50 anys treballant i
cotitzant”, recorda. “Per això cal
garantir el sistema no només
per als qui ara cobrem una pensió, sinó com un dret universal”.
I la manera de garantir-lo, afegeix
Rodríguez, és “millorant els salaris, que és el que fa que la Seguretat Social tingui ingressos i
diners per pagar les pensions; i
en això han d'arribar a un acord
els sindicats i la patronal".
Segons la comissió, la pensió
mitjana se situa a l’entorn dels 850
euros mensuals, si bé n’hi ha moltes que són molt més baixes, com
les mínimes o de viudetat. “Aquestes quantitats impedeixen viure
dignament, i a més les despeses

cada vegada són més grans, sobretot les sanitàries i les vinculades a la vellesa”, explica Garcia.
Per això la Comissió de Jubilats i
Pensionistes de Mollet també reclama al nou govern la desaparició
del copagament sanitari. “Cal passar de les paraules als fets i calen
accions concretes per garantir el
poder adquisitiu de la gent gran,
i per fer-ho cal que hi hagi activitat econòmica, millors salaris
i un repartiment més just de la
riquesa”, diu Garcia. “Més enllà
de les diferències que tinguin
en molts temes, els 180 diputats
de la majoria actual del Congrés
haurien de votar tots el mateix
en temes com les pensions o la
dependència”, afegeix Rodríguez.
Sobre la mobilització de dijous,
Garcia recorda que “encara que
sigui poc, mobilitzar-se i participar ja fa canviar les coses; la
qüestió és posar-hi voluntat i sumar, i al final una bona mobilització fa que el govern reaccioni”.

La Comissió de Jubilats i Pensionistes,
creada el 2013, recorda que a Mollet hi
ha 8.000 pensionistes, a Catalunya un
milió i a l'Estat nou milions, un col·lectiu amb “un pes demogràfic, social, de
consum i d’opinió molt important que
no es pot deixar de banda”. Per això
vol ser reconeguda com “una entitat
unitària de defensa dels interessos de
la gent gran, independent de partits i
sindicats però amb gent de tot arreu”,
per tenir influència sobre els poders
públics i fer que la pràctica política reculli aquests interessos. “No aspirem a
crear el partit dels pensionistes; som
un moviment que treballem per sensibilitzar i mobilitzar la gent per defensar uns interessos molt concrets, com
les pensions, la sanitat o la mobilitat”,
diu Garcia. Amb aquest objectiu i amb la
idea de treballar coordinadament i tenir
més visibilitat al Baix Vallès, la comissió
s'ha reunit fa poques setmanes amb el
grup de Montornès i també manté converses amb pensionistes de Montmeló
per unir esforços en la lluita per unes
pensions més justes.

“La gent gran té menys capacitat
física per defensar-se; i per això
cal que tothom s’hi impliqui”,
apunta. En la mateixa línia, Rodríguez fa una crida a tothom a participar-hi, sobretot perquè “gairebé
reivindiquem més que els joves
puguin tenir una pensió pública
que no pas nosaltres, que ja la
tenim”. i x.lloreda

CONSULTORI

Reclamació de la
plusvàlua si vas
vendre casa teva
amb pèrdues
El Tribunal Constitucional ha dictat
una sentència el passat 11 de maig
en la qual declara inconstitucionals
i nuls determinats articles de la Llei
Reguladora d’Hisendes Locals, tot
això en relació a la plusvàlua, però
únicament en determinats supòsits,
que són aquells en els quals s’han
produït situacions en les quals no ha
existit un increment de valor en la
transmissió.
Aquesta sentència segueix la mateixa línia d’una altra anterior del citat
tribunal que es referia al territori foral de Guipuzkoa, si bé aquesta nova
sentència ja és aplicable a l’àmbit
nacional.
Tal com indica la sentència, l’impost sobre l’increment del valor dels
terrenys (conegut com a plusvàlua)
és inconstitucional en “aquellos
supuestos en los que se somete a
tributación situaciones inexpresivas
de capacidad económica, esto es,
aquellas que no presentan aumento
del valor del terreno al momento de
la transmisión”.
En aquest sentit, els particulars que
s’hagin vist afectats pel supòsit
anteriorment comentat, podrien reclamar les quantitats pagades per
aquest concepte, tot això si la transmissió en qüestió s’ha produït els
últims quatre anys.
Salvador Xicola
Assessor fiscal
salvador.xicola@asemax.org

c. Anselm Clavé, 2 · 4t 2a · Mollet
Tel. 935 703 991
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Classificats
IMMOBILIÀRIA
LLOGUER
SEÑORA SERIA NECESITA HABITACIÓN
EN ALQUILER EN
PARETS O MOLLET.
Buenos informes.
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.
PARETS DEL VALLÈS. Referència:
PONENT. 207 m2, 3
hab., 3 banys, pàrquing,
Certificat
d'eficiéncia energètica: D. Casa seminova cantonera
de 3 plantes. Preu:
320.000 euros. Tel.

LLOGO PLAÇA
DE PARQUING

Rambla Balmes, 31 de Mollet.
Obra Nova.

935.930.403

93 570 51 23.

Tel. 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.

PISO EN MOLLET.
COL·LEGIS NOUS.
Referéncia: JV13643.
Ascensor, 2 hab.,
baño, cocina con
galería, salón, 2
balcones, vent. aluminio. CEE: E. Precio: 130.000 euros.

MONTORNÈS. Ref.
Major. 84 m2, 3 hab.,
2 banys, terrassa.
CEE: C. Habitatge amb domòtica
a finca seminova.
Preu: 220.000 euros.

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

Casa adosada amb
sortida directa a
zona comunitària.
Preu: 425.000 euros.
Interessats truqueu
al 93 570 51 23.

¿QUIERES FORMAR
PARTE DE NUESTRO
PROYECTO?
Pregúntanos como puedes
convertirte en socio/a
independiente.

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

¡Una oportunidad para
lanzar tu negocio con
productos únicos: naturales,
eco, bio, veganos y
FRESCOS!
deskaradasbarcelona@gmail.com

RELAX

Tel. 618 422 273
Teléfono de contacto: 93 579 33 33.

SANT FOST. Ref.
ALBA. 281 m2, 3

hab., 3 banys, 2
places de pàrquing,

traster, piscina comunitària. CEE: E.

HOLA SOY BRUNA
colombiana
muy
cachonda. Auténti-

ca, 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 al teléfono de contacto:
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.
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ECONOMIA

Reunió de l'Eix de la Riera de Caldes, a la Llagosta

L'AIBV parla d'indústria 4.0

L’Associació de Municipis de l’Eix de la Riera de Caldes (AMERC) va reunir-se
la setmana passada a la Llagosta per prioritzar les línes d’actuació de cara als
pròxims mesos, centrades en el foment de l’ocupació de col·lectius vulnerables,
la millora de les infraestructures de transport i els serveis logístics,
la dinamització turística i la millora dels polígons d’activitats econòmiques.

La seu de l'Agrupació d'Industrials del Baix Vallès
acollirà dimarts una jornada sobre el canvi cap a un
entorn d'indústria 4.0 amb el pilotatge en temps real i
la millora continuada com a pilars. La ponència anirà a
càrrec de Jordi Portella, general manager de Krontime SL

COMERÇ HISTÒRIC PERE ROS SALLENT VA OBRIR LES PORTES DE L'EMBLEMÀTICA FLECA DEL CARRER BARCELONA L'ANY 1914 EN UN LOCAL DAVANT DE L'ACTUAL

El centenari Forn
Sant Vicenç tanca
per jubilació

l.ortiz

El 30 de juny abaixarà la persiana la fleca
popular per la recepta dels seus croissants
MOLLET. Després de més de cent
anys, l'emblemàtic Forn de Sant
Vicenç, també conegut popularment com Cal Forner Nou, abaixarà la persiana definitivament el
proper 30 de juny. La fleca artesana que regenten els germans Ros
tanca per jubilació. "Després del
Nadal vam acabar esgotats. Els
tres germans ja hem complert
l'edat de jubilació i no hi ha relleu que continuï amb el negoci,
així que després de meditar-ho
vam decidir que després de les
coques de Sant Joan ho deixàvem", explica Joan Ros.
El Forn de Sant Vicenç és un
dels comerços emblemàtics i amb
més història de la ciutat –ara fa

quatre anys el Gremi de Pastissers
de Barcelona els reconeixia la trajectòria amb la medalla d'or com a
establiment centenari.

Obert des del 1914

El 1914 Pere Ros Sallent obria el
forn al carrer Barcelona, en un
local davant de la fleca actual, un
negoci familiar que ha perdurat
en el temps. La segona generació, en Pere Ros i la Mercè Giralt,
pares del Joan, el Pere i la Mercè,
actuals propietaris, van donar
la gran embranzida a un negoci
que "sempre ha tingut molt en
compte la gent de Mollet", diu
en Joan. De fet, l'anunci del tancament del forn ha provocat més

NEGOCI FAMILIAR Els germans Ros –Pere, Mercè i Joan– han estat la tercera i última generació a la fleca
d'una llàgrima entre els clients
habituals. "Molta gent, quan els
ho dic, se m'abracen i es posen
a plorar. Contents per nosaltres
però també tristos perquè tanca la seva fleca", explica la Mercè.

Croissants ambaixadors de Mollet
Si el Forn Sant Vicenç és reconegut per un producte aquest és el

croissant, que ha viatjat arreu del
món fent d'ambaixador de Mollet.
"Són diferents i molta gent de
fora coneix Mollet pels nostres
croissants", explica el Joan, qui
afegeix que molta gent de Mollet
que viu a fora "quan rep visita
demana que n'hi portin uns
quants". "Fins i tot ara que hem
dit que tancàvem hi ha gent que

està comprant-los per congelar-los", assegura.
Amb tot, aquests croissants no es
repetiran, ja que els germans Ros
no passaran la recepta a ningú altre.
"És una fórmula que hem anat
millorant en aquests 50 anys i
ara no l'explicarem a ningú", diu
en Pere qui, de fet, és l'únic dels germans que coneix la fórmula.

Festa de comiat

Dissabte 30 de juny serà l'últim
dia que la fleca, un dels pocs negocis tradicionals de Mollet que
encara queden oberts, apujarà la
persiana. Al vespre, i per tancar
definitivament, els germans Ros
faran un petit comiat per dir adéu
als clients. laura ortiz
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MOSTRA DISSABTE ES VA FER LA PRIMERA FIRA D'ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA DE MONTORNÈS

GALLECS, PUNT DE TROBADA DE BENVINGUTS A PAGÈS

"L'economia social no és res
nou, però cal sensibilització"
MONTORNÈS. “L’economia social i

solidària no és res nou, sinó que
funciona des de fa molts anys”,
assegura Albert Grifell, membre
de l'Ateneu Cooperatiu del Vallès
Oriental, en el context de la primera Fira d'Economia Social i Solidària (FESS) de Montornès, organitzada dissabte per l'Ajuntament i
l'Ateneu. Com a exemple d'aquesta afirmació, Grifell recorda que
des de fa molts anys, moltes comunitats de l’Àfrica Subsahariana
s’agrupen per finançar despeses
puntuals que poden anar des de
la compra d’un ordinador fins al
repatriament dels cadàvers dels
seus familiars per poder ser enterrats als seus països d’origen.
L’Associació de Comunitats Autofinançades (ACAF) va parlar
extensament d'aquestes experiències a la FESS Montornès i va
demostrar que tothom pot formar
part fàcilment de l’economia social
i solidària (ESS). "Però cal sensibilització", afirma Grifell, qui es

mostra convençut que aquestes
fires augmentaran el nombre d’assistents en les properes edicions a
mesura que es continuïn fent “accions de sensibilització més petites: anar a veure entitats, anar
a parlar amb altres serveis de
l’Ajuntament o fer formacions.
A través d’això es generaran altres espais per iniciatives d’ESS
i mica en mica hi assistirà més
gent, perquè hi haurà més gent
sensibilitzada a qui li interessarà conèixer noves experiències”. En aquest sentit, l’Ateneu
també organitzarà enguany dues
fires més d’economia social i solidària amb l’objectiu de seguir
difonent aquests models tant de
negocis com de vida: seran a Sant
Celoni al mes de juliol i a Cardedeu a finals de setembre.

Una FESS "molt positiva"

Des de l'Ateneu afirmen que la
de dissabte "no va ser una fira
massiva, però sí molt positiva".

Tot i que va costar que la gent s’hi
aturés, a les 18 h es va començar
a animar la fira i les tres activitats
programades per a les 19 h van
ser les que van aplegar més afluència de gent.
D'una banda, la fundació La Dinamo, l’entitat Sostre Cívic i la cooperativa la Borda van explicar les
seves experiències amb l’habitatge
cooperatiu –El cooperativisme com
a fórmula d’accés a l’habitatge–, i la
cooperativa Mujeres Pa’lante i l’associació ACAF van aportar les seves
vivències sobre les economies comunitàries i feministes –Respostes
col·lectives i vincles comunitaris per
posar en el centre les necessitats de
cura i autocura de les persones– en
dues sessions organitzades dins
l’Escola Sant Sadurní. D'altra banda, l’espectacle de teatre i titelles
La botigueta, de Tanaka teatre, que
va fer participar el públic familiar a
decidir i construir com fer un consum responsable, també va tenir
un aforament complet. S.C.

ona cervera

ACTIVITAT Grans i petits van participar del taller de pa

El blat antic és protagonista
BAIX VALLÈS. La plaça de l'Esglé-

sia de Gallecs va acollir el cap de
setmana la tercera edició de Benvinguts a Pagès, que reivindica la
coneixença de l’origen dels productes agroalimentaris del país.
A Gallecs es van donar a conèixer
els blats antics conreats a la zona
amb diverses activitats: hi va haver una visita guiada per conèixer
on s’hi conrea l’espelta petita de
8.000 anys d’antiguitat i per veure
com se segava el blat antigament;

i també es va fer un taller de pa
amb blats antics, amb curiositats,
secrets i tècniques.
Aquesta activitat enguany ha
comptat amb la participació de
més de 25.000 persones arreu de
Catalunya. Això significa un augment del 40% d'assistència respecte a l’any passat i més del doble
respecte a la primera edició. A més,
un 80% del públic ha fet compres
als pagesos i productors d'una mitjana de 25 euros per persona.

Comissió de Jubilats
i Pensionistes de
Mollet del Vallès

MANIFESTACIÓ
PROPER DIA 21 DE JUNY A LES 18H
PER DEFENSAR UNES PENSIONS DIGNES I PÚBLIQUES

LLOC DE CONCENTRACIÓ INSS C/GAIETÀ VENTALLÓ,15-23
La Comissió de Jubiliats i Pensionistes fa una crida a la ciutadania en general i en concret a tots i totes els Jubilats i jubilades i pensionistes a manifertar-se el proper dia 21
de juny a les 18h per defensar unes pensions dignes i publiques. El Lloc de concentració será en el INSS C/Gaietà Ventalló, 15-23.
Els Jubilats i Pensionistes durant aquests últims anys hem denunciat que les mesures
que es prenient per sortir de la crisi no ha sigut les idònies ja que han creat més desigualtat i han perjudicat majoritàriament als més pobres i de manera intensa a Jubilats
i Pensionistes.
El nostre sistema de pensions ha d’atendre adequadament als pensionistes i ser sostenible a llarg termini, perquè també els treballadors i treballadores més joves puguin
beneﬁciar-se d’ell.

LES PENSIONS SÓN UN DRET DELS TREBALLADORS
I TREBALLADORES, I NO UN PRIVILEGI
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OPINIÓ

Canviem Montmeló

Editorial

TRASLLAT BENEFICIÓS
La signatura del contracte de lloguer per traslladar els actuals jutjats de Mollet
a Can Fàbregas nou desencalla un tràmit que s'arrossegava feia mesos i posa
negre sobre blanc el que ha de ser una solució definitiva a la precarietat dels
equipaments judicials de la ciutat situats actualment al carrer Anselm Clavé,
en un immoble amb nombroses mancances que dificulta l'exercici amb
garanties i seguretat de l'administració de justícia als veïns del Baix Vallès.
Però aquest futur trasllat, a més de ser una bona notícia tant per als
treballadors com per als usuaris dels equipaments judicials, també pot suposar
un impuls per a Can Fàbregas Nou, un barri relativament de nova construcció
i que, a nivell comercial i de serveis, no ha explotat tot el seu potencial. El flux
de persones que representarà el futur edifici judicial a la zona serà un al·licient
perquè potser alguns dels locals tancats puguin obrir la persiana.

Salvar les pensions
GONZALO

PLATA

Secretari General de CCOO
al Vallès Oriental

S

egurament, mentre assistíem a
les mobilitzacions de sindicats i
plataformes de pensionistes, molta gent de la meva generació ha
pensat que a diferència dels pensionistes
d’avui, ells i elles no tindrien pensió. Malauradament és una opinió generalitzada, i, per
desastre, és el primer pas cap a la destrucció
d’un dels millors sistemes de pensions que
existeixen al món, el nostre, que no penja
dels vaivens de l’economia especulativa per
que és públic. És solidari entre generacions,
les treballadores i treballadors d’ara paguem
les pensions de qui se les han guanyat. És
un sistema just, perquè al llarg de la nostra
vida laboral construïm la nostra pensió mitjançant les cotitzacions. El nostre sistema de
pensions no és cap luxe és un dret reconegut
a l'article 50 de la Constitució que les treballadores i treballadors ens hem guanyat amb
anys de lluita.
Qualsevol opinió que parli de privilegi,
d’insostenibilitat del sistema, o de necessitat
de reforma urgent, és una opció reaccionària,
deliberada, que pretén desestabilitzar el sistema per continuar aprofundint en la trencadissa de l’estat del benestar i en la fractura de
la classe mitjana, per acaparar poder i recursos a les capes altes de la societat, cosa que
no hem de permetre.
La moció de censura de Pedro Sánchez, les
obertures al diàleg amb la nova Generalitat,

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)

que la primera reunió d’estat que s’hagi produït sigui amb els agents socials, o la darrera reunió de la comissió parlamentària del
Pacte de Toledo que retorna la revalorització de les pensions a la previsió d’indexació
de preus al consum (IPC), són símptomes
de canvi cap a un context més positiu cap
aquest dret constitucional.
CCOO portem des de la vaga del 1985,
compromesos amb el sistema de pensions, i
ara estem immersos en la campanya pròpia:
les pensions són un dret no un privilegi, que
el 12 de juny exposàvem a Mollet. CCOO ha
proposat mesures que injecten 75.000 milions d’euros al sistema, mesures dins l'òptica de qui més té més paga, i que solucionen
els 35.000 milions de dèficit, torna a omplir
la guardiola de les pensions que el PP es va
trobar amb 66.800 milions i ha deixat amb
8.000, i lluita amb el deute de la Seguretat
Social que actualment és del 3,5% del PIB
espanyol, permeteu-me que afirmi que el PP
ha mostrat ser un pèssim gestor públic, entre
altres. Les pensions són un problema de tothom. Lluitem i treballem perquè la meva generació la cobri, i també la dels nostres fills.
Tindrem pensió si la batallem i la defensem.
La despesa més alta del pressupost de
l’estat són les pensions, com no pot ser
d’una altra forma, i la següent és el traspàs a les comunitats autònomes, on està la
sanitat i l’educació, així com les polítiques
assistencials. Com ha de ser. O en què ens
hem de gastar els calers que generem entre totes i tots? En autopistes fallides? En
avions de guerra? En la plataforma castor?
Ens els hem de gastar en estat del benestar.
Justícia social, i dignitat. Com ha de ser.
sommollet.cat

somparets.cat

JORDI

MANILS

Portaveu d'ICV-EUiA
a Montmeló

A

vui fa tres anys que es va celebrar
el ple d’investidura en què PSC i
ERC van impedir la possibilitat
d’un canvi a Montmeló. Un pacte
que ha generat un govern continuista, tancat en sí mateix i sense idees noves.
En aquests tres anys, molt poques coses
han canviat a Montmeló. L’atur es dissimula
amb contractes precaris i mal pagats, però
les taxes de pobresa i exclusió social segueixen creixent. Els impostos i taxes segueixen
pujant per damunt de les possibilitats de
la gent treballadora, la urbanització del soterrament es segueix retardant, el Circuit
continua generant pèrdues milionàries, la
inseguretat i l’incivisme creixen i no hi ha
setmana en què no haguem de lamentar algun incident al poble. Aparcar a Montmeló
és una odissea, trobar un lloguer un malson, la neteja dels barris i el manteniment
dels espais públics segueixen sense comptar amb els recursos suficients, la participació i la transparència segueixen reduïdes
a gestos de postureo de cara la galeria, els
joves no tenen futur al poble.
Montmeló segueix necessitant un canvi.

Alcalde de barri
FRANCESC

JUZGADO
Alcalde de
Parets del Vallès

V

ull anunciar-vos una de les primeres mesures que he pres com
a alcalde de Parets. En endavant,
deixaré de ser regidor de barri,
del barri de Can Berenguer Espai Central
més concretament, per passar a ser alcalde de barri.
Vull passar de forma itinerant per les diferents oficines de barri de les meves companyes i companys, per fer-los costat i per
estar al vostre costat. La millor manera de
donar resposta a les vostres demandes i
necessitats és escoltant-vos de primera mà,
com sempre he fet, però ara com a alcalde.
La proximitat, el diàleg i les relacions
personals són cabdals per fer millors els

somlallagosta.cat

Ara més que mai. I aquest canvi no pot ser
patrimoni d’una sola formació política. Per
això, la gent d’ICV-EUiA hem decidit fer un
pas al costat i posar tot el nostre capital polític, el nostre bagatge, la nostra experiència
i la nostra il·lusió al servei d’un projecte més
ampli, més plural i més municipalista, que
sumi amb molta altra gent: Canviem Montmeló. Aquest serà, doncs, el nom de la plataforma electoral que agruparà gent molt

Montmeló necessita un govern
amb idees noves, il·lusió,
valentia per enfrontar-se als
poderosos i valors socials

diversa, sense imposicions partidistes, amb
un objectiu principal en comú; aconseguir el
canvi que Montmeló necessita, després de
36 anys de governs del mateix partit.
Montmeló necessita un govern amb idees
noves, il·lusió, valentia per enfrontar-se als
poderosos, i valors socials per afavorir als
més necessitats. Ens cal un govern plural,
independent de les dinàmiques partidistes
nacionals que dificulten el progrés local, i
disposat a obrir-se a la ciutadania, des del
rigor i el diàleg. Aquesta és la meva aposta
per les eleccions de l’any vinent a Montmeló.
Aquesta és l’aposta de Canviem Montmeló.

nostres barris i el nostre poble.
No cal que us recordi els horaris de totes
i tots els regidors de barri. Anirem anunciant a quin barri seré cada setmana a través
de les xarxes socials.
No només teniu obertes les portes del
meu despatx de bat a bat, sinó que vull
passejar per cada carrer i cada plaça de
Parets per comprovar de primera mà com
avancen totes les millores necessàries.
Han estat uns dies molt intensos per
reorganitzar-nos tots plegats, però crec
que desplaçant-me per tot el poble podré
copsar de primera mà totes les vostres inquietuds i, juntament amb el meu equip de
companyes i companys, donar respostes
més efectives i més immediates.
Com ja he dit en diverses ocasions, el
meu despatx és el carrer i la meva agenda la marcareu vosaltres amb les vostres
necessitats.
Ens veiem pels vostres barris!

sommontornes.cat
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OPINIÓ

Per compartir

TRAPERO

H

aver estat regidor de Seguretat Ciutadana, i viure de ben a
prop el dia a dia, el treball de la
Policia Municipal, em va donar
una visió nova d’aquest servei públic i dels
seus components. Una percepció molt més
objectiva de la seva activitat indispensable,
difícil de copsar des de fora. Admiro i valoro la feina dels cossos i forces de seguretat
malgrat que, en alguns casos, per miopia o
per mal ús per part de la direcció política,
hagin actuat de manera adversa per a la
ciutadania. Tenim exemples ben propers.
Dissortadament, a l’hora de fer balanç,
emfasitzem les actuacions policials amb ús
de la força per controlar o impedir celebracions, vindicacions o protestes. I, ensems,
ometem o menysvalorem llurs permanents
serveis que ens garanteixen la llibertat, la
seguretat i la propietat pública o privada.
Escolliria una persona com a imatge dels
cossos de seguretat: el major Josep Lluís
Trapero. Com tanta gent, n’he tingut coneixement a partir de les notables i notòries
actuacions com a cap dels Mossos en els
atemptats de Barcelona i Cambrils l’agost
de l’any passat, amb motiu de l’1 d’octubre,
i quan fou criminalitzat, degradat i destitu-

ORIOL FORT
Humanitòleg

ït el 28 del mateix octubre amb acusacions
inversemblants –organització criminal i sedició– i en aplicació "colonialista" del 155.
El passat dia 9, el president Torra va oferir
a Trapero tornar a ser el cap dels Mossos.
Va declinar l'oferiment perquè considerava que "no seria convenient" ni per al funcionament del cos ni per a la seva situació
processal. Decisió professional, conseqüent,
honesta i valenta. No m’incomoda aquest

Emfasitzem les actuacions
policials amb ús de la força
per controlar o impedir accions
i ometem llurs serveis per
garantir la llibertat i seguretat

reconeixement al major Trapero i, amb ell, a
totes les persones dels cossos policials que
volen la nostra llibertat i la nostra seguretat
malgrat que, algunes vegades, els toqui fer
uns papers que, en una societat més igualitària, més justa, més solidària, més dialogant i més lliure, potser no caldria.
Coda: No? "Bueno, pues molt bé, pues
adiós".
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Els veterans del CF Mollet guanyen la Donosti Cup

Plates i bronzes per al karate

Dos equips de veterans del Mollet van anar a disputar el cap de
setmana la Donosti Cup en la modalitat de futbol 7. Els de la categoria
de 35 anys van ser eliminats a la fase final pel Real Unión de Irún i
els de 45 van guanyar la competició en vèncer a la final el Donosti.
"Ha sigut una experiència fantàstica", va dir Juan Balsera, jugador.

El Karate Martorelles va aconseguir dues plates
i dos bronzes en el Campionat d'Espanya de
Promeses disputat dissabte a Pineda de Mar.
Era el primer torneig en què participaven
els set nens i nenes del club que hi van assistir.

MOTOCICLISME LA CAIGUDA VA SER A LA CORBA 5 DURANT UNA CURSA DE MOTO 3 JÚNIOR
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HOQUEI EL 2-1 A LA RIERA SECA VA PORTAR A LA PRÒRROGA

El pilot Andreas Pérez
mor en un accident al Circuit

mollet hc

El molletà de 14 anys era una de les promeses del motociclisme
rEALE AVINTIA

MOLLET. El jove pilot molletà An-

dreas Pérez, de només 14 anys,
va morir dilluns a conseqüència
de l'accident que va patir el dia
abans durant la segona mànega
–a la corba 5, l'antiga corba Seat
que desemboca a la pujada de la
Moreneta– de la quarta cita del
Mundial de Moto 3 Júnior, disputada al Circuit de Barcelona-Catalunya. Pérez va perdre el control
de la moto i, en caure a terra, dos
pilots que venien darrere no el
van poder esquivar. El molletà ràpidament va rebre atenció mèdica
a la pista abans de ser traslladat
en helicòpter a l’Hospital de la
Santa Creu i Sant Pau de Barcelona. Malgrat els grans esforços
del personal mèdic del Circuit i
posteriorment del personal mèdic
de l’hospital, el pilot no va poder
superar les greus ferides.
Havia estat un pilot destacat a
l’European Talent Cup 2017, amb
dues victòries i diversos podis,
i va finalitzar la temporada en
quarta posició. Aquest 2018 havia
ascendit al Moto3 Junior World
Championship competint amb
l’equip Reale Avintia Academy
Team. Pérez, que era alumne de
l'Escola Sant Gervasi, estava considerat una de les promeses del
motociclisme espanyol.

UNIÓ L'afició es va bolcar en l'equip durant tota l'eliminatòria

La tanda de faltes directes
condemna a Segona el Mollet
MOLLET. La tanda de faltes directes
ANDREAS PÉREZ Amb 14 anys tenia molt futur en el món del motociclisme
En un comunicat, la FIM, Dorna,
la RFME i el Circuit de Barcelona-Catalunya han transmès el seu
condol a la família, amics i equip
de Pérez. Aquest és el tercer accident mortal que té lloc al Circuit
en menys de dos anys després
dels de Luis Salom i Enric Saurí,
i va tenir lloc el cap de setmana
abans que les motos de Moto GP,
Moto 2 i Moto 3 arribessin a Montmeló per disputar el Gran Premi.
De fet, l'accident de Salom va fer
que els pilots de Moto GP exigissin
al Circuit un canvi en el traçat que
s'ha finalitzat aquest hivern.

Un cop coneguda la notícia les
condolències van arribar de tot
arreu, sobretot procedents del
món del motor, i durant la presentació a l'Hotel Miramar del Gran
Premi de Moto GP els presents,
pilots, autoritats organitzadores,
periodistes i gent del motor, van
guardar un minut silenci en record seu.
A la primera volta la cursa ja
s'havia hagut d'aturar per un accident múltiple i es va interrompre
per segona vegada amb la caiguda
de Pérez dues voltes més tard. Però
minuts després va continuar.

va sentenciar el descens del Mollet HC a Segona Catalana. Al Pavelló de la Riera Seca els molletans
van aconseguir guanyar 2-1 al
Martinenc, amb gols de Rafa Trillo
i Nil Soler i, d'aquesta manera,
empatar l'eliminatòria definitiva
–en el partit d'anada disputat divendres a la pista dels barcelonins
el resultat havia estat de 4-3–.
Durant la pròrroga no va haver-hi
moviment en el marcador i tot va
quedar per a la tanda de faltes directes. El Mollet no en va marcar
cap i el Martinenc va fer un gol.
"Després de perdre per 4-3
en el partit d'anada, en què ens
vam avançar 0-1, vam saber
sobreposar-nos i igualar l'eliminatòria. Però en les faltes
directes la sort no ens ha es-

tat favorable", explica Leopoldo
Conde, responsable esportiu del
Mollet HC. "En aquesta segona
temporada consecutiva a Primera Catalana el nostre objectiu era salvar-nos. I l'inici de
temporada va ser molt positiu
malgrat les lesions de llarga
durada d'Oriol Llargués i Roger Andreu. Fins i tot vam sumar punts en pistes d'equips de
dalt. Però després de l'aturada
nadalenca vam començar a encadenar derrotes, la majoria
materialitzades en els minuts
finals, i ens va entrar la por de
perdre. S'ha de tenir en compte
que el 90% dels nostres jugadors tenen menys de 23 anys.
Aquest estiu volem incorporar
dos jugadors, joves i formats a
la base del Mollet", conclou.
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Les millors propostes per aquest estiu

JA PODEU GAUDIR DE LA NOSTRA

TERRASSA D’ESTIU

Plaça Nacions Unides s/n. Mollet
info@jolauspastissets.cat
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Selecció de vins a copes · Entrepans, hamburgueses i tapes

Tots els dijous
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A
Anselm Clavé, 11. Mollet · analogic@gmail.com · Tel. 93 544 50 81
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CURSES DE MUNTANYA L'EQUIP RUNNERS PARETS 42.2 CORRERÀ 200 KM, DE CASTELLAR DE N'HUG A SANT CUGAT DEL VALLÈS

Quatre molletanes creen el primer
equip femení de la Garmin Trail
sergi escudero

MOLLET / PARETS. Luisa Rey, Ruth

Luis, Gemma Macian i Geanina
Hornea, totes quatre veïnes de
Mollet, participaran aquest cap
de setmana en la segona edició de
la cursa de muntanya per equips
Garmin Team Trail amb l’equip
Runners Parets 42.2, format per
un total de vuit noies. Les altres
quatre són Judith Cinca, Sílvia
Agut, Esther Vázquez i Carmen
Martínez. Tenen entre 35 i 47
anys i cap d’elles va participar
l’any passat en aquesta prova, que
té 200 km de recorregut entre
Castellar de n’Hug i Sant Cugat del
Vallès, repartits en 8 etapes d’entre 20 i 30 km cadascuna.
Són el primer equip íntegrament
femení que correrà la Garmin. Les
altres noies participants van en
equips mixtos. “L’any passat ja
volíem participar-hi, però no

FOTO DE FAMÍLIA Algunes de les noies amb el seu patrocinador
vam poder perquè teníem altres
projectes. Aquest any la idea era
fer-ho doblant etapes, perquè
no pensàvem que poguéssim

ALPINISME PUJARÀ EL BROAD PEAK I DESPRÉS EL K2

sergi escudero

aconseguir ajuntar tantes noies. Al final som vuit, el màxim
permès. Teníem clar que l’equip
havia de ser completament fe-

mení. Volem demostrar que les
noies podem fer aquestes curses i crear un precedent perquè
l’any vinent també s’animin a
participar-hi altres equips”, explica Gemma Macian. “Una cursa
com aquesta implica molta preparació”, afegeix la molletana.
De les vuit corredores, la que
fa menys temps que es dedica a
la muntanya és la Geanina, qui fa
dos anys que corre però només
cinc mesos que ho fa per la muntanya. “Abans feia ciclisme. La
veritat és que al principi em
costava seguir-les”, comenta rient. La primera etapa, dissabte, la
farà Esther Vázquez i acabarà la
competició Ruth Luis diumenge.
“És una gran responsabilitat. No
puc fallar perquè totes m’estaran esperant a la meta per celebrar-ho”, diu. sergi escudero

POLIESPORTIU ELS MÉS PETITS SÓN ELS QUE MÉS VAN GAUDIR

ajuntament montornès

ESCACS

Àlvar Alonso,
campió de
l'Open d'Escacs
Ezequiel Martín
MOLLET. La lluita pels primers
llocs en l'onzè Open Internacional Memorial Ezequiel Martín va
ser molt aferrissada, però el Gran
Mestre Àlvar Alonso del Gerunda
es va coronar com a campió en
un torneig que mai no ha repetit
guanyador. Empatats a punts, els
també grans mestres Jaime Cuartas i Marc Narciso, del Peona i Peó
i de l’Escola d’Escacs de Barcelona, respectivament, van tancar el
podi d’honor. Per part dels locals,
destacada victòria al seu tram
del mestre fide del club, Cristian
Fernández, amb 6,5 punts, i del
mestre internacional Pere Garriga, amb 6 punts, com a millor
local. Un altre jugador del club, el
mestre fide Esteban Montilla, va
quedar 21è partint del 43è lloc al
rànquing inicial.

NATACIÓ

Tercera posició a
la Copa Catalunya
per al CN Parets
PARETS. L'aleví del CN Parets va

Sergi Mingote ja ha arribat al Pakistan

Montornès gaudeix de l'esport al carrer

L'alpinista paretà va agafar un avió dimarts a la T1 de l'Aeroport del Prat
amb destinació al Pakistan per tal de començar el seu repte de pujar sis
cims de 8.000 m en menys d'un any, fet que seria un rècord mundial
històric. Primer pujarà el Broad peak i després el K2.

La plaça Pau Picasso va acollir el cap de setmana la 6a Diada d'esports al
carrer organitzada per les entitats esportives amb el suport de l'Ajuntament.
Durant la sessió es van poder disputar diverses modalitats esportives, com
futbol, bàsquet, tennis, petanca, escacs, handbol o una aproximació al karate.

aconseguir la tercera posició en la
final del grup D de la Copa Catalunya aleví disputada a Igualada. El
resultat ve determinat pels punts
FINA que obté cada club en cada
cursa i el Parets en va sumar 395.
D'altra banda, el CN Parets va guanyar 10 medalles al Campionat
d'Espanya Màster, en què participen els veterans. Marta Carreras i
Rubén Malavesi van guanyar quatre medalles cadascun.
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BÀSQUET 90 EQUIPS VAN COMPETIR DURANT 12 HORES

ATLETISME HA ESTAT EL QUE MÉS PARTICIPACIÓ I RÈCORDS CATALANS HA TINGUT

Mollet ha acollit el campionat
de Catalunya d'Atletisme
de Veterans amb més rècords
ca mollet

MOLLET. El Campionat de Catalu-

nya Màster a l'Aire Lliure 2018,
el tercer consecutiu que s'ha organitzat a les pistes de la Pedra
Salvadora, ha estat el millor campionat de veterans i de veteranes
organitzat mai a Catalunya segons els responsables, perquè és
el que ha tingut més participació
i millors marques, "tot un èxit
per a l'atletisme veterà català i
pel Club Atlètic Mollet", segons
explica Joan Ollé, el president de
l'entitat.

Èxit de participació al 3x3 del CB Mollet
Dissabte passat es va celebrar el 1r torneig de 3×3 Tir Lliure Tour 2018 amb
motiu del 75e aniversari del Club Bàsquet Mollet. Tot i ser la primera edició
hi ha hagut 90 equips inscrits i 336 jugadors, que han jugat 290 partits en
total durant més de 12 hores de competició. Comptant els voluntaris i els
espectadors, la xifra d'assistents s'incrementa a 1.000.

Treball de voluntaris

Pel coordinador tècnic, Rogelio
Vega, "aquest campionat d'atletisme ha fet possible una òptima competició de 880 proves
atlètiques, més de 500 atletes
que han participat en una, dues
o tres proves provinents de 60
clubs diferents de Catalunya i
cinc més estatals". Això ha estat
possible també gràcies al treball
del centenar de voluntaris i de voluntàries del CA Mollet.

cb mollet

FUTBOL JOAN TORRENT VA SER L'EXJUGADOR CONVIDAT
ELS ATLETES MOLLETANS Van aconseguir 14 medalles en el campionat
Durant tota la jornada de diumenge, que va tenir bones condicions meteorològiques, a les pistes municipals molletanes es van
celebrar les 22 disciplines atlètiques dividides en 12 categories
masculines i 12 femenines de 35 a
95 anys. En aquestes es van batre
molts rècords de Catalunya, com

el de la selecció catalana màster
35 4x400 amb 3m 34s 71. La participació molletana va estar formada per una vintena d'atletes,
la xifra més alta de. També hi va
haver més pòdiums que mai, amb
14 medalles (6 més que al 2017)
repartides en tres ors, quatre plates i set bronzes.

La Penya Barcelonista
de Parets celebra
el seu 38è aniversari

ona cervera

FUTBOL L'ESPANYOL ALEVÍ HA GUANYAT EL TORNEIG MÉS PRESTIGIÓS DE LA SEVA CATEGORIA

Quatre baixvallesans, campions
de la Lliga Promises a Nova York
proclamar campió de la Lliga Promises, una important competició
alevina de futbol considerada el
títol més rellevant en aquesta
categoria, en vèncer per 1 a 0 al
València amb un gol d'Enric García i una gran actuació del porter
Juan Pedro Durán (qui només ha
encaixat un gol en tot el campionat i qui es va emportar el trofeu
de millor porter del torneig) en
la final disputada a Nova York el
cap de setmana passat després de
desfer-se del JEF United japonès
en semifinals en guanyar-lo per 4
a 0. Al conjunt català hi juguen Gerard Camp, molletà; Hugo Burgos,
montornesenc; i Aimar García,
paretà. A més, el segon entrenador del jove equip és Sebas Palou,
també paretà. Just una setmana
abans van perdre la final de la
Lliga Promises Nacional davant el

rcde

g.camp

BAIX VALLÈS. L'Espanyol es va

CELEBRACIÓ Els membres de la Penya Barcelonista amb Joan Torrent

GERARD CAMP

SEBAS PALOU

Barça per un ajustat 1 a 0. La Lliga Promises Mundial ha estat una
bona manera d'acabar una tem-

porada en què els baixvallesans
han tingut un gran protagonisme
en l'aleví blanc-i-blau.

PARETS. Un centenar de persones
van celebrar aquest diumenge el
38è aniversari de la penya blaugrana de Parets amb el tradicional
dinar de germanor, que va tenir
lloc al restaurant Llevant Park.
El convidat d’honor d’enguany
va ser l’exjugador Joan Torrent,
vicepresident de la colla de veterans del FC Barcelona.
Torrent va coincidir amb Josep
Seguer, el també exjugador paretà
que dona nom al camp de futbol
municipal, i de qui va dir que “va
ser un gran jugador d’aquest
club, formant part d’una de les
seves millors defenses. Junt
amb Rifé, Eladio, Sadurní... per
allà no passava ningú!”.
A la celebració també hi va as-

sistir el popular i històric periodista Carles Pérez de Rozas, qui
va admetre que "fins enguany
no sabia una cosa: el Ramon
Domingo té el carnet de soci
número 59. I una penya que té
el soci 59 en un club tant gran,
amb tants socis i amb tants
anys d’història... és un orgull de
penya”.
També van haver-hi parlaments
de Montserrat Seguer, filla del jugador blaugrana, el vicepresident
de la penya, Esteve Nadal, i el nou
alcalde, Francesc Juzgado.
En acabar el dinar tots els assistents van poder fotografiar-se
amb els dos títols blaugrana
d'aquesta temporada, la Lliga i la
Copa. jaume ribot

dv, 15 juny 2018

31

32

dv, 15 juny 2018

CULTURA

Festival de Dansa de Martorelles, amb el Club Super3

Cine a la fresca al Jardinet

La plaça El·líptica de Martorelles acollirà dissabte (18 h) el Festival Infantil
de Dansa, que organitza l'Agrupació de Gitanes de Martorelles i en la qual
també participaran l'Esbart Rosa d'Abril de Casellterçol i les Gitanes de
Castellar. L'acte d'enguany s'inspira en el programa Tots Som Súpers, del
Club Super 3 –que hi assistirà al Festival–, amb la cançó Tenim el poder.

El Casal Cultural de Mollet projectarà
dissabte (21 h) la pel·lícula Víctor
o Victòria –de Blake Edwards– al
Jardinet. L'entrada és gratuïta amb
inscripció prèvia al Casal.

TEATRE HI ACTUA L'ESCOLA PAU VILA I EL CASAL CAN BUTJOSA

ÒPERA HI HAURÀ PANTALLES GEGANTS PER GAUDIR DEL MUNTATGE EN DIRECTE

Liceu a la fresca torna a les
places i parcs del Baix Vallès
A. BOFILL

BAIX VALLÈS. Arriba una nova

edició del Liceu a la fresca, per
apropar l'òpera a tota la societat,
fent una tasca de divulgació i de
desmitificació de conceptes associats al gènere. Dissabte (22 h)
es col·locaran pantalles gegants a
diversos municipis de Catalunya
–cinc del Baix Vallès– per gaudir
de la funció en directe del Liceu
de Barcelona, Manon Lescaut.
A Mollet s'instal·larà la pantalla
a la plaça Prat de la Riba. A Parets
serà al parc de la Linera, i prèviament (21.15 h) hi haurà actuacions
de l’Escola Municipal de Música i
una presentació per part de membres de l’Associació d’Amics de
l’Òpera del Vallès Oriental. A Montornès es podrà gaudir de l'obra
als jardins de Manso Calders –a
l’entorn de l’Institut Vinyes Velles–
i es farà coincidir amb un concert
de la Coral La Lira (20 h), que anirà
seguit d'un refrigeri (21 h). A Sant
Fost es podrà veure a l’Auditori de
L’Ateneu. I a Martorelles es projectarà al pati de la Masia de Carrencà.

Torna Bambolina, la segona
mostra de teatre de Parets

'MANON LESCAUT' Es pretén apropar l'òpera a tota la societat
L'obra d'enguany serà Manon
Lescaut, de Giacomo Puccini, inspirada en la novel·la homònima
del francès abbé Prévost. Va ser
el primer gran èxit de Puccini, el
1893, i tracta les contradiccions i
les renúncies que giren entorn de
la passió, el plaer i el remordiment.
L’acció se situa als Estats Units,
en el context de la immigració de
principis del segle XX, i es repre-

senta al Liceu gràcies a una coproducció entre el coliseu barceloní,
el Palau de les Arts de València i el
Teatro San Carlo de Nàpols.
La història de l’ascensió i caiguda de la cortesana Manon va
ser escrita amb una música captivadora. L'encarregada d'interpretar-la dissabte serà la soprano
ucraïnesa Liudmyla Monastyrska
–que es reparteix les funcions
amb la soprano italiana Maria Pia
Piscitelli, ambdues de renom internacional–.
El projecte Liceu a la fresca es
va iniciar el 2007 amb Òpera a la
Platja, i des de la temporada 20142015 es fa anualment als carrers
dels municipis catalans. Enguany
es podrà gaudir de l'activitat a gairebé 300 localitats catalanes.

PARETS. Dilluns engegarà la Mostra

de Teatre de Parets, que s'hi estarà fins divendres vinent. Es tracta
d'un projecte d’arts escèniques
organitzat conjuntament per l’Associació Escena Educativa i l’Ajuntament de Parets que es podrà
gaudir al Teatre Can Rajoler.
Alfredo Rodríguez, coordinador
d’Escena Educativa, defineix la
Mostra de Teatre de Parets com
“el resultat del treball realitzat
als diversos tallers de teatre
on, des del més jove fins al més
gran, hi han posat il·lusió, esforç i talent”.
Els participants són grups de
petits, mitjans i adults que repre-

sentaran un total de catorze obres
al llarg dels cinc dies de la mostra.
L'Escola Pau Vila representarà
dilluns La Dansa dels animals i Salvem el bosc. Dimarts serà el torn del
Col·legi Jardí de Granollers, amb El
misteri de la clau, El bosc encantat,
Llums, càmera... desastre i Quina
bogeria!. Les obres de dimecres
–Una volta al món, El regne dels
dracs i Nit de lluna plena– i dijous –
Just abans de la funció, Assassinat a
Hollywood i Una nit llarga– aniran
a càrrec del Casal Can Butjosa, que
també interpretaran dijous En Romeu i la Juli. L'obra Això no és vida,
d'un col·lectiu de Bigues i Riells,
tancarà la programació.

La Tramolla omple
diumenge la sala
Fiveller de teatre

Actuació a
Montbarri de
l'Aula de Teatre

MOLLET. La Tramolla celebrarà diu-

MONTORNÈS.

menge la seva segona Mostra de
Teatre Infantil i Juvenil, a la Sala
Fiveller, on hi haurà tres representacions. El grup infantil estrenarà a
les 17 h la comèdia Misteriós assassinat a l’Hotel Tipton. El grup jove
de teatre presentarà a les 18 h El
Sendero de Warren i el grup jove
d’interpretació estrenarà Estacions del tramvia. Les entrades per
la mostra, a 3 €, es podran adquirir
diumenge a la Sala Fiveller.

L'Espai Cultural
Montbarri acollirà dissabte l'obra
de teatre La increíble historia de la
chica del telegrama musical, a càrrec del grup avançat de l'Aula de
Teatre. L'entrada a l'espectacle és
gratuïta. Sis persones convidades
a un sopar per un amfitrió anònim
passaran la nit més sorprenent de
les seves vides. No saben qui els
ha convidat ni per què. S'enfrontaran a una nit plena de sorpreses
i a visites inesperades.
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El Cornucopia Fest
porta el Metal
Extrem a Parets
PARETS. El casal de cultura Can

Butjosa de Parets acollirà dissabte
(19.30 h) la 5a edició del Cornucopia Fest. Es tracta d'un festival que
organitza l’entitat juvenil local Venado Crew i el Servei de Joventut.
Sobre l'escenari es podrà gaudir
de dos grups internacionals i tres
de catalans de música Metal Extrem. Seran els alemanys Cytotoxin –que actuaran per primer cop
a la península Ibèrica–, els neerlandesos Korpse, els barcelonins
El Kaso Urkijo, els gironins Human
Ashtray i els blanencs Phrymerial.
L’activitat és gratuïta i es presenta amb l'objectiu de donar força a la
música en directe i potenciar l’estil
Metal. Durant el festival hi haurà
servei de bar amb begudes per als
assistents a preus populars.
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MÚSICA ÉS LA GUANYADORA MÉS JOVE DEL CONCURS

Laura Marchal, campiona
del Concurs de Cante Jondo

El Carmanyola aterra a Can Coromines
carmanyola sound

ONA CERVERA

A LA FINAL Actuació de Marchal amb el guitarrista David Jiménez
LA LLAGOSTA. Laura Marchal –de
Jaén– va guanyar dissabte el 35è
Concurs de Cante Jondo Ciutat de
la Llagosta, que organitzava la Casa
de Andalucía. Aquesta era la pri-

mera participació en el certamen
de la cantaora i es va endur el primer premi dotat amb 1.200 euros.
Els altres finalistes van ser Lolo de
Jerez i José de los Camarones.

Quan arriba el bon temps, és temps de Carmanyola Sound. El festival gratuït
fet per gaudir tant de la música com dels parcs –en aquest cas el de Can
Coromines, a Sant Fost– va tornar dissabte amb més de 10 hores de música
i tota mena d'actuacions –com la d'Spacer Woman, a la foto–. sant fost

Tornen els concerts
a la fresca de
l'Escola de Música
de la Llagosta

Montornès acull
dissabte la tercera
edició del Vallès
Escrema Fest

LA LLAGOSTA. L'Escola Municipal
de Música munta aquest divendres (19 h) el primer dels tres Concerts a la Fresca organitzats per a
aquest mes de juny. Hi actuarà el
conjunt de corda Joans Brother &
The Tertulians. Els altres dos concerts prevists seran el 22 –amb
la representació de la coral Oxalaires i la coral de Petits– i el dia
29 –amb la Brassband, Alien PM i
la coral Oxalà, a més d'un combo
i unes cantants–. Totes dues seran
també a les 19 h a la plaça de Cinto
Pagés –envoltada dels carrers de
Santa Rosalia i de les Escoles, i de
l'avinguda del Turó–. i

MONTORNÈS. L'Associació Músics
Masferrer Montornès organitza
dissabte la tercera edició del Vallès
Escrema Fest. Començarà a les 18
h i hi haurà concerts fins a la nit. Es
tracta d'un festival de música punk
en el qual actuaran la banda d'Amsterdam Vitamin X i les catalanes
The Capaces, Ravales, Zombi Pujol,
Kamikaze Airlines, Gyoza i Taska.
L'entrada és gratuïta i hi haurà
servei de bar a preus populars.
La Colla de Diables de Montornès
s'encarregarà del sopar en el qual
hi haurà tant menjar i vegà com
barbacoa. A més, hi haurà un mercadet a l'entorn de la masia.

FRECUENCIA BANDARRA VA FER UNA DE LES DUES ACTUACIONS
ONA CERVERA

Música "bandarra" al Jardinet
El grup de música martorellenc Frecuencia Bandarra va protagonitzar
divendres passat un dels dos concerts del primer cicle de Música al
Jardinet de Mollet, interpretant principalment temes del seu disc Camino
y perversión. També hi va actuar De cara a la pared, una banda de Santa
Eulàlia de Ronçana, amb temes de Vida y milagros de Daniel Sanz.
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FORMACIÓ PROFESSIONALITZADORA
PER A ATURATS 2017 - 2018

ÚLTIMES
PLACES!
ÚLTIMES
PLACES!

SSCE04-2 Anglès B2 (280 h)
Inici previst: juny

AGAR0309 Activitats auxiliars en conservació
i millora de forestals (310 h)

Inici previst: 19 de juny / Certificat de professionalitat nivell 1

SSCE02 - 2 Anglès A2 (190 h)
Inici previst: 3 de juliol

COMT0211 Activitats auxiliars de comerç (310 h)

Inici previst: 18 de juliol / Certificat de professionalitat nivell 2

Xarxes socials (30 h)
Inici previst: setembre

Habilitats de comunicació (30 h)
Inici previst: setembre

Més informació a:
EMFO

c. Riera, 7. 1a Planta
Mollet del Vallès
93 570 51 60 · info@emfo.cat
www.emfo.cat

INSCRIP
CIONS

OBERTE
S
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CINEMA 'STAFF ONLY' MOSTRA UNA FORMA DE FER TURISME IGUALITÀRIA AMB LA GENT DEL PAÍS

L'ACTOR DE SANTA MARIA ÉS UN DELS PROTAGONISTES

Neus Ballús roda una pel·lícula
al Senegal amb Sergi López

Ricard Balada rep l'estaca
de plata per 'Drácula'

MOLLET. Al maig va finalitzar el rodatge de la pel·lícula Staff Only, la
nova pel·lícula dirigida per Neus
Ballús i enregistrada al Senegal, i
que no es podrà veure fins al 2019.
La molletana, igual que va fer amb
La Plaga, ha tornat a coescriure el
guió amb Pau Subirós, una història
que protagontiza la Marta –Elena
Andrade–, de 17 anys, qui surt per
primera vegada d'Europa per passar les vacances de Nadal al Senegal amb el seu pare –Sergi López– i
el seu germà Bruno –Ian Samsó–.
El seu pare li imposa un frenètic
pla de safaris i folklore senegalès
juntament amb els jubilats que
omplen el resort on s'hi allotgen.
A ella, però, l'interessa connectar
amb la gent jove del país, sortir,
ballar i passar-ho bé. De fet, vol
viure les vacances "des d'una manera de viatjar igualitària amb
la gent que viu al país. Per això,
l'únic viatge que li queda per fer
és dins l'hotel".
La Marta coneix a Khouma, un se-

'staff only'

BALLÚS La història surt d'un viatge que va fer la molletana fa uns quinze anys
negalès una mica més gran que ella,
que treballa a l'hotel gravant les excursions dels turistes, i l'Aissatou,
una senegalesa que neteja habitacions, que la portaran a introduir-se
al món de l'Staff Only, el del personal
de l'hotel. Segons Ballús, la pel·lícula és "un retrat polièdric del turisme occidental a l'Àfrica i l'ha-

bitual mirada del turista sobre la
realitat africana". Tot plegat des
del punt de vista d'una adolescent
que s'enfronta per primera vegada
a la dificultat de relacionar-se en un
context de grans desigualtats.
Destaca que només hi ha un actor professional entre els cinc protagonistes: Sergi López. s.carrillo

'drácula de denise castro''

SANTA MARIA. Drácula de Denise

Castro –de la qual és protagonista
l'actor de Santa Maria de Martorelles Ricard Balada–, va guanyar la
setmana passada l'Estaca de Plata
a la millor pel·lícula del Vampire
Film and Arts Festival de Sighisoara (Romania). Va ser en l'estrena
mundial del film. Aquest cap de setmana, a més, serà l'estrena nacional al Festival Sant Cugat Fantàstic,
on protagonitzarà la gala de clausura, diumenge a les 22 h.
La pel·lícula es va rodar el desembre del 2016 a Transilvània,
al castell de Bran –que va inspirar
Bram Stoker per escriure la seva
novel·la Dràcula–. Es tracta d'un
mockumentary –un fals documental– que paròdia el cinema low cost
des del castell de Dràcula.
"Van ser tres dies de rodatge
a Transilvània, amb les muntanyes nevades i temperatures de
fins a -15oC", com explica Balada.
Es va acabar de gravar, però, a
Terrassa.
La història sorgeix quan la directora Denise Castro s'aventura a fer

RICARD BALADA
una nova versió de Dràcula i convenç Ricard Balada per ser el protagonista. Aquest, al mateix temps,
convenç la seva parella d'aleshores,
Claudia Trujillo, per ser l'altra protagonista del llargmetratge. Allà,
però, tot surt malament. El guió no
està acabat, no hi ha pressupost, ni
tampoc un objectiu clar de com ha
de ser el film. El rodatge s'omple de
tensió, mal rotllo i molt més. s.c.

MÚSICA ACTUARAN AL CENTRE CULTURAL EL 8 DE SETEMBRE

DIVULGACIÓ EL MOLLETÀ DANI SEGUÍ ÉS EL DIRECTOR I HI HA PARTICIPAT L'ESCOLA SANT VICENÇ

Mojinos, pregoners de la
festa major de la Llagosta

Curtmetratges científics
amb empremta molletana

LA LLAGOSTA. Els membres de Mojinos Escozíos, banda amb una
vinculació important amb la Llagosta, protagonitzaran el pregó
d’inici oficial de la festa major, el 8
de setembre, i el mateix dia oferiran un concert a l’escenari situat
davant del Centre Cultural. Aquest
serà un dels plats forts de la fes-

MOLLET. El molletà Dani Seguí, director de curtmetratges, va rodar
el cap de setmana passat un curt
ficcionat, Alba, sobre les instal·lacions del Sincrotó de Cerdanyola –un accelerador de partícules
d'última generació–. Ho ha fet
dins d'un projecte engegat pel
Departament de Recerca de la

ta, que se celebrarà del 8 a l'11 de
setembre i que aquesta setmana
ha tancat la programació. Entre
d'altres, El Monaguillo i Jordi LP hi
posaran la nota d'humor; hi actuarà un grup folklòric xilè i hi haurà
un tribut a AC/DC. Les proves de
Volats i Saltats seran un altre dels
atractius de la celebració.

Universitat de Barcelona (UB)
que pretén crear curts amb l'objectiu de fer divulgació de les instal·lacions científiques del país.
Alba és el primer dels vídeos,
que Seguí entregarà al juliol, i segurament fins al setembre, un cop
s'iniciï el curs escolar, no es faci
públic. Tots els curtmetratges es

penjaran tant a YouTube com al
portal www.edu365.cat.
El treball realitzat per Seguí, a
més, va comptar divendres amb
la participació dels dos grups de
5è de primària de l'escola Sant Vicenç de Mollet. Són una cinquantena d'alumnes que protagonitzen
una visita escolar, a més de treballadors del centre –professors i
secretària–, que actuen com a científics i com a professors.
La intenció, assegura Seguí, "és
convertir tant aquest vídeo com
els pròxims en virals".

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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Aquest estiu, refresca’t
als parcs de la ciutat
L’estiu a Mollet pot ser més refrescant del que t’imagines. Per fer més suportable la calor urbana, l’Ajuntament posa en marxa de
juny a setembre les fonts dels parcs i jardins de la ciutat. Una aigua que és benvinguda, tant per refrescar l’ambient com perquè
la canalla pugui remullar-se i passar una bona estona.

Fonts i horaris:
PARC DE LES PRUNERES

Aquest gran parc verd del centre de la ciutat disposa d’un enorme
arc-font d’11 metres d’alçada del qual brolla l’aigua en diferents
formes: pluja, núvol, caiguda d’aigua...
Del 9 de juny al 16 de setembre
De dl. a dg., de 18.30 a 22 h
Dg., d’11.30 a 13 h
(ds. i dl. de Festa Major, farà horari de matí i vespre)
Del 25 de juny al 31 de juliol
Dc. i dv., de 10 a 12 h
A més, la font estarà il·luminada les nits
(de 21.30 a 24 h) dels mesos de juny, juliol i agost.

PARC DELS COLORS

És un indret fantàstic on jugar i refrescar-se: hi ha dolls d’aigua,
fonts amb formes ondulants i rajoles blaves i bancs disposats al
voltant que es converteixen en un refugi contra la calor.
Del 9 de juny al 16 de setembre
Tots els dies, de 12 a 13 h i de 17 a 19 h
(ds. i dl. de Festa Major, farà horari de matí i vespre)
Del 25 de juny al 31 de juliol
Dc. i dv., de 10 a 12 h
Les fonts s’il·luminen amb colors canviants.
Juny i juliol, de 21.30 a 23.30 h (dv., ds., dg. i festius)
Agost, de 21 a 23.30 h (dv., ds., dg. i festius)

RAMBLA DE BALMES

A l’inici de la rambla, just davant de l’Institut Aiguaviva, els
brolladors refresquen la plaça i els vianants que s’hi atansen.
Del 6 de juny al 16 de setembre
Dl., dc., dj., dv., ds., i dg., d’11 a 13 h i de 17 a 19 h
Dm., de 17 a 19 h (al matí hi ha mercat setmanal)

Les fonts, benestar i confort per a l’estiu
En els darrers anys, en què l’urbanisme s’ha fet més amable i les persones han passat al capdavant, les fonts han deixat de ser
un simple objecte decoratiu per agafar un paper més actiu i convertir-se en un element per refrescar-se i fer més suportable
la calor urbana. Aquest nou ús ciutadà, també ha modificat el manteniment de les fonts, molt més enfocat a la seguretat i la
salubritat de l’espai.
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FESTA MAJOR AQUEST CAP DE SETMANA COMENCEN ELS ACTES, QUE S'ALLARGUEN FINS AL DIA 24

GARBUIX LA FESTA GALEGA ARRIBA A LA 21a EDICIÓ

Sant Joan omplirà d'activitat
el barri de Montornès Nord
MONTORNÈS. Des d'aquest dissab-

te i fins al 24 de juny, Montornès
Nord s'omplirà d'activitat per celebrar les tradicionals festes de Sant
Joan, que enguany tindrà entre els
seus principals reclams el tobogan
aquàtic gegant i la baixada de carretons. A més, la festa major del
barri també servirà per homenatjar l'Esplai Panda, que enguany arriba als 35 anys i que serà l'encarregat de llegir el pregó de les festes.

Per escalfar motors

El programa començarà aquest dissabte amb un campionat de bitlles
i una gimcana d'aigua per als més
petits. També serà el torn de la tercera edició de la Marxa nocturna de
Sant Joan, que estrenarà un nou recorregut més assequible per a tots
els públics. La sortida de la marxa,
que organitza el Club d'Atletisme
Montornès, es farà a les 21.30 h des
del carrer de les Tres Creus.
Diumenge, es disputarà el 5è
Trofeu revetlla de Sant Joan de

ciclisme adreçat a ciclistes federats i organitzat pel Club Ciclista
Montornès i la Federació Catalana
de Ciclisme. A partir de les 11 h, a
la plaça Federico García Lorca, es
farà un taller amb alguns dels artistes del Circ Raluy que aquestes
setmanes fan una estada a Montornès, on preparen el seu nou espectacle. També es faran tallers de
fotografia i escacs, entre d'altres, a
més d'un vermut popular a partir
de les 13 h, amb tapes del Mercat
Nuestra Señora del Carmen.
Diumenge també hi haurà espai
per a les novetats, amb la celebració d'un quinto infantil i un de popular per a més grans de 14 anys
a la plaça del Poble. La programació prèvia al cap de setmana fort
de la festa –que serà del 22 al 24
de juny– es tanca dijous amb el 9è
Recital de poesia Bernardo López.

Cap de setmana intens

A partir del 21 de juny s'intensifiquen les activitats. El pregó es farà

Santa Rosa està de revetlla

MOLLET. L'Associació de Veïns de Santa Rosa celebrarà dissabte (22 h)

la revetlla de Sant Joan al Carrer Sant Francesc –entre els carrers Sant
Josep i Santiago Tiffon–. Es farà el tradicional ball del fanalet i posteriorment també hi haurà música amb un dj per fer ballar tots els veïns.
Es repartiran coques i cava entre el públic assistents.

GARBUIX PUNXARAN ELS DJ DE RÀDIO SANT FOST

El casal de joves La Llera
acull dissabte un 'improshow'
i una festa amb música dels 90
SANT FOST. El casal de joves La
Llera acollirà aquest dissabte tota
una nit d'activitat, que començarà
amb un monòleg improshow i seguirà amb una festa amb música
dels anys 90. El monòleg començarà a les 22.30 h, però ja abans hi
haurà servei de bar amb sopar a

càrrec de la UE Sant Fost de Bàsquet. Un cop acabat l'improshow,
cap a la mitjanit, començarà la festa dels 90, a càrrec dels dj de Ràdio Sant Fost, que punxaran temes
de l'època per als més nostàgics.
El recinte obrirà portes a partir de
les 20.30 h.

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

el dia 22 a les 20 h a la plaça del Poble i anirà a càrrec de l'Esplai Panda. El dia de la revetlla començarà
ben refrescant amb un tobogan
aquàtic de 50 metres de llarg apte
per a tota la família, que, per segon
any consecutiu, s'instal·larà al carrer del Vallès. A la tarda hi haurà
més activitats lúdiques i al vespre,
el correfoc amb la Colla de Diables
des de la plaça del Poble fins al carrer de Federico García Lorca per
encendre la foguera. Després, coca,
cava i ball de revetlla amb el duet
Ària; i a continuació Festa Jove amb
Dj Ruben i Dj Alain.
Entre les propostes del diumenge 24 hi ha una paella popular al migdia a l'Escola Marinada.
Els tiquets així com el mocador
de les festes es poden adquirir
als establiments de Montornès
que hi ha detallats en el programa
d'activitats. Un sopar de germanor a la fresca i un concert de xirigotes i comparses posarà el punt
i final al programa d'enguany.

ona cervera

Paella a la Llagosta amb regust gallec
La paella popular va ser una de les moltes activitats del programa de la
Festa Galega organitzada per l’Agrupación Cultural Galega Alborada i que
enguany ha arribat a la 21a edició. Els actes començaven divendres amb la
hissada de la bandera gallega i continuaven durant tot el cap de setmana
amb ball, campionat de petanca, concentració de cotxes clàssics i
actuacions folklòriques de diversos indrets d'Espanya. La celebració es
tancava amb un espectacle pirotècnic diumenge a la nit.

ona cervera

POPULAR

El Casal organitza
el 31è concurs de
paelles al Jardinet
MOLLET. El Casal organitza diumenge la 31a edició del tradicional concurs de paelles al Jardinet, en què
hi poden participar associacions i
col·lectius i que premiarà la paella
més gustosa i la més vistosa. Enguany hi haurà música en directe
a càrrec d'Altarriba, per amenitzar
l'elaboració de les paelles.

EL TEMPS
divendres 15

=
dissabte 16

=
diumenge 17

=

per

Esclat convoca desenes de ciclistes
El carrer Anselm Clavé de Mollet va ser el punt de sortida d'una de les cites
per als aficionats a la bicicleta més tradicionals a la ciutat. Desenes de
ciclistes de totes les edats van participar diumenge en la bicicletada que
organitza el supermercat Bon Preu-Esclat, que amb la col·laboració del
Club Ciclista Plana Lladó van portar els participants cap a Gallecs, on van
esmorzar. La festa es va cloure amb festa de l'escuma, inflables i música.

Felip Comas

Núvols alts al matí i creixement d'algunes nuvolades convectives a la
tarda, amb pluges que no
arribaran a casa nostra.

Matí amb cel serè, i nuvolositat variable a la tarda,
amb temperatures molt
semblants a les del dia
anterior.
Un altre matí amb cel serè,
i novament creixement de
nuvolades a la tarda, amb
ruixats que difícilment
arribaran al Baix Vallès.

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, 7

23ºC

16ºC

22ºC

28,8

DIVENDRES, 8

26ºC

15ºC

25ºC

-

29 km/h SE

DISSABTE, 9

28ºC

17ºC

25ºC

-

27 km/h SSW

DIUMENGE, 10

29ºC

18ºC

23ºC

0,4

34 km/h ESE

DILLUNS, 11

29ºC

19ºC

27ºC

-

31 km/h WSW

DIMARTS, 12

26ºC

19ºC

24ºC

-

44 km/h W

DIMECRES, 13

28ºC

16ºC

25ºC

-

23 km/h E

32 km/h ENE
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CASTELLS ELS MOLLETANS VAN AIXECAR CASTELLS DE 7 I ELS DE LA CAMISA MORADA, DE 6

FOLKLORE TROBADA AMB PARETS, MONTMELÓ I L'AMETLLA

Castellers de Mollet i Manyacs,
a la trobada comarcal de Caldes

ona cervera

MONTSE ERAS

VALLÈS ORIENTAL. La plaça de la Repú-

blica de Caldes de Montbui va acollir
diumenge la sisena edició de la Trobada de Colles Castelleres del Vallès
Oriental, en què van participar, a més
dels calderins, els Castellers de Mollet,
els Manyacs de Parets i els Xics de Granollers. La colla granollerina va obrir
l'actuació –després dels pilars inicials–
amb un 4 de 8, i la va completar amb un
5 de 7, un 3 de 7 i un pilar de 4.
Els amfitrions, els Escaldats, van signar un 4 de 6 amb agulla, un 5 de 6, un
3 de 7 i un pilar de 4. La colla de Mollet també va apostar pels castells de
7, amb un 3 de 7 i un 4 de 7, que no es
va poder completar amb la torre per la
lesió d'un membre de la colla.
Finalment, els molletans van tancar
l'actuació amb un 3 de 6 i un pilar de 4
(un segon no es va poder carregar). Els
més novells, els Manyacs de Parets van
descarregar el 3 de 6 amb agulla, el 4 de
6 i el 3 de 6, a més del pilar de 4.
La trobada comarcal es va cloure
amb un 4 de 6 de germanor amb castellers de les quatre colles. i

BALLADA Les colles van actuar al pavelló de Montmeló

Mig miler de persones
gaudeixen dels balls de
la 10a picada de gitanes

MONTMELÓ. Mig miler de perso-

CASTELLS El 4 de 6 de germanor entre les colles vallesanes

nes va assistir el cap de setmana
a la 10a Picada de Gitanes, que enguany s'organitzava a Montmeló.
El jurat format per Eli Porteres,
Carme Montsant i Vicenç Pellicer
van ser els encarregats d'atorgar
el premi Gitanes, per a Montmeló; la millor peça lliure (enguany

Montseny del grup montmeloní
Catfolkin), per a les gitanes de
Parets, i l'Ametlla es va endur el
premi a les millors contradanses.
Un cop fet el lliurament de premis
es va fer un castell de focs d'artifici i tot seguit es va celebrar un
sopar de germanor i festa que es
va allargar fins a la matinada. i
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LA TOMATE MAGIQUE
Ronda Can Fàbregas, 18. Mollet. Tel. 93 579 41 22
pizzerialatomatemagique.com

Pizza Mexicana

Tomàquet, vedella picada, blat de moro,
olives, pebrot i formatge emmental
Si us agraden les pizzes picants a
LA TOMATE MAGIQUE n’hi trobareu una bona selecció. Una de les
més saboroses i tradicionals és la
Mexicana, una combinació extraordinària dels ingredients que
sempre tenen més bona acceptació: tomàquet, olives, vedella picada, blat de moro, pebrot i formatge
emmental. Tot el sabor de Mèxic

concentrat en una sola pizza, i ben
amanida, si voleu, d’un oli picant de
primeríssima qualitat. A més, per
acompanyar la Mexicana, res millor que fer-ho amb un bon vi d’entre l’extensa selecció que hi ha a la
casa. Veniu a gaudir de les millors
pizzes picants; de ben segur que
la nostra Mexicana no us deixarà
indiferents!

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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ESPECIAL

MOTOR
MOTOCICLISME S'HA MODIFICAT EL TRAÇAT EN ELS REVOLTS 10, 11 I 13 PER INCREMENTAR LA SEGURETAT DELS PILOTS A LA PISTA

El Gran Premi de Moto GP arriba
amb traçat i asfalt nous al Circuit
A partir d'aquest divendres se celebrarà una nova edició del Gran
Premi de Catalunya de Moto GP.
Aquesta arriba amb nou traçat i
asfaltat, que els pilots de la categoria reina ja van poder provar
en els tests que es van fer el 22 i
el 23 de maig al Circuit. Dimecres
es va celebrar a l'Hotel Miramar
de Montjuïc l'acte de presentació
del Gran Premi Monster Energy,
el qual va començar amb un minut de silenci en record del pilot
molletà Andreas Pérez. Hi van
assistir pilots com els germans
Màrquez, els germans Espargaró
o Alex Rins, i diferents autoritats
com el president el Circuit, Joan
Fontserè, el del RACC, Josep Mateu, o el primer tinent d'alcalde de
Montmeló, Pere Rodríguez.
"El Circuit tornarà a ser el
focus d'atenció del món del motor aquest cap de setmana", va
explicar Fontserè. Les modificacions al traçat català, que responen
als requeriments de la Federació
Internacional de Motociclisme
(FIM) per millorar la seguretat i
que compten amb el consens de
la Federació Internacional d'Automobilisme (FIA), han consistit en
l'ampliació de l'escapatòria del revolt 13 (abans revolt 12, on va tenir el fatal accident Luis Salom ara
fa dos anys), així com el reasfaltat
íntegre de la pista. A més, el revolt

CIRCUIT

FOTO DE FAMÍLIA Els pilots i els diferents representants de les institucions organitzadores a l'Hotel Miramar
10 és més tancat i curt que en el
traçat anterior i va seguit d'un de
nou, l'11.
Després d'un any de reivindicacions, els pilots de Moto GP i
els responsables de seguretat del
Mundial havien exigit al Circuit,
a través de la FIM, un seguit de
modificacions amb la intenció de
millorar la seguretat a la pista. Les
obres es van fer durant aquest hivern. En la presentació del Gran
Premi els pilots van valorar positivament els canvis. Alex Rins, per

exemple, va dir que amb ells "torna l'essència de Montmeló. Es
roda més ràpid i la nova escapatòria dóna molta seguretat".
També es va referir al tema Aleix
Espargaró, qui acaba de ser pare
de bessons i qui ara mateix ocupa
la divuitena posició en la classificació del mundial de Moto GP amb
13 punts. Considera que "és un
plaer tornar a rodar en aquesta pista recuperant el traçat
antic. Les dues corbes ràpides
de dretes donen més seguretat

i l'asfalt ara no té cap sotrac, un
fet que ajuda a posar a punt la
moto".
Els germans granollerins, Pol i
Aleix Espargaró, van recordar la
seva infància en una escola des
d'on s'escoltaven les motos del
Circuit mentre feien classe. "És el
nostre Gran Premi, on tenim el
suport proper de tots els nostres familiars i amics", va dir en
Pol, qui aquest any encara no ha
aconseguit acabar cap cursa entre
els deus primers en la categoria

de Moto GP. "A veure si ho faig al
Circuit". D'altra banda, el president del RACC ha declarat que
"és el Gran Premi dels pilots de
casa. Estem a Montjuïc, un lloc
on van brillar molts pilots catalans, i ara segueixen brillant
altres a Montmeló". I ha afegit
que "Catalunya és un gran país
en el món de l'esport i l'hem de
cuidar entre tots". En la mateixa
línia s'ha expressat el tinent d'alcalde de Montmeló, qui ha assegurat que des de 1991 "Montmeló
està indiscutiblement lligat al
Circuit. El Circuit és Montmeló i
Montmeló és el Circuit".
L'actual líder del Mundial de
Moto GP, el català Marc Màrquez,
va dir que aquest any arriba "en
una situació classificatòria millor que la de l'any passat, quan
estava a 37 punts del líder". Tot i
caure en l'última prova a Mugello
ara té una diferència de 23 punts
sobre Valentino Rossi, el segon.
De totes maneres, considera que
el rival més perillós en la lluita
pel Mundial és Andrea Dovizioso,
situat a 29 punts d'ell, a causa de
la seva regularitat. El Tro de Cervera també ha fet broma sobre la
noticia de la confirmació del seu
nou company d'equip a Honda de
cara a la temporada vinent. "Vaig
demanar un pilot ràpid, però
potser me n'han buscat un de
massa ràpid", va dir provocant
els riures del públic assistent.
Altres pilots presents en l'acte
també han rebut durant els últims dies la confirmació del seu
nou company d'equip de cara a la
temporada vinent: Johann Zarco
serà el del Pol, Andrea Iannone
el de l'Aleix, i Joan Mir el de l'Alex
Rins. sergi escudero
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ESPECIAL MOTOR
MOTOCICLISME DE DIJOUS A DIUMENGE EL RECINTE DEL CIRCUIT OFERIRÀ TOT TIPUS D'ESDEVENIMENTS PENSATS PER A DIFERENTS PÚBLICS

Homenatge a Nieto i Salom amb
la creació de dos murals al Circuit
El Gran Premi Monster Energy de
Catalunya de Moto GP d'aquest
cap de setmana tindrà un munt
d’activitats per a tots els públics
més enllà de les curses. Quan les
motos deixin de rodar, el Circuit
acollirà la Monster Party i la Volta GP by RACC Motocard. A més,
es retran homenatges als pilots
desapareguts Ángel Nieto i a Luis
Salom en un mural fet amb grafits.
El del mallorquí s'emplaçarà al revolt 13 (anteriorment el 12) i es
va fer ahir dijous davant la premsa, mentre que el de Nieto s'anirà
elaborant al llarg del Gran Premi
darrere de la Tribuna Principal.
La Monster Party, per la seva
part, tindrà lloc a la zona de l'antic
heliport i oferirà el dissabte una
festa amb DJ’S de música electrònica com Mambo Brothers i DJ Oliver, fins a les dues de la matinada.
En aquest esdeveniment hi haurà
photocall, simuladors, màquina
de surf i un podi a mida real. S’hi
espera la presència d'alguns dels

Mobilitat

RENFE REFORÇA
EL SERVEI DE TREN
circuit

QUATRE DIES PLENS DE MOVIMENT La tradicional visita al pit lane tindrà lloc avui divendres de 17 a 18.30 h
pilots Monster del Mundial per
signar autògrafs. Aquella mateixa
tarda fins a 500 motos podran fer
la Volta GP by RACC Motocard, un
tomb per conèixer el nou traçat.
Avui dijous, el pilot Marc Márquez col·laborarà amb el programa KISS Barcelona, una campanya
del Circuit que intenta conscien-

ciar de la importància de cuidar
l'entorn i el medi ambient. Durant
els tres dies de Gran Premi les
zones de públic gaudiran amb batucades i actuacions de les colles
castelleres del Prat del Llobregat
i l’Hospitalet. Darrere de la Tribuna Principal hi haurà un espai
familiar per desconnectar: el Fa-

mily Village, que tindrà una zona
chill out, música en directe, food
trucks, simuladors, pinta-cares,
capgrossos i activitats amb animació de la mà de personatges infantils com els Minions. Els nens no
tindran temps d'avorrir-se perquè
la Zona Kids portarà encara més
activitats: piscina de boles, anima-

Amb motiu de la celebració del Gran
Premi, els dies 16 i 17 de juny Renfe oferirà un total de 22.000 places addicionals.
La programació inclou la circulació de
16 trens especials, 3 trens el dissabte i
13 el diumenge, a la línia R2 de Rodalies
de Catalunya (Castelldefels – Granollers
Centre). L'empresa d'autobusos Sagalés
també ofereix un servei especial del
centre de Barcelona al Circuit.

dors i joguines. Com de costum, hi
haurà una supervisió constant per
part dels professionals i un servei
d'acollida d'una hora gratuïta situat al costat de la Tribuna N.
La visita al pit lane i la signatura d'autògrafs es farà avui divendres de 17 a 18.30 h i l'Open Track
permetrà accedir els aficionats
a la pista després de la disputa
de les tres curses del Mundial de
MotoGP. Les entrades per assistir
al Gran Premi encara es poden
adquirir al web www.circuit.cat a
partir de 70 euros per presenciar
els tres dies de competició.
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ESPECIAL MOTOR
FIRES EN AQUESTA TERCERA EDICIÓ HI HAURÀ LES ACTIVITATS HABITUALS I ALGUNES NOVETATS

Torna el Festival del Motor
amb ganes de seguir creixent
x.s. / arxiu

Easygas, preu 'low cost' i
qualitat del combustible

EN PROGRESSIÓ El festival augmentarà el nombre d'expositors i activitats respecte l'edició de l'any passat
GRANOLLERS. Aquest diumenge se
celebrarà per tercer any consecutiu el Festival del Motor de Granollers amb l'ànim de mantenir la
seva essència i fer-lo més popular
que mai. Vol ser un esdeveniment
per als fanàtics del motor, però
també per als individus i les famílies amb curiositat i ganes de disfrutar d'un bon diumenge de final

de primavera. Com sempre, tindrà
lloc al Parc Firal de Granollers i en
aquesta edició hi haurà 51 expositors participants.
D'altra banda, s'hi desenvoluparan les activitats habituals que
han fet d'aquest dia una cita important en el calendari del motor
català: la concentració de vehicles clàssics, el Bike Show i el Car

Show, la Llotja de Vehicles Clàssics
i un munt d'altres activitats relacionades amb el món del motor.
Però també hi haurà espai per als
concerts, una àrea de Food Truck
i activitats infantils. A més, al vespre es farà un espectacle de Freestyle Motocross, en què els pilots
faran espectaculars acobràcies sobre les seves motocicletes. i

En menys d'un any de funcionament la benzinera Easygas de Lliçà
de Vall s'ha consolidat com una de
les de referència al Vallès. La seva
ubicació, preus, qualitat del combustible i la bona atenció dels seus
15 empleats han fet que aquesta
estació s'hagi fet imprescindible
per als habitants de la zona. L'èxit
del model Easygas és que sent una
gasolinera de preu baix, el com-

bustible és de gran qualitat i els
seus empleats s'encarreguen de
servir el combustible i de cobrar. A
més estan obertes les 24 hores.
L'elecció d'una gasolinera o
una altra pot suposar estalvis de
més de 250 euros per a clients no
professionals de la carretera, un
estalvi molt superior per a transportistes que realitzen molts quilòmetres de forma habitual.

ES VAN EXPOSAR VEHICLES COM AQUEST TOYOTA DE 28 ANYS
ona cervera

Cent vehicles clàssics a Montornès
L'11a Concentració de Vehicles Clàssics i Mercat de Recanvi de Montornès,
organitzada per Clàssic Club Montornès, va comptar diumenge amb un
centenar de vehicles amb més de 25 anys, i més de 500 assistents. El més
antic de tots va ser una motocicleta de la marca BSA de l'any 1942.
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GUIA PRÀCTICA

D'AUTOMOCIÓ

Ctra. Granollers-Masnou, km 15,5.
Granollers. T. 93 861 15 60
www.mbmotors.mercedes-benz.es

Concessionari i taller oficial de Mercedes-Benz, amb més de 20 anys d’experiència, actualment
és un referent del sector en el Vallès Oriental, el Maresme, Badalona i Barcelona. Els seus serveis
engloben la venta de turismes i furgonetes noves, km 0 i d’ocasió, departament de vehicle d’ocasió multimarca, taller per a turismes i furgonetes assegurances i finançament, venta de recanvis
i boutique i accessoris.

C. de la Impremta, 5
Parets del Vallès. T. 935 622 701 / 935 622 303
www.peugeotbaixvallesmotors.com

Concessionari oficial Peugeot al Baix Vallès, taller multimarca de mecànica, de planxa i pintura,
reparació, venda fars i de tapes de moto, neteja de tapisseries, recollida i entrega de vehicles
i vehicles de substitució. Tenen acords amb totes les companyies asseguradores i et posaran
totes les facilitats possibles perquè tinguis en bones mans el teu vehicle Peugeot i gaudeixis d'un
servei personalitzat si sorgeix algun contratemps.

Av. Onze de Setembre, 29
Montornès. T. 93 568 20 50
www.drautomoció.com

Taller de reparació general de l’automòbil. Reparacions de totes les marques i models. Tenen
serveis de mecànica, pneumàtics, xapa i pintura, i electricitat. Els podràs trobar a Montornès del
Vallès, on són la referència de la zona en reparació de vehicles. El seu servei té com a objectiu
posar el client per davant de tot i que no hagi de patir un temps d'espera excessiu quan necessiti
reparar el teu vehicle.

Ctra. C-17, km 17,2
Lliçà de Vall
www.easygasgroup.com

La filosofia de les benzineres Easy Gas es resumeix en oferir al vehicle i al client un producte de la
màxima qualitat al millor preu del mercat i amb un servei atent, fiable i personalitzat. Tots els seus
combustibles estan aditivats amb HQ300 pel gasoil i amb HQ400 per a la benzina, que es tradueix
en un menor consum i soroll, i una millora de la ignició, a més d’una neteja en els injectors i l’absència de corrosió en el motor. Estan oberts 24 h els set dies de la setmana.

c. SantMartí, s/n, nau 11
Martorelles. T. 933 865 321
www.fgmotoworks.com

És un taller de motos multimarca amb més de 650 m2 dedicat a la reparació, preparació i manteniment de les teves motocicletes. Mecànica i electricitat general, especialistes en motos de competició, Harley-Davidson i Custom, preparació, reparació, manteniment i venda de suspensions
de moto, motos noves i d’ocasió. En definitiva, t'ofereixen totes les garanties necessàries pròpies
d'un servei de qualitat.

c. Can Pantiquet, 69 baixos
Mollet. T. 93 570 51 76
www.serviloc.es

L'objectiu de Serviloc és millorar el rendiment de la seva empresa mitjançant un sistema de gestió
de flotes de vehicles. A partir de 13,95 euros posen a la teva disposició un sistema que permet
tenir ubicats en tot moment els vehicles. D'altra banda, implementen solucions tècniques i tecnològiques per millorar l'eficència i l'efectivitat i tenen solucions pensades per a vehicles de gran
tonatge amb l'objectiu de millorar la seva gestió i funcionalitat.

Av. Catalunya, 203
Parets del Vallès
T. 931 428 776 - 651 892 107

Va iniciar la seva activitat el març de 2015 amb el propòsit de convertir-se en un taller de confiança. Ofereix una atenció personalitzada amb la intenció de donar el millor servei , amb un tracte
directe amb el propietari del taller. Aquesta atenció al client és el que ens diferencia dels serveis
oficials. En cas d’una averia urgent, mai deixarem el client en una llarga llista d’espera. Per això
posem a la seva disposició un vehicle de substitució si és necessari.

MOLLETAUTO

Av. Burgos, 71
Mollet. T. 935 704 488
www.molletauto.es

Concessionari oficial Opel a Mollet del Vallès, ofereix proves de conducció per escollir en les
millors condicions el teu nou vehicle i ofertes de vehicles d’ocasió. També tenen servei de taller
de mecànica, electricitat i xapa i pintura amb cita prèvia per al teu Opel. Al concessionari també
podràs trobar-hi recanvis i accessoris originals del vehicle. En cas que sigui necessari ofereixen
vehicle de substitució.

C. Francesc Layret, 18
Martorelles. T. 935 936 325
boxesmartorelles@gmail.com
Taller de reparació de l’automòbil que ofereix canvis d’oli, reparacions periòdiques, reparació de
frens, amortidors i direccions, recanvis de pneumàtics i bateries, revisions pre-ITV (porten el teu
cotxe a la ITV si els ho demanes). També reparen tubs d’escapament. Si aquest estiu vas al taller
a fer la revisió del teu vehicle, et regalaran la samarreta de Boxes Martorelles, una peça de roba
ideal per als teus dies de platja.

Av. Emili Monturiol, 22.
Sant Fost. T. 93 280 86 63

Empresa apassionada pel món del ciclisme que va obrir les seves portes el 2015. Posa a la teva
disposició les millors bicicletes del mercat –per tot tipus de terrenys i edats- al millor preu. També podràs trobar-hi accessoris i components per a la teva bicicleta i la teva equipació de ciclista,
i ofereix productes de nutrició. Et posen al teu abast tot el que necessites per a que aquest estiu
puguis escapar-te en bicicleta sense patir per res.

Av. Badalona, 22
Mollet. T. 935 932 644 / 630 065 990
www.garciautodelvalles.com

És un concessionari multimarca (Citroën, Ford, Kia, Mini, Peugeot, Seat, Smart, Toyota, Opel,
Mazda, Fiat, entre d'altres) que treballa amb vehicles d'ocasió, km 0, seminous i nous. A més,
ofereixen els seus serveis de finançament, assegurances i taller. Té una experiència de 30 anys en
el món de l'automòbil i compta amb un equip de grans professionals. Disposa de 3.500 m2 i de
més de 200 vehicles en estoc perquè tinguis per triar i remenar.
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