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EN PORTADA

El 97,5%
d'alumnes del
Baix Vallès
aproven
la 'sele'
La meitat dels centres
han tingut alumnes
amb qualificacions
excel·lents

Els dies 12, 13 i 14 de juny, més de
quatre centenars d'alumnes d'instituts baixvallesans (409) es van presentar a les proves d'accés a la universitat (PAU), la temuda selectivitat,
i un 97,5% (399) van aprovar-la. Es
tracta d'una xifra molt semblant a la dels darrers cinc
anys, que ha estat entre el 95% i el 97%, i lleugerament
superior a la mitjana de Catalunya (96%). Sis instituts
han tingut un 100% d'aprovats entre els seus alumnes:
els instituts Aiguaviva, Vicenç Plantada i Sant Gervasi
(Mollet), l'INS Torre de Malla (Parets), l'INS Marina (la
Llagosta) i l'INS Alba del Vallès (Sant Fost).
Pel que fa a les millors notes, destaca que la meitat dels
centres han tingut alumnes amb qualificacions excel·lents
a les PAU, és a dir, superiors o igual a 9. És el cas del Vicenç
Plantada –Berta Fernández, 9,4–, el Torre de Malla –Enaitz
Quílez, 9,3–, el Sant Gervasi i l'Alba del Vallès –Elisabeth
Llanos i Jordi Bernal, 9,2– i el Gallecs –Laura García, 9,1–.
Quant a la comparativa amb les darreres cinc convocatòries, el 9,4 de Fernández està per sota de dos 9,5
(2015 i 2016) i per sobre de dos 9,15 (2014 i 2017). I en
relació amb les notes d'arreu de Catalunya, està a quatre
dècimes de les dues millors notes obtingudes enguany
a les PAU: dos 9,9 d'una estudiant barcelonina i d'una
altra de tarragonina. sergio carrillo

CENTRE

Aprovats/suspesos

Alumne/a

PAU

INS Plantada
INS Torre de Malla

Batx.

62 aprovats | 0 suspesos

Berta Fernández

9,4 9,66

47 aprovats | 0 suspesos

Enaitz Quilez

9,3

9,34

Escola Sant Gervasi 69 aprovats | 0 suspesos

Elisabeth Llanos

9,2

10

INS Alba del Vallès

44 aprovats | 0 suspesos

Jordi Bernal

9,2

9,57

INS Gallecs

60 aprovats | 1 suspès

Laura García

9,1

9,48

INS Marina

19 aprovats | 0 suspesos

Sergio Ledesma

8,8

8,81

INS Montmeló

24 aprovats | 1 suspès

*L'alumne/a no ha donat permís
per publicar el seu nom

8,2

9,67

INS Aiguaviva

20 aprovats | 0 suspesos

Míriam Herranz

8

8,53

INS Vinyes Velles

28 aprovats | 4 suspesos

Ariadna Arcos

7,6

6,95

INS Mollet

26 aprovats | 4 suspesos

Clara Barranco

7,3

8,7

El paretà Enaitz Quilez treu
un 9,3 a la prova d'accés
a la universitat, la millor
nota del municipi
Enaitz Quilez, estudiant de Parets
de 18 anys, ha estat l'alumne del
municipi amb millor nota de selectivitat, amb un 9,3. També ha
estat la segona millor nota del Baix
Vallès, una dècima per darrere de
Berta Fernández, estudiant de l'INS
Vicenç Plantada, que ha tingut un
9,4. La nota a selectivitat ha estat
gairebé calcada a la de batxillerat,
amb un 9,34. El seu institut, el Torre
de Malla de Parets, va presentar 47
alumnes a la selectivitat i cap d'ells
va suspendre. És el segon any consecutiu amb un 100% d'aprovats.
Les de Quilez són unes notes
prou altes per poder entrar sense problemes a fer la carrera de
matemàtiques a la UPC. "He escollit aquesta carrera perquè les
mates són la meva assignatura
preferida i les trobo molt útils i
interessants", explica. Pel que fa
a l'elecció de la universitat, hi ha
sumat punts "la bona reputació
que té i també que és fàcil d'arribar-hi amb tren i metro". Tanmateix, tampoc tindria cap mania
"en estudiar a la UB o a la UAB".
Quilez ve de fer el batxillerat
científic, principalment perquè li
agraden les assignatures d'especialitat: a més de les matemàtiques, la biologia, la química i la
física. "Em semblen força interessants els temes que tracten i
això fa que no em costi estudiar
i no se'm faci pesat, cosa que
m'inclina a aprendre encara més
sobre aquestes assignatures",
afirma. També diu que la seva experiència a la selectivitat ha estat

E. Q.

"dura, per la gran quantitat de
matèria a estudiar. Una vegada feia els exàmens, no ho veia
com una mala experiència, sinó
com una part més de segon de
batxillerat". Apunta que la clau de
l'èxit per a la selectivitat és "estudiar, portar les coses tant al dia
com es pugui i ser organitzat".
Seguint aquestes premisses, Quilez destaca el 10 en anglès com a
millor nota i dos 8,5 a física i català
com les més baixes.
Ara es troba a Bournemouth
–una ciutat de la costa a dues
hores de Londres– on la setmana passada va fer classes
d'anglès a l'escola English 2000
i des d'aquesta setmana i fins al
4 d'agost treballa a l'administració de l'escola d'idiomes Anglo-Continental. "No hi havia
estat mai i m'agrada molt la
ciutat on sóc. A més, puc anar a
Londres en bus durant els caps
de setmana i hi ha moltes coses
a fer, així que m'ho estic passant millor del que esperava",
conclou. s.c.
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Millores als parcs de Martorelles
L’Ajuntament de Martorelles ha renovat els jocs dels parcs de
Can Sunyer i ha reordenat l'espai del parc de Catalunya, on
s'han instal·lat nous elements de psicomotricitat de fusta.
Aquesta actuació s’ha fet després que l’agent cívic del municipi
consultés als usuaris del parc quines millores s’hi podrien fer.

SÓN ELS VOTS PRESENCIALS que ha recollit l'Ajuntament
de Montmeló en el procés de pressupostos participatius
que va obrir durant el mes de juny. En total hi ha participat
un 7,3% del cens total de 7.426 veïns majors de 16 anys.

URBANISME L'AJUNTAMENT HA INICIAT ELS TRÀMITS PER TRANSFORMAR ELS ESPAIS DE TITULARITAT MUNICIPAL

SUCCESSOS

Mollet estudia la reconversió de dos
edificis en habitatges de lloguer social
arxiu

Els immobles triats són l'edifici d'habitatges
de la fins fa poc escola Nicolás Longarón i
l'antiga casa dels mestres del carrer Feliu Tura
MOLLET. L'Ajuntament de Mollet
ha anunciat que estudiarà la reconversió de dos edificis de propietat municipal en habitatges de
lloguer social. En concret, els dos
immobles són l’edifici d’habitatges de l’antiga escola Nicolás Longarón i l’edifici del carrer Feliu
Tura, conegut com l’antiga casa
dels mestres.
"Davant la impossibilitat de
moltes famílies per fer front
als preus del mercat immobi·
liari privat, el govern munici·
pal creu necessari augmentar
la seva aposta pel parc públic
d’habitatge social, en aquest
cas en règim de lloguer", apunten des de l'Ajuntament.
Els tècnics municipals han iniciat els estudis per poder transfor-

mar aquests immobles que actualment ocupen algunes entitats o
que estan en desús. Segons fonts
municipals, d'una banda, s'ha
encarregat un estudi jurídic que
haurà de determinar quina tipologia d'habitatges es poden fer als
immobles. També s'hi elaboraran
estudis de caràcter econòmic per
valorar-ne el cost de la reconversió i de caràcter tècnic per determinar el nombre d'habitatges
que s'hi poden construir. Segons
l'Ajuntament, l'estat actual dels
edificis requeriria una reforma a
fons per crear els habitatges.
Actualment, l'edifici d'habitatges de l'antiga escola Longarón,
que havia acollit la seu de l'AV Estació de França, es troba en desús
i el de Feliu Tura és encara la seu

registre d’agents immobiliaris
de Catalunya
aicat 7822

IMMOBLE A REHABILITAR Edifici de l'antiga casa dels mestres
de l'AV de Col·legis Nous.

Nou hotel d'entitats

L'Ajuntament apunta que estudiarà reubicar les entitats que en
aquests moments ocupen aquests
espais a l’edifici de Jaume I, número 32, l'immoble on havia estat la
comissaria de la Policia Municipal,
amb la intenció de convertir-lo en
un hotel d’entitats. En el mateix
immoble, però a la planta baixa, el
govern local pretén crear un centre destinat a joves com a espai
d’innovació, serveis d’emprenedoria i teixit empresarial.
D'altra banda, davant l'anunci

del govern local, Canviem Mollet
ha recordat que el 2014, en plena
crisi econòmica i amb una greu situació d'emergència social pel que
fa a l'habitatge, el grup municipal
d'ICV-EUiA va presentar al ple
una moció per rehabilitar aquests
dos immobles, una proposta que
va ser rebutjada al ple. Canviem
considera una "bona notícia" la
decisió de reconvertir els edificis, però considera que "l'aposta
arriba en un moment en què la
situació ja és insostenible per
pal·liar les dificultats que plan·
teja el desregulat mercat immo·
biliari privat". laura ortiz

312 216

MOLLET DEL VALLÈS. Un home de
65 anys va morir dissabte al vespre davant de l'Hospital de Mollet
després de patir una parada cardiorespiratòria mentre conduïa
el seu vehicle. Els fets van ocórrer
pocs minuts després de les 21 h, a
la ronda dels Pinetons.
Segons fonts de la Policia Local, l'home conduïa en sentit Can
Borrell quan va patir l'aturada i
va xocar contra un dels vehicles
estacionats a la zona blava. L'impacte va provocar l'encalç amb
tres vehicles més que estaven estacionats. La topada, sense ferits,
va provocar únicament danys materials.
Segons ha informat el Servei
d'Emergències Mèdiques (SEM)
va rebre l'avís i va activar dues
unitats que es van desplaçar al
lloc dels fets i que van practicar
maniobres de reanimació a la víctima, que, amb tot va morir sense que arribés a ser traslladat a
l'Hospital.

La víctima, un doctor

Es dóna la circumstància que la
víctima era un doctor que treballava a l'Hospital molletà. En concret, es dedicava a fer guàrdies de
pediatria al servei d'Urgències del
centre molletà. laura ortiz

PARETS DEL VALLÈS
Cal Jardiner

PARETS DEL VALLÈS
Plaça dels Gegants

LLIÇÀ D’AMUNT
Ca l’Artigues

Preu: 295.000 €

Preu: 316.000 €

Preu: 346.000 €

Tour virtual: http://vilardell6.atu.ca

Tour virtual: http://vilardell8.atu.ca

Casa adossada
amb 100 m2 de jardí.
Certificat energètic: E

Vols vendre la teva vivenda? 667

Mor un metge
de l'Hospital
mentre conduïa
pels Pinetons

Despatx a Mollet (hores concertades)

Casa cantonera amb
60 m2 de jardí.
Certificat energètic: E

vilardellfinques@gmail.com

Casa a 4 vents. Piscina 8 x
4 mts amb zona barbacoa.
Certificat energètic: E
Tour virtual: http://360.atu.ca

vilardell_finques
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SUCCESSOS L'ALCALDE ORDENA SUSPENDRE DE LES SEVES FUNCIONS EL CAP DEL SERVEI DE TECNOLOGIES I COMUNICACIONS A L'ESPERA DE RESOLUCIÓ JUDICIAL

Detingut un funcionari de l'Ajuntament
de Mollet pel cas de les adjudicacions
irregulars dels controls de trànsit
s.v.

lats per instal·lar radars en llocs
innecessaris, amb l'únic objectiu
d'augmentar la recaptació, una
línia d'investigació que, segons
fonts policials, estaria més clara
en els casos dels ajuntaments implicats de fora de Catalunya.

Furgons i agents a l'Ajuntament

La macrooperació, dirigida per la
Fiscalia Anticorrupció i la Unitat
de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) de la Policia Nacional,
va desplegar-se dimarts. A les 8 h,
quatre furgons de la Policia Nacional arribaven a l'Ajuntament de
Mollet, d'on no van marxar fins al
vespre. Agents del cos policial van

DESPLEGAMENT POLICIAL Els furgons del cos nacional van estar durant tot dimarts davant l'Ajuntament
MOLLET. La macrooperació En-

redadera contra la presumpta
contractació irregular dels serveis de control de les càmeres als
semàfors a diversos ajuntaments
de l'Estat que ha saltat a la llum
aquesta setmana ha esquitxat
Mollet. Un dels quatre detinguts
a Catalunya ha estat el cap del
Servei de Tecnologies i Comunicacions de l'Ajuntament, C.M.A., a
qui el jutge del Jutjat número 2 de
Badalona, que investiga la causa,

ha deixat en llibertat amb càrrecs
amb mesures cautelars com la retirada del passaport i l'obligació
de personar-se davant el jutge
periòdicament.
L'operació policial té l'objectiu
de desmuntar una trama corrupta
que utilitzava la gestió del trànsit
per obtenir beneficis. En concret,
està centrada en l'adjudicació de
contractes a Aplicacions Gespol,
una filial del Grup Sacyr, encarregada del manteniment informàtic

EL CAP INFORMÀTIC, FIX A LES MESES
DE CONTRACTACIÓ, SUSPÈS DE FUNCIONS
n El cap de Servei de Tecnologies i Comunicacions de l'Ajuntament va formar
part de les meses de contractació de
contractes que el consistori va tancar, primer amb Bilbomática i més tard
amb Gespol. Segons el seu currículum,
penjat al portal de la transparència
de l'Ajuntament, C.M.A. va començar a
treballar al consistori al gener de 2011,
dos anys abans de l'adjudicació del sistema de càmeres als semàfors per part
de l'Ajuntament a Bilbomática. Després
de ser contractat per un decret de lliure designació, que va ser recorregut
pels sindicats, segons CCOO, més tard
va adquirir la plaça de funcionari com
a cap de Servei de Tecnologies i Comunicacions, un càrrec pel qual té una
retribució de 61.452 euros bruts anuals.

Després de la detenció, l'alcalde, Josep
Monràs, ha ordenat suspendre el cap de
servei de les seves funcions a l'espera
de resolució judicial. En aquest sentit, la
junta de portaveus acordava un manifest en què apunta que en el cas que es
confirmin els fets investigats, l’Ajuntament haurà d’actuar "amb contundència i prendre les mesures necessàries
en defensa de la institució que representem". L'acord s'aprovava amb els
vots a favor de tots els grups tret d'Ara
Mollet ERC MES, que, tot i que celebrava
la decisió de suspendre de funcions el
funcionari, reclamava mesures també
polítiques en cas que el detingut tingui
relació amb el partit al govern, el PSC. El
partit, per la seva banda, no ha confirmat la militància del detingut.

dels sistemes de control i multes
del trànsit i adjudicatària del sistema foto-vermell de Mollet.
Segons fonts policials, s'està investigant si els contractes públics
entre 2012 i 2015 es van arreglar
perquè l'empresa fos seleccionada, amb pressupostos que podrien estar inflats per al pagament de
comissions i per a la instal·lació de
semàfors. A més, s'està estudiant
si les dades de sinistralitat i pas
de vehicles també eren manipu-

Contracte milionari
Aplicacions Gespol és una empresa dedicada al manteniment informàtic per a la
gestió d'infraccions de trànsit i seguretat vial que el grup Sacyr, a través de la filial
Valoriza Medi Ambient, va adquirir l'octubre de 2016 als seus anteriors propietaris,
l'empresa Bilbomàtica, amb qui l'Ajuntament de Mollet té diversos contractes, entre els quals el de la gestió del servei de radars i de càmeres als semàfors. Segons
el contracte que li va adjudicar l’Ajuntament de Mollet el 2012 fins al 2016, la companyia concessionària ha rebut una quantitat fixa de 435.164 euros en quatre anys
(108.791,10 euros a l’any) més una quantitat variable amb una comissió del 34,5%
de la recaptació obtinguda de l’import de les infraccions imposades. Posteriorment, el novembre de 2016, Gespol aconseguia el contracte públic per al subministrament i instal·lació d'un sistema de càmeres de videovigilància i videoporter per a
l’aparcament municipal de la plaça Joan Miró per valor de 32.739 euros.

L'Ajuntament defensa la
ubicació de les càmeres
MOLLET. L'alcalde, Josep Monràs,

ha demanat als Serveis jurídics i
la Secretaria municipal que obrin
una comissió per tal d’auditar i
analitzar tots els contractes municipals en els quals va intervenir
el funcionari investigat. En aquest
sentit, d’una primera anàlisi feta
pels serveis jurídics municipals
del contracte relacionat amb la
causa que investiga la Fiscalia,
l'Ajuntament assegura que, en
el cas de Mollet, la ubicació dels
equipaments de seguretat vial que
estan o estaven instal·lats responen a les recomanacions que determina el Pla de Seguretat Viària
de Mollet de l’any 2010, realitzat

entrar a l'edifici administratiu del
consistori per requerir documentació sobre els contractes que l'Ajuntament té amb Aplicacions Gespol,
principal empresa investigada. En
paral·lel, i segons fonts properes a
la investigació, C.M.A. era detingut
al seu domicili i cap a les 16.30 h va
arribar a l'Ajuntament acompanyat
d'agents de la Policia Nacional. Els
agents van poder accedir al despatx
del cap del Servei de Tecnologies i
Comunicacions, qui va passar la nit
de dimarts a la comissaria del cos
nacional a la Verneda abans que
dimecres al matí passés a disposició judicial. Els quatre detinguts
a Catalunya eren les persones encarregades de signar els contractes
entre els ajuntaments i l'empresa
Gespol, i se'ls acusa dels delictes de
prevaricació administrativa, frau
a l’administració pública, malversació de diners públics, tràfic d’influències, revelació d’informació
privilegiada, falsedat documental,
suborn, alteració de preus de concurs públic i pertinença a organització criminal. i l.ortiz

conjuntament amb el Servei Català
de Trànsit. A més, fonts municipals
asseguren que per determinar la
ubicació d’aquests sistemes "es
van tenir en compte instàncies
presentades per equipaments
escolars, associacions veïnals
amb recollida de signatures
i algun veí o veïna que, a títol
personal, demanaven mesures
per la reducció d’accidents en
alguns punts concrets de la ciu·
tat", apunten en un comunicat.
D'aquesta manera, l'Ajuntament
vol desmarcar-se de la línia d'investigació oberta per la Fiscalia
Anticorrupció en la macrooperació
sobre si, en alguns municipis, les

dades de sinistralitat i pas de vehicles també eren manipulats per
instal·lar radars en llocs innecessaris amb l'únic objectiu d'augmentar
la recaptació. L’Ajuntament, que
s'ha personat com a part perjudicada en la causa, reitera la legalitat
de les sancions relacionades amb la
mobilitat a la ciutat tal com es va informar al febrer als diferents grups
municipals a través d’un informe
jurídic motivat per la petició d'Ara
Mollet ERC davant els dubtes sobre
la legalitat del sistema.
La qüestió de les càmeres i els
radars ha estat un tema polèmic a
la ciutat des de la seva posada en
marxa. A banda de l'informe que va
reclamar ERC, ICV-EUiA va recollir
signatures l'any 2014 per demanar la retirada d'aquests sistemes
de control, i la qüestió ha motivat
també la presentació de diverses
mocions al ple municipal. i
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Seat León
1.4 TSI

Citröen C4
Aircross 1.6

125 CV
Año 2008
87.277 km

117 CV
Año 2012
93.134 km

PVP: 6.500 €

PVP: 11.500 €

Peugeot
208 1.4 HDI
70 CV
Año 2012
107.122 km

PVP: 7.900 €

Ford Torneo
Connect Van
1.8 TDCI
90 CV
Año 2012
46.420 km

PVP: 7.900 €

Volkswagen
Polo 1.6 TDI
90 CV
Año 2010
90.631 km

PVP: 7.900 €

Toyota
Auris 2.0 D
124 CV
Año 2014
110.790 Km

PVP: 11.700 €
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RESIDUS EL SISTEMA CONSISTEIX EN INSTAL·LAR LES PLATAFORMES DURANT UNES HORES A LA NIT

Parets col·locarà plataformes mòbils
amb contenidors al Barri Antic
PARETS DEL VALLÈS. Parets implan-

tarà un nou sistema de recollida
d’escombraries en tres punts del
Barri Antic. Es tracta d’un sistema
de plataformes mòbils amb contenidors de recollida de totes les
fraccions (resta, envasos, orgànic,
vidre i paper i cartró) que es posaran al carrer durant unes hores i
es retiraran durant la resta del dia.
En concret, les plataformes
s'ubicaran al vespre, abans de les
21 h, i es recolliran a última hora
de la matinada. Un cop els residus
s’han dipositat als contenidors de
les plataformes i aquestes es retiren, es traslladaran a les instal·lacions que Urbaser té a Parets, per
tal de procedir al seu buidatge.
Aquesta operació es durà a terme
cada dia de l'any.
L’Ajuntament ha aprovat així
ampliar el contracte amb l’em-

aj. granollers

presa concessionària, Urbaser,
fins a l’any 2021 a raó d’1,6 milions d’euros l’any. El cost de la mesura és de 220.000 € (sense IVA),
dels quals 180.000 corresponen a
l’adquisició tant de les noves plataformes mòbils com dels dos vehicles tractors elèctrics que s’encarregaran de col·locar i retirar
les plataformes. Els altres 40.000
euros addicionals corresponen a
l’ampliació de la recollida a diumenges i festius.

www.vallesvisio.cat

Naixements
21/06 Eloy Hernández Blázquez (Mollet)

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

Defuncions
PLATAFORMES MÒBILS El sistema ja s'ha implantat a Granollers
La mesura va ser aprovada
al darrer ple municipal amb 10
vots a favor (PSC, PDeCAT i Cs)
i sis abstencions (Sumem, ERC i
NOPP). Els tres grups que es van

VIA PÚBLICA AL TRAM COMPRÈS ENTRE ELS CARRERS EUSKADI I MARE DE DÉU DEL CARME

L'Ajuntament de Montornès
situarà tres passos de
vianants a Palau d'Ametlla
MONTORNÈS. L'Ajuntament

ha
aprovat inicialment la construcció de tres passos de vianants al
carrer de Palau d'Ametlla, al tram
comprès entre el carrer d'Euskadi i l'avinguda de la Mare de Déu
del Carme. El projecte té per objectiu millorar la seguretat dels
vianants al tram alt del carrer, on
la perillositat es veu incrementa-

da pel fort pendent del carrer i on
l'Ajuntament ha detectat que hi
ha vehicles que hi circulen amb
una velocitat excessiva.
El primer pas se situaria a la
part inferior de la intersecció dels
carrers Capella i Palau d'Ametlla;
el segon a la intersecció dels carrers València i Palau d'Ametlla i el
tercer a la intersecció de l'avingu-

Dissabte 7 de juliol
A les 13.30 h: Resum informatiu
Diumenge 8 de juliol
A les 22 h: La Jornada de diumenge
Dilluns 9 de juliol
A les 20.30 h: La Jornada
Dimarts 10 de juliol de 2018
A les 20.30 h: Parlem-ne
A les 21h: Els nostres mestres
I a més VV Notícies cada dia a les 20 h, 22 h,
00 h, 02 h, 04 h, 06.30 h, 9 h, 13.30 h i 15 h.

Un cop acabin les obres

El nou sistema (que ja funciona,
per exemple, a diversos punts del
centre de Granollers) no s’implementarà fins que no s’acabin les
obres que s’estan duent a terme
al Barri Antic, ja que s’ubicaran a
l’entorn dels carrers Major, Barcelona, Travessera i Empordà.

programació

da de la Mare de Déu del Carme i
el carrer de Palau d'Ametlla.

Canvi de sentit dels aparcaments
Amb l'actuació al carrer palau
d'Ametlla també es preveu canviar el sentit dels aparcaments en
semibateria, fent-los invertits, és
a dir, aparcant marxa enrera i sortida de cara, per tal de millorar la
seguretat en els aparcaments.
Els treballs de construcció dels
passos els executarà la brigada
municipal d'obres i el termini
previst, un cop es posi en marxa
l'obra, és de dos mesos. El pressupost previst per a l'actuació és
d'uns 16.500 euros.

abstenir van argumentar que, tot i
que aquest nou sistema pugui millorar l’actual (especialment pel
que fa a la recollida diària), el cost
era massa elevat.

Comença l'obra del
complex esportiu
del Tenes a Parets
PARETS. Aquesta setmana s'ha for-

malitzat l'acte de replanteig de les
obres del Complex Esportiu del Tenes, punt d'inici de les obres que si
segueixen el calendari previst estaran enllestides en quatre mesos.
El projecte suposarà el tancament
de l'actual pista d'atletisme, la creació d'una pista de terra al voltant
(de 400 m) per a entrenaments,
un gimnàs de 60 metres quadrats
i vestidors, així com el trasllat del
bar a un nou equipament del costat, entre d’altres.

LA LLAGOSTA
30/06 Antonio Martin Verissimo
MOLLET
28/06 Amadora Gordón Castillo
01/07 Isabel Ramírez Arrabal
02/07 Soledad E. Pinies Torres
MONTMELÓ
29/06 Montse Terradellas Butjosa
PARETS
30/06 Josefa Guerrero Espinosa

76 anys
92 anys
85 anys
82 anys
92 anys
91 anys

Dades facilitades per la Funerària
Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols
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255 nous policies locals graduats

HABITATGE ES PREVEU LA CONSTRUCCIÓ DE TRES EDIFICIS PER A 36 UNITATS FAMILIARS

Montornès cerca veïns per
fer habitatges cooperatius
arxiu

MONTORNÈS. L'Ajuntament està

MOLLET. Els 255 nous agents de les policies locals de 67 ajuntaments catalans
que s’han graduat aquest curs a l’Escola de Policia de Catalunya van rebre
dimecres a Mollet els diplomes del Curs de formació bàsica per a policies de
mans del conseller d’Interior, Miquel Buch. El curs de la 31a promoció es va
iniciar al setembre amb 281 agents, dels quals 24 han suspès i dos han causat
baixa. Foto: departament d'interior

Eines per a l'ús d'armes de foc
PARETS. La Cooperativa va acollir
dimarts la jornada Noves eines en
l’ús de les armes de foc a les policies locals en què es va presentar
un sistema pioner de galeries de
tir virtuals. Es tracta d’un sistema
innovador que permet formar els
agents de seguretat tant pública
com privada minimitzant riscos
i costos. I portàtil. “Fins ara els
agents havien d'anar un cop
cada tres mesos a una galeria
de tir fixa. Amb aquest sistema,
la galeria es trasllada a la co·
missaria”, deia Daniel Guerrero,

director de producte de Tradesegur, l’empresa que ha desenvolupat el sistema. S’eviten riscos perquè “no es practica amb bales
reals, sinó amb un simulador
làser”, i s’eviten costos perquè
“fa anys un sistema així podia
costar prop de 100.000 €. Grà·
cies a l’aplicació de les noves
tecnologies, ara en costa menys
de 15.000, de manera que pot
entrar en un contracte menor"
en cas que els ajuntaments vulguin adquirir-lo per als seus cossos locals. i

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

treballant per engegar una promoció d'habitatge cooperatiu al
solar que fa cantonada entre el
carrer Vallromanes i el carrer
Lleida. Es tracta d'una parcel·la de
propietat municipal, qualificada
com a sòl de protecció oficial, i en
la qual l'Ajuntament, d'acord amb
l'informe de viabilitat de la Diputació de Barcelona rebut a finals
de la setmana passada, preveu la
construcció de tres edificacions
separades de 12 habitatges de 80
metres quadrats cadascun. A més,
també hi haurà una plaça de pàrquing per a cada habitatge que es
construeixi.
Per començar les obres, però,
caldrà la creació d'almenys una
cooperativa veïnal de 12 persones
–una per cada habitatge de l'edifici–, però que, com explica el regidor d'Habitatge, Jordi Delgado,
comptarà "amb l'ajuda i la col·
laboració de l'Ajuntament". De
moment ja hi ha hagut diverses
persones interessades, i la intenció
del govern és començar a treballar
en la creació de les cooperatives a
partir del setembre. En aquest sentit, el consistori fa una crida als veïns interessats a passar per l'Ajuntament i demanar més informació
per afegir-se als grups de treball.
Delgado assegura que els edificis no estaran enllestits en menys
de dos anys: "el primer any és
per a la constitució de la coo·
perativa i la redacció dels es·
tatuts, i el segon any per a la
construcció". També recorda que
el preu seria més baix si s'aconseguís fer els tres edificis alhora. El
preu de construcció de cada edifici per separat seria d'aproximada-

SOLAR Els tres edificis d'habitatge cooperatiu es construirien en aquest espai
ment dos milions d'euros –uns sis
milions en total–, i si es fessin els
tres de cop, la xifra seria de cinc
milions i podria generar-se un estalvi d'un milió d'euros. Per això
caldria que es creessin les tres cooperatives de 12 persones cadascuna al més aviat possible.

Un model encara desconegut

L'habitatge cooperatiu en cessió
d'ús és un model d'habitatge molt
estès a països nòrdics, però encara ben desconegut a Catalunya.
En aquest cas, l'Ajuntament cedeix un terreny –el de Montornès
ho faria per uns 75 anys– per tal
que uns ciutadans, que s'estableixen com a cooperativa, l'utilitzin
per crear-hi els seus habitatges.
Cooperativa i administració han
de negociar el lloguer del solar,
tot i que Lali Daví, de La Dinamo
–fundació barcelonina que té l'objectiu de fomentar i promoure la
implantació del model d'habitatge cooperatiu en règim de cessió
d'ús– explica que en casos de so-

lars de protecció oficial "s'acos·
tuma a pagar a l'Ajuntament
només un preu simbòlic".
Com en qualsevol altra cooperativa, per entrar a formar-ne part
s'ha de fer una aportació inicial,
que no pot ser superior al 20% del
preu total. En el cas de Montornès,
Delgado estima que podria ser
d'"entre 25.000 i 30.000 euros".
A partir d'aquí, cada unitat familiar hauria de pagar uns 600 €
mensuals pel retorn del préstec
sol·licitat per a la construcció de
l'edifici, un preu que també inclou
el manteniment, les assegurances
i l'IBI. Passats uns 25 anys, quan el
préstec amb la constructora estigués saldat, la cooperativa podria
decidir rebaixar l'aportació mensual, tot i que Daví recomana no fer
una disminució dràstica per tal de
començar a "acumular diners" per
si un cop acabada la cessió del solar
l'Ajuntament decideix no continuar
amb el projecte. D'aquesta manera,
seria viable engegar un nou habitatge cooperatiu. s.carrillo
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MOBILITAT

URBANISME L'AJUNTAMENT CONFIA INGRESSAR PER AQUESTA VENDA MÉS D'UN MILIÓ D'EUROS

SEGURETAT

Carreteres valora
la ubicació d'una
nova parada de
bus a Can Milans

Sant Fost posa a la venda una
parcel·la industrial de 5.700 m2

La Policia Local
de la Llagosta
incorpora
nous agents

LA LLAGOSTA. L'alcalde, Óscar Sier-

ra, acompanyat del regidor de Via
Pública i l'arquitecte municipal, van
reunir-se dilluns a Can Milans amb
tècnics de Carreteres i Transports
de la Generalitat per trobar l'emplaçament adequat de la nova parada
de bus. L'Ajuntament vol que la Generalitat autoritzi al més aviat possible la instal·lació d'una nova parada d'autobús a Can Milans, al terme
municipal de Montcada i Reixac
però ben a prop del nucli urbà de
la Llagosta. El consistori vol facilitar
així el servei als usuaris de la línia
de Sagalés que ara han de desplaçar-se fins a la parada del costat del
McDonald's, al polígon. Després de
la trobada de dilluns sobre el terreny, una proposta que sembla que
podria tirar endavant és posar la
parada al pont de la Riera Seca però
al terme de Montcada perquè sigui
una única zona. Ara cal fer el plànol
del projecte per veure si la Generalitat l'aprova definitivament.

x.l.

SANT FOST. El ple de Sant Fost, con-

vocat en sessió extraordinària dimarts, va aprovar amb els vots favorables de tots els grups, excepte
ERC, que va abstenir-se, els plecs
de clàusules i la convocatòria per
posar a la venda un terreny públic
de sòl industrial situat al pla parcial
de Can Canyelles de Baix, a tocar del
polígon de Can Baliarda. La parcella, titularitat de l’Ajuntament després de la reparcel·lació ara fa uns
anys d’aquest sector, té una superfície de 5.703 m2 i un preu de sortida
d’1.025.000 euros, “que és el valor
mínim del terreny d’acord amb
la valoració pericial d’un extern”,
explicava la regidora Margarita Santos. L’alcaldessa afegia que l’Ajuntament ha fet “tots els tràmits legals
que pertoca en aquests casos” i
que ha actuat “d’acord amb el que
preveia el pla econòmic i finan·
cer del 2009”, uns tràmits que inclouen la “valoració de secretaria,
d’intervenció i, finalment, de la
Generalitat, que finalment ha do·

EN VENDA El terreny està situat a Can Canyelles de Baix
nat el vistiplau per a l’alineació”.
El termini per presentar ofertes
està obert fins al 12 de setembre
a les 12 h, quan s’obriran les pliques en un acte públic. Les ofertes
es presentaran en sobre tancat i
l’adjudicació es farà a l’oferta econòmica més elevada.
Montserrat Sanmartí ha explicat que ara com ara no consta cap
promotor interessat en el terreny,
però confia que els pròxims mesos

es presentin ofertes. “És un tema
important per al poble, perquè
aportarà molts ingressos i, de
fet, la partida ja està previs·
ta en el pressupost”. En plens
anteriors, ERC havia criticat que
l’equip de govern ja donés per feta
la venda del terreny en l’elaboració del pressupost, de manera que
la venda o no de la parcel·la “con·
diciona bona part de les inver·
sions previstes al poble”.

LA LLAGOSTA. Aquests dies s’han
incorporat a la Policia Local de la
Llagosta quatre nous agents, tres
en període de pràctiques després
d’aprovar la convocatòria duta a
terme per l’Ajuntament, i un quart
de forma interina per cobrir els mesos d’estiu. Això fa que la plantilla de
la Policia Local se situï en 21 agents.
A partir de dilluns, a més, s’incorporarà un cinquè agent interí per cobrir també el període de vacances
d’estiu. A més, l’Ajuntament també
farà una contractació més per cobrir la baixa d’un agent que està en
comissió de serveis, fins al 30 de setembre, en una altra administració.
El regidor de Seguretat Ciutadana,
Mariano García, assegurava fa uns
mesos, durant la convocatòria de
les places, que "amb aquestes tres
noves places de funcionari de
carrera volem evitar la tempo·
ralitat”, així com “dotar la Policia
Local d'agents més professionals
per donar un millor servei".
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EDUCACIÓ EL TREBALL DE RECERCA PREMIAT ANALITZA L'EDUCACIÓ A LA CIUTAT DE MOLLET DURANT EL PERÍODE DE POSTGUERRA

Víctor Liébana, de
l'INS Gallecs, guanya
el Vicenç Plantada
MOLLET. Víctor Liébana, de l’INS
Gallecs, ha estat el guanyador del
19è Premi Juvenil Vicenç Plantada pel treball L’escola a Mollet
durant la postguerra (1939-1953),
un treball "molt ben documen·
tat" –segons destacava el regidor
Raúl Broto– que analitza l’educació a Mollet durant els anys de
postguerra a partir de diversos
testimonis. "Aquest va ser un
moment històric molt trist i
complex, però és que va tocar
viure a molta gent", deia l'autor,
apassionat de l'educació i que ha
fet el treball sota la tutoria de Sole
Toribio. Liébana s'ha endut 350
euros i la possibilitat de publicar
el seu treball a la revista Notes.
Enguany, el Centre d'Estudis
Molletans (CEM) també dóna la
possibilitat de publicar al Notes
part del treball Entomologia de

la descomposició. Una mirada als
insectes de Mollet del Vallès, de
Noelia Fajardo, també alumna de
l’INS Gallecs i a qui el jurat ha concedit un accèssit. "Vaig col·locar
una trampa per a insectes als
camps de Gallecs i una altra al
centre de la ciutat per compa·
rar-ne la diversitat, i el resultat
va ser que a l'hàbitat urbà hi ha
menys insectes però més diver·
sos", explicava Fajardo.
El jurat també ha concedit enguany una menció especial al treball de Souad El Moumni, també
de l'INS Gallecs, pel treball La
dona amazigh al Rif i a Mollet.
En aquest cas l'autora destacava
com de nombrosa és la comunitat
amazigh a Mollet i assegura que
l'objectiu "és donar visibilitat
al col·lectiu amazigh, especial·
ment a les dones".

x.l.

PREMIS Broto, Vidales, Liébana, Toribio, El Moumni, Fajardo i Bertran
Finalment, el quart treball
presentat als premis ha estat el
d'Héctor Vidales, de l'INS Aiguaviva, titulat Més enllà del cinema.
El cinema com a eina transformadora de societats, un treball que
recull "l'evolució i el paper que
ha tingut el cinema en diferents
etapes històriques de la ciutat".
El premi està convocat pel Cen-

tre d’Estudis Molletans per a articles de divulgació sobre Mollet i el
Baix Vallès basats en els treballs
de recerca de batxillerat, i enguany
han estat quatre els treballs presentats. El regidor del CEM, Raúl
Broto, destacava "la gran qualitat
dels treballs d'aquest any des·
prés que els dos últims anys el
premi hagués quedat desert".

RELIGIÓ EL RECTOR DE MARTORELLES ES JUBILA AMB 81 ANYS
olga gutiérrez

La filla del Che
El Síndic atén vuit
parlarà a Mollet de queixes i consultes
la sanitat cubana a la Llagosta
MOLLET. El Casal Popular la Repú-

blica i Comunistes de Mollet han
organitzat un acte dimecres (19
h) a La Marineta en què es parlarà de la diferència de models sanitaris entre Cuba i Catalunya. Hi
participaran l'activista Antonio
López i la doctora cubana Aleida
Guevara, filla del revolucionari
Ernesto Che Guevara. Col·laboren
en l'acte Mollet amb Cuba i la Plataforma en Defensa de la Sanitat
Pública del Baix Vallès.

LA LLAGOSTA. L’Oficina del Síndic de
Greuges va atendre dimecres a la
Llagosta sis queixes i dues consultes. L’equip del Síndic es va instal·
lar a Can Pelegrí i va rebre un total
de sis visites, totes de veïns del municipi, que van plantejar problemes
relacionats amb serveis bàsics de
consum, com el gas, l’electricitat i
l’aigua, amb temes tributaris i de
serveis socials. Tres de les queixes
feien referència a actuacions de
l’Ajuntament de la Llagosta.

Festa de comiat a mossèn Esteve Sanz
El rector de la parròquia de Sant Joaquim (Martorelles) i de l'església de
Santa Maria de Martorelles, Esteve Sanz, es va jubilar diumenge amb 81
anys i després de més de 32 anys al capdavant d'ambdues esglésies. Com
a comiat, es va celebrar una missa a l'església de Martorelles en què van
participar-hi entitats, representants municipals i veïns dels dos municipis.

CONSULTORI

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

c. Anselm Clavé, 2 · 4t 2a · Mollet
Tel. 935 703 991
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POLÍTICA EL GOVERN REDISTRIBUEIX ATRIBUCIONS ENTRE ELS VUIT REGIDORS SOCIALISTES DESPRÉS DE LA MARXA DE MINGOTE

El ple de Parets incorpora Riulas i
formalitza el nou cartipàs municipal
PARETS. Els canvis al cartipàs municipal de Parets provocats pel canvi
a l'Alcaldia després de la marxa de
Sergi Mingote ja s’han formalitzat.
Eva Riulas ha pres possessió com a
nova regidora del PSC amb un règim de dedicació del 29% dedicat
a l'àmbit de Serveis Urbans.
Pel que fa a la resta de regidors,
el canvi més destacat és el que
afecta a Àfrica Martínez, que assumeix les carteres de Seguretat
Ciutadana, Cultura, Medi Ambient,
Habitatge, Comerç i Consum i passa a tenir una dedicació del 80%;
Susanna Villa serà regidora de
Serveis Socials, Gent Gran, Igualtat
i Cooperació amb un 59%; Miquel
Pérez, d’Educació, Comunicació,
Joventut i Arxiu Municipal amb
igual dedicació; Antoni Fernández
de Desenvolupament Econòmic,
Ocupació, Turisme i Noves Tecnologies amb un 33% de dedicació;
Dídac Cayuela d’Esports i Mobilitat amb un 29% i Paola Gratacós
es manté com a única regidora

amb dedicació completa a càrrec d'Atenció Ciutadana, Participació, Transparència i Recursos
Humans. A més, Gratacós passa
a ser la primera tinent d’alcalde
i Fernández el nou portaveu del
grup municipal del PSC.
D'altra banda, el ple de la setmana
passada també va servir per canviar la representació als òrgans
col·legiats, com consells i consorcis. En línies generals, Francesc
Juzgado assumeix la gran majoria
de càrrecs que fins ara tenia Mingote. “Com que jo no puc assu·
mir totes les tasques que ell
tenia s’han canviat les dedica·
cions de moltes regidories. No
s’han repartit més diners, sinó
que s’han canviat els mateixos
diners de destí en funció de les
noves tasques que s’han repar·
tit entre els regidors”, explicava
el mateix alcalde.
Tots els grups de l’oposició van

Patis oberts a la Llagosta
d’activitats de l’estiu 2018 que ofereix l’Ajuntament de la Llagosta,
dilluns van obrir els patis de les
escoles públiques Les Planes i Joan
Maragall, que romandran oberts
per a tota la ciutadania fins al 27 de
juliol. Amb l'activitat Patis oberts
l'Ajuntament promou la pràctica
de l’esport i altres activitats lúdiques i d’oci al municipi. La pista de
l’Escola Les Planes, al carrer Cons-

Eva Riulas ha estat la persona designada per
ocupar l'acta de regidor que Mingote va deixar
vacant amb la seva sortida del consistori.
Riulas (Granollers, 1993) treballa a l'empresa
privada com a delegada comercial i ha estat
col·laboradora de RAP 107, on ha presentat el
programa Rap107.edu durant dues temporades.
Actualment és la secretària de política
municipal de les JSC del Vallès Oriental. Amb
la seva entrada, el govern socialista passa a
ser paritari amb quatre dones i quatre homes.

Poca representativitat

CIUTADANIA ESTARAN OBERTS FINS AL 27 DE JULIOL

LA LLAGOSTA. Dins el programa

La nova regidora

titució, estarà oberta de dilluns a
divendres entre les 18 i les 21.30 h.
Pel que fa a l’Escola Joan Maragall,
al passeig del Pintor Sert, obrirà
dilluns, dimecres i divendres en el
mateix horari. Dimarts i dijous serà
el Club Patí la Llagosta el que utilitzarà la pista per als seus entrenaments. D’altra banda, el divendres
13 de juliol, el Joan Maragall acollirà la Disco Roller que organitza el
mateix Club Patí la Llagosta.

coincidir a assenyalar que la representativitat dels regidors que no
formen part del govern als òrgans

col·legiats és poca i van reclamar-hi
més presència i més informació
sobre la seva activitat. j.ribell

MUNICIPALS 2019

L'assemblea del
PSC ratificarà
Juzgado com a
candidat dilluns
PARETS. Francesc Juzgado es perfila com el cap de llista del PSC a
l'Alcaldia de Parets en les properes
eleccions municipals del 2019 després que hagi acceptat l'encàrrec
de l'executiva que l'ha proposat
com a candidat. La sala d'exposicions de Can Rajoler serà dilluns
(19.45 h) el lloc que acollirà l'assemblea d'elecció del candidat socialista en la qual es preveu que hi
hagi la ratificació de Juzgado com a
cap de llista en substitució de Sergi Mingote, que va ser el candidat
les dues darreres cites electorals
municipals (2011 i 2015). Tot i la
previsible tria de Juzgado, durant
l'assemblea extraordinària dels
socialistes de dilluns es podran
presentar altres candidatures.

catalunya en comú

Constituït el
grup motor dels
comuns a Parets
PARETS. Dimecres va constituir-se
el grup motor de Catalunya en
Comú a Parets, un grup que estarà
coordinat per Casandra Garcia, actual portaveu del grup municipal
de Sumem Parets, i que comptarà
amb Lluís Moreno –secretari d'organització comarcal d'ICV– com
a responsable d'organització i
Blanca Rufas –coordinadora local
d'ICV– com a responsable de comunicació. L'assemblea també va
validar en votació la resta d'integrants del grup i que, de manera
provisional, s'encarregaran d'articular i coordinar la formació amb
funcions equivalents a les d'una

COMUNS El grup comença a treballar per presentar-se a les municipals
comissió executiva local.
Pel que fa a la preparació de les
eleccions municipals de l'any que
ve, el proper 15 de juliol es farà la
presentació oficial de candidats
i el 18 es faran les votacions. Segons apunten des de la formació,

"la constitució del comú local
permetrà sumar diferents sen·
sibilitats i forces d'esquerres
en la construcció d'un projecte
municipalista que posi el go·
vern municipal al servei de les
persones i del bé comú".
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POLÍTICA EL JUTGE LLARENA DÓNA VIA LLIURE A L'ACOSTAMENT DE PRESOS

Jordi Turull serà traslladat
a la presó de Lledoners
PARETS. L'exconseller Jordi Turull serà tras-

lladat la setmana que ve de la presó d'Estremera, a Madrid, on està reclòs des de finals
de març, a la presó de Lledoners, a Sant Joan
de Vilatorrada (Bages). Així ho va notificar
dimarts la Secretaria General d'Institucions
Penitenciàries, que depèn del Ministeri de
l'Interior, a la Conselleria de Justícia de la
Generalitat. La decisió arriba després que
el magistrat Pablo Llarena donés via al ministeri perquè procedís a l'acostament. Juntament amb Turull també seran traslladats
a Catalunya els consellers Josep Rull i Joaquim Forn, que s'afegiran al trasllat que ja
es va fer dimecres d'Oriol Junqueras, Raül
Romeva, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. També dimecres van ser traslladades a una presó catalana Dolors Bassa i Carme Forcadell,
en aquest cas al centre penitenciari del Puig
de les Basses, a Figueres.

Carta des d'Estremera

Just abans de marxar de Madrid, Jordi
Turull va escriure una carta des de la presó
d'Estremera en què assegurava que "no hi
ha cap presó que pugui apagar la digni·
tat, el compromís pacífic i democràtic de
tantes i tantes persones tan diferents",
en referència a les cartes que rep. L'exportaveu del govern també assegura que

CARTA DE JUNQUERAS
A LA SECCIÓ LOCAL D'ERC
El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha tramès
una carta a la secció local d'ERC de Parets en què
parla de la situació política al poble i considera que "la renúncia al càrrec de l’alcalde Sergi
Mingote obre una gran possibilitat per aconseguir el relleu en les eleccions de 2019" i que
“cal fer tot el possible per liderar el canvi”. Sobre la precampanya de les municipals, afirma que
“cal ser a tot arreu, sempre al carrer i a tots els
barris de Parets; cal explicar a tort i a dret tot
el treball dut a terme els darrers tres anys”, diu.
Junqueras també celebra l’acord per inaugurar un
monument dedicat als cinc alcaldes i regidors republicans de Parets, afusellats al Camp de la Bota
de Barcelona" i valora "molt positivament el gest
de 30 exregidors i exalcaldes paretans del PSC,
CiU, ERC, ICV-EUiA i NOPP que van signar un
manifest de suport als presos i exiliats polítics".

no té "ni una engruna" de rancúnia cap a
ningú, ni tampoc cap ressentiment malgrat
"l'enorme injustícia" del seu empresonament. "Al meu cor només hi ha espai per
la gratitud i el compromís", diu.

La llista oficialista de Aprovat el pla de
Catalunya en Comú
sanejament de Gestió
guanya a la comarca de Sòl i Patrimoni
BAIX VALLÈS. El paretà Lluís Moreno encap-

çala la delegació del Vallès Oriental al consell nacional de Catalunya en Comú. Així ho
han decidit els inscrits a la formació en les
primàries, que han enfrontat, en el cas de la
comarca, dues candidatures: Construïm en
Comú, encapçalada per Moreno, i Per un Vallès en Comú i Plural, liderada per l'alcalde de
Montornès, José Antonio Montero. En total
han participat en la votació 234 persones,
que han triat els sis representants territorials al consell nacional. El grup oficialista, afí
a Xavier Domènech i Ada Colau, ha obtingut
156 vots (66,6%) i quatre representants
–Lluís Moreno (Parets); Mireia Marín (Mollet), Àlex Vega, (les Franqueses), i Carolina Gabaldón (Lliçà de Vall)–, mentre que el
grup alternatiu ha obtingut 78 vots (33,3%)
i dos representants –José Antonio Montero (Montornès), i Esther Resina (Lliçà
d'Amunt)–. Moreno, que a l'últim moment
va substituir Marín com a cap de llista per
una qüestió d'ordre intern, es mostra "sa·
tisfet per la renovació d'òrgans interns
per encarar amb més força les elecci·
ons del 2019". Dos baixvallesans més
–Antonio López, de Mollet, i Jordi Manils, de
Montmeló–, també formaran part del consell
nacional de Catalunya en Comú.

LA LLAGOSTA. La junta general de l’empresa

municipal Gestió Municipal de Sòl i Patrimoni ha aprovat el seu pla de sanejament i
els comptes de l’exercici 2017, que va tancar
amb unes pèrdues de 53.249,07 euros. Les
decisions de la junta hauran de ser ratificades ara per l’Ajuntament al ple de juliol. Segons fonts municipals, el patrimoni net a 31
de desembre era de -244.457 euros. Per tal
de reequilibrar la situació patrimonial de la
societat, la junta general va aprovar en l'última reunió moviments financers per posar el
patrimoni en positiu amb els diners que ja ha
avançat l’Ajuntament en concepte de préstec
a la societat. Finalment, es fixarà un capital
social de 10.000 euros. “Apostem per la
continuïtat de la societat municipal per·
què creiem en la gestió pública de serveis
tan importants com el CEM El Turó”, ha
assegurat el president de l'empresa pública
i alcalde de la Llagosta, Óscar Sierra, qui també ha indicat que “properament farem una
inversió forta en eficiència energètica i de
renovació de la maquinària del gimnàs”.
Segons l’Ajuntament, amb les mesures aprovades ara “es posa fi a la incertesa crea·
da des que es conegués que els comptes
aprovats el 2012 i el 2013 eren erronis i
no donaven beneficis sinó pèrdues”.

CERTIFICADOS MÉDICOS PARA RENOVACIÓN Y OBTENCIÓN DE CARNÉ DE CONDUCIR
· PERMISOS DE ARMAS · TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS ·
CERTIFICADOS NÁUTICA · GRÚAS Y TORRE MÓVIL · DEPORTE · SUBMARINISMO Y PESCA

NUESTROS SERVICIOS
n No hace falta cita previa ni traer fotos.
n Entrega inmediata provisional de DGT
para conducir. n Tramitación gratuita.
Solamente se paga la tasa de tráﬁco.
n Recibe su carné en casa. n Reclamación gratuita si no lo recibe. n Recuperación gratuita del carné caducado, mismo
precio. n Entrega gratuita de fotos para
las obtenciones de permisos.

PRECIO ESPECIAL
EMPRESAS Y GRUPOS

45€

Información al

639 857 650

NUESTROS CENTROS
MOLLET DEL VALLÈS
Carrer l’Alsina
08100 Mollet del Vallès
93 593 99 50
info@cermsa.com

LA LLAGOSTA
C/ Dr. Fleming, 2. Local 1
08120 La Llagosta
93 574 36 74
lallagosta@cermsa.com

LUNES
11-13 h
JUEVES 17 - 20 h
SÁBADO 11 - 13 h

MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES

18 -20 h
11 - 12 h
18 - 20 h

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

20.00 -21.00 h
09.30 - 10.30 h

PARKING
GRATUITO
30 MIN

PZA. PAU CASALS
(Frente
Ayuntamiento)

TODA LA INFORMACIÓN EN WWW.CERMSA.COM
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ECONOMIA

Nocilla celebra 50 anys amb un canvi de recepta

Pau Relat, a la Generalitat

Nocilla, una de les marques de la companyia baixvallesana Idilia Foods,
celebra 50 anys amb el llançament d'una nova recepta que substitueix
l'oli de palma per oli de gira-sol alt oleic i mantega de cacau. La firma
també ha traslladat recentment la producció de Nocilla de Montmeló a
Parets. En 50 anys la firma ha venut més de 700 milions de gots de Nocilla.

El conseller delegat del grup Mat Holding i
president de la fundació empresarial FemCat, el
baixvallesà Pau Relat, va reunir-se dilluns amb
el president de la Generalitat, Quim Torra, per
exposar-li els eixos principals de la fundació.

ESTRATÈGIC ADMINISTRACIONS, EMPRESES I SINDICATS TREBALLEN DE MANERA CONCERTADA

Reptes de futur de la comarca

FORMACIÓ PER A PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL
emfo

La Taula Vallès Oriental Avança presenta la diagnosi estratègica per
orientar les iniciatives futures en desenvolupament social i econòmic

x.l.

BAIX VALLÈS. L’envelliment de la

població, la precarització de les
condicions de treball, la manca de
gestió dels polígons o la manca de
sostenibilitat del model actual de
mobilitat dels ciutadans són alguns
dels reptes futurs de la comarca
identificats en la diagnosi estratègica del Vallès Oriental, presentada
dimecres a l’auditori d’Inkemia de
Mollet per la Taula Vallès Oriental
Avança. La Taula, formada per 29
ajuntaments, el Consell Comarcal,
UGT, CCOO, Pimec i UEI, va encarregar fa uns mesos a l'empresa Actíva Prospect l’anàlisi dels reptes i
les oportunitats de la comarca com
a pas previ a la redacció del Pla
Estratègic de Desenvolupament
Econòmic Local i l'Ocupació del Vallès Oriental, que serà el pla d’acció
dels agents socials i econòmics de
la comarca per als propers anys.
Entre els reptes identificats destaca l'oportunitat de les administracions i els agents socials i econòmics
del territori de treballar de manera
concertada, així com, en realció amb
el teixit productiu, la reindustrialit-

SERVEIS INFORMÀTICS
ORDINADORS I COMPONENTS
SERVEI TÈCNIC
XARXES I COMUNICACIONS
INTERNET

Fi de curs per als auxiliars de conserge
Aquesta setmana ha acabat la segona edició del curs formatiu d’auxiliar
de consergeria i de control d’accessos del programa SIOAS 2017 organitzat
per l'Ajuntament a través de l'EMFO. En les dues edicions, un total de 21
persones de Mollet s’hi han format i fins ara vuit ja han aconseguit feina.
VALLÈS AVANÇA La Taula va presentar dimecres la diagnosi estratègica
zació basada en la innovació, el coneixement i l'augment de la productivitat, l'obsolescència dels polígons
industrials per manca de gestió o
l’escassetat de mà d’obra tant en la
indústria com en el transport. En
mobilitat s'assenyala l’augment del
transport de mercaderies i la manca sostenibilitat del model actual de
mobilitat dels ciutadans, i en treball
i ocupació la precarització de les relacions i condicions laborals, l’ocupabilitat dels col·lectius amb baixos
nivells d’instrucció o l’adequació de
l’oferta formativa als requeriments

empresarials entre d’altres. La diagnosi també apunta la necessitat
d’atendre una població cada cop
més envellida i els col·lectius més
necessitats, o l’impacte de l’activitat
productiva en el medi ambient o la
consciència en els hàbits de consum. Jordi Xena, vicepresident del
Consell Comarcal, destacava que
“el Vallès Oriental és una de les
comarques més diverses de Cata·
lunya, i això fa, justament, que el
ventall de possibilitats sigui molt
ampli i que puguem marcar acci·
ons en molts àmbits”. i x.l.

La solució als teus
problemes informàtics
Servei a particulars i a empreses

REPARACIÓ I VENDA

El projecte Talents en potència
arriba a Montmeló i Montornès
MONTMELÓ / MONTORNÈS. El Consell Comarcal ha iniciat enguany el
projecte Talents en potència adreçat a receptors de la renda garantida de ciutadania i persones amb
discapacitat o trastorn mental. El
projecte, que al Baix Vallès es du
a terme a Montmeló i Montornès,
està impulsat pel Departament de
Treball i cofinançat pels mateixos
municipis on es desenvolupa. TaATENCIÓ PROFESSIONAL
PERSONALITZADA

Palaudàries 5
Mollet del Vallès

935 792 122
www.mdvnetinformatica.com

lents en potència ofereix itineraris personals d’inserció adreçats a
millorar l’ocupabilitat dels participants, i ho fa mitjançant processos
d’orientació individualitzats que
permetin definir els objectius laborals i treballar les competències
necessàries per a assolir-los. També s’ofereix formació en competències transversals i pràctiques a
empreses, i el procés finalitza quan
la persona aconsegueix la inserció
laboral. Un professional tècnic especialitzat en orientació i inserció
acompanya a les persones en el
seu procés. A més, el projecte també està obert a la participació de
les empreses que desitgin incorporar persones en pràctiques amb
intenció de contractació.
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INNOVACIÓ ÀMBIT B30 MARCA A MOLLET EL PLA DE TREBALL

Impuls de l'economia
circular als sectors químic,
metal·lúrgic i alimentari
MOLLET. Concretar en quins sec-

tors i de quina manera es pot aplicar el model d’economia circular
és l'aspecte més rellevant en què
treballa actualment l’associació
Àmbit B30, el consell plenari de la
qual va reunir-se dilluns a Mollet
per fer balanç de les accions dutes
a terme l’últim any en camps com
la innovació i la mobilitat i per
marcar els passos a seguir en el futur, com el planejament o l’economia circular. Segons explicava el
president d’Àmbit B30 i alcalde de
Mollet, Josep Monràs, “el primer
trimestre de l’any que ve estarà
en marxa un pla molt innovador
sobre l’aplicació de l’economia
circular en sectors com el quí·
mic, el metal·lúrgic i l'alimenta·
ri”. “Es tracta de minimitzar el
volum de recursos i residus que
generen aquests sectors en els
seus recorreguts de producció
i, alhora, crear noves oportuni·
tats de creixement i ocupació i
impulsar la innovació i la com·

petitivitat”, deia Monràs.
Pel que fa a la mobilitat, el president de l’Àmbit B30 també apostava per impulsar noves vies que millorin la connectivitat a l’entorn de
la B30 per reduir l’impacte circulatori i ambiental, com podria ser
la B40 o Quart Cinturó, i avançava
que després de l'estiu s'organitzaran unes jornades "on podrem
debatre amb la Generalitat els
seus plantejaments per millo·
rar a curt i mitjà termini els pro·
blemes de mobilitat que patim,
que van més enllà del corredor
mediterrani o de posar noves
línies de bus en determinats po·
lígons industrials”.
Àmbit B30 també promou estratègies per millorar la competitivitat de la indústria i la connexió
dels sectors de la innovació i la tecnologia amb les empreses a través
del projecte HUBb30 liderat per la
UAB i Eurecat. “Cal aproximar en
una mateixa taula els dos sec·
tors”, apuntava Monràs. i

COMERÇ VAN PARTICIPAR-HI 35 ESTABLIMENTS DEL POBLE
m.barrio

EMPRESES

La tèxtil Mango
completa el
seu trasllat
a Lliçà d'Amunt
PARETS. Mango ja ha completat

Shopping Night tropical a la Llagosta
L’activitat comercial, lúdica i festiva va ser protagonista divendres a la Llagosta
fins a la mitjanit. Va ser en la primera edició de la Shopping Night, una vetllada
organitzada per l’Associació de Comerciants i Serveis (ACIS) i que va comptar amb
la participació de 35 establiments del poble i la col·laboració de diverses entitats.
El carrer Estació, l’avinguda Onze de Setembre i els passejos Joan Miró i Pintor
Sert van ser els espais que van transformar-se per oferir un ambient tropical.

Amazon anuncia
la contractació de
1.600 persones
enguany a l'Estat

El Baix Vallès ja
té menys de 7.000
aturats, la millor
xifra en deu anys

MARTORELLES. Segons informava

BAIX VALLÈS. Els vuit municipis del

fa uns dies la firma nord-americana de comerç electrònic Amazon,
amb seu al polígon Can Roca de
Martorelles, la companyia crearà
més de 1.600 llocs de treball fixos
a tot l’Estat aquest any, de manera que duplicarà la seva plantilla
respecte al tancament del 2017.
Segons fonts de l'empresa, bona
part de les noves incorporacions
es produiran als centres logístics
oberts fa uns mesos a Martorelle si
el Prat de Llobregat, així com també a Getafe i a les noves oficines
corporatives que la companyia té
a Madrid. Amazon també ha informat que la inversió de l'empresa
a l'Estat ha estat de 1.100 milions
d'euros des que hi va aterrar per
primera vegada l'any 2010.

Baix Vallès van registrar durant el
mes de juny un descens de l’atur de
228 persones (-3,2%), xifra que situa el total de desocupats en 6.997.
Aquesta és la millor xifra dels darrers 10 anys, tot i que el descens
mensual ha estat més moderat que
en mesos de juny d'anys anteriors,
quan es notava més clarament l’increment de contractacions de cara
a la temporada d’estiu. Per municipis, Sant Fost, la Llagosta i Montornès és on més s’ha reduït l’atur,
per sobre del 4%. En comparació
amb l'any passat, els descensos
més pronunciats han estat a Santa
Maria (-19,5%), Mollet (-10,3%)
i la Llagosta (-8,5%). Actualment
la taxa d'atur al Baix Vallès és de
l'11,7% de la població activa.

el trasllat de l’activitat de la seva
planta logística de Parets al seu
complex de Lliçà d'Amunt. Ha estat
un procés que s’ha anat fent l'últim
any i que s’ha acabat fa poques setmanes. Amb tot, fonts de l’empresa
tèxtil deixen clar que la planta paretana “no tanca”, ja que no s’ha
traslladat el 100% de l’activitat,
sinó que a la planta de Parets es
mantindran els processos manuals, els que no poden automatitzar,
que són els que sí que es faran a
les instal·lacions de Lliçà. Primer
es va fer el trasllat de les peces de
roba penjades, i fa uns mesos es va
iniciar el de les plegades, que és el
que ara s’ha completat. A Parets, en
canvi, es mantenen tasques com
devolucions o canvis, que s'han de
continuar fent a mà.

Canvi en la gestió

De fet, la nau de Parets ja fa uns
anys que no està gestionada directament per Mango, sinó per Jevaso,
una empresa especialitzada en logística multimarca. “Ara a Parets
també es distribueix roba d'In·
ditex o Desigual, però el gran
gruix de l’activitat continua sent
de Mango”, expliquen les mateixes
fonts. “Després que es fabriqui la
peça de roba al país que sigui,
la cadena logística passarà tota
per Lliçà, i la que no es pugui au·
tomatitzar passarà per Parets”.
A més, no està previst que l’antiga activitat d’outlet que s'oferia a
Parets es recuperi a Lliçà. Amb tot,
Mango manté dos dels principals
outlets de Catalunya, el de la Roca
Village i el de les oficines centrals
de Palau-solità i Plegamans.

dv, 6 juliol 2018

19

20

dv, 6 juliol 2018

OPINIÓ

Editorial

Tancament de línies al CFA

UN NEGOCI SUCULENT
La macrooperació Enredadera ha esclatat a una cinquantena d'ajuntaments de
l'Estat, entre els quals el de Mollet del Vallès, on la Policia Nacional i la Fiscalia
Anticorrupció investiguen el cap de servei de tecnologia i comunicacions per
un suposat frau en la contractació del sistema de control i pacificació del trànsit.
La investigació posa sobre la taula els presumptes tractes entre el detingut i
l'empresa, Aplicacions Gespol, anteriorment Bilbomática, concessionària del
servei conegut com a foto-vermell, que ja de per si ha estat criticat i polèmic
a la ciutat des de la seva posada en marxa tant per veïns afectats com pels
grups majoritaris de l'oposició. El servei suposa un suculent contracte per a
l'empresa, que, a banda de cobrar un fix d'uns 435.000 euros, s'emportava el
34% de la recaptació de les infraccions detectades per la xarxa de dispositius.
El funcionari, un càrrec directiu de l'Ajuntament, ha estat suspès de les seves
funcions, una mesura totalment necessària que ha vingut acompanyada de
la petició d'un auditoria dels serveis jurídics municipals per estudiar a fons
tots els contractes en què hagués participat l'investigat. Cal, però, que tota
aquesta informació, paral·lela a la via judicial, es traspassi amb transparència
i celeritat per esvair cap sospita que pugui esquitxar la institució local.

Autogestió, cert temor i molta il·lusió
MURIEL

COMAS

Presidenta del consell rector
de Cafè del Centre, SCCL

Sense massa reflexions, un dia començo a formar part d’una cooperativa
molt jove. Jo, que he estudiat per dedicar-me a l’àmbit social, de sobte em
sento a gust treballant de cambrera.
El que m’interessa de veritat, però,
són els meus quatre socis i tot el que
intueixo, encara tímidament, que podem arribar a ser plegats. Treballem
molt, infinitament molt. Parlem de qui
som, cap a on anem, i ho decidim totes
juntes en llargues assemblees. Amb el
temps, l’activitat econòmica es torna
més estable i mirem més enllà de l’autoexplotació. A poc a poc comencem a
integrar que no tenim jefe i que podem
canviar l’orientació laboral a què estàvem destinats.
Se suposa que sóc empresària. M’han
arribat a dir que ara estic al bàndol de
la patronal. Enmig d’aquestes conver-

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)

ses sempre hi ha algú que diu: “Que no...
que són una cooperativa!”. Però què coi
és una cooperativa de treball? Doncs
suposo que moltes coses. Per nosaltres
és el camí d’assoliment dels somnis que
cadascuna desitgem concretar. I durant
el recorregut ens resistim a què les
nostres vides les compri el mercat.
Treballem al Cafè del Centre. Servim sopars i menús de migdia. Dissenyem la carta i preparem combinats.
Fem gestions econòmiques, administratives, laborals i legals. Ara mateix
estem abolint el plàstic de les nostres
vides, mentre intentem fer les millors
paelles, reflexionem sobre el benestar
animal i ens plantegem nous models
de governança. També actualitzem
els estatuts, que ja toca, i evidentment
el règim intern. Ostres! Un soci acaba
de ser pare. Com podem dignificar la
prestació de paternitat? I així, com els
equilibristes, caminem pel desconegut
món de l’autogestió amb cert temor i
molta il·lusió. Dia a dia, amb el treball
de les nostres mans, comprem un trosset de la nostra llibertat.

sommollet.cat

somparets.cat

MAR

TORRES

Responsable d'Educació
d'EUiA Mollet

E

l curs escolar acaba amb la notícia del tancament de les dues
línies de nivell 1 i 2 matinal per
part del Departament d'Ensenyament al Centre de Formació
d'Adults de Mollet.
Una trentena d'alumnes es veuran obligats a matricular-se el curs vinent en l'horari de tarda per continuar la seva formació, fet que només han confirmat per ara
la meitat; la resta possiblement no podrà
continuar els seus estudis.
Sovint, quan parlem d'educació, pensem
en infants o joves, deixant a un costat la
formació per a les persones amb més edat.
La formació que s'imparteix en aquestes
aules té un paper fonamental en el pro-

jecte professional i personal d'aquests
alumnes, ja que els dota, a ells i a la seva
comunitat, d'eines fonamentals per al seu
desenvolupament.
Amb la diversitat com a punt de partida, la formació d'aquestes escoles
cohesiona grups heterogenis i infereix
directament de manera positiva en la
qualitat de vida i el benestar d'aquestes
persones. Per tant, resulta imprescindible facilitar a aquest col·lectiu adult
l'accés a la formació i a l'orientació sobre les diverses ofertes d'aprenentatge.
Entenem que estem parlant d'un dret fonamental que malauradament sembla no
ser prioritari.
Mentre l'educació sigui considerada una
despesa i no una inversió, es produiran casos com el que ara afecta el Centre de Formació d'Adults de Mollet. Aquesta vegada
una trentena d'alumnes haurà d’optar
entre recol·locar el seu pla de formació o
abandonar-lo. Lamentable.

Platxèria

TEMPS DE CACERA

S

’acosta l’estiu, les festes majors,
i una de singular, Sant Fermí, la
festa que ara ja porta incorporat
l’estigma de la violència contra
les dones. I no és només a Sant
Fermí que passa, però la visibilitat d’una festa mundialment reconeguda, i els fets terribles de l’any passat amb La Manada com a
etiqueta, no poden deixar-nos indiferents.
S’està destapant arreu del món la violència contra les dones, només pel fet de
ser dones, que fins ara romania amagada
darrere les convencions socials. Els moviments com Me too, Cuéntalo, Explica-ho, i
d’altres, estan fent aflorar allò que tots sabíem. Violència a les cases, a les empreses,
als carrers, a totes les classes socials, violència arreu. Indistintament de les cultures,
dels països, dels territoris, el denominador
comú és que la dona pateix discriminació,
personal, econòmica, social i violència.
Tota aquesta violència ha començat a
sortir a la llum perquè la dona ha començat a tenir capacitat de decisió pròpia. Primer les píndoles contraceptives, nosaltres
decidim si volem procrear o no. Després
la formació i l’entrada al món laboral resomlallagosta.cat

TRINA MILAN
Antropòloga
munerat, han proporcionat a la dona la
capacitat de decidir què vol fer de la seva
vida, és més, la capacitat de viure sense ser
depenent d’un home. Aquesta és la gran
revolució del segle XX i del XXI.
A més, aquesta capacitat de fer comporta la modificació de la prestació de serveis
sense remunerar que les dones han fet i
fan a totes les cultures, exercint la cura
de les famílies, fills, pares, etc. És llavors
quan l’organització social comença a necessitar una remodelació. S’ha de pagar el
que abans no calia pagar. S’ha de canviar
el concepte de societat per respondre a les
necessitats de les noves dones i homes.
És per això que algunes dones comencen
a atrevir-se a denunciar, primer morint
com el famós cas d’Ana Orantes, la dona
que va denunciar el seu marit a la televisió
andalusa i que va morir assassinada per
ell quan va tornar a casa. I després aconseguint que aquesta visibilitat faci efecte a
la societat quan surt a les pantalles de la
televisió i del mòbil. El cas de La Manada
és el darrer exemple.
Per això alguna cosa ja és diferent, tot
i que queda molta feina per fer, ara ja és
temps de cacera, les manades haurien de
començar a tremolar.

sommontornes.cat
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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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Classificats
IMMOBILIÀRIA
COMPRA
ÁTICO CON TERRAZA EN MOLLET. EST.
NORD. Ref. JV13645.
Finca con asc. 2
hab., baño con plato de ducha, amplio
salón con salida a
tza de 20 m2. Carp.
ext. aluminio. Certificat energètic: E.
Precio: 145.000 euros. Tel. 93 579 33 33.
PARETS. CAL JARDINER. Casa adosada amb 100 m2
de jardí. Certificat
energètic: E. Preu:
295.000 euros. Tel.
667 312 216.
CASA EN SANTA
MARÍA. Ref. JV13637.
2 plantas más garje.
3 hab., 2 baños, buhardilla, salón con
chimenea, cocina

Se precisa

CAMARERO/A
Interesados enviar CV a

lespruneres@yahoo.es
con salida a terraza, solárium. CEE: G.
Precio: 355.000 euros. Tel. 93 579 33 33.
MOLLET CENTRE.
Ref. DOCTOR. 102
m2, 3 hab., 2 banys,
pàrquing, 2 trasters,
Certificat energètic:
E. Pis amb estudi de
25 m2 a les golfes.
Preu: 238.000 euros.
Tel. 93 570 51 23.

E. Preu: 316.000 euros. Tel. 667 312 216.
PISO EN MOLLET CENTRO. Ref.
JV13646. Zona Peatonal. 4 hab., baño
cpto., cocina, amplio salón con salida a balcón, carp.
alum. y calefac. Pri-

mero sin asc. CEE: E.
Precio: 180.000 euros. Tel. 93 579 33 33.
CASA EN SANT
FOST RESIDENCIAL.
Magnífica Total privacidad. 5 hab. (uno
de ellos suitte con
vestidor), 2 baños,
cocina office, salón-comedor con
chimenea, buhardilla, solárium, garaje. CEE: G. Precio:
349.000 euros. Ref.
JV13563. Tel. 93 579
33 33.
PISO EN MOLLET.
EST. DEL NORD.

PARETS.
PLAÇA
DELS
GEGANTS.
Casa
cantonera
amb 60 m2 de jardí.
Certificat energètic:

Guia

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

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

Piso ref. Finca sin
asc. 3 hab., baño,
salón-comedor, 2
balcones, cocina
ref. con lavad. Suelo
parquet, vent. alum.,
calefac., a. a. CEE:
E. Precio: 125.000
euros. Ref. JV13642.
Tel. 93 568 35 45.
LLIÇÀ D'AMUNT. CA
L'ARTIGUES. Casa
a 4 vents. Piscina 8
x 4 mts. amb zona
barbacoa. Certificat
energètic: E. Preu:
346.000 euros. Tel.
667 312 216.
MONTORNÈS. Ref.

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

Major. 84 m2, 3 hab.,
2 banys, terrassa.
CEE: C. Habitatge
amb domòtica. Preu:
220.000 euros. Tel.
93 570 51 23.
PISO EN MOLLET.
COL·LEGIS NOUS.
Ref. JV13643. Ascensor, 2 hab.,
baño, cocina con
galería, salón, 2
balcones,
vent.
alum. CEE: E. Precio:
130.000 euros. Tel.
93 579 33 33.
MOTOR
FIAT 500 1.3, 70 CV,
any 2013. 67.413 km.

Preu: 7.800 euros.
Tel. 630 06 59 90.
ES VEN VOLSKWAGEN GOLF 1.2 TSI,
105 CV Edition, any
2014, 39.890 km.
Preu: 12.600 euros.
Tel. 93 593 26 44.
EN VENDA MINI
ONE 1.6D. 90 CV,
any 2013, 95.669 km.
Preu: 11.500 euros.
Tel. 630 06 59 90.
FIAT 500 LOUNGE
1.2, 70 CV, any 2014.
56.432 km. Preu:
8.100 euros. Interesados llamar al

tel. 93 593 26 44.
SE VENDE TOYOTA
AURIS 2.0 D4D Active. 126 CV, del año
2010, 102.877 km.
Precio: 8.300 euros.
Tel. 630 06 59 90.
RELAX
HOLA SOY BRUNA
colombiana
muy
cachonda. Auténtica, con pechos naturales. Me encanta
practicar sexo con
diferentes posturas.
Soy muy implicada
y viciosa. Me gusta
el francés natural,
beso con lengua,

69, lluvia dorada...
Me gustaria hacerte
disfrutar. Copa gratis. Llámame al tel.
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.
ZARA,

MASAJIS-

TA PARTICULAR. 40
AÑOS.
Cariñosa,
besucona, buenas
tetas, sexo, griego,
francés natural hasta
el final. Fiestera. Salidas. Tel. 671 27 26 11.
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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L'APARADOR

ACADÈMIA LOGOS
Avinguda Jaume I, 54, 1r pis. MOLLET
Tel. 93 570 71 19 - Facebook: @academialogosmollet

MAIL BOXES ETC / UPS
Carrer Ferrer i Guàrdia, 6, MOLLET
Tel. 93 579 54 66 - www.mbe.es - mbe102@mbe.es

L'Acadèmia Logos celebra 25 anys UPS Access Point, punt d’arribada
de les compres per internet

Aquest any 2018 l’Acadèmia Logos de
l’avinguda Jaume I de Mollet celebra el seu
25è aniversari. Per celebrar-ho, el passat
21 de juny va tenir lloc una festa a l’acadèmia, que ha aprofitat l’efemèride per
canviar de logotip i renovar la imatge. Els
alumnes del centre que van participar-hi
van rebre obsequis i van poder conèixer les
novetats de cara al curs vinent. Tot i continuar fidels a la línia habitual de treball amb

les classes d’idiomes (anglès i francès de
P5 fins a batxillerat i adults), repàs de primària, ESO i batxillerat, activitats d’estiu i
preparació per a recuperacions i exàmens
oficials d’anglès i francès, el centre tindrà
novetats en alguns cursos i horaris. Per
exemple, hi haurà formació en Business
English, un intensiu de nivell Advanced, un
taller de teatre i cançons en anglès i un altre que serà el taller de les emocions.

MBE/UPS-Mollet continua innovant en serveis seguint les noves
demandes de la societat. Ara, responent a una demanda dels seus
clients, posa en marxa UPS Access
Point, un servei pensat per fer la
vida més fàcil a tots aquells particulars que compren per internet.
MBE/UPS ofereix a tots els molletans la possibilitat de recollir els
seus paquets en un ampli horari
que va de les 9 a les 19 h, i per donar encara més facilitats ofereix
també el servei d’entrega a domicili en hores convingudes per un
preu mòdic de tres euros el paquet. Ja fa
molt temps que MBE/UPS-Mollet encapçala la revolució que suposa la venda per internet de productes de tota mena i que cal
fer arribar amb rapidesa des dels punts de
distribució a casa dels clients finals. MBE/
UPS-Mollet té la vocació de ser el millor
aliat de les empreses de Mollet per al seu
servei d'enviaments i de comunicació. Per
això ajuda les empreses i els facilita l'exportació dels seus productes a l'estranger.

Vol convertir-se en el seu one stop logistic
point per aconseguir que la logística li obri
nous mercats i n'expandeixi els horitzons.
MBE/UPS-Mollet posa a l'abast de tots els
seus clients una de les majors plataformes
tecnològiques per al desenvolupament de
la seva activitat logística, ja que les tecnologies revolucionàries fan que la logística
sofisticada sigui una realitat i que la vostra
empresa sigui un èxit. No dubteu a contactar-hi davant de qualsevol necessitat que
us pugui sorgir.
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ESPORTS

Hi haurà 51 equips a les 24 h de motociclisme

Quatre podis del SQS Team School

El Circuit acollirà les 24 hores de motociclisme a partir d'avui
divendres amb la disputa dels entrenaments. L'edició d'enguany
comptarà amb 51 equips, entre els quals hi haurà més representants
catalans que l'any passat. Seran 25 equips francesos, 24 catalans, un
portuguès i un franco-guaianès. La cursa començarà dissabte a les 12 h.

L'SQS Team School de Mollet del Vallès va
quedar segon en la categoria show dance i en
premium i tercer en la categoria júnior i en la
de parelles mini en la 6a edició del campionat
de danses urbanes celebrat a Sabadell.

BÀSQUET EL MERCAT VELL VA SER L'ESCENARI ESCOLLIT PER CELEBRAR L'ESDEVENIMENT

ALPINISME EL BROAD PEAK ÉS EL PRIMER CIM DEL 3X2X8000

Pau Gasol, protagonista en la
gala benèfica de la Fundació
Aíto García Reneses a Mollet
sergi escudero

JOSEP MONRÀS, PAU GASOL I GARCÍA RENESES En l'acte al Mercat Vell
MOLLET. Dijous, el Mercat Vell de
Mollet del Vallès va acollir la primera gala benèfica de la Fundació
Aíto García Reneses amb la presència de Pau Gasol, el jugador
català dels San Antonio Spurs de
l'NBA, qui va fer de ponent en el
simposi sobre el present i el futur
del bàsquet formatiu europeu,
moderat per l'històric periodista
de La Vanguardia Juan Antonio
Casanova, que es va celebrar després de la inauguració de l'acte
amb els parlaments de Josep Monràs, alcalde de la ciutat i responsable de l'àrea d'Esports, i del ma-

teix Aíto García Reneses.
Desenes de persones van esperar a l'estrella de Sant Boi de
Llobregat als voltants del Mercat Vell, però molts es van quedar sense poder entrar al recinte. L'entrada a la gala era de 25
euros. "A l'NBA ha arribat un
moment en què el jugador eu·
ropeu ja s'ha guanyat un gran
espai. Actualment un 33% dels
jugadors són estrangers. Això
era impensable quan vam ar·
ribar el Tony Parker, el Dirk
Nowitzki o jo mateix a princi·
pis dels 2000", va explicar Ga-

sol. A banda d'ell, en el simposi
van participar-hi altres ponents,
com el director tècnic del Joventut Badalona, Jordi Martí, el director tècnic del Baloncesto Estudiantes, Willy Vilar, el general
manager de l'Alba Berlín, Himar
Ojeda, i el director d'scouting del
FC Barcelona, Juan Llaneza. Per la
seva banda, García Reneses va recordar que "Gasol, quan jugava
al Barça, feia entrenaments in·
dividuals a les 8 del matí abans
d'anar a estudiar medicina. En
la nostra manera d'entendre
l'esport també és molt impor·
tant la formació de la persona
més enllà del bàsquet".

Acord entre Mollet i la Fundació
Justament la setmana passada, els
ajuntaments de Mollet, Manresa i
Igualada van signar un acord amb
la Fundació Aíto García Reneses, la
Unió de Consells Esportius de Catalunya i la Diputació de Barcelona
per promoure l'esport com a eina
d'inclusió social. "Som una ciutat
molt relacionada amb l'esport
en general i amb el bàsquet en
particular", va dir l'alcalde Monràs al simposi, que va acabar amb
un sopar i un lliurament de reconeixements. sergi escudero

Sergi Mingote

TANCAT A LA TENDA La meteorologia no està acompanyant l'expedició

Mingote farà un intent de
cim entre el dia 10 i el 15
PARETS. L'alpinista paretà Sergi

Mingote es proposa fer un primer
intent de cim al Broad Peak (8.047
metres) entre el 10 i el 15 de juliol
si les condicions meteorològiques
milloren respecte a l'última setmana. No ha parat de nevar a la
muntanya i en Sergi, en Lluís, en
Carlos i en Pep, els seus acompanyants en l'aventura, han hagut de
passar diversos dies tancats a les
tendes.
Però les últimes notícies que
arriben des del Broad Peak informen que la situació ha millorat i
que l'expedició ja ha pogut establir-se al Camp 2, situat a 6.200
metres d'altura. A més, les previsions diuen que hi haurà una
finestra de bon temps des d'avui
divendres fins dilluns, que l'expe-

dició intentarà aprofitar per arribar fins al Camp 3, situat a 7.200
metres d'altura, per així deixar
totalment equipada la muntanya
i acabar de completar l'aclimatació dels cossos. "De tota mane·
ra, encara hi ha molta acumu·
lació de neu i haurem de ser
molt cauts. Uns alemanys que
també estan pujant el Broad
Peak s'han trobat totalment
destrossades les tendes que
havien muntat al Camp 1 i al
Camp 2 i s'estan plantejant de
manera seriosa donar per aca·
bada la seva expedició", explica
Mingote.
Al web de Som Parets i Som Vallès es pot seguir el diari del repte
3x2x8000 World Record Guinness Solidary Project. s.e.
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A Mollet plagues fora!

La nostra prioritat, la teva salut
En el que portem d’any,
l’Ajuntament de Mollet del Vallès
ha realitzat 130 tractaments de control
de plagues urbanes i 39 accions preventives.
Aquestes actuacions s’emmarquen dins del programa municipal de
vigilància i control per combatre les plagues i protegir la salut pública.
Al marge d’aquestes actuacions, l’Ajuntament
també ha col·laborat en un estudi de diagnosi sobre mosquits al municipi que ha realitzat el
Consell Comarcal del del Baix Llobregat, uns insectes
que incrementen la seva presència a l’estiu, especialment
l’espècie del mosquit tigre.
Tot plegat s’emmarca en el programa dels serveis municipals
de Salut Pública que comporta un seguit d’accions periòdiques per
controlar i eradicar les plagues urbanes als carrers, parcs i altres espais públics, així com als equipaments municipals, que puguin afectar
la salut de les persones.

Mosquit tigre

Actuacions concretes 2018
Aquest mes de maig, per exemple, i en referència a rosegadors i paneroles, s’ha
dut a terme una campanya preventiva aixecant tots els pous del clavegueram,
dels barris on històricament més incidències, reposant enceball i pintant amb
insecticida.
Pel que fa als mosquits, les mesures se centren en desinsectacions preventives,
i en evitar les petites acumulacions d’aigües on es puguin formar larves, entre
altres, retirant bosses d’escombraries de papereres o netejant els desguassos
de les fonts públiques.
En aquesta mateixa línia, l’any 2017, es van dur a terme 237 actuacions, entre
desratitzacions i desinsectacions, acompanyades de les corresponents mesures
correctives posteriors per tal d’evitar la proliferació.
Dins el mateix programa, l’Ajuntament també ofereix informació i assessorament
a domicilis i altres espais privats, arribant a realitzar, l’any passat, 31 inspeccions
per part de tècnics municipals a comunitats de veïns i via publica.

Actuacions concretes

Com podem combatre’l

Com podem protegir-nos

Evitar acumulacions d’aigua

Evitar les picades

Recipients de l’exterior

Instal·lar teles mosquiteres

Safareigs i basses petites

Portar roba de color clar de màniga llarga,
pantalons llargs i mitjons

Drenatges o canals

Fer servir repel·lent amb precaució i seguir
les instruccions d’ús. Evitar l’aplicació a nens

Forats i depressions del terra
o dels troncs
Recipients amb larves

Curar les picades
Rentar i desinfectar.
De persistir les molèsties,
consultar al metge

130
39

tractaments
de control
de plagues
aquest 2018

accions
preventives
aquest 2018

237
31

actuacions
al 2017

inspeccions a
comunitats de
veïns i via
pública al 2017
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FUTBOL MOLLET I MOLLETENSE PASSARAN DEL GRUP 4 AL 2

ATLETISME VA COMPETIR EN EL RELLEU 4X400 FEMENÍ
jocs del mediterrani

La FCF acceptarà la petició
molletana de canvi de grup
ud moletense

TENNIS

Nicole Carricondo
es proclama
campiona del
Trofeu del CT Egara
CT EL CALDERÍ

MEDALLA MOLLETANA Carmen Sánchez és la segona per la dreta

NOU FITXATGES La Molletense va presentar les noves incorporacions
MOLLET. A falta de confirmació
oficial i segons ha pogut saber el
Diari Som, la Molletense i el Mollet
quedaran enquadrats finalment
en el grup 2 de Segona Catalana i
no en el 4 com apareixia en la proposta inicial de la Federació Catalana de Futbol.
Aquest canvi ha estat motivat
per la petició dels dos clubs molletans de passar d'un grup a l'altre

a causa de la major proximitat geogràfica amb la resta dels equips
del grup, així com de la menor dificultat del grup 2.
Per la seva banda, la Molletense ha anunciat aquesta setmana
fins a nou fitxatges –Franc Vega,
Marcos Guerrero, Victor Ruiz, Alejandro González, Abel Varón, Luis
Rubiales, Josué Fernández, David
Cordón i Gerard Fernández–.

Bronze de Carmen Sánchez
en els Jocs del Mediterrani
MOLLET. Els accidentats Jocs del

Mediterrani celebrats a Tarragona les últimes setmanes van acabar la setmana passada amb una
medalla per a Mollet del Vallès. La
va aconseguir Carmen Sánchez,
una dels membres de l'equip espanyol femení de relleus 4x400
juntament amb Herminia Parra,

Laura Bueno i Aauri Lorena. L'atleta molletana va fer el tercer relleu i les espanyoles van acabar
amb un temps final de 3m 31s
54, el qual els dóna una plaça pel
Campionat d'Europa que es disputarà a Berlín a principis d'agost.
L'or va ser per a les italianes i la
plata per a les franceses.

POLIESPORTIU

Lliurats els premis
a l'esportivitat en
els Jocs Escolars
MOLLET. L'alcalde Josep Monràs va

lliurar els premis a l'esportivitat
en els Jocs Esportius Escolars als
equips que han fet valer els valors
de l'esportivitat durant tota la temporada. Els guardonats van ser el
prebenjamí Escola Les Planes (La
Llagosta), el benjamí UFS Mollet,
l'aleví i l'infantil de Escola Joan Abelló i el cadet de l'AV Est. de França.

NICOLE CARRICONDO
La jugadora del CT Mollet Nicole
Carricondo es va proclamar campiona en la categoria cadet en el
50è Trofeu Egara disputat al club
de Terrassa. Carricondo es va imposar en la final a Barbara Soriano, del club egarenc, per un resultat de 6-3, 1-6 i 9-7. "Pensava que
el partit no s'acabaria mai. Sort
que al final ha caigut del meu
costat", va dir la jugadora després
de guanyar el torneig.

Martínez deixa la presidència

Luís Martínez ha deixat de ser
el president del Club de Tennis
Mollet El Calderí perquè Albert
Costa, el responsable del grup
accionista majoritari del club, ha
traspassat el seu paquet d'accions al lituà Donato Tamulynas,
amic de Carles Martínez, directiu
del CT Mollet i director del grup
CMC, el qual entrena a les pistes
de El Calderí.
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KICK-BOXING VA PROCLAMAR-SE CAMPIONA DEL MÓN

PREMIS ALBERT GONZALVO I JÚLIA LAHOSA, GUANYADORS

Sant Fost reconeix els
mèrits de Judith Carricondo

aj. parets

aj. sant fost

ELS PROTAGONISTES La gala es va celebrar al Teatre Can Rajoler

LA CAMPIONA Amb l'alcaldessa Montserrat Sanmartí
SANT FOST. L'alcaldessa de Sant

Fost, Montserrat Sanmartí, va rebre divendres a l'Ajuntament Judith Carricondo, veïna del poble i
campiona del món de kick-boxing
de GBF-Fidam (Global Boxing Fe-

deration-Federació internacional)
el passat mes de juny. A l'acte hi
van assistir els seus pares i el seu
entrenador de l'Actitud Boxing
Crew de Mollet. A Carricondo se li
va fer entrega d'un ram de flors.

PATINATGE EL CP PARETS VA PORTAR-HI QUATRE PATINADORS

Parets guardona els millors
esportistes de la temporada

MOLLET. Després d'aconseguir el
Campionat de Catalunya sub-16
en 1.500 metres obstacles fa dues
setmanes, el jove atleta Marçal
Herraiz, del Club Atlètic Mollet,
va aconseguir classificar-se com
a tercer d'Espanya sub-16 en la
mateixa prova el cap de setmana
a Castelló amb una marca de 4m
33s 42. En aquest mateix campionat, Vicenç Filbà Giralt, també
del CA Mollet, va quedar 12è en la
prova de triple salt amb una marca de 12 m i 61 cm.

Or per a Víctor Fernández

Triatló) i Júlia Lahosa (Club Atletisme) van ser designats com a millors esportistes individuals en la
Nit de l'Esport de Parets celebrada
divendres al teatre Can Rajoler.
Santi Rodríguez (Club Futbol) i

Marina Platel (Futbol Sala) es van
endur el premi de millors esportistes d'equip. L’equip sub-12 de l’Associació Paretana d’Escacs i l’equip
cadet femení del Club Bàsquet
Parets van ser reconeguts com els
millors equips de la temporada.

NATACIÓ

MUNTANYISME VAN PUJAR EL MONTSENT DE PALLARS

Bronze de Sara Castillo en el
campionat d'Espanya sènior

PARETS. El cap de setmana passat

El CN Parets va aconseguir sis medalles i tres diplomes en el Campionat de Catalunya aleví de natació
disputat a Reus el cap de setmana.
La més destacada va ser l'or aconseguit per Albert Cabezuelo en
200 metres papallona.

Sara Castillo en la categoria sènior femení. Sílvia Rodríguez va ser
desena. D'altra banda, Oriol Terradas va ser quart en categoria
sènior masculí. Finalment, Carla
Pérez va ser onzena en la categoria júnior femení.

Marçal Herraiz,
3r d'Espanya en
1.500 m obstacles

PARETS. Albert Gonzalvo (Club

Sis medalles per
al CN Parets en el
campionat català

es va celebrar a A Coruña el Campionat d’Espanya júnior i sènior
de patinatge, al qual el Club Patinatge Parets va participar-hi amb
quatre patinadors. El resultat més
destacat va ser el tercer lloc de

ATLETISME

D'altra banda, l'atleta molletà Víctor Fernández va quedar primer
amb l'equip del FC Barcelona en
relleus 4x100 en el Campionat
d'Espanya sub-20 amb un temps
de 41s 82.
cmm

El Club Muntanyenc arriba als 100 cims
Unes 35 persones del Club Muntanyenc Mollet van aconseguir diumenge
fer el cim del Montsent de Pallars (2.833 m), el cim número 100 que han
fet dels 308 més representatius de Catalunya segons la Federació
d'Entitats Excursionistes. Aquesta era una de les activitats més destacades
del 75è aniversari del club molletà.
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CULTURA

Martorelles promou excursions a 10 € per als joves

Cinema a la fresca a la Llagosta

L’àrea de Joventut de l’Ajuntament engega aquest divendres amb
la sortida a PortAventura el programa Vacances Joves 2018 adreçat
a persones d'entre 12 i 30 anys. Les altres dues excursions seran al Rio
Loco de Massanes (18 de juliol), i a la base nàutica de Pineda de Mar
(25 de juliol). El preu de cascuna de les sortides és de 10 €.

En el marc de la programació Viu l'estiu 2018,
dissabte (22 h) es projectarà al parc Popular de
la Llagosta la pel·lícula Guardianes de la galaxia
Vol. 2, dirigida per James Gunn. Serà el primer
cinema a la fresca de l'estiu al municipi.

ART 'CATIFES DE CIMENT. EL MÓN DE LA RAJOLA HIDRÀULICA' ES POT VISITAR DES DE DIJOUS DE LA SETMANA PASSADA

Primera exposició sobre rajoles
hidràuliques al Museu Abelló
Hi ha exemplars des del 1866 fins al 1936, així com peces contemporànies del segle XXI
s.c.

MOLLET. El Museu Abelló va inau-

gurar dijous l'exposició Catifes de
ciment. El món de la rajola hidràulica, que serà a la ciutat fins al 16
de setembre. L'objectiu, com va
afirmar en la presentació la gerent
del Museu Abelló, Pepa Ventura,
és "acostar a Mollet la rajola hi·
dràulica, de la qual no se n'ha·
via fet mai cap exposició". Es
tracta d'una mostra itinerant produïda pel Museu de Sitges amb el
suport de la Diputació de Barcelona i que, amb aquesta, ja ha passat
per una quinzena de poblacions.
Ventura va explicar que "l'ex·
posició es vincula a una visita a
la casa museu, ja que molts dels
seus terres són de paviment hi·
dràulic, tot i que no s'han pogut
mantenir totes les rajoles, per·
què no estaven en bon estat".
També va instar els ciutadans a ser
participatius, com ja ho van ser en

PAVIMENT El Museu vol rebre fotos de les rajoles hidràuliques dels veïns
la mostra anterior, EX-GRAPHIUM:
"volem convidar les persones
que tinguin rajoles hidràuliques
a casa que els facin una foto i
ens l'enviïn. Arran de l'exposició
dels esgrafiats, ens vam trobar

que moltes persones que veien
un esgrafiat feien una foto i ens
l'enviaven i la compartíem".
Per la seva banda, Mar Balltondre, dels Serveis Educatius del
Museu, va assegurar que aquesta
exposició vol "posar un altre cop
en valor la ceràmica hidràulica,
un paviment que està a mig camí
entre la part artesanal i la indus·
trialitzada i que últimament ha·
via caigut en desús". Balltondre va
recordar que "la rajola hidràulica
va arribar a Catalunya el 1866,
però no va ser fins als anys 80
quan va tenir un gran desenvo·

lupament, als 90 va tenir un èxit
tremend i el final de la rajola hi·
dràulica a Catalunya va ser l'any
1936". L'inici de la Guerra Civil va
aturar la creació d'aquests tipus de
paviments, ja que "es buscaven so·
lucions molt més econòmiques".
Les rajoles de l'exposició arriben fins als anys 20 o 30, fortament influenciades per l’Art Déco,
tot i que, com va explicar Balltondre, també hi ha "algunes mos·
tres de ceràmica de la dècada
de 1990 i sobretot del segle XXI,
ja que l'arquitectura contempo·
rània ha tornat a agafar la cerà·
mica hidràulica per utilitzar-la
com a solució de pavimentació".

Activitats complementàries
A més de l'exposició, també es fan
visites i tallers infantils, com Dissenya la teva rajola durant el mes de
juliol de dimarts a divendres (de 10
h a 13.30 h) per a grups –s'ha de
concertar l'hora–. També al juliol,
dijous (21 h) hi haurà la visita nocturna a l’exposició i visita als terres de la Casa del Pintor –activitat
gratuïta–. Per últim, diumenge 19
d'agost tindrà lloc la visita a l'exposició amb el taller Pinta la teva
rajola (12 h) i la visita guiada a l'exposició al vespre (20 h). s.carrillo

CONCURSOS

Montornès convida
a fer viatjar
la samarreta
de la festa major
MONTORNÈS. L’Ajuntament ha con-

vocat novament el concurs fotogràfic La samarreta viatgera, un certamen que pretén donar a conèixer la
festa major de Montornès arreu del
món. Per participar-hi només cal
fer una fotografia amb la samarreta
de la festa major 2018 com a protagonista a qualsevol lloc del món.
Com a novetat d’enguany, també
hi ha un premi dotat amb el joc de
taula Feminismos reunidos. Per aspirar a aquest premi cal que la samarreta de la festa major inclogui
escrit un eslògan reivindicatiu contra les agressions sexistes. La frase
guanyadora serà utilitzada durant
la festa major en el marc de la campanya No és no, tinguem la festa en
pau, que promou Igualtat.

Premi de narrativa
curta de L'Illa
MOLLET. La Llibreria L'illa i l’espai
Vadelletra del programa Posa’t les
Piles de Ràdio Mollet convoca el 10è
premi de narrativa curta en llengua
catalana L'Illa-Vadelletra. El tema
d'enguany són els mons parallels i es poden lliurar les obres fins
al 22 de desembre. El guanyador
rebrà un lot de llibres, una nit per
a dues persones al Nus de Pedra i la
possibilitat de formar part del jurat
de la propera convocatòria.
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POPULAR NOVA EDICIÓ DEL 'GAZPACHO POR SEVILLANAS'
MARC BARRIO

ART URBÀ INICIATIVA DEL MONTORNESENC BAHARU DEMBAGA

CONCERT

Hip-hop, grafits i esport
a l’Urban Art Festival

Fi de curs de
l'Escola de Música
Pilar Torrico, que
celebra 31 anys

MONTORNÈS. El primer Urban Art

El parc de Can Mulà balla flamenc
El Centro Cultural Andaluz de Mollet, així com el Ballet Flamenco Triana de
Montcada i Reixac i el cor del Centro Cultural Andaluz de Granollers van
protagonitzar la tarda de dissabte amb les seves actuacions rocieras al parc
de Can Mulà amb motiu d'una nova edició del Gazpacho por Sevillanas, en
un dels esdeveniments més importants de l'entitat molletana.

Premi d'animació digital 3D
amb protagonisme molletà
MOLLET. El Campionat de Catalunya

d'FP de CatSkills –consistia a fer el
procés de creació d'un personatge
en 3D– va premiar el passat 26 de
juny Sergio Sánchez, de l'escola CTS
de Sabadell, com a guanyador de la

prova, que va pujar al podi acompanyat dels seus dos professors,
un dels quals és el molletà Gerard
Martínez. Tots tres aniran a Madrid
per competir a l'SpainSkills, el campionat d'Espanya.

Festival arriba dissabte a Montornès, a l'aparcament del CEM Les
Vernedes. A iniciativa de Baharu
Dembaga, veí de Montornès que
"feia temps que tenia el neguit
de fer-ho", i amb el suport de
l'Ajuntament i del Club de Bàsquet
Vila de Montornès, es farà aquesta
activitat que vol "donar-li un al·
tre aire a la cultura del hip-hop
i trencar prejudicis: no tot són
bandes i macarres", com explica
Baharu. També busca que la gent
"conegui a fons com neix aques·
ta forma de vida".

Monòlegs a la
piscina de Sant Fost
David Sas, amb Reir es vivir, engega aquest divendres (22.30 h) un
cicle de tres monòlegs a la piscina
de Sant Fost. El 13 serà el torn de
Jordi Meca, amb Yo también fui a
EGB, i Toni Garcia protagonitzarà
el dia 20 el darrer monòleg.

A les 18 h començarà l'esdeveniment amb un torneig de bàsquet
3x3, grafitis i música, i a les 20 h
serà el torn de la demostració de
dancehall i freestyle football, així
com el moment d'escalfar per a la
batalla de galls, que tindrà lloc a les
22 h. "La música i els grafitis són
una via d'escapament en certs
barris dels Estats Units, però
també ho és l'esport", diu Baharu.
Per això s'inclouen activitats esportives en aquest festival d'art urbà.
Tot plegat s'acabarà amb una
jam session i un concert de Talya
La Lia i Clara Rueda (23 h), "dues
noies molt reconegudes en el
món del hip-hop". El creador
del festival assegura que també
volia "donar-li un caire femení:
el hip-hop no és cosa d'homes,
tothom hi és benvingut". S.C.

MOLLET. El Mercat Vell acollirà

dissabte (17 h) el concert de fi de
curs de l'Escola de Música Pilar
Torrico, amb el qual també se celebrarà el 31è aniversari de l'escola.
Els assistents podran gaudir de la
música de bona part de l'alumnat
de l'escola, que amb violins, flautes travesseres i pianos interpretaran temes clàssics com Bring out
the Cider o Celtic Canon. També es
podran sentir temes més moderns
com Eye of the Tiger, Amazing
Grace o Bluemoon amb combos
formats per guitarres, bateries,
baixos i també pianos.
Participaran en el concert músics de totes les edats: des dels 4
anys fins als 50. Els més petits ho
faran tocant el violí.

MÚSICA CONCERT DE FI DE CURS DE L'ASSOCIACIÓ PAU CASALS
MARC BARRIO

Músics de cinema a la plaça Major
Amb l'arribada de l'estiu, també és torn de les actuacions de fi de curs.
És el cas de la banda de l'Associació Musical Pau Casals que dissabte va
interpretar música popular, bandes sonores i música de cinema a la plaça
Major de Mollet, sota la direcció musical del mestre Mario Roldán Muñoz.
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Els comerços i serveis de proximitat

ELS TROBAREU A

Martorelles i Sant Fost

REALE VIDA RISC

ASSEGURANCES DE VIDA
RISC, PER A LA VIDA REAL

Perquè la vida també és cuidar dels teus millors projectes.
Ens agrada la vida tal i com és, per això l’assegurem.

COBERTURES
Defunció n Incapacitat Permanent absoluta n Incapacitat Permanent Total n Defunció per Accident n Incapacitat Permanent
Absoluta per Accident n Malaltia Greu/ Malaltia Greu Terminal n
Depedència Severa i Gran Dependència n Defunció per Accident
de Circulació n Incapacitat Permanent Absoluta per Accident de
Circulació

ASSEGURANCES
ASSEGURANCES PER A LA VIDA REAL

Av. Piera, 35, local 3. MARTORELLES
mail: ar.martorelles@reale.es

T.935 705 462
F.935 796 123
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POPULAR L'ESTRENA DE LA VERSIÓ DE CATFOLKIN DE LA POLCA DE MONTMELÓ VA SER UNA DE LES GRANS SORPRESES
m.b.

TRADICIONAL
marc barrio

HOLI DOLLY La plaça de la Constitució es va tenyir dissabte de colors

GASTRONOMIA No va faltar el menjar –paella popular– per festa major

MONTMELÓ. Punt i final a qua-

de música Catfolkin, per presentar
durant el toc d'inici de festa major
la versió que la banda ha fet de la
polca de Montmeló. Abans de la
traca inicial, Martí Torras, el conductor de la festa, va anunciar la
sorpresa de la jornada: Catfolkin

Montmeló acomiada la festa major
tre dies de festa major plens de
gresca. La Holi Dolly i l'arrossada
popular van ser dues de les activitats destacades, així com els
concerts i espectacles per a grans
i petits, o les actuacions dels dia-

bles i dels gegants montmelonins
i dels castellers de Mollet
Pel que fa a la música, va destacar dijous passat la presència del
Tito Álvarez i l'Alberto González a
la plaça de la Vila, dos dels quatre
membres montmelonins del grup

JACIMENT PROGRAMA D'ACTIVITATS PER A TOTS ELS PÚBLICS

estrenava la cançó. Com a agraïment, l'Ajuntament va obsequiar
els membres de Catfolkin amb
el segell del municipi, el Mó. Just
abans, l'escriptor Màrius Serra
feia un emotiu pregó sobre la diferència i la por a allò desconegut.

POPULAR ACTIVITATS AL TEATRE DE CAN GOMÀ

Mons Observans enceta
La Irmandade celebra la 39a
les Nits d'estiu a la romana Festa de les Nacionalitats
MONTORNÈS / MONTMELÓ. El jaciment Mons Observans va encetar
dijous el cicle Nits d'estiu a la romana, amb visites teatralitzades,
tertúlies literàries, titelles, degustació de cuina romana i un còctel
de mitologia clàssica i ciència durant el mes de juliol.
Aquest divendres es farà un espectacle de titelles inspirat en textos clàssics de Plaute i Juvenal, que
narra les aventures d’un gladiador
i l’esposa d’un senador que fugen
de la ciutat de Roma per viure el
seu amor contra tot allò establert.

EL TEMPS
divendres 6

=
dissabte 7

diumenge 8

per

Un espectacle de reconstrucció del
teatre romà de titelles produït per
la Companyia Genovesa de Narratives Teatrals, per a tots els públics.
Durant la resta del mes hi haurà
altres propostes com un planetari
per descobrir els secrets que amaga el cel d’estiu, un còctel de mitologia clàssica i ciència amb un toc
d’humor, màgia i coneixement. La
programació la tancarà el convivium, un sopar degustació de cuina
romana acompanyat d’una visita
teatralitzada nocturna al jaciment,
que es farà dissabte 21 de juliol.

Felip Comas

Cel més aviat serè, amb
el creixement d’algunes
nuvolades d’evolució a la
tarda, sense més conseqüències.

Alguns núvols alts al
matí, que desapareixeran
amb el pas de les hores,
deixant una tarda clara i
assolellada.
Predomini del cel serè
durant la primera meitat del dia. A partir de la
tarda, cel enteranyinat i
calor acusada.

MOLLET. La Irmandade a Nosa Gali-

za de Mollet organitzarà aquest cap
de setmana la Festa de les Nacionalitats i Comunitats Autònomes al
pati de la seva seu social, al recinte
de Can Gomà. Es tracta de la 39a
edició d'aquest esdeveniment que,
com asseguren els organitzadors,
té "un fort arrelament a la nos·
tra localitat". S'inaugurarà divendres (21 h) amb una conferència
a càrrec del gaiter Ivan Costa, que
parlarà dels diferents instruments
musicals tradicionals gallecs. Tot
seguit, la Banda de Gaites de la Ir-

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, 28

28ºC

23ºC

25ºC

7,4

DIVENDRES, 29

28ºC

19ºC

26ºC

-

31 km/h SE

DISSABTE, 30

30ºC

19ºC

28ºC

-

24 km/h ESE

DIUMENGE, 1

29ºC

18ºC

26ºC

-

29 km/h SE

DILLUNS, 2

29ºC

21ºC

26ºC

-

32 km/h SE

DIMARTS, 3

32ºC

22ºC

30ºC

-

26 km/h SE

DIMECRES, 4

30ºC

19ºC

27ºC

-

27 km/h SE

27 km/h ESE

mandade i el grup de música Viola
amenitzaran la vetllada.
Al llarg del dissabte i el diumenge
passaran per l'escenari diferents
grups de música i ball tradicional
com el Coro Rociero de la Llagosta, el Ball de Gitanes Martorelles,
el Centro Galego de Barcelona, la
Irmandade Galega de Rubí o el
Centro Cultural Andaluz de Mollet.
Dissabte a les 22 h actuarà el grup
de música tradicional Violia vingut
des de Vigo. I l'acte de cloenda, diumenge (19 h) serà a càrrec de la
Banda de Gaites de la Irmandade.

Dissabte de festes
d'entitats populars
de Montornès
L'Associació de Veïns del Centre
de Montornès organitza dissabte la festa d'aniversari a la plaça
Pau Picasso (de 17 h a 1.30 h),
amb activitats infantils, botifarrada i orquestra. El mateix dia,
però a les 20 h, l'Hermandad del
Carmen farà el festival d'estiu al
carrer de la Casa Nova amb actuacions rocieras.

L'Alborada celebra
el patró de Galícia
a la Llagosta

L'Agrupación Cultural Galega
Alborada de la Llagosta celebrarà dissabte (18.30 h) el patró de Galícia amb una processó
amb Santiago Apòstol, una missa a l'església de Sant Josep i un
piscolabis a la seva seu.

Fi de curs de la
Joventut Sardanista
de Martorelles

La Joventut Sardanista de Martorelles celebra dissabte (20 h)
l'espectacle de fi de curs a l'Envelat de Carrencà. En acabar hi
haurà sopar. El preu per gaudir
del xou i del sopar són 10 euros,
3 euros per l'espectacle.

LLEURE

Paintball amb la
penya Bartomeus
La penya Els Bartomeus de
Montornès organitzarà diumenge el segon Bartopaintball
a la carpa del Recinte Firal. La
batalla de boles de pintura està
adreçada a majors de 16 anys.
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Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental

Tens una idea de negoci
o de projecte col·lectiu
emmarcat en l’Economia
Social i Solidària?
T’acompanyem en el procés
de manera GRATUÏTA:
contacta amb nosaltres!
A qui ens dirigim?
• Persones emprenedores que vulguin iniciar un projecte empresarial
col·lectiu
• Iniciatives d’ESS (cooperatives, fundacions, associacions, societats
laborals, etc.) que pretenguin enfortir-se, consolidar-se o enxarxar-se
• Entitats sense ànim de lucre
• Entitats socials amb activitat econòmica
• Petites i mitjanes empreses interessades en l’ESS

PuntsCoop,

els punts d’assessorament fix
de l’Ateneu Cooperatiu
PuntCoop Cardedeu
• Espai d’assessorament fix: CSETC (C/Josep Vilaseca, 23,
Cardedeu). Dilluns a la tarda, de 16 a 18 h. (Mes d’agost tancat)
• Contactar amb el CSETC a info@csetc.cat o al 93 833 43 02*
PuntCoop Granollers
• Espai d’assessorament fix: Can Muntanyola (Camí del Mig 22,
P.I. Palou Nord 08401. Granollers). Dijous al matí, de 9.30 a 13 h.
(Mes d’agost tancat)
• Contactar amb Can Muntanyola a
empresagm@ajuntament.granollers.cat o al 93 861 47 83*
PuntCoop Parets
• Espai d’assessorament fix: Parets Empreses
(Carrer Major, 1, 08150 Parets del Vallès).
Últims dijous de cada mes a la tarda, de 18h a 20h.
(Mes d’agost tancat)
• Contactar amb Parets empreses al telèfon 93 573 88 96*
PuntCoop Sant Celoni
• Espai d’assessorament fix: Centre Cultural La Clau.
Dimarts a la tarda, cada 15 dies, a partir del 3 de juliol, de 17 h a 20 h.
Per tant: 3, 17 i 31 de juliol; 18 de setembre; i 2, 16 i 30 d’octubre
de 2018. (Mes d’agost tancat)
• Contactar amb La Clau a info@laclaubaixmontseny.org*
L’Ateneu Cooperatiu espera amb ganes i il·lusió l’acollida de nous projectes
que enforteixin i facin créixer l’Economia Social i Solidària a la nostra comarca.
Per a més informació, accediu a www.ateneucoopvor.org o envieu un correu
electrònic a info@ateneucoopvor.org.

*Tot i així, l’Ateneu es pot adaptar a altres horaris depenent de les necessitats de les persones que volen rebre assessorament i/o acompanyament. En tots els casos podeu contactar amb l’Ateneu Cooperatiu del
Vallès Oriental a Info@ateneucoopvor.org o al 693 827 752.
www.ateneucoopvor.org

@ateneucoopvor

info@ateneucoopvor.org
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FESTA

MAJOR

SANTA
MARIA

de Martorelles

FESTA MAJOR LA GURRINADA I EL COUNTRY PRETENEN REACTIVAR L'AFLUÈNCIA DE GENT DE DIVENDRES, QUE NORMALMENT HAVIA ESTAT EL DIA MÉS FLUIX

Santa Maria de Martorelles es
vesteix tres dies de festa major

S'han programat una vintena d'activitats culturals, populars i esportives fins diumenge
nen tres dies de festa major a Santa
Maria amb tota mena d'activitats.
Un dels objectius de l'Ajuntament
els darrers anys, segons explica el
regidor de festes, David Escartín,
era reactivar el divendres, "que
normalment sempre havia estat
el dia més fluix de la festa major".
Per això, l'Ajuntament ho ha volgut
contrarestar amb la Gurrinada i
també amb una ballada de country
(20 h) a la pista de la marisqueria
La Flor. "La cursa aporta molta
gent als concerts de la nit, ja que,
a més dels corredors, també s'hi
acostumen a quedar les parelles,
els amics i les famílies en molts
casos". I el country també mobilitzarà prou gent, amb una trentena
de parelles ja confirmades.
A les 23 h engegarà a la plaça
Joan Matons el concert jove de The
Bazaga's, una banda que versiona
clàssics del rock dels anys 60 fins
als 90. En acabar, es farà la ja tradicional sessió de chill-out a la plaça
de l'església. "Hi serà mentre que
hi hagi gent", assegura Escartín,
que afegeix que aquesta activitat
permet reunir els veïns a passar
una estona junts sense fer gaire soroll que molesti als veïns.
Durant el dia també es podrà

arxiu

arxiu

SANTA MARIA DE MARTORELLES. Tor-

CURSA NOCTURNA Serà la tercera edició de la Gurrinada
gaudir del repic de les campanes
(12 h) –primer acte de la festa major–, una guerra d'aigua a la plaça
de l'Església (16.30 h), la salutació
de l'alcalde i el pregó a càrrec del
veí del municipi i actor Ricard Balada a la plaça Mossèn Josep Paituví (19. 30 h), i la inauguració de
l'exposició de l'il·lustrador Xavi
Mira al Casal Cultural (20.30 h).

Esport i aigua per festa major

La cursa nocturna La Gurrinada
tornarà a ser un dels actes que engeguin divendres la festa major de

AIGUA La 'Baixada de la mort' tornarà diumenge al poble

Santa Maria, a més d'un dels més
multitudinaris. Es preveu que hi
participin més de 200 corredors
–igual que en els anys anteriors–
en aquest recorregut d'11 quilòmetres de muntanya, amb 330 metres de desnivell. Els trofeus que es
lliuraran als guanyadors estan fets
pel mestre escultor Ricard Mira
amb ferralles de la indústria de
Martorelles, i representen uns corredors amb aspecte porcí fets especialment per a l'ocasió. Després
de la cursa hi haurà una botifarrada per als participants a la plaça de

l'Ajuntament, que serà el punt de
sortida (a les 22 h) i el d'arribada.
La resta d'activitats esportives
de la festa major són dissabte a les
11 h. D'una banda, a la pista Daltennis tindrà lloc la final de dobles
del torneig de tennis infantil. D'una
altra, en una especialitat ben curiosa sorgida dels jocs rurals celebrats
l'any passat, es farà la pinyolada a
la plaça de l'Església. Es tracta del
segon campionat d'escopida de pinyols d'oliva. Hi haurà premis per
als participants que facin arribar
els pinyols més lluny.

Superar la calor amb activitats
d'aigua també és costum a la festa
del poble. Per això tampoc no hi
faltarà la festa de l'escuma a la plaça de l'Església (dissabte a les 12
h), ni la Baixada de la mort al carrer
del Carme (diumenge, 11 h), que
premiarà els dos participants més
ràpids i les dues millors disfresses.

Espectacles per a grans i petits

La festa també inclou diversos
espectacles adreçats a totes les
edats. Per una banda, Galiot Teatre portarà dissabte (18 h) a la
Font Sunyera una hora del conte amb titelles sobre la història
del Patufet, el fill d'una família
"que viu als afores d’un petit
poble de muntanya anomenat
Santa Maria de Martorelles".
I diumenge (17 h) els més petits
també gaudiran a la plaça de l'Església amb l'animació infantil del
Rah-mon Roma, que portarà el
seu espectacle familiar Apali!, en
què pretén "donar coratge per a
fer-nos alçar, caminar, trescar,
cantar i ballar".
Pel que fa a la música, dissabte
anirà a càrrec l'orquestra Taxman,
que serà a la plaça Joan Matons de
les 20 h a gairebé les 2 h, i la festa
continuarà un parell d'hores més
a la Flor amb els dj Mantis i Balius.
La cultura popular prendrà protagonisme diumenge amb el ball de
gitanes de la colla de Martorelles
al poliesportiu (18.30 h) i amb el
concert de cant coral a l'església
amb la Societat Coral La Flor (20
h). L'incombustible cabaret, un xou
musical que, com afirma Escartín,
"sorprendrà els assistents", posarà la fi de festa. s.carrillo
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RESERVA TAULA

Guia de restaurants
LA LLAGOSTA
LA TROBADA
Tapes i entrepans
Av. Onze de Setembre, 31
93 156 75 16
VOSTRA VITE
Restaurant pizzería
Estació, 7
93 560 24 82
MARTORELLES
CAN RAIGUER
Cuina tradicional
Fenosa, nau 21
93 579 49 66
EL JOGLAR
Rostisseria - Braseria
Joan XXIII, 2
93 570 74 96
MOLLET
ANALÒGIC
Vins, tapes i entrepans
Anselm Clavé, 11
93 544 50 81
BEUMALA
Cuina casolana

Roger de Llúria, 7
93 593 08 21
CAL MARFÀ
Cuina casolana
i tradicional
Prat de la Riba, 13
93 593 00 04
CASA GERARDO
Cuina de mercat
Del Sol, 75
93 544 07 88
CERVECERIA RÍVOLI
Tapes casolanes
i menú diari
c. Agricultura, 9
93 570 57 57
CHINA TOWN
Cuina xinesa
Av. Burgos, 61
93 570 66 46
93 511 34 83
EL BODEGÓ
Tapes i cerveses
Berenguer III, 6
655 759 785
EL GARBÍ
Entrepans i tapes

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

C. Major, 64
93 572 38 97
BELLA LUNA
Pizzeria
Onze de Setembre, 3
93 750 31 16
GLOBAL LA LIRA
Multiespai Gastronòmic
C. Sant Isidre, 15
93 572 12 73
PARETS
MOLÍ DE VENT
Cuina casolana
Garbí, 17
93 562 16 34
LLEVANT PARK
Entrepans especials
Tenes, 1
93 562 14 28
SANT FOST
CASTANYERS
Cuina catalana
Camí Castanyers, s/n (La
Conreria)
93 593 00 42
EL XARAGALL
Cafeteria - Catering
Plaça de la Vila, 2
644 44 36 08

Gaudeix
de les nostres

Especialitats
Ibèriques

ENTREPANS TORRADES · CARN A LA BRASA
VINS · TAPES I MÉS...
C. Major, 64. Montornès del Vallès
RESERVA TAULA: 93 572 38 92 · 679 43 58 72

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

dv, 6 juliol 2018

39

40

dv, 6 juliol 2018

