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EN PORTADA

Localitzats una vintena
de focus de vespa

asiàtica al Baix Vallès

Els Agents Rurals registren i
valoren els nius i determinen quina

és la millor manera de retirar-los

Des d'aquest estiu la retirada
de nius primaris depèn d'empreses
especialitzades en control de plagues

Per això, des d’aquest estiu el procediment per 
eradicar un niu primari de vespa asiàtica depèn de 
professionals especialitzats. Mayà explica que si el 
niu és molt petit es pot actuar directament sobre ell 
amb un esprai, però que en tot cas està bé avisar la 
Policia Local o els mateixos Agents Rurals perquè 
registrin el cas, valorin la mida i les característiques 
del niu i determinin quina pot ser la millor manera 
de retirar-lo. “Nosaltres informem i valorem les 
actuacions d’acord amb els ajuntaments”, diu 
Mayà. “Si el niu es troba en espais públics, com 
equipaments o carrers i places, és el mateix 
Ajuntament qui se n’ha de fer càrrec, mentre 
que en espais privats són els propietaris els en-
carregats de retirar-los”. En aquest cas se sol re-
córrer a empreses de gestió de plagues, que actuen 
amb equipaments especials i utilitzant insecticides. 

Per tot plegat, ajuntaments i Agents Rurals de-
manen la col·laboració dels veïns sempre que es 
detecti la presència d’algun niu d’aquestes caracte-
rístiques a prop. i x.l.

BAIX VALLÈS. Els Agents Rurals van retirar al juliol 
un niu de vespa asiàtica del porxo d'una casa del 
carrer Pablo Picasso de Mollet després que una ve-
ïna el detectés darrere d'un aparell d'aire condici-
onat, mentre que a l’agost una comunitat de veïns 
del carrer Aureli Maria Escarré, al barri de l’estació 
del Nord, ha hagut d’eliminar un niu d’aquesta ma-
teixa espècie fixat a la cornisa del seu edifici. 

Aquests són només dos exemples de la ràpida 
expansió de la vespa asiàtica o velutina al Baix Va-
llès, una espècie que va arribar a la comarca ara fa 
poc més de dos anys. Als nuclis més poblats, com a 
Mollet, és on més se’n troben, sobretot perquè “hi 
ha més gent i és més fàcil detectar-los”, explica 
Enric Mayà, cap dels Agents Rurals al Vallès Ori-
ental, qui assegura que "la seva expansió ja està 
totalment consolidada a la comarca" i que poc a 
poc anirà en augment perquè és una espècie sense 
predadors naturals i amb una alta capacitat de re-
producció –un niu desenvolupat pot comportar la 
creació de fins a 50 futurs nius–.

Enguany, l’augment d’aquesta espècie ha estat 
molt important, i de fet ja se n’han localitzat exem-
plars a la mateixa ciutat de Barcelona. L’últim any i 
mig, per exemple, s’han localitzat al Baix Vallès una 
vintena d’exemplars de vespa velutina, i s’han re-
tirat mitja dotzena de nius a Mollet (2), Parets (1), 
Montornès (2), Sant Fost (1) i les instal·lacions del 
Circuit de Barcelona-Catalunya a Montmeló (1 niu).

Davant d’aquest augment, els Agents Rurals –fins 
ara encarregats de retirar els nius– han actualit-
zat el seu protocol d’actuació. “Fins ara actuàvem 
perquè podíem assumir-ho, teníem els mitjans 
per fer-ho i no suposava massa feina; però ara 
hi ha tantes actuacions que és impossible assu-
mir-les”, diu Mayà. “De la mateixa manera que 
davant d’una plaga de rates o d’escarabats no ac-
tuarien els Agents Rurals, sinó una empresa es-
pecialitzada, davant les vespes passa el mateix”. 

Una vespa peculiar
La vespa asiàtica és l’única d’Europa de color cas-
tany fosc, tret que la diferencia de la vespa euro-
pea. El cap és negre, la cara groga ataronjada i les 
potes castanyes. El tòrax és negre envellutat i els 
segments abdominals són castanys ribetejats amb 
una fina franja groga, tret d'un, que sol ser groc 
ataronjat. La mida de les obreres és de 3 cm, men-
tre que les reines poden arribar als 4,5 cm.

ESPÈCIE NOCIVA PER A ALTRES INSECTES
La vespa asiàtica és una espècie invasora tan estesa a l'àrea de Girona i Barcelona que 
fins i tot ja podria equiparar-se a una espècie autòctona. Els seus nius són arrodonits, 
de color marró i tenen l'aparença d'un coco. Tenen una textura semblant al paper, po-
den arribar a tenir grans dimensions i s’enganxen de manera molt feble a qualsevol 
lloc. “No hi ha d’haver alarma, ja que no és una vespa assassina ni gaire perillosa”, 
diu Mayà, qui assegura que és una espècie que només pica si se sent atacada. Així, tot 
i que les picades de vespa asiàtica causen un dolor intens i segueixen amb una coïssor 
semblant a la d'una cremada, les vespes no acostumen a ser agressives amb les perso-
nes si no se senten amenaçades. En l'àmbit agrícola, el dany més gran que produeixen 
les vespes asiàtiques és la depredació de les abelles de la mel fins a l'eliminació de 
colònies senceres. En aquest sentit, es calcula que un sol vesper de vespa asiàtica pot 
capturar en una temporada fins a 6,7 milions d'altres insectes.

arxiu

NIUS  Són arrodonits, de color marró i amb una textura semblant al paper

300 euros per retirar un niu
El canvi de protocol en la retirada de nius ha generat confusió entre els veïns que 
s'han trobat amb aquesta problemàtica. Els veïns afectats de l'Estació del Nord 
diuen sentir-se "desatesos" tant per la Policia Municipal com pel cos d'Agents 
Rurals. "Ens passàven d'un lloc a l'altre i ningú no ens deia res, ni què havíem 
de fer ni si vindrien a treure'l. Finalment vam haver de buscar-nos pel nostre 
compte una empresa especialitzada", expliquen. Aquestes actuacions poden 
tenir un cost superior als 300 euros. 
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Pas endavant per desdoblar la R3  
MOLLET / PARETS / MONTMELÓ. 
El govern de l'Estat ha fet un pas 
endavant per a la consecució del 
desdoblament de la línia de tren 
R3 (Barcelona-Puigcerdà) entre 
els municipis de Parets i la Garri-
ga. El nou Ministeri per a la Tran-
sició Ecològica aprovava a finals 
de juliol la Declaració d'Impacte 
Ambiental del projecte de desdo-
blament parcial, un tràmit previ 
a la licitació de l'obra, una de les 
més demandades pel que fa a la 
mobilitat al territori.

El Butlletí Oficial de l'Estat pu-
blicava el 23 de juliol la resolució 
de la Direcció General de Biodi-
versitat i Qualitat Ambiental, per 
la qual es formula la declaració 
d'impacte ambiental del projecte, 
que l'Administrador d'Infraes-
tructures Ferroviàries (Adif) – de-
penent de Foment– va presentar 
l'octubre de 2016 a l'anterior Mi-
nisteri d'Agricultura i Pesca, Ali-
mentació i Medi Ambient. 

El projecte preveu la duplicació 
de la via electrificada existent de 
la línia R3 de Rodalies de Barce-
lona,   encara de via única, al tram 
comprès entre Parets i la Garriga 
per la creixent demanda del servei 
i el trànsit actual de passatgers i 
mercaderies. L'actuació es loca-
litza en els termes municipals de 
Mollet, Parets, Montmeló, Grano-
llers, Canovelles, les Franqueses 
del Vallès i la Garriga amb un tra-
çat que comprèn poc més de 18 
quilòmetres entre les estacions 
de Parets i la Garriga, i que tam-
bé abarca les estacions de Grano-
llers-Canovelles i les Franqueses.

Només un 3% més de trens
Segons el projecte, el traçat de la 
nova via discorre gairebé íntegra-
ment en paral·lel a la línia actual, 
amb una entrevia de 4 metres, 
ampliant la plataforma actual fins 
a una amplada total màxima entre 
11 i 13,30 metres. La nova infraes-
tructura permetrà la circulació de 
trens com el model Civia amb una 
velocitat màxima de 120 km/h.

Malgrat que s'incrementarà la 
velocitat de la via, el desdoblament 
parcial no suposarà un augment 

INFRAESTRUCTURES  EL MINISTERI DE TRANSICIÓ ECOLÒGICA APROVA LA DECLARACIÓ D'IMPACTE AMBIENTAL, PAS PREVI A LA LICITACIÓ DELS TREBALLS

El projecte preveu la duplicació parcial de la via entre les estacions de Parets i la Garriga

considerable dels combois que hi 
circularan. Tot i que en el projec-
te presentat per l'Adif a principis 
de 2016 s'estimava que la infraes-
tructura comportaria la duplicació 

de la capacitat amb un nombre de 
trens més del doble que l'actual, 
l'estudi d'impacte publicat aquest 
juliol rebaixa molt notablement 
aquestes espectatives, ja que con-

clou que el nombre de trens tan 
sols es veurà incrementat un 3% 
respecte a la situació actual.

El tram compta amb un túnel 
de 54 m de longitud, construït en 

fals túnel entre pantalles, el Túnel 
d'Esteve, que duplica l'actualment 
existent a prop de Montmeló fins 
a una amplada interior de 7 m i 
una alçadade 7,15 m.

Al llarg del traçat es projecten 
fins a cinc duplicacions de via-
ductes: dos a Parets –un sobre la 
carretera C-17, de 49,3 metres de 
longitud, i un altre a sobre la rie-
ra del Tenes, de 136 metres– un 
altre a Montmeló sobre la con-
nexió de l'AP-7 amb la C-17 (26 
metres); un, el més llarg de 206 
metres, sobre el riu Congost a 
Canovelles, i l'últim sobre el tor-
rent de Can Gorchs i la N-152 a les 
Franqueses.

En el projecte s'inclou el tan-
cament perimetral de la línia de 
rodalies, del qual no disposa actu-
alment, i pantalles acústiques per 
minimitzar l'impacte del soroll 
a diversos punts de Granollers, 
Canovelles i les Franqueses, tot i 
que no a Parets ni a Montmeló, on 
l'Adif considera que el soroll pre-
dominant prové del trànsit rodat.

Projecte llargament esperat
El 2015, el Ministeri de Foment i la 
Generalitat arribaven a un acord 
per desdoblar parcialment la línia 
de Rodalies que va a Vic. La pro-
posta de la Generalitat, acceptada 
per Foment, consistia a prioritzar 
tres trams –els dos primers entre 
Parets i la Garriga– per assegurar 
una millora significativa de la fre-
qüència de pas i de la capacitat i 
de la fiabilitat de la línia, atesa la 
dificultat d’executar el desdobla-
ment de tot el tram en via única.

Mesos abans, però, el govern 
de l'Estat reconeixia la caducitat 
de l'estudi d'impacte ambiental 
redactat el 2008 i anunciava la 
redacció d'un nou informe. Final-
ment, l'Adif va presentar al 2016 a 
l'anterior Ministeri d'Agricultura 
i Pesca, Alimentació i Medi Ambi-
ent el projecte que va rebre diver-
ses al·legacions dels ajuntaments 
afectats, algunes de les quals 
es van acceptar, com una petita 
modificació del traçat a Montme-
ló per permetre la construcció 
d'una futura estació més propera 
al Circuit. Amb tot, l'edifdicació 
d'aquesta nova estació no s'inclou 
en aquest projecte.   laura ortiz

L'estudi d'impacte ambiental preveu l'habilitació de siste-
mes de contenció que garanteixin l'estabilitat de les cases 
que es troben a tocar de la línia de tren al seu pas per 
Parets. Durant la fase d'informació pública del projecte, 
tant l'Ajuntament de Parets com diversos particulars van 
fer al·legacions, algunes de les quals s'han inclòs en el 
document finalment aprovat. En concret, l'Ajuntament 
sol·licitava una "execució acurada" dels talussos entre 
l'avinguda de Catalunya i l'encreuament amb la carretera 
C-17, per poder portar a terme sense dificultat les tasques 
de manteniment d'higiene i salubritat dels espais. També 
es van rebre nombroses al·legacions particulars en relació 
amb aquesta mateixa zona. En aquest sentit, el promotor 
(Adif) indica que "el mur de contenció a dissenyar garan-
tirà l'estabilitat de les finques particulars confrontants 
amb la línia de ferrocarril", apunta el document.

De fet, aquesta és una de les demandes a l'Adif que fa 
anys que reclamen els veïns de la zona, que atribueixen 
al mal estat dels talussos l'aparició d'esquerdes a les 
cases del carrers Àngel Guimera i Sardana. El maig de 
2016, una esllavissada sobre la via de la línia de tren 

R3, a l’altura del carrer Àngel Guimerà, provocava un 
esvoranc dins el pati d'una casa i diverses esquerdes 
a les tanques que limiten amb la via. L'ampliació de 
l'amplada de la plataforma amb la futura duplicació de 
la línia ferroviària era un dels maldecaps dels veïns, que 
alertaven que amb el desdoblament els talussos serien 
encara més verticals i poc estables.

D'altra banda, en relació amb la sol·licitud de l'Ajun-
tament d'un pas superior a l'estació, així com l'ampliació 
de l'aparcament, l'Adif ha desestimat incloure la pro-
posta en el projecte de desdoblament perquè "no forma 
part de l'abast de l'actual projecte, sinó que forma part 
d'un altre projecte de construcció la redacció del qual 
es coordinarà amb l'Ajuntament", indiquen.

Pel que fa a la salvaguarda del patrimoni històric a la 
zona afectada pel desdoblament, l'Ajuntament de Parets 
va presentar la petició que tant el pont sobre la Riera de 
Tenes com l'antic dipòsit d'aigua de locomotores a vapor 
de l'estació estan inclosos en el Catàleg i Pla Especial de 
l'Ajuntament, fet que obligarà a prendre les mesures opor-
tunes de protecció durant l'execució de les obres.  l.ortiz

arxiu

Adif farà un mur de contenció 
per garantir l'estabilitat de les 
cases adjacents a la R3 a Parets

El Baix Vallès recorda les víctimes dels atemptats de Barcelona i Cambrils
Diverses poblacions baixvallesanes –com Mollet a la imatge– el passat 17 d'agost van homenatjar 
les víctimes dels atemptats terroristes de l'agost de 2017 a Barcelona i Cambrils. La Federació  
de Municipis de Catalunya va redactar un manifest en què es posava de relleu la tasca que van  
dur a terme els serveis d'emergències, mèdics i de seguretat durant aquells dies i la gran resposta 
pacífica i cívica de la societat catalana. 
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La Llagosta es manifestarà contra 
les agressions d'un grup de menors

x.l.

ALERTA  L'Ajuntament assegura que la inseguretat al poble està vinculada en bona part a aquesta família

LA LLAGOSTA. Veïns de la Llagosta 
es manifestaran dissabte (plaça 
dels Drets Humans, 19.30 h) pels 
carrers de la població per denun-
ciar la sensació d’inseguretat i 
l’incivisme que des de fa un temps 
es viu al municipi. El desencade-
nant de tot plegat són les accions 
violentes i les amenaces protago-
nitzades per un grup de 6 o 7 me-
nors d’edat d’una mateixa família, 
especialment un noi de 13 anys 
que compta amb un ampli histo-
rial delictiu i té atemorits molts 
veïns. El mateix alcalde de la Lla-
gosta, Óscar Sierra, dóna suport a 
la manifestació. “Visc al poble i 
pateixo els mateixos problemes 
que tots els veïns. Sortirem al 
carrer per plantar cara i per fer 
que aquesta família es replan-
tegi el seu model de convivèn-
cia; m’és igual si això em costa 
vots, vull que la gent estigui 
tranquil·la”, assegura.

Els fets es remunten a uns anys 
enrere, quan dues famílies nom-
broses van arribar a la Llagosta 
procedents de zones conflictives 
de Barcelona. Una ja va marxar-ne 
fa un temps, però l’altra s'hi va es-
tablir i amb el temps ha ocupat dos 
immobles, un al carrer Sant Fran-
cesc i un al carrer Brutau, on so-
vint es registren tota mena de ba-
ralles, sorolls i molèsties als veïns. 
A més, des de fa un temps, el clan 
familiar ha augmentat amb perso-
nes vingudes de fora del poble i un 
grup de menors d’edat es compor-
ta violentament amb l’entorn.  

Darrerament, els problemes de 
convivència generats per aquesta 

CONVIVÈNCIA  MOSSOS, POLICIA LOCAL I AJUNTAMENT TREBALLEN COORDINADAMENT AMB FISCALIA DE MENORS I DIRECCIÓ GENERAL D'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA

Una família amb un ampli historial delictiu i violent té atemorits bona part dels veïns 

família s’han incrementat, sobre-
tot pel que fa a agressions verbals, 
amenaces i intents d’ocupació 
d’habitatges, fins al punt que els 
veïns han decidit mobilitzar-se. 
De fet, a finals de maig una cin-
quantena de persones ja va assis-

tir al ple per mostrar el seu rebuig 
a la situació i reclamar solucions.
“Gràcies a l’actuació dels veïns 
i la policia ho hem pogut con-
tenir”, assegura l’alcalde, Óscar 

Sierra, qui comparteix el malestar 
dels veïns i assegura taxatiu que 
“no permetrem que ningú de 
fora vingui a destorbar la con-
vivència pacífica i fraternal del 
nostre municipi”. 

Reforç policial
Sierra ha explicat que des de 
l’Ajuntament es treballa per solu-
cionar el conflicte. “S’ha ampliat 
la plantilla de la Policia Local i 
s'ha aconseguit que es destini 
una patrulla dels Mossos d'Es-
quadra de forma exclusiva a la 
Llagosta”, indica. A més, també 
s’ha sol·licitat al Departament 
d'Interior de la Generalitat una 
major presència policial al muni-
cipi i s'està a l'espera de concre-
tar-la. “Amb més efectius hem 

aconseguit una actuació ràpida 
de resposta i avortar els últims 
intents d'ocupació”, apunta l’al-
calde, qui xifra en cinc els intents 
d’ocupació d’habitatges d’aques-
ta família en només un mes, tots 
frustrats per la Policia. Sobre això, 
l’alcalde assegura que l’ocupació 
d’habitatges "no és un fenomen 
que es produeixi exclusivament 
a la Llagosta", ja que “probable-
ment som un dels pobles amb 
menys pisos ocupats de la co-
marca, només 15, pel centenar 
que pot haver-hi cada any a 
Granollers”. I afegeix que el con-
sistori té “tolerància zero amb 
les ocupacions, especialment si 
són de màfies i incívics”.

Els Mossos d’Esquadra, per la 
seva banda, també han confirmat 

que treballen coordinadament 
amb l’Ajuntament i la Policia Local 
per fer serveis planificats preven-
tius, de la mateixa manera que els 
Serveis Socials municipals seguei-
xen el cas i informen regularment 
tant la Direcció General d’Atenció a 
la Infància (DGAIA) com la Fiscalia 
de Menors. “Ens consten infrac-
cions penals, que es tramiten al 
jutjat, i infraccions d’incivisme, 
que tramita la Policia Local”, 
apunten els Mossos, que passen 
tota la informació i les possibles 
denúncies al jutjat de Mollet que 
s'encarrega del cas. “El problema 
és que aquests menors no són 
imputables per l’edat que te-
nen”, afegeixen. Des de la Policia 
Local asseguren que “hi ha una 
infinitat d'intervencions, deten-
cions i informes remesos al jut-
jat i a la DGAIA, però la solució 
final no la tenen els agents, sinó 
que ha de ser un jutjat el que 
emeti una resolució final; a més, 
en el cas dels menors també hi 
intervé la Fiscalia de Menors i 
el Departament d'Afers Socials i 
Famílies de la Generalitat”.

Col·laboració ciutadana
Fonts municipals asseguren que 
es manté contacte permanent 
amb els veïns que s'han vist afec-
tats per la situació, i que tots els 
grups municipals han estat infor-
mats per l’equip de govern de la 
situació de conflictivitat generada 
per aquesta família. Sierra fa una 
crida als veïns a col·laborar amb 
la Policia i informar-la sempre 
que vegin algú intentant ocupar 
un pis, així com a denunciar o ex-
plicar als agents qualsevol proble-
ma que puguin tenir amb alguna 
d’aquestes persones perquè els 
agents puguin trametre-ho al jut-
ge que porta el cas. 

Pel que fa al futur dels menors 
violents, Sierra confia que el jutge 
es pronunciï sobre el cas aquest 
setembre.  x.l.

"Hi ha una infinitat de 
detencions i informes 
remesos al jutjat
i a Atenció a la Infància"
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MONTORNÈS. Una noia de 18 anys 
ha denunciat que el passat 11 
d'agost va patir una agressió sexu-
al a la discoteca Bora Bora Grano-
llers, situada al polígon El Raiguer 
de Montornès, per part d'un dels 
treballadors del local.

El cas se suma a altres denún-
cies públiques prèvies per com-
portaments sexistes i racistes dels 
porters i a les múltiples queixes 
dels veïns de Palou pels actes in-
cívics que es produeixen a l'en-
torn del local. Així, aquest darrer 
succés ha revifat la pressió dels 
ajuntaments de Montornès i Gra-
nollers al Departament d'Interior 
de la Generalitat perquè prengui 
mesures de seguretat i, fins i tot, 
perquè es revoqui la llicència de la 
discoteca Bora Bora. De fet, al juli-
ol, el grup parlamentari del PSC va 
portar els problemes de seguretat 
del Bora Bora al Parlament de Ca-
talunya, un debat que ERC també 
ha anunciat que vol mantenir a la 
Cambra catalana.

De fet, les JERC de Montornès 
van denunciar el darrer cas de 
presumptes abusos després que 
fos difós a través de les xarxes 
socials, i van detallar que "els 
fets van succeir als lavabos de 
noies, quan un treballador va 
abusar sexualment d'una noia 
amb tocaments sense el seu 
consentiment i ensenyant-li 
el penis". També acusa la disco-
teca per "reproduir violències 
heteropatriarcals i contra els 
nostres cossos amb publicitat, 
música i ideals patriarcals que 
ens oprimeixen a les dones i al 
col·lectiu LGTBI+". 

Els ajuntaments, per la seva 
banda, han volgut "reiterar el 

rebuig a la violència contra les 
dones. Montornès no tolera-
rà cap tipus d'agressió sexista 
vers les dones, perquè creiem 
en un poble que diu a les dones 
que poden ser lliures i no va-
lentes. També volem expressar 
el nostre ple suport a la vícti-
ma, dir-li que no està sola, i que 
treballem perquè aquest tipus 
d'accions no quedin impunes", 
apuntava fa uns dies un comuni-
cat del consistori montornesenc.

L'Ajuntament de Granollers 
també denuncia els problemes 
generats per la discoteca. De fet, 
els ajuntaments es van coordinar 
el febrer passat amb els Mossos 
d'Esquadra per tal de portar a 
terme un operatiu policial que 
va localitzar una dotzena de me-
nors de 16 anys, així com també 
es van fer 21 actes de de comís de 
substàncies estufepaents, 3 d'in-
tervenció d'arma blanca, 2 punys 
americans i 1 defensa elèctrica. 

MOLLET. Els Mossos d'Esquadra 
han confirmat que les restes òssi-
es trobades el passat mes de maig 
al costat de la via del tren de la R3 
(Mollet-Santa Rosa) serien de la ve-
ïna desapareguda el juliol del 2017, 
Mercedes, amb un "99% de proba-
bilitat". Tot i que encara falta fer el 
procés final del cas, extreure l'ADN, 
analitzar-lo i contrastar-lo amb 
algun familiar per identificar defi-
nitivament els ossos, "tot apunta 
que és ella, i així se li ha comuni-
cat a la família". El que els Mossos 
no han pogut avançar, i l'anàlisi de 
les restes difícilment revelarà, són 
les causes de la mort. "Se'n des-
coneixen les causes i es desco-
neixeran, ja que no es va trobar 
el cadàver, només restes òssies", 
asseguren fonts policials. Per això 
"no se li ha pogut fer l'autòpsia, 
així que no es podran determi-
nar les causes", asseguren.

Un any desapareguda
La Mercedes, veïna del barri de 
Santa Rosa de 70 anys i amb mobi-
litat reduïda i problemes de visió, 
va desaparèixer el juliol del 2017. 
La família va denunciar-ne la des-
aparició l'1 de juliol i els Mossos 
van fer una crida a la ciutadania 
perquè col·laborés en la recerca 
i avisés el 112 en cas de tenir al-

Les restes òssies trobades 
al maig serien de la dona 
desapareguda fa un any

mossos

arxiu

SUCCESSOS  ELS AJUNTAMENTS DE MONTORNÈS I GRANOLLERS RECLAMEN MESURES A INTERIOR

Una noia denuncia un porter 
del Bora Bora per abús sexual

DISCOTECA  Operació policial al febrer al Bora Bora

n La plataforma Change.org ha recollit 
prop de 1.500 signatures per promou-
re una denúncia col·lectiva contra la 
discoteca Bora Bora arran de diversos 
incidents que relaten els impulsors de 
la petició. Segons els signants, s'hi ven 
alcohol a menors, hi ha ampolles sen-
se precinte, es produeixen discrimi-
nacions racistes i amenaces, així com 
comportaments sexistes. Segons els 
denunciants, el lavabos de noies no 
tenen baldó i s'han denunciat abusos 
per part dels porters. La demanda a 
Change.org reclama que s'investiguin 
els porters, que hi hagi baldó als và-
ters i que "no s'utilitzin les imatges de 
menors d'edat en  vídeos promocio-
nals de forma sexual, ni de qualsevol 
persona sense el seu consentiment".

CAMPANYA PER UNA 
DENÚNCIA COL·LECTIVA 
A CHANGE.ORG

Foc a un tren de mercaderies
MOLLET. Bombers va rebre el 18 d'agost l'avís de foc en un tren de merca-
deries perilloses amb una vintena de vagons i dues locomotores a Mollet, 
a l'altura de Can Prat. Els Bombers van destinar-hi 11 dotacions i una hora 
i mitja després van tancar la feina després de foradar el sostre de la zona 
afectada i llençar escuma per apagar l'incendi, i que Adif tallés la tensió de 
la catenària. Els usuaris de l'R2 van patir retards per la inhabilitació d'una 
de les vies i també es va tallar un carril de la C-33 en sentit nord. 

guna informació. El passat mes 
de març, vuit mesos després de la 
desaparició, els Mossos confirma-
ven que encara cercaven la Mer-
cedes, un dels quatre casos oberts 
que la Unitat Central de Persones 
Desaparegudes de la policia cata-
lana encara investigava.

Tot va fer un gir quan el 29 de 
maig es trobaven restes òssies 
al costat de la via a Mollet-Santa 
Rosa, al barri de la desapareguda. 
La troballa es va fer al talús de la 
línia R3, a l'avinguda Ferrocarril. 
Unes restes que, segons confirma-
ven els Mossos, podrien ser huma-
nes i que aviat es va especular que 
podrien ser de la Mercedes.

Ara, tres mesos després, els in-
dicis policials confirmen amb una 
probabilitat molt alta que efectiva-
ment es tractarien de la molletana 
desapareguda. 
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LA LLAGOSTA
11/07 Maria Membrive Herrerias 82 anys
12/07 Gertrudis Palo Domínguez 87 anys
12/07 Montserrat Gibaja Sánchez 43 anys
16/07 Joaquim Pina Turón 86 anys
MOLLET
27/07 Vicente Llop Martínez 81 anys
29/07 Isidro Nolla Miralles 77 anys
02/08 Diego Berdugo Gómez 72 anys
03/08 Rosa Naqui Manils 95 anys
04/08 Pedro Ruíz López 61 anys
05/08 M. Josefa Sánchez Alcaide 91 anys
05/08 José Maria Vizcarra Novales 87 anys
05/08 José Plans Granollers 84 anys
06/08 Jaime Molina Dadín 51 anys
08/08 Montserrat Viñas Subirana 87 anys
13/08 María Simón Zafra 85 anys
14/08 Rosa Guiu Fusté 103 anys
14/08 Teresa Viñallonga Roca 83 anys
15/08 Francisco Santander Frías 80 anys
16/08 Dolores Ruíz Curado 88 anys
16/08 José Cerrillo Aguiñera 92 anys
17/08 Dolores Cornellas Estrada 91 anys
19/08 Maria A. García López 75 anys
22/08 Francisca Miranda López 76 anys
23/08 Maria Jordà Soler 97 anys
23/08 Cayetano Soto Jiménez 88 anys
24/08 Bartolomé Martínez Bayona 56 anys
24/08 Francisco J. Osorio Carrasco 58 anys
24/08 Juana Albacete González 96 anys
25/08 Jéssica Morales Morales 34 anys
25/08 Clemencio Utrera Araujo 78 anys
26/08 Carmen Morales Rosal 82 anys
27/08 Begoña Valtueña Santander 83 anys
SANTA MARIA
04/08 Margarita Vilaró Domingo 81 anys
27/08 Isabel Nebot Villanueva 82 anys
SANT FOST
03/08 Maria Garrido Moreno 88 anys
21/08 Amilcar Otero Fernández 77 anys
PARETS
16/07 Francisco Ruíz Moya 84 anys
24/08 Antonia Ninou Clapé 90 anys

             Dades facilitades per la Funerària 
Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols

Defuncions

13/07    Ivette Rodríguez Matallanes (Mollet)
13/07    Irina Vicente Fuentes (Mollet)
14/07    Sören Fito Gálvez (Palau-s)
14/07    Nil Romero Martínez (Caldes de M.)
13/07  Isis Lucía Nivelo Paula (Mollet)
21/07 Jordan E. Espinal Carrasco (Mollet)
23/07  Leo Mañá Oliver (Montmeló)
24/07  El Kaddouri Yousef (Mollet)
26/07  Isaac Rus (Parets)
26/07  Biel Longes Canadell (Parets)
27/07  Héctor Requena Borrego (Mollet)
27/07  Kevin Ortiz Carrion (La Llagosta)
27/07  Triana López Barreno (Parets)
01/08  Héctor Herreros Jiménez (Mollet)
01/08  Pol Parra Sández (Mollet)
02/08  Arlet Gordi Alderete (Mollet)
02/08  Luna Arance Marty (Parets)
02/08  Martí Crespo Calvo (Martorelles)
03/08  Dariel E. Parra Pinangote (Mollet)
03/08  Dídac Hernández Salas (Sta. Perpètua)
05/08  Alvaro González Soriano (Mollet)
06/08  Gabriel A. García Lourido (La Llagosta)
13/08  Laia Viñeta Vime (Mollet)

Dades facilitades per l'Hospital de Mollet 
(només consten els naixements amb 

consentiment dels pares per ser publicats)

Naixements

SANT FOST.  Joan Armengol Pedra-
gosa, històric president del Pesse-
bre Vivent de Sant Fost, va morir 
el passat 8 d'agost als 83 anys. 
Armengol va assumir el 1988 la 
presidència de l'entitat encarrega-
da d'organitzar un dels esdeveni-
ments més emblemàtics del poble, 
el Pessebre Vivent, una tradició que 
s'ha mantingut i ha anat a més les 

darreres dècades. Actualment, el 
pessebre compta amb la partici-
pació d’uns 200 veïns de diverses 
generacions que representen 28 es-
cenes al Turó de Can Teyà. Després 
de més de 30 anys, el passat mes de 
juliol, Armengol i un altre històric 
del Pessebre, Jaume Rifà, passaven 
el relleu de l'entitat a una nova jun-
ta per motius d'edat i salut. 

arxiu

OBITUARIS  DURANT MÉS DE 30 ANYS VA FORMAR PART DE LA JUNTA DE L'ENTITAT

JOAN ARMENGOL

Mor Joan Armengol, del 
Pessebre Vivent de Sant Fost

MOLLET. Els treballadors del Cen-
tre Municipal d’Esport i Salut Ca 
n’Arimon de Mollet van denunciar 
el 30 de juliol a la Policia Municipal 
diversos robatoris a les taquilles 
dels vestidors. Suposadament, el 
presumpte autor dels robatoris va 
fugir quan els agents de la policia 
es van presentar a Ca n’Arimon. 
En la fugida es va deixar a terra 
un joc de claus que obren algunes 
taquilles, la targeta sanitària i una 
motxilla amb els objectes robats. 
La policia va recuperar tots els ob-
jectes sostrets i va contactar amb 
les víctimes. Els dies posteriors es 
van dur a terme les diligències per 
un delicte de robatori.

D'altra banda, la Policia Munici-
pal de Mollet també va identificar 
fa unes setmanes el propietari d’un 
vehicles estacionat a prop de la 
comissaria que duia enganxat un 
adhesiu fals de la Inspecció Tècni-
ca de Vehicles (ITV). Els fets van 
passar el 29 de juliol a mig matí, 
quan una patrulla policial va detec-
tar que l’adhesiu de la ITV no cor-
responia al vehicle. La Policia Mu-
nicipal va obrir diligències per un 
delicte de falsedat documental. 

SUCCESSOS

Identificat 
un presumpte 
lladre al gimnàs 
de Ca n’Arimon

MOLLET. El Servei Català de Trànsit 
(SCT) ha posat en funcionament 
aquest agost el nou radar de tram 
a l’AP-7 entre Santa Perpètua de 
Mogoda i Mollet del Vallès en sen-
tit Girona. En concret, el dispositiu 
va entrar en servei el 13 d'agost. El 
cinemòmetre, ubicat entre els qui-
lòmetres 146,6 i 140,6, controlarà 
la velocitat al llarg d’un tram de 6 
km, on hi ha un límit màxim de ve-
locitat de 120 km/h. Amb aquesta 
ampliació de 6 km més de la xar-
xa viària catalana equipada amb 
dispositius de control de veloci-
tat, ja són 134,5 els quilòmetres 
controlats per aquest sistema de 
velocitat mitjana. Amb aquest nou 
dispositiu, funcionaran 28 radars 
d’aquest tipus en tota la xarxa vi-
ària catalana. L’objectiu d'aquests 
radars és reduir la velocitat ex-
cessiva o inadequada en aquests 
trams, així com la sinistralitat. 

En servei el radar 
de tram entre 
Santa Perpètua
i Mollet a l'AP-7
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Especialistes en accidents de trànsit
Dret hipotecari i cessions de crèdit 
Divorcis - Desnonaments 
Llei 2ª oportunitat - Pensions d’invalidesa

Av. Burgos, 29 1ª planta 
Mollet  del Vallès

Tel. 93 570 73 09 
www.bufetespanol.com

BUFET ESPAÑOL MOREDA
ADVOCATS

è

PARETS DEL VALLÈS. La Diputació 
de Barcelona ha lliurat a l’Ajunta-
ment de Parets un estudi de millo-
ra de la seguretat viària de la car-
retera BV-1604 en el tram urbà 
que es correspon amb l’avinguda 
de Catalunya. L'estudi proposa un 
conjunt d'actuacions a realitzar 
per millorar les condicions de se-
guretat de vianants i vehicles amb 
un pressupost de 321.500 euros.

Per millorar les condicions de 
seguretat al llarg de la travessera, 
la Diputació proposa mesures de 
pacificació de trànsit i restricció 
i ordenament de les maniobres 
de vehicles mitjançant actuacions 
puntuals. Així, es proposen actu-
acions a diferents cruïlles com la 
instal·lació d'un semàfor per regu-
lar els girs dels vehicles a l'encre-
uament amb el carrer d’Alfons XII; 
la construcció d’un pas de vianants 
elevat en el del carrer Dos de Maig, 
per ser un punt de gran afluència 
de vianants pel fet d'estar davant 
d’un equipament educatiu i espor-
tiu; i dues sobreelevacions de les 
cruïlles amb els carrers Rius i Tau-
let i Pare Castells.

També a la cruïlla amb la roton-
da de l’avinguda Pau Casals, es pro-
posa acostar els passos de vianants 

MOBILITAT  EL CONJUNT D'ACTUACIONS PLANTEJADES TENEN UN PRESSUPOST DE 321.500 EUROS

arxiu

ENCREUAMENT  L'estudi proposa un semàfor a la cruïlla amb Alfons XII

cap a la rotonda, perquè aquests 
estiguin en recorregut natural dels 
vianants. En aquest mateix punt 
es proposa endreçar els accessos 
actuals a la benzinera, donar con-
tinuïtat a la vorera pel marge de la 
benzinera i construir una illeta físi-
ca central a la carretera com a pro-
tecció del pas de vianants existent.

Entre el carrer d’Iria Bosch i el 
carrer de Súria, es proposa la im-
plantació d’un nou pas de vianants, 
protegit amb un element reductor 
de velocitat tipus esquena d’ase, 

La Diputació proposa accions
per millorar la seguretat a 
l'avinguda Catalunya a Parets 

La Llagosta renovarà cinc 
espais de jocs infantils 
LA LLAGOSTA. La junta de govern 
local va aprovar a finals de juliol 
la renovació d'espais de jocs infan-
tils, una actuació amb un pressu-
post de 363.077,71 euros subven-
cionats per la Diputació. L’objectiu 
és millorar les zones d’esbarjo que 
presenten una major deficiència, 
que tenen un ús més intens o que 
disposen de menys jocs infantils. 

A la plaça de la Sardana s'habili-
taran més elements i es millorarà 
el paviment amb una combinació 
de cautxú i sorra. A la plaça de 
l'Alcalde Francisco Javier Serrano 
se substituirà el joc de fusta, les 
jardineres laterals i es renovarà 
el paviment tou de cautxú.

Al parc infantil de la plaça de 
Cinto Pagès s'ampliarà la tanca de 

protecció i s'eliminarà l’estructu-
ra que hi ha, massa alta per al per-
fil d’usuaris, instal·lant altres jocs 
i paviment tou de cautxú.

A la plaça d’Anne Frank se subs-
tituirà la tanca de fusta, que té un 
perímetre de 43 metres i, final-
ment, a la zona de jocs del Parc 
Popular es crearan diversos ambi-
ents per grups d’edats. En aquest 
cas es preveu la instal·lació d’un 
rocòdrom en forma d’elefant i una 
tirolina. També hi haurà un multi-
joc nou i un joc de moviment tipus 
carrusel on actualment hi ha un 
joc de cordes. S'ampliarà l’espai 
tancat actual per als infants més 
petits amb jocs de sorra, casetes i 
complements amb un sorral i una 
zona pavimentada amb bancs. 

per donar continuïtat a l’itinerari 
de vianants actual, i entre el carrer 
de Sicília i el carrer del Dr. Ferran, 
per reduir la velocitat dels vehi-
cles, es proposa la implantació de 
dos elements reductors de veloci-
tat, tipus esquena d’ase.

Finalment, davant la zona es-
portiva, es proposa l’execució 
d’un element reductor tipus es-
quena d’ase, per disminuir l’ex-
cessiva velocitat dels vehicles en 
aquest tram.

Segons l'estudi de la Diputació, 
hi ha trams de la travessera que 
arriben a tenir una intensitat de 
trànsit mitjana de 21.000 vehicles 
al dia. En el darrer estudi d’anàlisi 
de l’accidentalitat que fa anual-
ment la Gerència d’Infraestructu-
res Viàries i Mobilitat, s’ha identi-
ficat aquesta carretera entre el PK 
1,00 fins al PK 2,00, com a tram de 
concentració d’accidents (TCA).  

Reforma de la plaça de l'Estatut, en marxa 
MOLLET. Aquest agost han començat les obres de la remodelació de la plaça 
de l’Estatut i els treballs preparatoris per cobrir la pista exterior del pavelló 
municipal de bàsquet de Plana Lledó de Mollet. La plaça, al barri de l’Estació 
del Nord, incorporarà jocs infantils nous i terra de cautxú, amb un cost 
aproximat de 140.000 euros. Les obres han de durar uns dos mesos. Pel que 
fa a la cobertura de la pista exterior del pavelló municipal de bàsquet de 
Plana Lledó s’allargarà cinc mesos i té un cost de 330.000 euros.

x.l.

OBRES  ELS TREBALLS TENEN UNA DURADA DE DOS MESOS

EL COST DE 363.000 EUROS SERÀ COSTEJAT PER LA DIPUTACIÓ
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ALUMINIS

COEL
Fabricación, montaje, 

reparación de 
persianas y ventanas

Consume menos energía, 
gracias a nuestras ventanas 
de última generación de 
aluminio y PVC

Ventanas
Puertas
Techos de aluminio
Toldos
Rejas
Motorización de persianas
Mamparas de baño
Mosquiteras
Vallas de jardín
Puertas PVC
Galerías
Cerramientos
PVC

2 puertas 1,25 x 1,95 m
Cristal templado 6 mm
Acabados cromados
Tratamiento antical

Si cambias todas las
ventanas de tu casa, 
TE REGALAMOS
LAS MOSQUITERAS

¿Quieres ahorrar?
nosotros te ayudamos

COLOQUE MOTOR
A SU PERSIANA

Nuestros servicios

MOTORES PARA
TOLDOS CON MANDO
A DISTANCIA

MAMPARA DE DUCHA 
Versalles

MONTAJE INCLUIDO

MONTAJE INCLUIDO

MONTAJE INCLUIDO

* Hasta � n de existencias
149€
189€

319€
LLIÇÀ

Av. Montserrat, 67 · Lliçà de Vall   Teléfonos: 938 436 339 / 619 843 546    aluminios-coel@hotmail.com    aluminioscoel.es

+IVA

+IVA

+IVA

OBRES  L'ACTUACIÓ AFECTA EL TRAM ENTRE L'ESCOLA MARINADA I LA PLAÇA DE LA PÈRGOLA

l.o.

TREBALLS  L'actuació es fa entre l'escola i la plaça de la Pèrgola

Comença la segona fase de 
la reforma del carrer Llibertat

400.000 € per reformar 
la plaça de la Salut  

Montornès habilita un 
espai de lleure per a gossos

MONTORNÈS. Aquesta setmana ha 
començat la segona fase d'obres 
de reurbanització del carrer de la 
Llibertat, a Montornès Nord. En 
els propers cinc mesos es duran a 
terme els treballs en el tram que 
va des de l'Escola Marinada fins al 
carrer de les Tres Creus, a l'altura 
de la plaça de la Pèrgola. Entre al-
tres afectacions, l'acció comporta-
rà que la via, en aquest tram, sigui 
d'un sol sentit de pujada. A més, 
els vianants hauran de circular-hi 
per la vorera del costat esquerre o 
bé desviar-se i travessar el carrer 
del Nou d'Abril, la plaça del Sud i 
la plaça del Poble.

Les obres també afectaran el 
servei d'autobús, que pujarà pel 
carrer de la Llibertat en comptes 
de fer-ho per l'avinguda del Riu 
Mogent i el carrer de Federico 
García Lorca. En direcció a Mont-
meló, l'autobús passarà pels car-
rers d'Antonio Machado, del Va-
llès i de les Tres Creus fins arribar 
a la intersecció amb l'avinguda del 

PARETS. L'Ajuntament destinarà 
uns 400.000 euros a la remode-
lació de la plaça Font de la Salut, 
un projecte que durant l'agost ha 
estat en exposició pública i que ha 
rebut les al·legacions conjuntes 
d'Ara Parets ERC i NOPP, que re-
clamen que es mantingui tot l'ar-
brat exitent actualment.

La junta de govern local de 
l'Ajuntament aprovava al juny el 
projecte executiu de la plaça, amb 
un pressupost de 399.345 euros 
(IVA inclòs). El projecte, que va 
ser triat mesos abans en un pro-
cés participatiu, inclourà tres es-
pais de jocs infantils diferenciats 
per franges d’edat –de 0 a 3 anys, 
de 3 a 6 anys i de 6 a 12 anys–, 
amb una tipologia de jocs infantils 
de fusta i dos espais d’estada amb 

bancs de pedra i de fusta, a més 
de jocs inclusius.

Per la seva banda, Ara Parets 
ERC i NOPP –que han presentat al-
legacions conjuntes– consideren 
el projecte de l'arquitecte Salvador 
Matas “excessivament interven-
cionista i ple d’elements”. Afe-
geixen que el fet de tallar i elimi-
nar 21 arbres és inadequat perquè 
"no hi ha cap motiu que ho jus-
tifiqui" i sol·liciten la preservació 
de tots els elements de vegetació.  

Els dos grups tampoc compar-
teixen la decisió d’eliminar la tan-
ca perimetral, així com els bancs 
centrals de pedra que, si cal, 
“s’haurien de reciclar” i dema-
nen que no s'enderroqui el pòrtic 
que hi ha a la confluència entre el 
carrer Sant Jaume i Butjosa. 

MONTORNÈS. L'Ajuntament està 
duent a terme els treballs per ha-
bilitar una nova zona d'esbarjo 
per a gossos al camí de la Justada, 
entre l'Escola Mogent i l'Institut 
Marta Mata, i que seria la quarta 
existent al municipi. Segons les 
previsions, les obres finalitzaran 
aquest setembre, pendents de la 

plantada de l'arbrat. El projecte, 
que es va aprovar al mes de de-
sembre, té un cost de 49.878,53 
euros i està desenvolupat per 
l'empresa Reivil SA.

L’enclavament escollit per 
ubicar aquesta nova zona és un 
terreny municipal existent en-
tre l’Escola Mogent i l’IES Marta 

El carrer de l'Estació estrena vorera 
LA LLAGOSTA. Les obres del carrer de l’Estació, entre l’avinguda del Primer 
de Maig i el passeig del Pintor Sert van acabar a començaments d'agost 
després de quatre mesos. A més de renovar el paviment i eliminar les 
jardineres també s'han canviat les canonades d’aigua i s’han fet 
modificacions a part del clavegueram. Les obres van començar a principis 
d’abril i han tingut un pressupost de 176.697,61 euros subvencionats per la 
Diputació de Barcelona.

x.l.

TREBALLS ENTRE PRIMER DE MAIG I PINTOR SERT

ARA PARETS I NOPP VOLEN QUE S'HI PRESERVI L'ARBRAT ACTUAL

LA ZONA ES TROBA AL CAMÍ DE LA JUSTADA ENTRE L'ESCOLA MOGENT I L'INSTITUT MARTA MATA

Riu Mogent, on reprendrà el seu 
recorregut habitual.

A més, hi haurà un canvi de pa-
rades, ja que la parada de l'avin-
guda del Riu Mogent-Nou d'Abril 
quedarà anul·lada, mentre que la 
del carrer de Federico García Lor-
ca es traslladarà al carrer d'Anto-

nio Machado, concretament dar-
rere de l'antic quiosc.

Està previst que la primera fase 
de les obres, que va començar a 
principis d'abril i que abasta des 
del Mercat Nuestra Señora del 
Carmen fins al número 8 del car-
rer, finalitzi a final de setembre. 

Mata, en un terreny situat al camí 
de la Justada, que segueix la traça 
del torrent de les Bruixes. Actual-
ment aquest terreny es troba deli-
mitat lateralment per les tanques 
dels patis dels dos centre educa-
tius. S'hi ha previst plantar arbres 
de fulla caduca i instal·lar-hi una 
font i diversos bancs.

La creació d'aquesta nova zona 
d'esbarjo per a gossos neix fruit 
d'una demanda veïnal, per tal de 
delimitar un espai segur i de di-
mensió adient perquè els gossos 
puguin anar deslligats. 



dv, 31 agost 2018 13
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INFORMA’T TAMBÉ DE LES NOSTRES OFERTES I PROMOCIONS EN:  MOBLES DE BANY · AJUDES TÈCNIQUES & ACCESSORIS DE BANY

FINANÇAMENT SENSE INTERESSOS (TAE 0%)
Exemple representatiu per a un fi nançament de 999 € (obra + mampara de vidre) a 12 mesos.
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 fi ns al 31/12/2019.

TRUCA I ET FAREM UN ESTUDI PERSONALITZAT I GRATUÏT · INSTAL·LEM A TOT CATALUNYA

Regal*
dutxa

termostàtica
Només durant

aquest mes

CANVIA LA BANYERA PER UN  PLAT DE DUTXA ANTILLISCANT

599€
(IVA INCLÒS)

A més, per 400 €, afegeix 
una mampara de vidre 
d’alta seguretat (6 mm 

de gruix ) amb tractament 
anticalç inclòs

El preu inclou: Plat de dutxa antilliscant 
classe 3 (mides fi ns 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

PLA RENOVE DUTXA

VISITA LA NOSTRA EXPOSICIÓ A CAMÍ DE CAN BASSA

*Només per a instal·lacions completes
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MOLLET. L’educació a Mollet. Una 
visió de 150 anys (1845-1995). 
Aquest serà el títol de les jornades 
anuals del Centre d’Estudis Molle-
tans (CEM), que com és habitual 
se celebraran durant el mes d’oc-
tubre. Amb tot, la primera activi-
tat de les jornades es vol fer coin-
cidir amb l’inici del curs escolar. 
Serà dimecres amb una xerrada a 
càrrec del director d’Escola Nova 
21, Eduard Vallory, que tractarà la 
transformació educativa com una 
necessitat social. 

Vallory és analista social especi-
alitzat en educació, doctor en Ci-
ències Polítiques i Socials (UPF) i 
també president del Centre Unes-
co de Catalunya.

La xerrada, que s’adreça a tota 
la comunitat educativa de Mollet 
–professorat, associacions de pa-
res i mares d’alumnes, alumnat, 
membres del Consell Escolar, 
inspectors...– serà dimecres 5 de 
setembre (12 h) a l’INS Aiguaviva. 

Pel que fa a les jornades del Cen-
tre d'Estudis, centrades en 150 
anys d’educació a la ciutat, faran 
un repàs dels inicis de l’escola a 
Mollet, documentats a mitjans del 
segle XIX, i seguiran per l’escola 
de la II República i el franquisme 
fins als primers anys de recupera-
ció de la democràcia. 

Montornès, dels municipis 
on més puja el preu dels 
pisos de segona mà

MOLLET. La plaça 8 de Març de 
Mollet acollirà diumenge (10 h) 
la primera gimcana canina de l'as-
sociació Adopta un Amic, que in-
augurarà la secció de veterinària. 
El preu per gos és de 5 euros, i hi 
haurà un aperitiu i un obsequi per 
a cada mascota. Adopta un Amic 
és una entitat sense ànim de lucre 
fundada fa cinc anys a la ciutat amb 
l'objectiu de rescatar animals que 
han patit un abandonament i do-
nar-los una segona oportunitat.  

Adopta un Amic 
organitza la primera 
gimcana canina

MOLLET. L'INS Gallecs és un dels 
tres centres de secundària cata-
lans –juntament amb el Montilivi 
de Girona i el Salvador Seguí de 
Barcelona– que oferirà a partir 
d'aquest curs les tutories presen-
cials del cicle d’Atenció a Perso-
nes en Situació de Dependència, 
una formació que s’impartirà en 
la modalitat a distància a través 
de l’Institut Obert de Catalunya.

La formació s'adreça a les per-
sones amb competència professi-
onal en el sector de la dependèn-
cia i la teleassistència per tal que 
puguin superar els mòduls del ci-
cle de grau mitjà d’Atenció a Per-
sones en Situació de Dependència 
i acreditar així la seva experiència 
i competències.

Amb aquesta finalitat, Ensenya-
ment ofereix 60 places del cicle 
d’Atenció a Persones en Situació 
de Dependència, que es podran 
sol·licitar en el procés de preins-

cripció entre el 12 i el 30 de se-
tembre.

Poden presentar-s'hi les per-
sones que hagin passat en anys 
anteriors per processos d’acre-
ditació de competències d’aquest 
àmbit i tingui acreditada alguna 
qualificació professional de l’àm-
bit de dependència –atenció en 
domicili, en institucions socials 
i teleassistència–. De fet, més de 
10.000 persones han acreditat 
alguna unitat de competència de 
l'àmbit de la dependència en con-
vocatòries anteriors.

Els continguts del curs inclouen 
aspectes com l'organització de 
l'atenció a les persones en situa-
ció de dependència; atenció sani-
tària; atenció higiènica; atenció i 
suport psicosocial; característi-
ques i necessitats de les persones 
en situació de dependència; te-
leassistència i suport domiciliari 
entre d'altres. 

L'INS Gallecs reforça
els estudis d'atenció
a la dependència

LA FORMACIÓ S'ADREÇA A PROFESSIONALS DE L'ÀMBIT

MONTORNÈS. La mitjana de preu 
de venda dels pisos de segona mà 
a Catalunya al juliol es va situar 
en 2.479 euros el metre quadrat, 
el 0,5% més que al juliol de l'any 
passat, segons l'índex de preus 
del portal immobiliari Fotocasa. 
El municipi on més creixen els 
preus és Premià de Dalt (Mares-
me) amb un increment del 5,5%, 
seguit de Montornès del Vallès, on 
el preu també ha crescut un 5,5% 
respecte juliol de l'any passat.

L'informe Fotocasa de Catalu-
nya estudia el comportament dels 
preus en 144 municipis. D'aquest 
cens municipal, només a 72 muni-
cipis els preus pugen. L'increment 
més gran el va registrar el munici-
pi de Premià de Dalt, amb un preu 
de 2.531 euros el metre quadrat 
i un augment del 5,5%. Els altres 

quatre municipis que incremen-
ten més el preu són Montornès 
del Vallès, un 5,5% més amb una 
mitjana de preu de 1.836 euros 
el metre quadrat, L'Arboç amb 
un preu de 1.061 euros el metre 
quadrat, el 4,8% més, Martorell 
a 1.742 euros el metre quadrat, 
el 4,2% més i Roda de Ter amb 
1.174 euros, el 4,2% més.

Per sota dels màxims
Tot i l'increment del preu dels 
pisos a Catalunya, el cost d'un 
habitatge de segona mà encara 
està un 35,9% per sota dels preus 
màxims que es van registrar al fi-
nal de la bombolla immobiliària 
al desembre del 2007. Dels 144 
municipis catalans estudiats en 
l'informe de Fotocasa, en 72 loca-
litats els preus pugen. 

DIVULGACIÓ

El CEM dedicarà 
les jornades a 
l'educació dels 
darrers 150 anys

MONTMELÓ. El Circuit de Barcelo-
na-Catalunya ha fet una donació 
de 210 monitors a la Fundació 
NASCO Feeding Minds de Ghana, 
un material destinat a crear una 
xarxa d’aules d’informàtica a es-
coles rurals de Ghana. L'objectiu 
és familiaritzar els infants amb les 
eines digitals i facilitar-los l’accés 
a la informació perquè puguin de-
senvolupar el seu talent i accedir 
al coneixement per crear oportu-
nitats i decidir el seu futur. 

El Circuit dóna 
material tecnològic 
a escoles de Ghana

PARETS. El ple de l'Ajuntament de 
Parets va aprovar per unanimitat, 
en la darrera sessió plenària ce-
lebrada al juliol, una modificació 
del reglament de distincions que 
permetrà lliurar la Medalla de la 
Vila de Parets a títol pòstum, cosa 
que obre el ventall de possibles 
reconeixements. Aquest setem-

bre tots els grups polítics amb 
representació al consistori deci-
diran quines seran les persones 
o entitats distingides en l'edició 
d'enguany –la Medalla de la Vila 
es concedeix cada dos anys–. 
L'any 2016 la Medalla va ser per a 
Maria Rosa Naqui, Juan Jorquera i 
la Colla del Ball de Gitanes.  

HABITATGE  EL COST S'HA INCREMENTAT UN 5,5% EN UN ANY

Medalles de la Vila a títol pòstum
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LA LLAGOSTA. El ple municipal del 
26 de juliol va donar compte de la 
liquidació del pressupost municipal 
de 2017, que es va tancar amb un 
resultat positiu de 928.055 euros 
i amb un romanent de tresoreria, 
una vegada feta la provisió d’insol-
vències, de 915.056 euros. Segons 
el consistori, a 31 de desembre de 
2017 les obligacions pendents de 
pagament eren de 2.336.822 euros, 
pràcticament 700.000 euros menys 
que l’any anterior. El percentatge de 
deute quedava fixat en un 38%.

Segons la regidora d’Hisenda, 
Conchi Jiménez, “el control exhaus-
tiu de la despesa i la cerca cons-
tant de subvencions han estat 
clau per aconseguir aquests bons 
resultats”. “Hem mantingut tots el 
serveis i hem fet totes les inversi-
ons previstes”, deia Jiménez. “Ara, 
gràcies a la bona gestió, podrem 
congelar els impostos de l’any 
que ve i fer front al rescat de l’em-
presa municipal i al pagament 
d’obligacions endarrerides”. i

38%

La Llagosta tanca el 
2017 amb un romanent
de 915.000 euros

AQUEST ÉS EL 
PERCENTATGE
de deute que té 
l'Ajuntament de la 
Llagosta un cop 
feta la liquidació 
del pressupost 
municipal de 
l'exercici 2017, que 
es va presentar al 
ple del consistori
a finals de juliol. 

MUNICIPAL  LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

SANT FOST / MOLLET. La batalla dels 
llaços grocs ha arribat a Sant Fost. Di-
marts a la matinada, una o diverses 
persones van arrencar part dels llaços 
grocs que fa uns dies una trentena de 
persones vinculades a l'ANC van penjar 
en un filat del carrer Buxó Baliarda per 
demanar l'alliberament dels presos po-
lítics. L'acció, que va tenir lloc davant 
el col·legi electoral l'1 d'octubre, es feia 
en el marc de les mobilitzacions que 
l'ANC fa cada dimarts a la plaça de la 
Vila, i que en aquesta ocasió va suposar 
escriure la paraula llibertat amb llaços.

Dimarts, part dels llaços estaven 

arrencats i tirats a terra, i la paraula 
llibertat desdibuixada. Membres de 
l'ANC han qualificat d'"intolerants, 
incívics i poc demòcrates" els autors 
d'aquesta acció, i el mateix dimarts al 
matí alguns voluntaris van recollir els 
llaços arrencats i van refer la paraula al 
filat. A més, en diversos punts del mu-
nicipi també han proliferat les últimes 
setmanes pintades en murs i l'asfalt 
d'alguns carrers tant de llaços grocs 
com d'altres inscripcions contràries a 
l'alliberament dels presos.

En aquest mateix sentit, dijous apa-
reixien a l'entorn rural de Gallecs un 

seguit de pintades espanyolistes tant 
en mobiliari urbà com en façanes parti-
culars. L'Associació de Veïns de Gallecs 
denunciava els actes vandàlics i recla-
mava "una condemna immediata de 
tots els grups polítics".

Pintades a la seu d'ERC Mollet 
D'altra banda, a principis d'agost ERC 
Mollet denunciava als Mossos d'Esqua-
dra que el rètol de la seva seu a la ciu-
tat havia patit pintades amb esprai, un 
acte d'"aquells que voldrien retor-
nar al pensament únic de la dictadu-
ra", apunten des del partit. i

PARETS. El paretà Jordi Turull, tancat a la 
presó de Lledoners, a Sant Joan de Vilator-
rada, ha rebut durant aquest agost el suport 
d'un grup de paretans que es va traslladar 
al centre penitenciari per acompanyar els 
familiars de Turull, que van poder visi-
tar-lo al centre. La visita va ser el dissabte 
18 d'agost, quan un grup de veïns de Parets, 
entre els quals l'exalcalde socialista Joan Se-
guer, van visitar el centre penitenciari per 
donar suport als familiars de Jordi Turull 
que van entrar a trobar-se amb ell. "Ens 
han dit que en Jordi està bé, amb moltes 
forces i convençut que la resolució de tot 
el procés judicial acabarà de manera fa-
vorable", apunten fonts del grup.

D'altra banda, el 22 d'agost, el president de 
la Generalitat, Quim Torra, i la consellera de 
la Presidència, Elsa Artadi, van visitar durant 
gairebé cinc hores els set presos independen-
tistes que es troben tancats a Lledoners. 

D'altra banda, la balconada de l'Ajunta-
ment paretà continua sense el llaç groc de 
suport als presos polítics que el govern so-
cialista va retirar "amb l'excusa de la festa 
major", denunciava el representant d'Ara 
Parets ERC, Jordi Seguer, en una piulada del 
passat 16 d'agost. Seguer reclamava ales-
hores a l’alcalde, Francesc Juzgado, que es 
tornés a col·locar el llaç groc i la pancarta en 
solidaritat als presos polítics, uns símbols 
que, a hores d'ara, encara no s'han penjat. i

@avgallecs

@jordiseguer

PROCÉS  LES DARRERES SETMANES TAMBÉ HAN PROLIFERAT LES PINTADES EN DIVERSOS PUNTS DEL BAIX VALLÈS

ELS PARETANS VAN VISITAR LLEDONERS EL PASSAT 18 D'AGOST

'Batalla' de pintades i llaços grocs

Suport a Turull a la presó

MALMÈS  Dimarts apareixien llaços grocs arrencats a Sant Fost 

A LLEDONERS  El grup de veïns es va desplaçar al centre penitenciari de Sant Joan de Vilatorrada 

PINTADES  L'Associació de Veïns de Gallecs ha denunciat l'acció

@linaguasca
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ECONOMIA
Pràctiques a l'AjuntamentJaume Barberà, a l'assemblea anual de l'AIBV
L’Ajuntament de Montornès contractarà tres 
joves d’entre 16 i 30 per treballar al consistori 
en el marc del programa Garantia Juvenil de
la Generalitat. Aquest és el tercer any que 
l'Ajuntament participa en aquest programa.

L'Agrupació d'Industrials del Baix Vallès celebrarà la seva assemblea  
anual el proper 27 de setembre al celler de Can Roda de Santa Maria 
de Martorelles, una sessió que comptarà posteriorment amb un dinar- 
col·loqui. En aquesta ocasió el convidat serà el periodista Jaume Barberà. 
Els interessats han de confirmar assistència abans del 13 de setembre.

MOLLET / BAIX VALLÈS. La tecnolo-
gia i els hàbits de consum canvien 
a passos accelerats. Tant és així 
que JC Vídeo, l’últim videoclub de 
la comarca que es mantenia actiu, 
al carrer Marià Fortuny de Mollet, 
tancarà definitivament les portes 
a mitjans de setembre. La pira-
teria primer i la irrupció els últims 
temps de les plataformes de tele-
visió digital que ofereixen serveis 
de pel·lícules i sèries a la carta 
han acabat per enfonsar els vide-
oclubs, símbol de tota una època 
durant els anys 90.

Josep Codina, responsable de 
l’establiment, lamenta que es per-
di aquest tipus de negoci, “però 
el rendiment és baixíssim i les 
perspectives no són bones, la 
progressió va a la baixa des de 
fa molt de temps”. Per tot plegat, 
Codina s’ha vist obligat a abaixar 
la persiana d’un establiment que 
durant anys s’ha anat adaptant a 
totes les novetats tecnològiques. 
“Hem passat del format Beta al 
VHS, al DVD, el blu-ray...; sem-

x.l.

JOSEP CODINA  L'establiment ha estat en servei 33 anys a Mollet

EMPRESES  DURANT 33 ANYS L'ESTABLIMENT HA OBERT FITXA DE SOCI A 17.000 CLIENTS

pre hem comprat tot el que s’ha 
editat, i això ens ha permès ser 
els últims”, comenta. “Ara ja no-
més queden videoclubs a Saba-
dell i Barcelona”.

JC Vídeo va obrir les portes el 
1985 en un petit local del carrer 
Ramon Turró 2, i el 2005 va fer el 
salt al local actual, molt més ampli 
i situat al carrer Marià Fortuny 48. 
A més, durant alguns anys tam-
bé van disposar de màquines de 

retorn de pel·lícules a la rambla 
Pompeu Fabra. 

Durant tot aquest temps ha 
obert fitxa a 17.000 clients, molts 
dels quals provenien no només de 
Mollet sinó també d’altres pobles 
de l’entorn, sobretot els últims 
temps. “La gran majoria sem-
pre ha optat per les novetats 
del moment, tot i que també hi 
ha un grup de cinèfils que han 
donat sortida a títols d’autor i 
menys comercials”, apunta Codi-
na, qui a més del lloguer i la ven-
da de pel·lícules també oferia el 
lloguer de videojocs i un espai de 
jocs en xarxa.   

Durant aquestes setmanes l’es-
tabliment liquida l’estoc dels seus 
prestatges –fins a 20.000 títols di-
ferents– a preus reduïts.  x.l.

Tanca JC Vídeo, l'últim 
videoclub de la comarca

Grifols compra 24 centres de 
donació de plasma als EUA
PARETS. La farmacèutica Grifols ha 
ampliat la seva estructura d'ob-
tenció de plasma amb l'adquisi-
ció de 24 centres de donació als 
Estats Units, fins ara propietat de 
Biotest US Corporation. Grifols, 
amb diverses seus a Parets, ha 
comprat el 100% de les accions 
de la nord-americana per 244 mi-
lions d’euros després d'obtenir el 
consentiment de la Federal Trade 
Commission (FTC), autoritat de 
defensa de la competència dels 
EUA. L'adquisició ha estat finan-
çada amb recursos propis de la 
companyia, sense emetre deute. 
L'acord assolit inclou 24 centres de 
donació –l'any passat van obtenir 
aproximadament 850.000 litres 
de plasma–, dos centres de plasma 
en construcció i altres actius, entre 
els quals destaquen capital circu-
lant per valor d'uns 40 milions de 

dòlars. La compra permet a Grifols 
reforçar el pla d'obertura de cen-
tres de donació iniciat el 2015 per 
incrementar i diversificar l'accés 
la seva principal matèria primera i 
disposar de més plasma per a fina-
litats terapèutiques.

Actualment, Grifols compta amb 
214 centres a EUA i 35 a Europa 
després de l'adquisició de l'ale-
manya Haema, la major xarxa in-
dependent de centres de donació 
d'Alemanya, i es converteix així 
en la companyia líder en obtenció 
de plasma amb 249 centres entre 
Estats Units i Europa. En el marc 
d’aquesta expansió, Grifols també 
ha acordat la construcció i gestió 
de centres de plasma a la Xina amb 
Boya Bio-Pharmaceutical, compa-
nyia líder en aquest país especia-
litzada en la producció de medica-
ments plasmàtics. 

 L'OPERACIÓ S'HA TANCAT PER 244 MILIONS D'EUROS

BAIX VALLÈS. Amb l'arribada del se-
tembre tornen els serveis d'asses-
sorament i orientació sociolaboral 
juvenil a diversos municipis del 
Vallès Oriental, amb la coordinació 
del Consell Comarcal. S'ofereixen 
als joves d'entre 16 i 35 anys i al 
Baix Vallès es pot trobar a Parets, 
la Llagosta i Montmeló. El servei 

Assessorament 
laboral per a joves 
fins a 35 anys

ofereix atenció personalitzada en 
orientació i assessorament laboral, 
informació sobre canals i eines de 
recerca de feina, drets i deures la-
borals i treball a l'estranger amb 
l'objectiu d'apropar més el jovent 
a la situació del mercat laboral ac-
tual. A Parets serà el 25 de setem-
bre a Cal Jardiner; a la Llagosta, el 
4 i el 18 de setembre, a la planta 
baixa de Can Pelegrí; i a Montme-
ló serà els dilluns 3 i 17 a la seu de 
l'Estació Jove. El darrer trimestre 
de l'any tots tres municipis acolli-
ran sis sessions més. 



dv, 31 agost 2018 19



dv, 31 agost 201820

OPINIÓ

Promou:

L’Editorial, als efectes previstos a l’article 32.1 paràgraf segon del vigent TRLPI, s’oposa expressament a que qualsevol de les pàgines d’aquesta obra o parts d’ella siguin utilitzades per a la realització 
de resums de premsa. Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només pot realitzar-se amb l’autorització dels seus titulars, llevat d’excepció 
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SENSACIÓ D'IMPUNITAT
Editorial

quest estiu he tornat a visitar el 
Maestrazgo Turolense. Una co-
marca on es nota que el Govern 
d'Aragó hi va esmerçar diners i 
esforços per atreure el turisme 

i revitalitzar un territori en franca deca-
dència. La cosa ve de lluny: la caiguda de 
la cria i el comerç de la llana que s'expor-
tava a mig Europa, una indústria artesanal 
escombrada per la revolució industrial, la 
pèrdua de valor dels boscos i la fusta, i, la 
rematada final, el tancament de les con-
ques mineres del carbó. 

Refer-se de tot plegat ha estat gairebé 
impossible en una zona mal comunicada 
i allunyada dels centres de consum. Calia 
aturar la sagnia de l'emigració i recupe-
rar-la en part, si més no, en els períodes de 
vacances, refer les cases abandonades com 
a segona residència o pel retorn definitiu 
dels jubilats, i, amb una mica més d'ambi-

Retorn al Maestrazgo Turolense
ció, atreure la visita de forasters. En defini-
tiva promocionar la marca Maestrazgo, no 
exempta de bellesa natural (naixement del 
riu Pitarque, engorjats del riu Guadalope, 
cova de Cristall), climatologia agradable a 
l'estiu, i una arquitectura popular interes-
sant (Cantavieja, Mirambell, Tronchón). 
L'objectiu d'aturar la despoblació ha estat 
aconseguit a mitges. Enguany, el contrast 
entre dos mons propers que volen viure 
del turisme és enorme. Les platges de Cas-
telló m'han semblat més plenes que mai, 
mentre que al Maestrazgo Turolense els 
hotels més buits que mai. En tres d'ells els 
únics hostes érem nosaltres, malgrat que 
els portals d'Internet et diguin que corris 
a reservar habitació perquè és l'última que 
queda lliure. Molts emigrants d'aquesta 
comarca van triar Catalunya per refer llurs 
vides. Ells retornen periòdicament amb fa-
miliars nascuts al Principat, de tal manera 
que el català no n'és estrany, afavorit per 
la proximitat de les terres castellonenques 
i de la comarca del Matarranya on es par-
la el català de la Franja. A prop del vèrtex 
dels tres regnes de l'antiga Confederació 
del Regne d'Aragó.

A

JOAN
SANJUAN

Historiador
Santa Maria de Martorelles

n senyor amb barba i ulleres 
entra a l’aula i, amb posat seri-
ós, agafa el guix i escriu a la pis-
sarra: “Introducció a l’estudi de 
la història”, i comença a parlar: 

"Em dic Josep Fontana i sóc el vostre pro-
fessor per a aquesta assignatura”. Jo no ho 
sabia encara, però aquella classe i aquell 
profe van significar descobrir un altre 
món. El món de la història vist per uns ulls 
analítics, compromesos i diferents de tota 
la història que jo havia estudiat fins aquell 
moment. És la visió de l’anàlisi marxista 
de la història, del descobriment de figures 
com Hobsbawm o Vilar. Recordo llegir i 
treballar sobre les revolucions burgeses de 
Hobsbawm, com a primera feina d’aquella 
assignatura, i pensar que com m’ho faria 
per respondre al repte d’aquell professor 
seriós que ens mantenia enganxats a les 
cadires les dues hores de la seva classe.

Aquesta setmana en la qual l’inici del 
nou curs toca ja a les nostres portes, ens 
ha deixat el professor Fontana, mestre 
d’història de molts estudiants de l’Autò-
noma, que, com jo, vam tenir la sort de 
tenir-lo a classe, i gaudir, com amb pocs 
altres profes, del mestratge cultural i mo-
ral d’una persona excepcional.

Ve a tomb en aquests moments històrics, 

U
PROFESSOR FONTANA

Antropòloga
TRINA MILANPlatxèria

reivindicar la figura d’una persona com el 
professor Fontana, per dues raons fona-
mentals, per la capacitat de fer de mestre 
i de creador d’opinió contrastada, cosa de 
la qual anem molt mancats darrerament. 
I altra, de la capacitat de fer una anàlisi de 
la història, especialment des de la vessant 
econòmica, que ens explica amb claredat 
meridiana, les desigualtats humanes i el 
compromís social de l'historiador.

Aquest compromís és el veritable atu-
rador de les fake news. En un món digital 
que ens aclapara amb milions de notícies 
instantànies, només el mètode científic i 
la responsabilitat com a historiadors, ens 
pot ajudar a mantenir la coherència i el 
respecte per la validació dels fets. Sempre 
esperem de la ciència que respongui a la 
solució dels problemes de la humanitat, en 
les ciències socials és allà on aquesta ne-
cessitat és més peremptòria actualment. 
La tasca d’un professor sempre és impor-
tant, i ara més que mai, perquè la necessitat 
d’anàlisi equànim és molt gran. 

En aquella mateixa aula seia al meu costat  
l’Anna Bosch, primera alcaldessa de Mollet 
després de la dictadura. Companya que em 
va permetre estudiar i viure la història en 
directe. Ens devem un acurat estudi històric 
de la seva feina a l’Ajuntament en aquells di-
fícils moments, tal com l’hagués fet el nostre 
estimat professor Fontana.

Bústia

Gràcies a tots menys a uns
El passat dia 7 d'agost de matinada es produí 
un incendi en el bloc que va afectar el celo-
bert i vuit habitatges. Vam trucar ràpida-
ment al 012 per avisar i en pocs minuts van 
arribar els Bombers i la Policia Municipal, 
que, per precaució, ens van tenir al carrer 
fins que van veure que ja no hi havia perill. 
Ens van deixar entrar als nostres pisos però 
en tot moment acompanyats d'un bomber 
que ens indicava els desperfectes que havia 
patit l'habitatge, que per sort van ser només 
danys materials i al celobert, excepte dues 
cuines que van quedar una mica afectades.

Per tot això, vull expressar el meu agraï-
ment –i segur que parlo en nom de tots els 
veïns– als Bombers que van arribar ràpida-
ment, i amb una eficàcia i rapidesa de ma-
trícula d'honor. Gràcies. També a la Policia 
Municipal, que ens van tenir informats en 
tot moment, preocupant-se si algú necessi-
tava alguna cosa, tranquil·litzant a tothom, 
amb molta amabilitat i una qualitat humana 
increïble, si no fos així també ho diria com 
en altres ocasions. També donar les gràcies 

al Cafè de l'Àvia, que, tot i ser de matinada, 
no van parar de servir-nos i atendre'ns per 
tot allò que necessitéssim. Gràcies.

No puc donar les gràcies, però, als polítics 
de l'Ajuntament. Encara estem esperant 
que algú s'interessi pel que va passar, però 
és comprensible: la festa major, el Tabaran, 
les vacances, tenien altra feina i no tenien 
temps de fer simplement una visita al presi-
dent per saber què va passar, com va pas-
sar, com estan els veïns... simplement això. 
Igual no se'n van assabentar, si es així, molt 
malament perquè demostra una falta de co-
ordinació total amb la Policia Municipal; i si 
ho sabien pitjor encara. En fi, a vostès no els 
dono les gràcies però ja vindran eleccions 
aviat, per això serveix la democràcia. 

 francesc sallan 
mollet del vallès

Radiografia d'una ciutat
La perspectiva que dona el temps reflecteix 
millor el que va passar aquell insignificant 
i, alhora, nefast per als seus promotors , 27 

Aquest agost, una denúncia per abús sexual d’una noia per part d’un 
treballador de la Carpa Bora Bora ha tornat a posar sobre la taula els problemes 
vinculats a aquest establiment d’oci nocturn. A banda de presumptes  
irregularitats i delictes dins la sala –existeixen denúncies anteriors per  
violència i discriminació, així com els Mossos hi van fer una operació en què 
es van requisar armes i estupefaents–, els veïns que han de suportar les 
bretolades dels clients de la discoteca, des de l’estació de França fins a Palou, 
fa temps que n’estan tips. Tot plegat ha fet que el tema hagi arribat al Parlament 
i que els ajuntaments de Montornès i Granollers reclamin mesures a la  
Generalitat, com la clausura del local. Potser no cal arribar a aquest extrem, 
però sí que és segur que les administracions competents han d’actuar-hi  
fermament i fer complir les normes de seguretat i convivència si no volen 
que la ciutadania tingui la sensació que a l’entorn de l’establiment s’hi pot 
delinquir amb impunitat. De fet, el Bora Bora va arribar a Montornès després 
que un altre ajuntament aconseguís allunyar-la del seu terme municipal. Cal 
fer complir les normes, no permetre que el problema es traslladi a un altre lloc.
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d’octubre de 2017, a Catalunya. Ara que co-
mença –massa aviat– la cursa electoral cap 
a unes eleccions municipals importants pel 
desenvolupament intern dels pobles i ciutats, 
ens adonem de les preses de decisió que en el 
seu moment van condicionar una manera de 
fer i actuar dels nostres dirigents. A ningú es-
capa que a pocs dies de l’1 d’octubre –al qual 
alguns volen atorgar-li rang de festa nacio-
nal– el més fàcil hagués estat deixar obertes 
les escoles i altres ens públics –contravenint 
una ordre del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya– per poder votar lliurament 
però això sí, amb caràcter vinculant, una pre-
gunta tan capciosa com tramposa: Voleu que 
Catalunya esdevingui un estat independent en 
forma de república? Doncs bé, ni una cosa ni 
l'altra. Els resultats tothom els coneix, mal-
grat que dos milions de persones i escaig vo-
tessin a favor en aquesta manifestació amb 
caire inicialment festiu –segons paraules de 
l’alcaldessa Manuela Carmena. L’error per 
part de l’Estat va ser caure en el parany i en 
la desmesura de les forces, encara més quan 
l’ocasional portaveu Raül Romeva permetés 
el vot universal a qualsevol centre adscrit.

Aleshores, la figura d'alguns alcaldes es 
va posar en entredit, entre els quals, la del 
Sr. Josep Monràs. Ara s’ha vist que la seva 
decisió de no deixar obrir els col·legis pú-
blics va ser del tot encertada. El socialisme 

no va sortir reforçat el 21 de desembre –le-
gítimes eleccions a nivell autonòmic, amb 
resultats prou clarividents de l’espectre 
dels vots–, però va permetre entreveu-
re que el seu discurs i el dels seus propers  
–Salvador Illa, Miquel Iceta, Eva Granados– 
era coherent, conciliador i clar. Això ens va 
encoratjar a alguns sense por a represàlies, 
a constatar la realitat d’una ciutat diversa, 
plural, també millorable, on el que realment 
preocupa a la gent es poder viure amb dig-
nitat, salut i sense conflictes. Un fet que em 
reconforta com a ciutadà d’un indret on les 
banderes i els símbols haurien de ser patri-
moni de cadascú. Proclamar la independèn-
cia d’un país no reconegut com a tal amb un 
47% d’un sufragi general front el 90% d’un 
de dirigit va ser un error que alguns estan 
pagant de forma excessiva i no desitjada per 
la majoria. Els temps canvien i tot comença a 
tornar a la normalitat. Ara bé, la irresponsa-
bilitat sembla continuar quan l’actual presi-
dent de la Generalitat constata que no té res 
a perdre. Potser la llibertat, el més preuat 
del nostre destí com a persones.

 àlex aguilera 
mollet del vallès

La mentida impune
Sovint, els plens de l'Ajuntament de Sant Fost 
acaben amb el retret per part del govern d'In-

dependents Units per Sant Fost (IUSF) cap a 
ERC que només sabem criticar la seva tasca 
de govern. El repeteixen ple rere ple, amb 
una gesticulació exacerbada que vol tapar el 
fons dels temes que posem damunt la taula.

Una de les obligacions principals d'un 
grup municipal a l'oposició és el control al 
govern. Som conscients que al nostre poble 
portem més de 20 anys de govern d'IUSF i 
que arriba un moment en què s'arriba a as-
similar que Ajuntament i partit és el mateix, 
però no és així. Els nostres regidors tenen 
una responsabilitat vers els seus electors i 
com a representants legítims pregunten i 
posen en dubte algunes de les decisions pre-
ses per l'equip de govern, sobretot, si aques-
tes són clarament qüestionables.

El 24 de juliol, el nostre grup municipal de-
manava al ple que es creés una borsa de tre-
ball per a futures contractacions de personal 
a l'Ajuntament, després d'observar com al 
maig es va contractar per decret de manera 
urgent i interina un agent de la Policia Local 
sense que es complissin els principis bàsics 
de la contractació pública: igualtat, mèrit, 
capacitat i publicitat.

Havent-se convocat el darrer any, en 
dues convocatòries diferents, quatre places 
d'agents de la Policia Local que van cobrir-se 
i que van comptar amb la presentació de 90 
i 65 aspirants respectivament, davant d'una 

necessitat sobrevinguda l'abril 2018, es con-
tracta una persona que, segons es pot com-
provar en les convocatòries anteriors (que 
són públiques), havia quedat exclosa del 
procediment i que té una vinculació políti-
ca amb IUSF (anava a les llistes con a desè 
suplent a les darreres eleccions municipals).

Denunciat el fet al ple, l'alcaldessa, a part 
d'amenaçar de denunciar el nostre portaveu 
per la seva intervenció, va respondre amb 
dues mentides flagrants. La primera i la més 
lamentable, dir que aquesta persona contrac-
tada havia quedat tercera en la darrera con-
vocatòria de places d'agent de la Policia Local, 
quan apareix a la llista d'exclosos del proce-
diment per no complir amb els requisits mí-
nims per participar de la convocatòria. La se-
gona va ser dir que es va haver de contractar 
aquesta persona de forma urgent per cobrir 
una baixa per malaltia d'un altre agent quan, 
en realitat, es tracta d'una substitució d'un 
agent que ha demanat una comissió de servei 
d'un any a l'Ajuntament de Fuenlabrada.

Ens diuen sovint "miente, que algo queda"... 
i ho fan mentint impunement davant la po-
blació al màxim òrgan de representació dels 
veïns, el ple municipal, un ple que s'ha buidat 
de contingut i que només debat les qüestions 
a les que la llei obliga a l'Ajuntament.

 carles miquel / Regidor d'ERC
sant fost de campsentelles
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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

Guia

MÈDICA i
ESTÈTICA

Ana 
María

La primera vez que la vi fué hace 7 años, esperando detrás 
la valla de la clínica. Miraba a través de los tablones de 
madera con esos grandes ojos color miel. De repente dió 
un salto tan ágil que me impactó. Maullaba de impaciencia 
y al llegar a una zona protegida, un hombre le puso su 
ansiada lata. Pronto empezó a ser alimentada también por 
una  vecina a la que aguardaba cada noche. 
Y con el tiempo nos escogió como parte de 
su familia humana. Sabía el horario  de aper-
tura y cierre de la clínica. Se acercaba hasta 
la puerta y nos llamaba para que le diéramos 
el desayuno, la comida o la cena. Siempre 
nos esperábamos hasta que terminara su 
menú y así evitar que no la dañara nadie. 
Fue bautizada como Mixeta y la vecina la 
llamaba la princesa.
Se rozaba por nuestras piernas y alguna vez nos daba 
permiso para acariciar su grácil y pequeño cuerpo. Nació 
en la calle, se capturó para ser esterilizada de joven y así 
evitar que procreara. Vivió 10 años entre patios, protegida 
de los peligros, pero nunca permitió ser cogida. Era lo que 
llamamos gato feral (gato salvaje). Nunca estuvo enferma. 
Era muy pequeña de tamaño pero muy ágil, de enormes 
ojos, pelo color pajizo y atigrado y de gran inteligencia. 
Nos cautivó. Entre todos hicimos un equipo para proteger-
la. Durante un año ella y yo salimos en google maps. Una 
mañana cuando la estaba alimentando pasó el coche de 
google y nos fotografió. Fue famosa fuera de las fronteras 
del barrio.

Pero un día Pilar, una gran señora, implicada en la lucha 
por la defensa de los gatos ferales, me la trajo en un tras-
portín. Mixeta fue a la puerta de su casa pidiendo ayuda. 
Había perdido agilidad, se había adelgazado y comía muy 
poco. Se le realizó una analítica completa y una ecografía. 
El diagnóstico fue fatídico, un cáncer de hígado terminal. 

Durante dos días estuvo en el hogar de Pilar 
bajo sus cuidados. Por su estado de salud se 
tomó la decisión de ayudarla a que se dur-
miera con dignidad y acompañada hasta el 
final. Hasta que dió su último suspiro estuvo 
ronroneando, nos permitió acariciarla y tuvo 
su beso de despedida. Voló su alma libre sien-
do nuestra princesa. Con este escrito quiero 
hacer un homenaje a Mixeta y todos los gatos 
ferales. Todavía no hay leyes que los protejan  

aunque algunos ayuntamientos empiezan a realizar control 
de colonias. Se siguen abandonando miles de gatos cada 
año y su destino es malvivir, enfermar, procrear en la calle, 
ser maltratados o atropellados y con un destino muy incier-
to. Intentemos reducir estas cifras entre todos y ponérselo 
fácil a los alimentadores de colonias que son increpados 
por vecinos, les tiran la comida de los gatos e incluso los 
envenenan o apedrean. Su labor es muy importante ya que 
gracias a ellos se pueden capturar estos gatos para ser 
esterilizados y poder hacer un control de natalidad.
Hay una frase que dice: “si hubiera que elegir un soni-
do universal para la paz, votaría por el ronroneo” B.L. 
Diamond.

MIXETA, UNA GATA FERAL QUE NOS ROBÓ EL CORAZÓN 

Osteopatia per alleujar el dolor
El tractament osteopàtic consisteix a trac-
tar les disfuncions que pugui haver-hi a 
la columna vertebral, les articulacions, el 
sistema nerviós, el sistema muscular, les 
vísceres i el crani. Busca recuperar l’equi-
libri corporal perdut, reactivant els seus 
mecanismes d’autocuració amb diverses 
tècniques terapèutiques: manipulacions 
articulars, tècniques energètiques, de mo-
bilització, d’estirament, entre d’altres.

Cada persona requereix un tractament 
individual d’acord amb un enfocament 
personal únic.

L’osteopatia observa com els diferents 
sistemes del cos treballen conjuntament, 
estan relacionats, i, per tant, els trastorns 
en un sistema poden afectar el funciona-
ment dels altres. El tractament osteopàtic 
s’orienta a alleujar el dolor, restaurar fun-
cions i promoure la salut i el benestar.

L’osteopatia tracta principalment les 
patologies musculoesquelètiques més fre-
qüents, com lumbàlgies, cervicàlgies, dor-
sàlgies, esquinços cervicals i de turmell, 

omàlgies (mal d’esquena), tendinitis, així 
com tensions viscerals i cranials (bruxis-
me, cefalees, vertígens).

CENTRE MÈDIC I DENTAL PARETS  
Av. Catalunya, 155. PARETS DEL VALLÈS. Tel. 93 562 25 53 

www.cmdparets.com I cmdparets@cmdparets.com

JESÚS GALÁN
Osteòpata del Centre Mèdic 

i Dental Parets

EL RACÓ DEL
PROFESSIONAL
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Classificats PER ANUNCIAR-TE EN AQUESTA SECCIÓ: PUBLICITAT@DIARISOM.CAT

PARETS. CAL JAR-
DINER. Casa ado-
sada amb 100 m2 
de jardí. Certificat 
energètic: E. Preu: 
295.000 euros. Tel. 
667 312 216.

ÁTICO EN MOLLET. 
EST. NORD. Ref. 
JV13645. Asc. 2 hab., 
baño, amplio salón 
con salida a tza. de 
20 m2. Carp. alum. 
CEE: E. PVP: 145.000 
euros. 93 579 33 33.

CASA ADOSADA EN 
MOLLET CENTRO. 
2 plantas + garaje. 
4 habitaciones (1 
de ellas suitte), 3 
baños, terraza, bu-
hardilla. Acabados 
de calidad. CEE: E. 
Precio: 491.000 eu-
ros. Tel. 93 579 33 33.

PISO EN MOLLET. 

COL·LEGIS NOUS. 
Ref. JV13643. As-
censor, 2 hab., 
baño, cocina con 
galería, salón, 2 
balcones, vent. alu-
minio. CEE: E. Pre-
cio: 130.000 euros. 
Tel. 93 579 33 33. 

SEÑORA EDUCADA 
NECESITA HABITA-
CIÓN EN ALQUILER 
en casa particular 
en Parets o Mollet. 
Informes. Tels. 678 
350 973.

BUSCO PISITO ECO-
NÓMICO EN MO-
LLET O ALREDEDO-

RES. Por 250-300 
€/mes. Tel. 606 232 
980. Kelly.

OPEL ZAFIRA 2.0 
TDI ELEGANCE. 
110 CV. Año 2000. 
237.827 km. Precio: 
2.200 euros. Tel. 630 
06 59 90.

CITROËN C3 1.4 

HDI. 70 CV, Furio. 
Año 2006. 121.277 
km. Precio: 3.400 
euros. Tel. 93 593 
26 44.

SE VENDE FIAT 500 
LOUNGE 1.2, 70 CV, 
any 2014. 56.432 km. 
Preu: 8.100 euros. 
Teléfono de contac-
to: 93 593 26 44.

MINI ONE 1.6D. 90 
CV, any 2013, 95.669 
km. Preu: 11.500 eu-
ros. T. 630 06 59 90.

FIAT 500 1.3, 70 CV, 
any 2013. 67.413 km. 
Preu: 7.800 euros. 
Tel. 630 06 59 90.

CHANEL. Alegre, 
divertida, coqueta 
y sobre todo muy 
morbosa. Des-
cubrirás en mi una 
delicia. Hago una 
gran variedad de 
servicios: griego, 
69, francés, beso 
negro, beso con 
lengua y lluvia do-
rada. Muy comple-
tita. Tel. 611 26 20 91.

ZARA, MASAJISTA 
PARTICULAR. 40 
AÑOS. Cariñosa, 
besucona, buenas 
tetas, sexo, griego, 
francés natural hasta 

el final. Fiestera. Sa-
lidas. Tel. 671 27 26 11.

MASAJISTA NUEVA 
EN PARETS. Parti-
cular. Madurita de 
40 años, cariñosa, 
completita. Masa-
je relajante.Final, 
francés y sexo. 24 
horas. T. 671 272 611.

OFERTÓN. DÚPLEX, 
2 CHICAS POR 50 
€. Media hora. Copa 
gratis. Somos 2 pri-
mas calientes que 
nos encanta el sexo 
y la fiesta. Cachon-
das y implicadas. 
Todos los servicios. 
Chupar a 2 bocas, 

besos con lengua, 
carícias, posturas, 
masaje a 4 ma-
nos, griego. Somos 
expertas en lluvia 
dorada y garganta 
profunda. Discretas. 
Copa gratis. Tel. 632 
84 52 53. 

BRUNA. Ven a dis-
frutar de un rico 
francés natural. A 4 
patitas. Dispuesta a 
complacer tus fan-
tasias. Besitos. De 
lunes a sábado de 
las 10.30 h a 20 h. 
Tel. 631 981 531.

LA MEJOR OFERTA 
ECONÓMICA. EN 

MI CASA. Sólo chu-
par con gargan-
ta profunda: 15 €. 
Morenaza caliente, 
fogosa y juguetona 
que te hará sentir 
el mejor placer. Ven 
a verme. Mulatita 
de pelo largo, 120 
de pecho natu-
ral y buen culo; de 
infarto. Todos los 
servicios. 15 €, 20 €, 
50 € i 80 €. Servicio 
completo. 632 83 
18 14.

PISO CHICAS LA-
TINAS EN MOLLET. 
Hola somos 4 ami-
guitas latinas. Piso 
particular. Estamos 

de lunes a sábado 
de 10.30 a 20 h. Ha-
cemos todo tipo de 
servicios. Te invita-
mos a copa gratis. 
688 23 56 40.

OFERTA EXPRÉS. 
VICIO ECONÓMICO. 
20 €. LUNA, cari-
beña y fogosa. La 
más fiestera de tu 
zona. Viciosa con 

ganas de sexo. To-
dos los servicios. 
Experta en garganta 
profunda y llu-
via dorada. Desos, 
posturas, carici-
as, francés natu-
ral mojadito. Tetas 
naturales. Griego, 
masaje, juguetes y 
más. Particular. Piso 
discreto. Tel. 688 44 
99 22.

IMMOBILIÀRIA

MOTOR

COMPRA

LLOGUER

RELAXLLOGO PLAÇA 
DE PARQUING

Rambla Balmes, 31 de Mollet.
Obra Nova.

935.930.403

BRASILEÑA NOVEDAD 
EN MOLLET

Hola cariño, soy Camila, estoy 
por primera vez en tu ciudad, 
soy una brasileña cachonda y 

besucona. Me encanta la fiesta. 
Llamame: 688 27 96 58
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LES MILLORS PROPOSTES DE TERRASSES
per aquest estiu

Plaça Nacions Unides s/n. Mollet
info@jolauspastissets.cat

JA PODEU GAUDIR DE LA NOSTRA

TERRASSA D’ESTIU
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Selecció de vins a copes · Entrepans, hamburgueses i tapes

Anselm Clavé, 11. Mollet · analogic@gmail.com · Tel. 93 544 50 81

Tots els dijous
PINTXOS 
        A
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ESPORTS
Said Laoukili, tercer en el Campionat l'Endroit
El molletà Said Laoukili va quedar en tercera posició en l'edició 103 
del Campionat de Billar Americà l'Endroit. En Said, qui té cinc títols 
Endroit en el seu palmarès i vuit lligues d'Amoba, no va fer la seva 
millor actuació i es va haver de conformar amb l'últim calaix del podi. 
El guanyador va ser Ivan Martín i el segon classificat el Cata Sorín.

51 equips a les 24 h del Circuit
Les 24 Hores de Barcelona d'Automobilisme-
Trofeu Fermí Vélez compliran 20 edicions el 
cap de setmana del 9 de setembre amb 51 
equips inscrits de 14 nacionalitats diferents. 
Hi tornarà a competir la dakariana Laia Sanz. 

MOLLET. Aquest estiu tant el Mo-
llet, acabat de baixar a Segona Ca-
talana després de vuit tempora-
des a Primera, com la Molletense 
van demanar el canvi del grup 4 al 
2 i la Federació Catalana de Futbol 
va acceptar les seves peticions.  
Per tant, durant la temporada 
2018-19 hi haurà derbis molle-
tans: el cap de setmana del 25 de 
novembre al Germans Gonzalvo i 
el del 28 d'abril al camp de la Zona 
Nord. Els últims enfrontaments 
oficials entre aquests dos equips 
de la capital baix vallesana van ser 
la temporada 2015-16 a Primera 
Catalana.

Però, abans, als dos equips en-
cara els hi queden uns quants 
compromisos amb altres equips. 
Per exemple, aquest mateix cap de 
setmana, amb el partit de la Mo-
lletense dissabte (17 h) al camp 
de la Zona Nord davant el Valldo-
reix i amb la visita diumenge (12 
h) del Mollet al camp de l'Atlètic 
Sant Pol. "El Sant Pol porta anys 
jugant a Segona Catalana, però 
acostuma a quedar entre els 
cinc primers classificats. El seu 
camp el considero un dels més 
difícils de la categoria per la di-
ficultat del rival i per les dimen-
sions reduïdes del terreny de 
joc", explica al diari Som Jordi Ga-
llardo, el nou entrenador del Mo-

ud molletense

FUTBOL |  Segona Catalana   ELS DE GALLARDO VISITARAN A L'ATLÈTIC SANT POL I ELS DE FILGAIRA REBRAN AL VALLDOREIX

El Mollet i la Molletense comencen 
la lliga amb l'ambició de pujar

Mor Samuel 
Fernández, jugador 
del primer equip 
del CF Montmeló
MONTMELÓ. Dimecres 22 d'agost 
el CF Montmeló UE va publicar 
un comunicat per informar de la 
mort de Samuel Fernández Pache-
co, jugador de 22 anys del primer 
equip, qui havia perdut la vida el 
cap de setmana anterior. El club 
baix vallesà també va voler ex-
pressar el seu condol a la família 
i als amics del jove.

El mateix dimecres la Federa-
ció Catalana de Futbol també va 
emetre un comunicat: "la FCF ex-
pressa el més sentit condol a la UE 
Montmeló per la mort del jugador 
del club Samuel Fernández Pache-
co, de 22 anys. També vol donar 
les gràcies en nom de l’entitat a 
tots els altres clubs i persones vin-
culades al món del futbol que els 
han manifestat el seu dol davant 
d’aquesta irreparable pèrdua", 
deia el text. Equips catalans com 
l'Horta, el Terrassa, el Caldes, el 
Ripollet, el Santa Maria de Mont-
cada o el Cardedeu han expressat 
el seu condol. 

Fernández havia jugat a les ca-
tegories inferiors del club baix 
vallesà per després, fa tres anys, 
passar a formar part de la planti-
lla del primer equip. En homenat-
ge a ell, el Montmeló portarà un 
braçalet negre en tots els partits 
que jugui aquesta temporada i du-
rant el mes de setembre se li retrà 
un homenatge.

llet, qui la temporada passada va 
entrenar la Unión San Juan Atléti-
co de Montcada, equip de Primera 
Catalana. A la plantilla molletana 
només continuen quatre jugadors 
de la temporada passada, però Ga-
llardo està content amb el procés 
d'adaptació "perquè s'estan fent 
les coses bé". 

Per la seva banda, la Molletense  
tindrà l'oportunitat de començar 
la lliga davant la seva afició des-
prés d'acabar la temporada pas-
sada en la dotzena posició amb 43 
punts en fer un últim tram dolent 

de campionat a Segona Catalana. 
Aquesta categoria el Valldoreix la 
coneix enguany per primera ve-
gada. El 27 de maig va aconseguir 
l'ascens en guanyar per 1 a 4 al 
Sant Ignasi en l'última jornada del 
grup 11 de Tercera Catalana i va 
certificar, així, la primera plaça a 
la taula classificatòria, una posició 
que va mantenir des de la prime-
ra fins l'última jornada. En canvi, 
els molletans coneixen molt bé la 
Segona Catalana perquè aquesta 
serà la tercera temporada conse-
cutiva que hi seran.  s. escudero

FITXATGES  Algunes de les incorporacions que l'equip d'Antonio Filgaira ha fet per a la temporada 2018-19

Partit ajornat

La renovació de la gespa artificial del 
Josep Seguer encara no està finalitza-
da –ho havia d'estar a finals d'agost– 
i, per aquest motiu, s'ha ajornat el Pa-
rets-Juan XXIII del grup 4 de Segona.

EL PARETS SUSPÈN 
LA 1A JORNADA PER 
LES OBRES DEL CAMP

FUTBOL  
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FGmotoworks, experts en 
custom i motos de competició
FGmotoworks és un 
taller de motos mul-
timarca, especialitzat 
en competició, custom 
i tot tipus de motos. 
Compta amb més de 
650 m2, on trobareu 
motocicletes noves i 
d’ocasió per vendre a 
més de tota mena de 
recanvis per a la moto, 
originals i de la màxi-
ma qualitat. A més, l’es-
tabliment és un Andre-
ani-MHS Service Center i distribuïdor 
oficial SC-Project. Més enllà del servei 
de mecànica general, FGmotoworks 
també compta amb un departament 
exclusiu de competició, dirigit per 
Francesc Galindo, mecànic de MotoGP. 
El Francesc t’ajudarà a aconseguir els 
teus projectes de competició en qual-
sevol especialitat: velocitat, resistèn-
cia, tandes, motocròs, supermotard, 
dirt track... El taller prepara i transfor-
ma les motos de carreres, els motors i 
les suspensions, prepara i modifica els 
sistemes elèctrics i electrònics, repara 
i pinta els carenats, fa el manteniment 
entre carreres i gestiona les llicències 
i els esdeveniments esportius, entre 
d’altres. FGmotoworks també desta-
ca pel servei de custom & H-D. Està 
dirigit per Toni Muñoz, qui coneix a 

la perfecció la mecànica de la marca 
americana Harley Davidson. Ofereix 
reparació i localització de problemes 
o fallades elèctriques, suspensions a 
mida, transformacions i customitza-
cions, planxa i pintura, aerografies i 
pintures personalitzades, homologa-
cions, recanvis i accessoris… així com 
motos de substitució, banc de potèn-
cia, servei de pàrquing, pupil·latge o 
custòdia permanent i recollida i lliu-
rament de motos a domicili entre d’al-
tres. Passa per FGmotoworks i endin-
sa’t en l’apassionant món de la moto!

Us oferim una sèrie de consells per-
què els vostres viatges en cotxe siguin 
més segurs. Abans d’agafar el cotxe 
comproveu tots els nivells del vehicle, 
com aigua, oli, líquid de frens o per al 
netejaparabrises, així com l’estat de 
la bateria, comproveu també que por-
teu els pneumàtics en perfecte estat, 
inclosa la roda de recanvi, i vigileu 
l’estat dels amortidors, els llums i els 
seus recanvis. Porteu els elements 
obligatoris en cas d’avaria: armilla re-
flectora, un parell de triangles de se-
nyalització d’emergència, gat hidràu-
lic, eines i llums de recanvi. Eviteu que 
l’equipatge es desplaci, tant el de dins 
el maleter com el del vehicle. Cal em-
prendre el viatge descansat i relaxat; 
havent dormit suficientment. Si utilit-
zeu ulleres, agafeu-ne unes de recan-
vi i no oblideu les de sol. No us fixeu 
una hora d’arribada a la destinació i, al 
mínim símptoma de cansament, atu-
reu-vos durant almenys 15 minuts. No 
feu una conducció continuada durant 
molt de temps. El recomanable és des-
cansar cada dues hores o 200 km. Si 
viatgeu amb nens, feu-ho en les hores 
de menys radiació solar i feu aturades 
periòdicament. El conductor i la resta 
d’ocupants han de portar sempre po-
sat el cinturó de seguretat. Els nens 
sempre han d’anar subjectes amb sis-
temes de retenció infantil homologats 
al seu pes i talla.  amic - tot sant cugat

FGMOTOWORKS
C. Sant Martí, s/n, nau 11

polígon Can Roca, MARTORELLES
Tel. 93 386 53 21 - 606 46 05 98 

www.fgmotoworks.com

Una conducció 
més segura
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arxiu

L'EXENTRENADOR Ruiz Liarte ha estat un any a la banqueta llagostenca

LA LLAGOSTA. Javier Ruiz Liarte 
ha dimitit com a entrenador del 
CD La Concòrdia, l'equip que la 
temporada passada gairebé acon-
segueix ascendir a Primera Nacio-
nal, la màxima categoria nacio-
nal del futbol sala femení. A més, 
l'equip llagostenc està classificat 
per la final de la Copa Catalunya, 
que disputarà contra la Penya Es-
plugues.

"O treballo amb un mínim de 
recursos o no treballo. No pas-
sa res. Simplement hi ha hagut 
diferències de criteri que no 
s'han pogut solucionar", ha ex-
plicat Ruiz Liarte al diari Som. 
"Tot ha passat una mica tard –ja 
han començat els entrenaments 
de pretemporada–, però són co-

FUTBOL SALA FA UNS MESOS GAIREBÉ ACONSEGUEIX L'ASCENS

Javier Ruiz Liarte dimiteix
com a tècnic de La Concòrdia

MOLLET. Feliu Tura, president del 
CF Mollet UE des de l'any 2008, 
va anunciar el 26 de juliol que 
deixa la presidència del club per 
problemes de salut. El nou presi-
dent serà Jordi Candela, qui fins la 
marxa de Tura n'era el vicepresi-
dent. D'altra banda, el club va fer 
pública la composició de la junta 
directiva de Candela, que estarà 
formada per José Goméz com a 
vicepresident, per Joan Creus com 
a vicepresident esportiu, per Ro-
berto González com a vicepresi-
dent econòmic, per Pol Chalaux 
com a secretari, per Xavi Ribas 
com a relacions institucionals, 
per Francisco Barrero com a di-
rector esportiu, per Roger Sarrià 

com a director esportiu base, per 
José Manuel Aguilera com a direc-
tor esportiu femení, per Joaquim 
Suñé com a coordinador de camp, 
per Sergi Ramón com a cap de co-
municació i per Jesús Ferrer com 
a vocal.

Tura va entrar a la presidència 
del club baixvallesà quan aquest 
jugava a Primera Territorial. 
Coincidint amb el canvi de model 
de categories del futbol català al 
2011, el Mollet va pujar a Primera 
Catalana, nivell que ja no va aban-
donar fins aquest mes de maig, 
quan va certificar el seu descens 
a Segona Catalana. Durant aquests 
vuit anys es va arribar a somiar 
amb l'ascens a Tercera Divisió.  

FUTBOL  EL MOLLETÀ ADDUEIX PROBLEMES DE SALUT

Feliu Tura deixa la 
presidència del Mollet

arxiu

UNA DÈCADA  Ha estat 10 anys al capdavant del club molletà
ses de l'esport", ha afegit.

Ruiz Liarte va arribar a la ban-
queta llagostenca el juliol del 2017 
i a principis de juny de 2018, en 
acabar la passada temporada, ha-
via anunciat la seva renovació. La 
seva aposta de cara a aquest curs 
2018-2019 era mantenir el bloc 
que tants bons resultats ha do-
nat l'últim any per tal de tornar a 
lluitar per l'ascens a Primera. Així, 
La Concòrdia només ha anunciat 
dues incorporacions: el primer, és 
el de Paula Pérez, ala-tanca proce-
dent de l'Eixample. "És una juga-
dora polivalent, amb una gran 
capacitat de treball i hàbil tàc-
ticament", explicava Ruiz Liarte. 
I, el segon, és el de Paula Jiménez, 
ala-pivot procedent del Caldes. 
"Té molt bon joc d'esquenes i 
molt gol, i és una gran jugadora 
amb una magnífica projecció i 
un bon present". Jiménez ha si-
gut campiona d'Espanya amb la 
selecció catalana sub-21.

A hores d'ara, el club encara no 
ha comunicat qui serà el substitut 
de Javier Ruiz Liarte a la banqueta 
llagostenca.   sergi escudero

El Circuit de Barcelona-Catalunya  
celebrarà la primera competició 
de resistència virtual de 24 hores 
de durada, les 24 h SimRacing, i ho 
farà en el marc de les 24 Hores de 
Barcelona d'Automobilisme-Tro-
feu Fermí Vélez –el cap de setma-
na del 9 de setembre–, fusionant 
el món real i el virtual. Serà una 
ocasió inèdita al món del motors-
port i del SimRacing en la qual es 
desenvoluparan simultàniament 
ambdues competicions en el ma-
teix Circuit. Els assistents al traçat 
català podran veure en directe als 
participants mentre competeixen 
en els simuladors, que estaran si-
tuats a l'espai Montjuïc Club.

Les 24 h SimRacing són una 
prova d'automobilisme de resis-
tència virtual. El Circuit de Bar-
celona-Catalunya fa així un pas 
més en la seva vinculació amb el 
món dels E-Sports, els quals estan 
creixent cada cop més, i habilitarà 
la zona del Montjuïc Club, situat 
al passadís de Pisos Box, perquè 
les millors escuderies a nivell na-
cional i internacional d'aquesta 
disciplina de motorsport virtual 
puguin competir en directe des 
del mateix traçat pel qual esta-
ran rodant simultàniament tots 
els participants de la tradicional 
prova de resistència d'automobi-
lisme, un fet insòlit que mai s'ha 
donat en cap altre circuit.

La competició de les 24 h Sim- 
Racing comptarà amb un total de 
15 equips i cadascun d'ells estarà 
format per tres pilots. Es repli-
caran les condicions ambientals 
i meteorològiques de les condi-
cions reals. L'entrada per a aques-
ta cita serà gratuïta.  

E-SPORTS 

Les 24 hores
SimRacing seran 
una experiència 
pionera al Circuit
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MOLLET. El Recanvis Gaudí-CB 
Mollet, que igual que la tempora-
da passada jugarà a la Lliga EBA, 
va mostrar una molt bona cara 
dissabte al Pavelló Municipal de 
Plana Lledó, que va acollir un bon 
nombre d'espectadors malgrat 
les vacances estiuenques, davant 
el filial del Barça Lassa, equip de 
LEB Oro, contra el qual va perdre 
per només 15 punts de diferència 
(84 a 99). Aquest partit amistós 
forma part dels actes del 75è ani-
versari del club baix vallesà.

Els molletans, fins i tot, van ar-
ribar a anar per davant en el mar-
cador al final del primer quart, el 
qual va acabar amb el resultat de 
23 a 20. Però els blaugrana van 
reaccionar i, a la mitja part, ja gua-
nyaven per 46 a 59. La diferència 
es va reduïr una mica al final del 
tercer quart (63-74) i es va tornar 
a eixamplar al final del partit amb 
el 84 a 99 definitiu.

En el tancament d'aquesta edi-
ció el primer equip del CB Mollet, 

cB mollet

BÀSQUET  EL PARTIT HA ESTAT UN DELS ACTES CENTRALS DEL 75è ANIVERSARI DEL CLUB

El CB Mollet dóna la cara
davant el filial del Barça Lassa

dirigit per Josep Maria Marsà es-
tava jugant un nou amistós contra 
la UE Horta. 

La lliga començarà el cap de set-
mana del 23 de setembre. D'altra 
banda, el Recanvis Gaudí-CB Mo-

llet B, que jugarà a la Copa Cata-
lunya, disputarà aquest dissabte 
el primer partit de pretemporada, 
contra el Círcol Catòlic de Badalo-
na. Serà al pavelló de la Riera Seca 
(17.45 h). 

PARTIT INTENS El conjunt de Marsà va lluitar contra els blaugrana

triPl3 sHot

ESDEVENIMENT SOLIDARI La recaptació va anar per a 'Tots amb l'Aina'

MONTMELÓ. El 9 i 10 d'agost 
Montmeló va a acollir dos partits 
de bàsquet benèfics, organitzats 
per l'empresa granollerina Tri-
pl3 Shot SL, que van enfrontar 
els equips de New Mexico State 
(NCAA 1) i Europe Basketball Aca-
demy (combinat de jugadors de 
lligues FEB i Copa Catalunya). Les 
entrades als partits tenien import 
simbòlic de 3 euros, els quals es 
destinaran al moviment Tots amb 

l'Aina, que lluita contra el càncer 
infantil mitjançant donacions. El 
resultat de dijous va ser de 56 a 
88 a favor dels americans i el de 
divendres 54 a 81, també pels ju-
gadors de NMS. El nombre d'assis-
tents va superar les 160 persones 
cada un dels dies. Els aficionats 
van poder veure a jugadors com 
Hernán Olaguibe, Mamadou Di-
agne, Marcus Harris o Terrence 
Boyd. 

EL NEW MEXICO STATE VA GUANYAR ELS DOS

Montmeló acull dos partits
de bàsquet internacional
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FUTBOL AMERICÀ  JUGUEN EN LA MODALITAT AMB CONTACTE

MOLLET. El Mollet Panthers, el club 
de futbol americà de la capital 
del Baix Vallès, busca jugadors 
de cara a aquesta temporada per 
formar un equip amb l'objectiu de 
disputar partits amistosos. 

El nou tècnic, Charly López, qui 
va agafar el càrrec a mitjans del 
mes de juliol, es proposa poder te-
nir una plaça a la Lliga Catalana de 
futbol americà de contacte en un 
periode de dos anys. Precisament 
aquest estiu els Panthers han pas-
sat de disputar futbol americà 

sense contacte, anomenat futbol 
flag, a fer-ho en la modalitat amb 
contacte. La modalitat de futbol 
flag està molt arraigada a Catalu-
nya, sobretot a les escoles, gràci-
es a la feina feta per la Federació 
Catalana. En canvi, la modalitat 
amb contacte és la tradicional als 
Estats Units.

L'equip entrena a les pistes 
d'atletisme i els interessats en 
formar-ne part poden contactar 
amb el club a Twitter (@Mollet-
Panthers) o a Instagram. 

El Mollet Panthers busca
jugadors per al nou curs

fc cardedeu

CAMPIONS El Cardedeu va guanyar el torneig per tercera vegada

MOLLET / MONTMELÓ. El FC Carde-
deu es va endur la vuitena edició 
del Torneig Històrics del Vallès 
Oriental, celebrat enguany entre 
Granollers i Vilanova del Vallès. 
Els del Baix Montseny van guan-
yar per 3 a 1 la final, disputada a la 
capital del Vallès Oriental, davant 
el CF Vilanova. D'aquesta manera, 
el Cardedeu, l'impulsor d'aquest 
torneig, es va endur el seu tercer 
Històrics –2012 i 2015– i empa-
ta, així, amb el Granollers com a 
club que més vegades ha guanyat 
aquesta competició. 

El Vilanova, per la seva part, va 
perdre l'oportunitat de sumar el 
seu segon títol consecutiu –l'any 

passat va guanyar la final per 1 a 
0 davant el Mollet.

A les semifinals el Cardedeu 
havia eliminat al Montmeló per 
un contundent 8 a 1 i el Vilanova 
al Mollet per 1 a 0 –el partit es va 
suspendre en el minut 25 i es va 
donar per finalitzat–. Així, la final 
d'enguany es va quedar sense 
cap representant baix vallesà, un 
fet que no succeïa des del 2015, 
quan la van disputar el Cardedeu 
i el Llinars.

Als quarts de final el Mollet 
s'havia imposat per 4 a 1 al Vila-
major i el Montmeló havia guan-
yat per 1 a 0 al juvenil del Grano-
llers. 

FUTBOL   MONTMELÓ I MOLLET VAN CAURE A LES SEMIFINALS

Cap equip baixvallesà a la 
final del Torneig Històrics

El martorellenc Martín Parejo, 
plata a l'Europeu de Berlín 
MARTORELLES. L’atleta de Martore-
lles, Martín Parejo, i el seu guia, el 
també martorellenc Albert Selva, 
van aconseguir la medalla de plata 
en la prova dels 100 metres de la 
categoria T11 del campionat d’Eu-
ropa d’atletisme paralímpic, que 
s'ha disputat del 20 al 26 d'agost a 
Berlín.  El campió va ser el francès 
Timothée Adolphe amb un temps 
d'11,17 segons. El favorit per a la 
medalla d’or era el reusenc Gerard 
Descarrega, que va ser desqualifi-
cat en les sèries del matí per ha-
ver-se desenganxat del guia.

A la final, la parella martorellenca 
va recórrer els 100 metres en 11,84 
segons. Abans, a la ronda de classifi-

cació, Parejo i Selva van quedar pri-
mers amb un temps d'11,60 segons, 

la que és la millor marca personal 
de Parejo en aquesta prova.  

aj. de martorelles

 ATLETISME  EL VA ACOMPANYAR EL SEU GUIA, ALBERT SELVA, TAMBÉ DE MARTORELLES

ALBERT SELVA I MARTÍN PAREJO  Parella de plata a Berlín
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Una de les pizzes fresques que 
podeu demanar a LA TOMATE 
MAGIQUE és la Mariona. És sabo-
rosa i gustosa, que no us deixarà 
indiferents.
LA TOMATE MAGIQUE és un es-
tabliment obert a Mollet des del 
1999, que ofereix servei al migdia 
i al vespre i on podeu demanar 
pizzes per emportar. Les nostres 

creacions són fetes amb una masa 
fina i cruixent de pa artesanal i 
elaboral amb farines selectes i 
productes naturals. Estan cui-
nades al forn de llenya, cosa que 
els dóna un sabor inconfusible. 
Si veniu a LA TOMATE MAGIQUE 
en sortire satisfets, amb ganes de 
tastar qualsevol altra pizza de la 
nostra extensa carta de creacions.

Pizza Mariona
Amb tomàquet fresc, bacó, xampinyons
frescos i formatge emmental

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

pizzerialatomatemagique.com
SUGGERIMENT
GASTRONÒMIC

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

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

Especialitats
Ibèriques

Gaudeix
de les nostres

Tapes variades · Menú diari
Menú cap de setmana · Plats combinats

ESPECIALITAT EN 
TAPES CASOLANES

c. Agricultura, 9 · Mollet · Tel. 93 570 57 57
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CULTURA
Inscripció als tallers de MontmelóÚltims dies per participar a 'La samarreta viatgera'
Del 12 al 20 de setembre, el centre cultural 
La Torreta obrirà el període d'inscripcions als 
cursos de la nova temporada. Seran 20 tallers 
per a infants i per a adults. Hi haurà un tast dels 
tallers de ioga i d'hipopilates els dies 12 i el 13.

Fins al 7 de setembre es poden presentar fotos al concurs d'Instagram La 
samarreta viatgera –amb l'etiqueta #SVMontornes–, en què la samarreta 
de la festa major de Montornès sigui protagonista. Es premiaran les dues 
millors imatges i la millor instantània amb un eslògan contra les
agressions sexuals. Aquesta darrera ha d'incloure l'etiqueta #NOésNO.

MOLLET. Dijous donava el tret de 
sortida la tercera edició del Fes-
tival Artístic Internacional l'Arle-
quí, organitzat per Escena Mollet 
i sota la direcció artística de Pau 
Segalés, un esdeveniment que du-
rant el cap de setmana aproparà 
diverses disciplines escèniques  
–com la màgia, la música i el circ– 
als carrers de Mollet, amb vuit 
companyies i gairebé una vintena 
de funcions. L'Hospital Sociosa-
nitari acollia aquest dijous dues 
funcions d'un cabaret per als seus 
usuaris i per als de la Llar-Resi-
dència Alb-Bosc, així com també 
ho farà aquest divendres (12 h) 
la Unitat Terapèutica del Centre 
Educatiu Els Til·lers. Dijous al 
vespre, a més, se'n representava 
un altre al restaurant Socarrat.

Més enllà de les tres funcions 
socials, la resta d'espectacles es 
paguen pel mètode de la gorra, 
que, com explicava Segalés, "és 
un suplement" per als artistes. 
"Molt públic es pensa que els 
artistes venen aquí només per 
les gorres i és mentida. A part 
de les despeses de viatge, allot-
jament i el menjar, també els 
paguem part del catxé. La gor-
ra és un suplement a tot això", 
assegurava. Mariona Rabasa, dis-
senyadora del cartell i encarrega-
da de la comunicació del festival,  
també afirmava que la recaptació 
per gorra al festival "és més alta 
que a molts altres llocs d'Euro-
pa i Catalunya".

Tot plegat s'enllestirà dissabte 
(23 h) amb el cabaret solidari de 
cloenda al Jardinet. Els diners que 
es recullin es destinaran a l'ONG 
Pro Activa Open Arms. i s.carrillo

El Festival Internacional L'Arlequí 
apropa les arts escèniques al carrer

ELS MUNTATGES QUE ES PODRAN VEURE AQUEST CAP DE SETMANA

CIA CIRCONAUTA
Divendres (21 h) i dissabte (19.45 h),
plaça Prat de la Riba
Més argentins participaran de L'Arlequí. Jorge Martín 
Denda, de la Cia Circonauta, es posa a la pell de Johan 
Sebastian... Romeo!, un galant i particular
compositor en el concert més vertiginós del món. Des 
de ben jove, Martín va decidir dedicar-se a les seves 
dues passions: el circ i la música. A més d'artista, 
també és fundador de l'ONG Smile Miles NGO, la missió 
de la qual és fer riure i emocionar a través del circ els 
infants de les zones més desafavorides de l'Àsia, Àfrica 
i l'Amèrica del Sud.

JEAN PHILIPPE ATCHOUM
Divendres (21 h), plaça Catalunya
Jean Philippe Atchoum va ser el primer mag que, als 
anys noranta, va forjar la globomàgia, una disciplina 
que l'ha convertit en tot un referent mundial i a  
guanyar-se a pols el sobrenom de Latex King. Atchoum 
és també un original il·lusionista francès i professor de 
la prestigiosa escola Ana Tamariz, que representarà els 
seus millors números al Festival Artístic Internacional 
L'Arlequí, a Mollet.

RAFA PIKA PAU
Divendres (19.30 h) i dissabte (18.30 h), 
places Prat de la Riba i Catalunya
Una part dels diners del cabaret de cloenda de 
l'any passat es van destinar a la recuperació 
d'aquest artista brasiler, que acabava de patir 
una agressió neonazi a Berlín. Ara, instal·lat 
al paradís de Sal, Cabo Verde, on treballa a la 
Cia. Anonymous Brothers, arriba a Mollet en 
plena forma amb un xou d'acrobàcies,
malabars impossibles i molt d'humor.

YOSUKE IKEDA
Divendres (23 h) i dissabte 
(20.30 h), El Jardinet i
plaça Prat de la Riba
El primer artista japonès del festival 
serà Yosuke Ikeda, que mostrarà la 
seva innovadora forma d'actuar
combinant màgia, mim, música i arts 
gràfiques. Va participar al programa 
Le Plus Grand Cabaret du Monde, de 
la televisió francesa, per on passen 
els artistes més sorprenents del món.

KIMBERLY DUTOUR
Dissabte (19.15 h), plaça Catalunya
Actriu, ballarina i ajudant de direcció, ara 
emprèn la seva carrera en solitari amb les 
oníriques i delicades marionetes de
creació pròpia, Rodrigo i Aristóteles.
També forma part de la reconeguda
companyia La Fabrique à Chimères.

QUI HI HA?
Divendres (23.30 h), El Jardinet
Els baixllobregatins Qui hi ha? són un dels 
grups més curiosos del país, perquè
barregen la música folk irlandesa amb 
sons mediterranis i, fins i tot, la
psicodèlia. El seu concert anirà des del 
pop més actual fins al folk més tradicional.

ESPECTACLES ES TRACTA DE LA TERCERA EDICIÓ, ORGANITZADA PER ESCENA MOLLET, QUE ES FARÀ A LA PLAÇA PRAT DE LA RIBA, LA PLAÇA CATALUNYA I EL JARDINET

DR. BOMBOLLA I BLACK CLAP
Divendres (19 h i 21.45 h), cercavila
El Dr. Bombolla (àlies del molletà 
Adrià Viñas) i la seva BubbleBike 
tornaran a omplir els carrers del 
centre de bombolles de sabó al
ritme dels joves percussionistes 
Black Clap, també molletans. La 
cercavila sortirà de la plaça Prat de 
la Riba, anirà fins a la plaça de les 
Pruneres i acabarà al Jardinet.

MAGO LEBART
Divendres (20 h) i dissabte (21.30 h),
places Prat de la Riba i Catalunya
Des de l'Argentina, arriba el Mago LeBart , tot un  
fenomen viral a les xarxes gràcies al seu sorprenent 
número que té la globomàgia com a protagonistes. 
A banda de ser un excel·lent mag, Le Bart també és 
clown i malabarista, dues facetes que combina a la 
perfecció cada cop que surt davant del públic.
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dissabte 1

diumenge 2

divendres 31

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

Ruixats ja des de la mati-
nada i fins al migdia, en 
algun moment intensos, 
i temperatures més bai-
xes.

Bastant ennuvolat i risc 
d’algun ruixat feble, al 
matí, i mes clarianes a la 
tarda, amb temperatures 
lleugerament més altes.

Es repetirà el risc de rui-
xats febles, amb un dia 
molt ennuvolat al matí i 
a la tarda, i temperatures 
un xic més altes.

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

DIJOUS, 23 32ºC 20ºC  29ºC inap. 26 km/h SE

DIVENDRES, 24 30ºC 20ºC  26ºC              - 32 km/h SE

DISSABTE, 25 26ºC 21ºC  23ºC inap. 29 km/h SE

DIUMENGE, 26 26ºC 19ºC  25ºC inap. 35 km/h SSW

DILLUNS, 27 27ºC 19ºC  26ºC              - 29 km/h SE 

DIMARTS, 28 31ºC 21ºC  28ºC - 34 km/h SSW

DIMECRES, 29 30ºC 23ºC  27ºC               - 29 km/h ESE

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

TEATRE L'ACTOR INTERPRETARÀ L'OBRA 'IMMORTAL', DE MARC ANGELET I ALEJO LEVIS

Bruno Oro encapçala el
cicle d'espectacles a Parets
PARETS. El cicle Espectacles de 
Parets presentarà fins a finals de 
desembre una desena de repre-
sentacions artístiques, d'entre les 
quals destaca Immortal, dirigida 
per Marc Angelet i Alejo Levis i in-
terpretada per Bruno Oro –Artur 
Mas a Polònia i Cristiano Ronaldo a 
Crackòvia, entre d'altres–. Es tracta 
d'una comèdia dramàtica futurista 
sobre una vida sense límits tem-
porals. Bruno Oro es desdoblarà 
en multitud de personatges que 
gaudiran, patiran o s’enfrontaran a 
la immortalitat. Serà el 2 de desem-
bre (18.30 h) a Can Rajoler.

Altres actuacions teatrals que 
acollirà el cicle serà Lo mejor de 
Yllana –repassa sobre l’escenari els 
grans moments de la trajectòria de 
la companyia Yllana amb una selec-
ció d'sketchs dels seus xous realit-
zats en aquests 25 anys–; La noia 
de la làmpada, de Marta Aran –una 
barreja de tragèdia i comèdia, en 
què la maternitat s’entrecreua amb 
els objectius professionals d’una 
dona–; i El comediant, dirigit i inter-
pretat per Marcel Tomàs i Toni Es-
cribano –un cabaret fet amb humor, 
música, teatre d’objectes, improvi-
sacions al moment, imaginació al 
poder, histrionisme elegant, poesia, 
crítica, reflexió i un gran sentit de 
l’humor, que gira entorn de la vida 
d’un comediant que no perd mai la 
capacitat de somiar.

Pel que fa a representacions mu-
sicals, es podrà gaudir de La llum 
del Mediterrani, de Kavanakband –
que barreja l’originalitat de la seva 
música amb la poesia, la dansa, el 
ritme i la pintura creada per a l’oca-
sió, juntament amb una degustació 
de gastronomia mediterrània–; 25 
anys al 4L, amb Quico el Cèlio, el Noi 

i el Mut de Ferreries –els Quicos ce-
lebren 25 anys amb un concert que 
repassa la seva trajectòria artística 
i que combina el més emblemàtic 
del seu repertori amb temes del 
seu darrer disc i alguna sorpresa–; 
i I am, de Paula Valls –la nova perla 
de la música catalana presenta en 
directe el seu primer disc de llarga 
durada, un treball més intimista 
i despullat, on s’atreveix a parlar 
d’experiències pròpies i vivències 
recents, de sentir-se perduda i no 
trobar-se, de moments difícils i de 
canvis, i d’haver de prendre decisi-
ons importants–.

Altres espectacles seran La nena 
dels pardals, de Jordi Palet –un es-
pectacle poètic i emocionant sobre 
els petits herois quotidians, el res-
pecte a la vida i la saviesa innata 
dels nens, basat en un fet real ocor-
regut el 1958 a la Xina–; Miguel 
Lago pone orden –el nou monòleg 
del còmic Miguel Lago, més provo-
cador, cínic i irònic que mai, dispo-
sat a posar ordre al caos que l’en-
volta–; i Magia Comedy, de Gerard 

arxiu

POLIFACÈTIC Actor i cantant, Oro reflexionarà sobre la immortalitat

Borrell –un espectacle ple d’il·lusió 
i de rialles constants amb el cone-
gut showmag, participant del con-
curs Pura Magia de TVE.  

l.n.

SITO Amb una de les seves obres

PARETS. El pintor resident a Parets 
Luis Navarro, artísticament cone-
gut com a Sito, rebrà el pròxim no-
vembre el Premio Internazionale 
d'Arte Fondazione Costanza, com 
a mostra de reconeixement al seu 
"prestigiós èxit professional en 
l'art a nivell europeu", que consis-
teix en un trofeig i un diploma ofici-
al. Sito es mostra content pel premi: 
"orgull i alegria perquè la meva 
lluita en aquest món, en què no 
hi ha ajuts entre tants milions 
d'artistes, algú es fixi en el meu 
art i la meva obra, igual que ja va 
passar amb la medalla d'or".

L'acte, a més de servir per pre-
miar diversos artistes d'arreu del 
món, serà un sopar solidari en 
què tota la recaptació anirà desti-
nada als nens malalts de l'associa-
ció Arte por la Vida.

Sito, per la seva banda, nascut a 
Barcelona fa 53 anys, ha exposat a 

ART "SITO" REBRÀ UN PREMI INTERNACIONAL AL NOVEMBRE

Reconeixement a l'obra del 
pintor paretà Luis Navarro

MOLLET. El Centre de Formació 
Teatral El Galliner, referent a Gi-
rona, ha seleccionat l'obra Dues 
taronges i mitja, en què actua el 
molletà Marc Collado, per parti-
cipar en el Festival Internacional 
de Teatre Amateur de Girona (FI-
TAG). Juntament amb la resta dels 
seus companys –Dídac Jordà, Iban 
F. Martínez, Salvador Chavero, 
Rosa M. Anadon i Carme Buxo–, 
Collado representarà aquest es-
quetx de 20 minuts del 29 d'agost 
a l'1 de setembre a partir de les 

19.30 h –quatre passis, un al dia–.
L'obra transcorre en una em-

presa de cites. Cinc personatges hi 
truquen perquè els trobin parella, 
però tot és un autèntic desastre. 
L'humor absurd i el poc diàleg són 
protagonistes del gag.

Collado, que és molletà, però 
viu a Girona des de fa tres anys, 
és mestre de primària d'educació 
especial i darrerament ho compa-
gina amb el teatre: "fa pocs anys 
que he començat amb el teatre 
més seriosament".  s.c.

m.c.

FARÀ 'DUES TARONGES I MITJA' AL FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRE AMATEUR DE GIRONA

EN ESCENA Marc Collado

El molletà Marc Collado 
participarà en el FITAG

Roma, Dubai, Marbella, Barcelona 
o Abu Dabi, entre d'altres, i el 2017 
va rebre la medalla d’or del Fòrum 
Europa 2001, un guardó a nivell 
estatal que es lliura a persones de 
diversos àmbits en reconeixement 
a la seva trajectòria professional. 
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MOLLET. El Museu Abelló ha presen-
tat l'oferta d'activitats per a les es-
coles per al curs 2018-19. Es tracta 
d'un programa ampli amb el doble 
objectiu de donar a conèixer el Mu-
seu, la col·lecció Abelló i el Menhir 
i, alhora, introduir i sensibilitzar 
l’alumnat en diferents vessants ar-
tístics i en la importància del patri-
moni cultural.

Els Serveis Educatius del Museu 
ofereixen un programa de visites i 
tallers basat en els recursos i el pa-
trimoni de la Fundació Municipal 
Joan Abelló: el fons de la col·lecció, 
l’obra de Joan Abelló, la Casa del 
Pintor i el Menhir de Mollet. Les 
activitats estan adaptades al currí-
culum escolar per als diferents ni-
vells educatius –d'educació infantil 
fins a batxillerat–. A través de les 
diferents activitats es dóna a conèi-
xer el patrimoni de la Fundació i es 
provoca el diàleg i la reflexió amb 

CURSOS I TALLERS  HI HA ACTIVITATS AL MUSEU, A LA CASA DEL PINTOR I AL MENHIR DE MOLLET

El Museu Abelló es dóna a 
conèixer entre els escolars 

PARETS. El Casal de Cultura Can But-
josa ja ha donat a conèixer la nova 
programació de cursos, tallers i ac-
tivitats que començaran al setem-
bre, i es duran a terme fins al febrer 
de 2019. Com a novetat, enguany 
s’incorporen dos nous cursos: Min-
dfulness per reduir l’ansietat i un de 
monitors de teatre infantil.

Enguany, es podran trobar de 
nou els cursos amb més demanda 
com ara els monogràfics de cuina, 
rebosteria, pintura i dibuix o escul-
tura, i es reediten aquells relatius a 

la dansa o a tenir cura del cos i el 
benestar emocional: Pilates, ioga o 
relaxació i benestar emocional.

Els cursos per a joves i adults 
com fotografia digital, balls llatins, 
Bollywood, pilates o sevillanes tam-
bé tornen a formar part de la pro-
gramació d’enguany. Pel que fa als 
més petits, el casal proposa tallers 
de manualitats, teatre, rebosteria o 
cuina. Les inscripcions es poden fer 
al Casal de Cultura Can Butjosa, de 
dilluns a dijous de 15 h a 22 h i el 
divendres de 15 h a 21 h. 

A punt les activitats del 
Casal Can Butjosa de Parets

LES INSCRIPCIONS ES PODEN FER AL MATEIX EQUIPAMENT

MONTORNÈS. Fins al 7 de setembre, 
el Casal de Cultura de Montornès 
manté obert el termini d'inscrip-
cions per a la temporada 2018-19 
dels cursos i tallers, que, entre al-
tres novetats, incorpora un taller 
de cuina per a infants de 6 a 12 
anys. Enguany, a més, s'estrena 
un nou sistema que permet fer les 
inscripcions provisionals en línia a 
través del web municipal.

La programació d'activitats s'en-
gegarà a l'octubre. Inclou una qua-
rantena de tallers en els àmbits de 
danses, arts i manualitats, tecnolo-
gia, cuina, costura i salut. També hi 
ha activitats només per a infants.

A més del taller de cuina, també 
s'incorpora un d'il·lustració i cò-
mic, un de cosmètica natural i un 
de defensa personal per a dones. 
Les activitats estan recollides en 
un llibret que agrupa l'oferta d'ac-
tivitats de la Biblioteca, l'Oficina de 
Català, l'Arxiu Històric i el departa-

ment municipal de Patrimoni.
Pel que fa a les inscripcions, a 

més de l'opció per mitjà d'Internet, 
les persones que necessitin assis-
tència per fer-la es poden adreçar 
al Casal de Cultura. El 31 d'agost 
l'atenció serà de 9 h a 15 h i del 3 al 
7 de setembre de 15 h a 21 h.

Segons informa l'Ajuntament, 
igual que altres anys, no es donarà 
prioritat a l'ordre d'arribada de les 
sol·licituds. L'assignació de places 
per als tallers amb més demanda 
que oferta es farà a través d'un 
sorteig entre totes les sol·licituds 
rebudes que se celebrarà el 13 de 
setembre. Les inscripcions tindran 
caràcter provisional i només pas-
saran a ser definitives quan s'hagi 
realitzat el sorteig dels tallers i un 
cop la persona interessada hagi 
emplenat i signat l'autorització de 
domiciliació bancària. Aquest dar-
rer tràmit es durà a terme del 18 al 
26 de setembre.  

LES INSCRIPCIONS ES PODEN FER A TRAVÉS D'INTERNET

Curs de cuina per a infants, 
novetat al Casal de Cultura

arxiu

MUSEU ABELLÓ

Es pretén "fomentar l’educació 
artística i la participació activa 
en activitats culturals, amb l’ob-
jectiu de desenvolupar la creati-
vitat i la innovació dels infants 
per a la formació de ciutadans 
crítics i participatius". Per això, 
també s’ofereix als mestres la pos-
sibilitat d’impartir alguna classe 
des del Museu fent servir el fons de 
la col·lecció com a suport. Aquesta 
oferta educativa es fa arribar a to-
tes les escoles i instituts de Mollet i 
dels municipis del voltant.

Entre les activitats més desta-
cades hi ha les de la casa del pin-
tor: L'armari sensorial, un treball 
experimental amb pintura, per a 
educació infantil; l'elaboració d'un 
quadern de viatges per a primària 
(Un món dins la maleta) i per a se-
cundària (Abelló, el pintor viatger); 
i un llibre d'artista a batxillerat 
(Abelló i el col·leccionisme).  

l’objectiu de conèixer diferents 
procediments artístics i altres con-
ceptes relacionats amb l’art. Paral-
lelament, en funció de les exposici-
ons temporals, també es dissenyen 
visites i tallers específics.

EMPRESES PYMES AUTÒNOMS PARTICULARS

Nous serveis
Dret de família i successions

Obligacions i contractes
Dret bancari

Dret societari i mercantil
Responsabilitat civil
Dret administratiu
Dret immobiliari

C/Anselm Clavé, 2. 4º 2ª. 08100. Mollet del Vallès. 
Tel. 935 703 991  |   Fax 935 939 849 
Email: administracio@asemax.org

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

ASSESSORS EMPRESARIALS

SANT FOST. Els veïns del barri de 
la Conreria celebren aquest cap 
de setmana la seva festa major. La 
gresca començarà aquest diven-
dres (20.30 h) amb una nit d'es-
barjo i servei de bar al nou espai 
social de celebracions, a l'esplana-
da del mòdul, on es podrà sopar un 
entrepà i passar una bona estona 
amb tots els veïns del barri. A les 
22 h hi haurà una sessió de disco-
mòbil. Dissabte serà el torn de l'ac-

te més emblemàtic de la festa: la 
sardinada popular de la Conreria 
(21 h). Durant el sopar es podrà 
gaudir de música de sardanes i 
havaneres, i es podrà degustar un 
rom cremat inclòs en el tiquet de 
la sardinada. Posteriorment serà 
el torn del ball del fanalet: qui 
mantingui el fanalet més estona 
encès rebrà un obsequi. Durant la 
vetllada també hi haurà una exhi-
bició de balls de saló amb CB Sant 

DISSABTE AL VESPRE SE CELEBRARÀ LA SARDINADA POPULAR I DIUMENGE UN DINAR DE GERMANOR

La Conreria celebra la festa 
major en un nou espai social

Fost Samba, i l'animació musical 
del trio Tucán. Finalment, diumen-
ge (14 h) hi haurà el dinar de ger-
manor, amb botifarra i seques –els 
socis tindran dos tiquets gratuïts–, 
i a la tarda (17 h) hi haurà una fes-
ta infantil en què els més petits es 
remullaran –es recomana portar 
banyador, tovallola i xancletes– i 
un espectacle de pallassos a càr-
rec de Jajejijoju. La festa acabarà 
diumenge a les 18 h amb xocolata i 
melindros per a tothom. En aques-
ta edició s'habilitarà com a espai 
social de celebracions l'esplanada 
del mòdul després de l'acord a què 
s'ha arribat amb el propietari per a 
un termini de deu anys. 
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MOLLET. La colla Morada va acon-
seguir la seva vuitena victòria del 
repte de les colles de la festa ma-
jor de Mollet, amb un resultat de 
10 a 5. Amb tot, Torrats es man-
té líder històric amb 12 triomfs. 
Després que dimarts 21 d'agost a 
la mitjanit el presentador Robert 
Gobern anunciés la colla guanya-
dora, tots dos caps de colla –Va-
nessa Sánchez, morada, i Aitor 
Millán, torrat– van fondre's en una 
forta abraçada, prèvia a l'intercan-
vi de mocadors com a símbol de 
germanor i esportivitat.

Morats arribava al ball del fana-
let –la darrera prova, que van gua-
nyar– amb tres punts d'avantatge 
per sobre de Torrats. Però a més 
d'aquesta prova, el jurat també 
havia de desvetllar els altres tres 
punts subjectius del repte: l'engres-
cada, la despertada i la innovació.

A l'engrescada, el Harry Potter 
morat va derrotar la Mona Xita 
torrada. Els de la teca –que en-
guany van voler dedicar la festa 
a   "totes aquelles persones que 
s'han sentit maltractades per 
ser considerades diferents"– van 
representar una batalla entre els 
alumnes de Hogwarts i els dolents 
–hisenda, l'SGAE, Torrats i adua-
nes–, que els volien robar l'arma 
per guanyar la festa major, el Harry 
Potter. Finalment, l'Hermione, el 
Ron i el Dobby, que van entrar al 
parc amb el Hogwarts Express,  
van salvar el seu amic Harry.

Torrats, per la seva banda, amb 

el fil conductor de la jungla, van 
buscar la Mona Xita després que 
Tarzan els comuniqués que s'ha-
via perdut. A més de trobar la gran 
amiga de Tarzan, els del mam te-
nien una motivació afegida: des-
cobrir el secret que guardava la 
mona i que els ajudaria a trobar 
una font "que rajarà aigua (o 
cervesa) i que ens farà guanyar 
sempre la festa major". Durant 
l'acte també van explicar la col·la-
boració de la colla amb la Funda-
ció Mona, que treballa pel benes-
tar dels primats.

A la despertada, el resultat va 
ser diferent. El mico torrat va en-

dur-se el punt per davant del drac 
morat. Torrats va fer matinar els 
molletans diumenge amb un mico 
gegant. La bèstia estava amagada 
amb una lona i fum fins al moment 
de començar, quan es va abaixar la 
lona i va aparèixer l'animal, que 
de la boca treia fum i confeti. Mo-
rats va decidir despertar els veïns 
amb el tren de Hogwarts i, poste-
riorment, amb un drac que esco-
pia escuma i aigua per la boca. 
Tot plegat es va convertir en una 
cercavila i una festa de l'escuma 
a la vegada, on també se servien 
hot-dogs gratuïts. El jurat, a més, 
va decidir atorgar el premi d'inno-

vació a Morats.
Aquests quatre punts se suma-

ven, així, a la capta de sang, l'esti-
rada del cotxe infantil i del camió, 
la garrinada, la cursa en roba inte-
rior, el corregot infantil i l'afartada.

La millor estirada de la història
El Mercat Vell de Mollet va acollir 
dissabte una nova capta de sang 
amb motiu de la festa major, orga-
nitzada per l'Associació de Donants 
de Sang del Vallès Oriental i el Banc 
de Sang i Teixits. Es tractava d'una 
prova solidària que va guanyar 
Morats, amb 135 donacions, per 
damunt de les 120 torrades.

víctor león

CELEBRACIÓ L'envelat es va omplir d'abraçades morades en proclamar-se campions de la festa major d'enguany

Cau el vuitè triomf dels Morats Però el rècord de la festa el va 
fer Torrats dilluns amb l'estirada 
del camió. Amb 28,38 segons van 
assolir el millor registre de la his-
tòria de la prova –30,84 segons 
en va fer Morats–. L'estirada del 
cotxe infantil també va caure del 
bàndol torrat amb un temps de 
32,69 segons per sobre dels 39,47 
segons morats.

L'altra prova puntuable de la 
tarda de dilluns va ser la garri-
nada, amb tres punts en joc: un 
trajecte on els participants havien 
de mullar una esponja en una pis-
cina d'aigua i Cola-Cao i llençar el 
màxim de líquid possible al bidó 
de la seva colla després de passar 
per un recorregut amb tota mena 
d'obstacles que havien de superar 
arrossegant-se, intentant no re-
lliscar per rampes plenes d'aigua 
i sabó, saltant neumàtics i bancs, i 
fent la croqueta per una lona ple-
na de farina.

Els Torrats més petits van sumar 
el tercer punt de la tarda per a la 
colla, registrant una marca d'1,3 kg  
–Morats en va fer 0,7 kg–. Pel que fa 
a les noies, les morades van vèncer 
per 1,7 kg a 1,2 kg i els nois morats 
van sumar el momentani empat a 3 
punts en aconseguir un bidó d'1,7 
kg –el bidó torrat pesava 1,3 kg–.

El punt de la discòrdia
La cursa en roba interior va ser la 
prova polèmica de la festa. El punt 
de la categoria infantil –de 4 a 12 
anys– el va guanyar Torrats amb 
quatre classificats entre els cinc 
primers, i el de la categoria mas-
culina va ser per a Morats també 
amb quatre corredors entre els 
cinc primers. Però va ser en la  

continua a la pàg.40

Els de la teca van derrotar per 10 a 5 els Torrats, que encapçalen la classificació històrica

ESPECIAL MOLLET · PARETS 
SANT FOST · MARTORELLES
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ve de la pàg.38
o.gutiérrez s.c.

DESPERTADA L'enorme mico Torrat va guanyar el punt de la prova RÈCORD Torrats van batre la millor marca històrica en l'estirada del camió
o. gutiérrez

GARRINADA Els infants Torrats van sortir vencedors

o. gutiérrez

POLÈMICA Cursa en roba interior femenina

v.león

CORREGOT Una de les participants més petites
s.c. v.león

AFARTADA Menjar 200 flams no va ser cap problema per a la colla Morada BALL DEL FANALET L'última prova també la va guanyar Morats

categoria femenina en què el punt 
va provocar una forta polèmica.

Morats va recórrer el punt amb 
imatges que demostraven que en-
tre les cinc primeres classificades 
n'hi havia tres de la seva colla, i 
no tres torrades com havia dit el 
veredicte. Els àrbitres no van can-
viar la decisió, tot i les imatges, al-
ludint que la cinquena noia havia 
dit a l'arribada que era torrada. 
Aquest punt va posar Torrats per 
davant al marcador (5-4). L'ende-
mà, però, la colla va decidir "re-
tornar" el punt a Morats, "per 
corregir un error humà", tot i 
que insistien que, "reglament en 
mà, el punt estava ben atorgat".

Les altres dues proves tam-
bé van caure del bàndol morat. 
El resultat del corregot infantil  
–carreres amb un got ple d'aigua 
a les mans per buidar-los dins 
d'un bidó– va ser de 40,4 kg mo-
rats i 36,1 kg torrats. Per la seva 
banda, Morats va menjar els 200 
flams de l'afartada en 17,51 mi-
nuts, mentre que Torrats ho va 
fer en 19,56 minuts. En acabar, 
els dos caps de colla van menjar 
un flam cadascú en homenatge 
al torrat Salva Bachiller, que va 
perdre la vida el passat gener.

Els versots reclamen un local
Més enllà de les proves, les colles 
també van organitzar altres activi-
tats, com els versots. Enguany van 
anar a càrrec de Morats i van fer 
una posada en escena crítica que 
va apuntar a tot arreu. La reivindi-
cació més aplaudida, però, va ser la 
del local per a les colles: "repartei-
xen la pasta fatal i, mentrestant, 
Torrats i Morats sense local".

També hi va haver per a la sani-
tat de Mollet: "no vagis a l'hospi-
tal, que moriràs a la sala d'es-
pera". Per a la pèrdua del comerç 
de proximitat: "a mi el que em 
fa mal és que el comerç tradi-
cional ens deixa: Fabré, Sant 
Vicenç i Tantiñà. És la ciutat 

dels Mercadona, que en total en 
tenim tres i ara a més a més un 
Aldi ens han fet". A la macroope-
ració per la presumpta contracta-
ció irregular d'aplicacions per ins-
tal·lar a semàfors que va patir el 
consistori al juliol: "els escorcolls 
a l'Ajuntament han enxampat 
fins a l'administrador, els Mos-

sos s'ho passen divinament". I 
al referèndum i la situació actual 
dels polítics catalans: "després 
de molts problemes es va votar. 
Eso fue sólo una estafa, además, 
vaya trajín, tuvo que venir la 
poli en un barco de piolín. Tenim 
presos polítics i Puigdemont 
exiliat. La llibertat d'expressió 

sembla que només és per uns 
quants".

Un altre moment clau per a les 
colles va ser el nomenament del 
Morat i Torrat d'Honor, previst 
per al dissabte, però posposat al 
dimarts abans de la proclama-
ció de la colla guanyadora. Van 
recollir el guardó un membre 

de cadascuna de les quatre en-
titats molletanes: Club de Bàs-
quet, Club Muntanyenc, Associa-
ció de Col·leccionistes i Diables.

Les colles, fent honor als seus 
noms, també van tornar a organit-
zar el tapes tour (Morats) i el tor-
ratasques (Torrat), on afartar-se 
a menjar i a beure.  s.carrillo

ESPECIAL   FESTA MAJOR MOLLET DEL VALLÈS
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Hi col·laboren:

TERCER FESTIVAL 
INTERNACIONAL ARTÍSTIC 

L’ARLEQUÍ

DIVENDRES 31 D’AGOST I DISSABTE 
1 DE SETEMBRE torna L’Arlequí a 
Mollet sota l’organització d’Escena 
Mollet i el Casal Cultural, com a propos-
ta ja consolidada d’espectacles gratuïts 
de carrer el primer cap de setmana de 
setembre. Serà als espais públics de la 
plaça Prat de la Riba i plaça Catalunya  
a més a més del Jardinet del Casal 
Cultural. Sis companyies internacionals 
i tres de catalanes –els baixllobregatins 
Qui hi ha?, més dues companyies molle-
tanes, el Dr. Bombolla i la formació de 
percussió Black Clap, que s’uniran per 
primer cop per oferir-nos una cercavila 
amb molt de ritme i bombolles– ompli-
ran d’arts escèniques la ciutat en les 
diferents disciplines de clown, titelles, 
circ, música i màgia. 

DIADA NACIONAL 
11 DE SETEMBRE

El Casal Cultural forma part de la Taula 
d’Entitats pel Dret a Decidir de Mollet, 
que aplega més de 50 entitats cíviques, 
esportives, veïnals i culturals de la ciu-
tat. El Casal anima tots els socis a pen-
jar senyeres i/o estelades als balcons, a 
participar en l’ofrena floral al Monument 
a Rafael de Casanova a Mollet i a les 
diferents concentracions convocades 
per la societat civil (ANC, ÒMNIUM...) 
a Barcelona.
Per tant celebrarem aquesta Diada 
Nacional 2018 tan especial:
• Penjant una estelada gegant a la 
façana del Casal, com a reivindicació de 
llibertat pels presos i exiliats polítics. Els 
volem tots lliures i a casa! Sabem que 
el conjunt dels 1.420 socis del Casal 
és plural i no tots pensen igual però 
aquesta estelada volem que representi 
el clam de llibertat i democràcia en el 
qual tots hi estem compromesos, per-
què els conflictes polítics es solucionen 
posant urnes i no pas tancant polítics a 
les presons.
• Participant a l’ofrena floral de les 
entitats de Mollet al monument a Rafael 
de Casanova, a les 12 h.
• Donant suport a la manifestació de 
Torxes que es fa a Mollet la nit del dia 
10 de setembre.
• Donant suport a la concentració 
convocada per l’ANC, ÒMNUM... a 
Barcelona. L’ANC Mollet organit-
za autocars per a la concentració de 
Barcelona. Consulteu horaris de venda 

de tiquets i samarretes color corall 
d’enguany. 

SOPAR GROC SOLIDARI

DIVENDRES 14 DE SETEMBRE A LES 
20 H al Jardinet del Casal,  l’ANC de 
Mollet organitza aquest Sopar Groc per 
la llibertat dels presos i retorn dels 
exiliats polítics, amb la presència d’Eli-
senda Paluzie (presidenta de l’ANC), 
Marcel Mauri (Vicepresident d’ÒM-
NIUM), Montse Sanchez (Presidenta 
de SÚMATE), Jordi Pessarrodona i 
familiars dels presos. Preu del tiquet: 
20 euros.

CONFERÈNCIES

• DIJOUS 27 DE SETEMBRE 19 H a la 
Sala d’Actes en Vicent Partal, director 
de Vilaweb, ens presentarà el seu dar-
rer llibre Nou homenatge a Catalunya 
on barreja la crónica periodística dels 
fets que van dur a la proclamació de la 
República Catalana el passat 27 d’octu-
bre amb l’anàlisi per veure com s’hi va 
arribar i quins factors van fer possible 
la revolució democrática de l’1-O, vincu-
lant l’actual situació amb la Catalunya 
rebel que George Orwell va retratar 
ara fa just vuitanta anys en el seu 
Homenatge a Catalunya. Organitzat per 
Poble Lliure i Casal Popular El Tabaran.

CLASSES DE CATALÀ

Cursos presencials i en línia a partir 
dels 16 anys i per a tots els nivells. 
Inscripcions del torn general al Servei 
Local de Català de Mollet a Can Lledó 
o també informació al Casal Cultural.

CORAL DEL CASAL

La Coral del Casal continua el curs amb 
els assajos habituals sota la direcció de 
la Sra. Adela Milan. Cada dimarts a les 
17.45 h al segon pis. La inscripció està 
oberta a nous socis cantaires. 

PENYA ESCACS MOLLET

Encetem el quart aniversari de la Penya 
d’Escacs al Casal amb el repte de con-
solidar els tallers d’escacs que oferim a 
diverses escoles de Mollet tot mante-
nint la sessió setmanal gratuïta de for-
mació per als nostres socis més joves. 
Compartim essencialment la filosofia 
de l’Associació Internacional per a la 
Difusió dels Escacs (AIDE) http://www.
educachess.org/index.aspx i fem ser-

vir com a referents els seus materials 
editorials, legalment gratuïts en format 
electrònic per a qualsevol que vulgui 
utilitzar-los i molt econòmics en format 
paper si es demana través de la Penya 
d’Escacs. Més informació a Secretaria 
del Casal o bé a www.penyaescacs-
mollet.com

BALLS DE SETEMBRE

Cada dissabte a les 17.30 h tenim balla-
ruca a la Sala del Casal amb música en 
directe a càrrec de:
Dissabte 1: Pep
Dissabte 8: Manuel i Maria
Dissabte 15: Fernando
Dissabte 22: Maria Alba
Dissabte 29: Altarriba

TERCERA DESFILADA 
DE VESTITS DE PAPER 

A LA RAMBLA
DIVENDRES 28 DE SETEMBRE A 
LES 19 H a la Rambla del davant del 
Casal farem la 3a Desfilada de Vestits 
de Paper amb la col·laboració del Casal 
Benet Ribas de Blanes i l’actuació espe-
cial a la passarel·la, en play back, del 
molletà Joaquim Cot Rigol de 91 anys.

ACTIVITATS CATIFAIRES

Fer catifes de flors és un art, que té 
la seva màxima expressió per Corpus, 
però que també practiquem com a cele-
bració i/o homenatge en altres dates del 
calendari. Si us interessa i us hi voleu 
afegir, us n’ensenyarem. Interessats 
informeu-vos-en a Secretaria.
Dissabte 29 de setembre farem la 
XIII Trobada de ciutats catifaires de 
Catalunya a Santa Coloma de Gramenet 
tot fent cadascuna una catifa de lluï-
ment, intercanvi de tècniques i dinar 
de germanor. Amb el suport de l’Ajun-
tament de Santa Coloma i la Federació 
Catalana de Catifaires.

MARXA NÒRDICA    

La marxa nòrdica, o nordic walking, és 
un esport moderat i efectiu a l’abast 
de tothom. Recomanat per metges i 
fisioterapeutes com a la millor eina 
al teu abast per posar-te en forma, 
recuperar mobilitat, incrementar el fons 
físic i reduïr dolors musculars i d’articu-
lacions. Iniciem aquest curset de marxa 
nòrdica amb un instructor titulat que 
ens ensenyarà a treballar el patró de la 
marxa correcte: posició, empenta, com 

PER A MÉS INFORMACIÓ:  www.elcasal.cat  | mail: secretariat.elcasal@gmail.com   
Rambla Balmes, 2 · 08100 MOLLET DEL VALLÈS

Telèfon i fax de secretaria:  93 593 11 74 
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deixar anar el bastó així com la rotació 
entre d’altres. Farem diferents camina-
des per Gallecs i per la Serralada Litoral 
(Martorelles, Sant Fost, Montornès…). 
Les persones interessades cal que 
s’inscriguin a Secretaria per tal de fer 
una reunió prèvia amb el monitor de 
presentació de l’activitat el dijous 20 de 
setembre a les 19 h, en la qual mirarem 
de consensuar els dies i hores de l’ac-
tivitat, donarem informació del preu, 
material necessari (pals), etc.

INTERNET AL CASAL   

Continuem el curset d’internet  per als 
socis majors de 50 anys amb ganes 
d’entrar en l’apassionant món on-line 
i saber enviar mails, consultar saldos 
bancaris, fer  les compres per internet, 
concertar visita a l’ambulatori, etc. Més 
informació a Secretaria.

SORTIDES I EXCURSIONS   

• CREUER SYMPHONY OF DE SEAS. 
Del 14 al 23 d’octubre 10 dies de somni 
navegant pel Mediterrani en el creuer 
més gran i modern del món: Barcelona, 
Palma de Mallorca, Marsella, Florència, 
Roma, Nàpols, València i Barcelona. 
Una ocasió única per gaudir d’aquest 
vaixell, que ja no tornarà més al 
Mediterrani quan acabi la temporada. 
Amb 18 pisos, 20 restaurants, més 
de 10 mil plantes i flors, amb espec-
tacles diaris portats directament de 
Broadway, una pista de gel i fins i tot un 
tren per moure’s pel vaixell. Preu: 1.345 
euros (camarot interior), 1.550 euros 
(camarot interior amb balcó) o bé 1.780 
euros (exterior amb balcó). 
• ESTADA A LLORET. Del 21 al 25 
d’octubre farem una estada a Lloret de 
Mar en un Hotel 4* per celebrar el 25è 
aniversari dels Viatges TURSAL. Preu 
tot inclòs: 199 euros. Inscripcions a par-
tir del dilluns 1 d’octubre a la 2a Planta.    
• DESCOBRIM GEÒRGIA, EL PAÍS DE 
LA NONA. Del 12 al 23 de setembre 
descobrirem aquest país de la mà de la 
Nona, treballadora del Casal, que ens 
mostrarà els seus racons més emble-
màtics, ens explicarà els seus costums, 
la seva gastronomia, etc. Preu: 1.500 
euros aprox. tot inclòs. Grup limitat. 
Amb aquest viatge iniciem una nova 
línia de viatges amb grup limitat per 
a conèixer diferents indrets del món 
amb un esperit més vivencial i menys 
turístic. 
• CERDANYA FRANCESA I HAUT 
ARIÈGE. Del 21 al 23 de setembre. 

Sortida de Mollet 6 h en direcció a La 
Jonquera i Vilafranca de Conflent per 
agafar el famós Tren Groc que ens por-
tarà per tota la Vall del riu Tet. Visitarem 
la Tour de Querol, el Forn Solar d’Odeillo 
i tornarem a Puigcerdà on farem nit a 
l’Hotel del Prado 3*. El segon dia sorti-
rem de Puigcerdà en autocar per visitar 
l’Alt Ariège, amb Mirepoix, Foix, Llívia i 
retorn a l’Hotel de Puigcerdà. El darrer 
dia visitarem Montlluís i podrem fer 
compres de productes típics pirinencs 
al mercat setmanal de Puigcerdà per 
retornar a Mollet després de dinar a 
l’Hotel. Preu tot inclòs 270 euros (hab. 
doble o bé + 40 euros ind.). Inscripcions 
dies 9 al 13 juliol de 17 a 19 h.
• DELTA DE L’EBRE I TORTOSA. 
Del 26 al 28 d’octubre, tres dies per 
visitar les terres del sud del Principat. 
Preu 285 euros (hab. doble o bé + 40 
euros ind.). Inscripcions del 26 al 28 
de setembre i de l’1 al 4 d’octubre de 
17 a 19 h.

CADA DIA DINAR 
AL CASAL

A PARTIR DE L’1 DE SETEMBRE 
REPRENEM AQUEST SERVEI. Per 
5,80 euros tindreu plat calent a taula 
a la Sala del Casal. Amb el suport de 
l’Obra Social de La Caixa i voluntariat 
que atén el servei. Cal apuntar-se abans 
de les 10 h a Secretaria.

ESCAPADES AL TEATRE

• Dijous 11 d’octubre anirem al Teatre 
Victòria per veure l’estrena mundial de 
l’espectacle HITS (inicials de: Humor, 
Intel·ligent, Trepidant, Sorprenent) de 
la Cia. El Tricicle que ens oferiran els 
millors gags de la seva carrera. Sortida 
amb autocar 19 h. Preu 38 euros. Al 
tractar-se d’una estrena ens cal fer la 
reserva amb antel·lació. Inscripcions a 
Secretaria. Grup mínim de 20 persones.
• Divendres 26 d’octubre a les 21.30 
h al Teatre Tívoli anirem a veure la 
comèdia musical La jaula de las locas 
dirigida i protagonitzada per Àngel 
Llàcer i direcció musical de Manu 
Guix. Sortida en autocar a les 19 h. 
Preu: 65 euros a platea. Inscripcions a 
Secretaria. Grup mínim de 20 persones.
• Dijous 22 de novembre anirem al 
Teatre Poliorama a veure el musical 
Maremar amb lletra i música de Lluís 
Llach, a càrrec de la Cia. Dagoll Dagom.  
Sortida en autocar 19 h. Preu 36 euros. 
Inscripcions a Secretaria. Grup mínim 
de 20 persones.
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ajuntament de mollet

PREGÓ Santi Rodríguez, el 'frutero' amb els dos caps de colla

CUCA MOLLA El nou bestiari de la ciutat va sortir per primer cop al carrer per festa major

o.gutiérrez

FESTA DE L'ESCUMA Dinamitzada per la companyia Farsants

DR. CALYPSO L'actuació de la banda d'ska va ser un dels plats forts

La festa major va tornar a omplir 
els carrers, els parcs i les places de 
la ciutat de gent i activitats. Entre 
el centenar d'actes programats, un 
dels més multitudinaris de cada 
any és el pregó. Enguany va tornar 
a omplir la plaça Prat de la Riba, 
amb el discurs de benvinguda a la 
festa major de l'humorista Santi 
Rodríguez, el frutero de 7 Vidas, qui 
va assegurar que les festes molleta-
nes són "intel·lectuals". "Sou els 
més llestos: a menjar i a beure", 
va afirmar, en referència als Morats 
i als Torrats.

Rodríguez va iniciar el discurs 
amb unes paraules en català: "Mol-
tes gràcies, estic molt content 
d'estar avui aquí". I tot seguit va 
fer sorna del seu accent: "la gent 
dirà ara, 'hòstia, el fruiter parla 
molt raro'. Si hablo en andaluz 
no se me entiende, pues ya en ca-
talán, imagínate". Tot seguit, va 
combinar l'humor amb paraules 
d'agraïment. Sobre el seu bigoti va 
assegurar que ja va néixer gairebé 
amb ell: "tinc aquesta cara des 
de petit. Quan vaig néixer, a tots 
els pares els donaven 30.000 
pessetes per tenir un fill, però el 
meu pare va haver de pagar una 
multa a l'Ajuntament per mi". Pel 
que fa a la seva gratitud, va afirmar 
que és "un autèntic honor ser en 
aquesta festa tan meravellosa 
i tan preciosa" i també va voler 
"donar les gràcies a tots els que 
m'han mostrat la seva estima pel 
carrer. La gent és molt amable, 
uns m'han dit 'frutero, en perso-
na ets més lleig'".

Els castells també van ser pre-
sents al pregó. Primer, amb un pilar 

de 4 que va anar caminant des del 
Forn de Sant Vicenç, fins al mig de 
la plaça Prat de la Riba. Tot seguit, 
amb dos pilars de 3 de benvingu-
da. I per últim, amb les referències 
de Rodríguez: "quan es veu això 
per televisió, no es transmet 
com d'espectacular i al·lucinant 
és veure pujar les enxanetes. 
M'imagino els seus pares a casa 
dient-los, 'nena, baixa del sofà!'. 
Però com vols que baixin, si es-
tan tot el dia a sobre del castell".

Per últim, va concloure desitjant 
bones festes i amb un darrer desig: 
"a partir d'ara espero que em 
considereu un molletà més".

Un Moll Fer accidentat
També va ser protagonista la ma-
teixa nit el Moll Fer, per un accident 
que va patir durant el correfoc. A 
l'alçada de la parada dels taxis, com 
explicava el cap de comunicació 
Torrat, Pablo Moreno, "els porta-
dors van entrebancar-se amb la 
vorera i van caure amb el Moll a 
terra. Es van fer una mica de mal, 
però estan bé". Amb tot, la bèstia 
no podrà sortir fins d'aquí a unes 
setmanes, ja que "té algunes parts 
de la boca i una de les potes tren-
cades". A més, "tampoc es va po-
der tirar tota la pirotècnia, per-
què s'hi havien fet malbé alguns 
suports", assegurava Moreno.

Accidents a banda, els Diables 
de Mollet van omplir de foc la ciu-
tat, des de la plaça Pau Casals fins 
a Prat de la Riba, on es va fer el ball 
d'un Moll Fer lesionat. Prèviament 
hi va haver una exhibició de foc al 
parc de Pau Casals.

L'encesa del campanar, després 

dels versots, i la processó de la 
Santa Teca –la deessa Morada del 
menjar– fins a Can Mulà, van ser les 
darreres activitats del dia, actuaci-
ons musicals a banda.

Castells de sis i gegants
La tarda de diumenge també va om-
plir la ciutat de cultura popular. Els 
primers a arrencar van ser els cas-
tellers, a les 18 h, que, juntament 
amb els Margeners de Guissona, 
van fer gairebé una desena de cas-
tells a la plaça Prat de la Riba. Tots 
dos van obrir la diada amb un pilar 
de 4 simultani. Després, els molle-

tans van fer un 3 de 6 amb agulla, 
una torre de 6 i un 4 de 6. Els lleida-
tans, per la seva banda, van carre-
gar un 3 de 6 i van descarregar un 
pilar de 4 i un pilar de 4 per sota. 
Un pilar de 4 dels de verd claret va 
cloure la jornada.

A la mateixa hora, la Colla Gegan-
tera de Mollet i la de Montblanc van 
fer la plantada a la plaça de l'Esglé-
sia. Passada mitja hora, en Vicenç, 
la Marinette, la Mariona, en Mir i la 
Guillema –els gegants de la ciutat– 
van començar la passejada fins a 
Prat de la Riba, amb els tres gegants 
montblanquins. Allà van fer el ball 

de gegants tots plegats.
En acabar, ben a prop, a la pla-

ça Catalunya, la Cobla Jovenívola 
de Sabadell, sota l'organització de 
Tradicions i Costums Mollet, van 
encapçalar la ballada de sardanes 
de festa major.

La Cuca Molla ja és una realitat
Diumenge 19 d'agost del 2018 
quedarà marcat per sempre per 
als creadors i impulsors de la Cuca 
Molla, el nou bestiari de Mollet, en 
ser el dia de la seva estrena oficial 
pels carrers de la ciutat. A les 12 h 
va sortir del Casal Cultural fins a la 

Els millors 
moments de
la festa major

v.león
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v.león

MOLL FER La bèstia molletana va patir un accident durant el correfoc

v.león

CASTELLERS La colla molletana va fer quatre castells de 6

sergio carrillo

EMPAPERATS Guanyadors del concurs de disfresses de paperCUCA MOLLA El nou bestiari de la ciutat va sortir per primer cop al carrer per festa major

o.gutiérrez

o.gutiérrez

FESTA DE L'ESCUMA Dinamitzada per la companyia Farsants

plaça Catalunya, on va tombar cap a 
Prat de la Riba. Allà va fer el primer 
dels balls; el segon i darrer va ser al 
parc de les Pruneres.

Oriol López, un dels impulsors 
de la Cuca Molla, va assegurar que 
tenen "unes sensacions boníssi-
mes" de l'estrena i que "hi havia 
molta gent i, per ser el primer 
any, estem molt contents". També 
va felicitar els portadors de la cuca: 
"els nens l'han portat molt bé, no 
sabíem com anirien tots quinze a 
dintre". A més de la quinzena d'in-
fants, també hi havia un adult sota 
la cuca per encapçalar els movi-

ments de la bèstia, així com basto-
ners, cinc capgrossos i una quinze-
na de grallers de la Colla Castellera 
de Mollet. López també va dir que 
"ja hi ha algunes entitats que ens 
demanen col·laboració per fer 
feina conjunta". La següent vega-
da que la Cuca Molla baixarà dels 
Pinetons a fer gresca per la ciutat 
serà per la festa major d'hivern, per 
Sant Vicenç.

Aquesta, a més, ha estat una fes-
ta amb moltes activitats dirigides 
especialment als infants. És el cas 
del quart concurs de disfresses de 
paper organitzat per l'Associació de 

Col·leccionistes de Mollet –amb la 
col·laboració de Morats– diumen-
ge al migdia a la rambla Balmes. 
Un certamen que va comptar amb 
una desena de participants i que 
va premiar l'Ariadna amb l'au del 
paradís, la princesa Elva, i el Víctor 
i el David amb l'avioneta enamora-
da dels Morats com a les disfresses 
més originals de les categories de 0 
a 3 anys, de 4 a 6 anys, i de 7 a 9 
anys. Hi podien participar fins als 
12 anys, tot i que en la categoria 
de 10 a 12 anys no s'hi va presen-
tar cap disfressa. Els premis per als 
guanyadors van ser jocs didàctics 

de l'Escuin i els petits premis per 
a tots els participants van ser unes 
bossetes de gominoles.

El Doctor Bombolla, per la seva 
banda, va ser l'speaker, presen-
tador i animador del concurs, i va 
lliurar figures fetes amb globus als 
participants. És, per tant, la seva 
primera col·laboració en el concurs 
de disfresses de paper, tot i que sí 
que ha participat en altres activi-
tats dels col·leccionistes.

Els més petits també van poder 
gaudir del WaterFight i el tapes 
xuxes tour Morats, del Torraparc 
–una gimcana infantil Torrada–, 

de la festa infantil Escuma a la 
carta, amb la companyia Farsants, 
o l'espectacle de circ Set Up, amb 
la companyia Los Barlou, entre 
d'altres.

La festa major de Mollet es va 
acomiadar fins a l'any que ve amb 
els concerts d'ska de la banda mo-
lletana The Murphies –que van 
desvetllar alguns dels temes que 
tenen preparats per al seu pròxim 
disc– i dels clàssics Dr. Calypso, en 
un dels concerts de la seva gira de 
comiat, al parc de Can Mulà, i amb 
l'Orquestra internacional Marave-
lla a l'envelat.  s.carrillo

ESPECIAL   FESTA MAJOR MOLLET DEL VALLÈS
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PARETS.  L'últim cap de setmana de juliol 
Parets va viure una festa per celebrar la 
gresca d'estiu, farcida d'actes tradicio-
nals, música i ball per a totes les edats i 
foc i colors. Un dels plats forts va ser el 
concurs Talent Parets, que va guanyar el 
duet local Red Velvet. Els altres tres pre-
mis en la categoria sènior van ser per als 
molletans Opolo (primers), per al llagos-
tenc Fernan López i per al duet de rap 

K-tana i Ch-nako. En la categoria Teens 
(d’11 a 17 anys) es van imposar Anna 
Molina i Valeria Vilardell, per davant de 
Celia Baron i Noa Briceño, membres del 
grup Friday Mood, i Albert Alsina. Quant 
als més petits, en Kids (fins a 11 anys) 
la guanyadora va ser Sara Muñoz, que a 
més va rebre el segon premi com a part 
del grup de dansa The Pink Panthers, i 
Carla Santamaria va ser tercera. 

TRADICIÓ, FOC I TALENT 
A LA FESTA PARETANA

olga gutiérrez

olga gutiérrez

olga gutiérrez

olga gutiérrez

ajuntament

PATRIMONI CULTURAL  El foc, protagonista de la festa de la Pedra del Diable

AMUNT  Manyacs van convidar les colles de Sant Feliu i Castellar

GUANYADORS  El duet Red Velvet es va endur el primer premi del Talent Parets

FIGURES  El Marcel i l'Elisenda, amb la colla castellera de Parets 

CROMATISME  La festa holly va tenyir els participants amb tots els colors de l'arc de Sant Martí

RESUM FOTOGRÀFIC   FESTA MAJOR PARETS DEL VALLÈS
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Guia professional i de serveis per a la llar de Mollet i el Baix Vallès
Si vols anunciar-te en aquesta secció: publicitat@contrapunt.cat o 93 570 52 59 

Solaristas, especialistes en energies 
renovables i eficiència energètica
L'energia s’ha convertit en 
uns dels costos més impor-
tants d’un habitatge, em-
presa, botiga, etc. És un repte 
de futur i un llegat per a les 
noves generacions trobar sis-
temes més eficients i respec-
tuosos amb el medi ambient, 
i és per això que Solaristas, al 
carrer Sant Oleguer 17 de Mo-
llet, aposta des de fa 12 anys 
per oferir serveis d’energies renova-
bles i sistemes d’eficiència energètica 
de màxima qualitat –categoria A++, 
de baix consum o combinacions amb 
renovables–. 

Entre els serveis que ofereix, hi ha 
propostes i solucions en energia solar 
tèrmica, fotovoltaica, domòtica, terra 
radiant, gestió de consums, calefacció 
a baixa temperatura, biomassa, il·lu-

minació led, vehicles elèctrics, mante-
niments, reparacions, projectes, lega-
litzacions i butlletins. 

Especialment, Solaristas destaca les 
solucions més innovadores en aero-
tèrmia i geotèrmia, uns sistemes de 
màxima qualitat que climatitzen l’ha-
bitatge tot l’any. Tots dos generen fred 
i calor, cosa que garanteix la tempera-
tura ideal per a cada estació. L’estalvi 

en comparació amb el gasoli ar-
riba fins al 70%, especialment 
si en paral·lel s’instal·la un sis-
tema d’autoconsum fotovoltaic.

Solaristas s’adapta a les ne-
cessitats dels clients i ofereix 
la solució més eficient en cada 
cas. Els anys d’experiència i re-
lació amb els clients avalen el 
creixement a la comarca d’una 
empresa que treballa amb mar-

ques de renom per oferir una estabili-
tat, durabilitat i garantia dels sistemes 
que dissenyen. Informeu-vos a Sola-
ristas i estalvieu en consum energètic.

SOLARISTAS
C. Sant Oleguer, 17 - MOLLET

Tel. 93 544 54 80

www.solaristas.solar - info@solaristas.solar

Algunes taques de la pantalla del televi-
sor són més difícils d’eliminar que d’al-
tres. Alguns trucs per netejar-les són 
utilitzar un drap normal amb aigua des-
til·lada, que és millor que la de l'aixeta 
–que pot contenir partícules de calç i 
altres sediments que poden danyar les 
pantalles, sobretot LCD, plasma o led. 
L’ideal és mullar el drap, esbandir-lo 

bé i passar-lo per la pantalla en línies 
rectes, verticals o horitzontals. No pol-
voritzeu directament: no heu de ruixar 
líquid directament sobre l’aparell, per-
què podeu produir danys. Apagueu i 
desendolleu l’aparell per evitar riscos. 
Una altra opció molt recomanable per 
netejar les taques són les tovalloletes 
que s’utilitzen per als vidres de les ulle-

Netejar la pantalla del televisor res. Contra les taques més rebels, un 
truc que acostuma a donar resultats és 
preparar una solució d’aigua destil·lada 
i alcohol propanol a parts iguals. Recor-
deu que l’alcohol pot danyar aquestes 
superfícies, per això ha d’estar ben 
diluït. I si és d’alta intensitat és reco-
manable utilitzar una major quanti-
tat d’aigua destil·lada que d’alcohol. 
Apliqueu la solució sobre la pantalla 
amb un drap ben esbandit, amb pas-
sades rectes.  amic/tot sant cugat



RESUM FOTOGRÀFIC   FESTA MAJOR SANT FOST
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SANT FOST.  Can Corominas va tor-
nar a ser el centre neuràlgic de la 
festa major santfostenca, que es 
va celebrar l'últim cap de setmana 
de juliol. Un cop més, el concurs de 
paelles va ser l'acte diürn amb més 
afluència amb més d'un miler de 
comensals, que abans van poder 
córrer davant els braus d'un San 
Fermín diferent. Pel que fa a les 
nits, l'actuació a l'espai jove del Va 
Parir Tour va ser la més concorre-
guda, amb centenars de joves vin-
guts no només de Sant Fost sinó 
de pobles de l'entorn. Una altra de 
les novetats va ser l'actuació caste-
llera amb els Manyacs de Parets i 
Castellers de Mollet, que van obrir 
oficialment la festa divendres i que 
van acompanyar el pregó de Las 
Viudas, operación torrija, unes àvi-
es molt especials que també van 
gaudir, com altres petits i grans, 
del tobogan aquàtic. 

Gresca santfostenca 
per passar la calor

olga gutiérrez

olga gutiérrez

olga gutiérrez

olga gutiérrez

ajuntament

EN REMULL  El grup Las Viudas, que va oferir el pregó, també va gaudir del tobogan aquàtic 

CASTELLS  Manyacs i Castellers de Mollet

TRADICIÓ  Castells, grallers i gegants es van donar cita al pregó de divendres

A CÓRRER!  La festa també va tenir els seus particulars sanfermines a Can Corominas

PER A TOTS ELS GUSTOS  El concurs de paelles, l'acte diürn més multitudinari
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FARMÀCIA - ÒPTICA
G. LLENAS I MASDEU

� Fòrmules magistrals
� Dietista gratuït
� Fitoteràpia
� Servei personal de 
 dosifi cació gratuït (SPD)
� Revisió optomètrica gratuïta
� Control de glucosa i 
 colesterol
� Control presió arterial 
 gratuïta (1 cop a la setmana)

Av. Piera, 41 · MARTORELLES

Bona Festa Major

Els gegants, 
protagonistes del 
cartell ideat per 
Laura Clemente
La manresana de 24 anys i gra-
duada en enginyeria de la UPC 
de Terrassa Laura Clemente va 
ser la guanyadora del concurs de 
cartells, que va rebre 29 propos-
tes. Els gegants Pau i Caterina han 
inspirat la imatge, que va estar 
triada "pels colors –que fan fes-
ta–, l'aparició de patrimoni lo-
cal com els gegants i la qualitat 
tècnica", com explicava l'alcalde, 
Marc Candela, durant la presen-
tació de les activitats de la festa 
major 2018. A més, el programa 
també recrea els capgrossos de la 
colla gegantera local –un a cada 
pàgina del llibret– que fa uns anys 
estan cedits a entitats del poble. 
"D'aquesta manera les associa-
cions també surten representa-
des", assegurava l'alcalde. i

L'arribada del setembre sempre 
va acompanyada de la festa major 
de Martorelles. Enguany, serà una 
celebració especial per diversos 
motius. Per una banda, el pregó 
(divendres a les 20 h, al pati de la 
masia), colles a banda, anirà a càr-
rec de l'Escola Les Pruneres, en 
el seu 25è aniversari. I per l'altra, 
serà el darrer any amb l'Envelat. 
Aquest espai va començar a aco-
llir les festes martorellenques fa 
més de 50 anys fins a convertir-se 
en el punt neuràlgic que és avui. 
Com explica l'alcalde, Marc Can-
dela, "en les properes setmanes 
el desmuntarem per iniciar les 
obres del Centre Polivalent de 
Carrencà, que acollirà amb mi-
llors condicions la gran quanti-
tat d’activitats del municipi".

Així que l'Envelat acollirà tota 
mena d'activitats. Algunes de més 
tradicionals, com el 40è aplec de 
la sardana (aquest dissabte, a par-
tir de les 21 h, a la plaça de l'en-
velat), amb botifarrada popular, 
l'elecció de la pubilla de la Joven-
tut Sardanista i concurs de Colles 
Improvisades. També hi haurà ha-
vaneres i rom cremat amb Cavall 
Bernat (divendres 7, a les 22 h), 
organitzat per l'Escola Orfeònica.

Altres xous que s'hi podran veu-
re serà l'espectacle de teatre cò-

treball i enregistrant un solo en el 
tema Tanto amor no es bueno. Tor-
nant a Queen, el 2009, Momo va 
editar el seu primer DVD en directe 
gravat a la Sala Bikini i aquell ma-
teix any va ser seleccionat per tan-
car la 24a Convenció Internacional 
del club de fans oficials de Queen.

També pel que fa a música, el 
Duet Esquitx protagonitzarà diu-
menge vinent (12.30 h, per 1 €) 
el ball de gala amb vermut, sota 
l'organització del Consell de la 
Gent Gran i Casal d'Avis La Masia i 
Can Sunyer a l'envelat. I l'orques-
tra Selvatana farà la tarda nit de la 
diada de Catalunya dos concerts: 
el primer a les 19 h, per 1 €, i el 
segon, el ball de nit –el darrer acte 
de la festa major–, a les 21.30 h. 

antonio gonzález

TRIBUT Momo recordarà els temes de la mítica banda Queen

L'EQUIPAMENT ES DESMUNTARÀ LES PRÒXIMES SETMANES PER INICIAR LES OBRES DEL CENTRE POLIVALENT DE CARRENCÀ

Darrera festa major a l'Envelat, 
que tornarà a ser el centre neuràlgic

mic gestual Jobs, de la companyia 
Clownic (dissabte 8, a les 0 h, per 
1 €), per a totes les edats. Així com 
l'espectacle de circ The Flammin-
gos, de la companyia Los Herrerita 
(diumenge 9, a les 22 h, per 1 €), 
també adreçat a tots els públics.

Reviure la màgia de Queen
En la seva festa de comiat, l'enve-
lat rebrà el Momo Cortés amb la 
seva banda homònima –Momo– 
que ret tribut a Queen. Amb temes 
com We Will Rock You, Bohemi-

an Rhapsody, Somebody to Love, 
Don't Stop Me Now o I Want to 
Break Free, entre d'altres, Momo 
reviurà la màgia de Freddie Mer-
cury a Martorelles.

El tribut, de fet, compta amb el 
vistiplau de Brian May, guitarrista 
de la mítica banda. May va ser una 
peça clau per a la incorporació de 
Cortés al musical Queen: We Will 
Rock You interpretat a Madrid el 
2003. May, a més, va col·laborar el 
2006 en el primer disc en solitari 
del cantant exercint de padrí del 

n El programa d'enguany inclou di-
versos esdeveniments a l'Envelat amb 
entrada d'un euro. Els diners que es 
recaptin aniran destinats a l'ACNUR, 
l’Agència de l’ONU per als refugiats, i es 
podran comprar les entrades al Celler 
de Carrencà a partir del 5 de setembre 
i al punt d’informació de la Festa Major.

ENTRADES SOLIDÀRIES 
PER ALS REFUGIATS

Momo Cortés homenatjarà Queen, en un dels plats forts de la programació d'enguany
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Cinema, motos
i sardanes,
previs a la festa
Tot i que dijous 6, amb la rebuda 
de les entitats, i divendres 7, amb el 
pregó, comenci oficialment la festa 
martorellenca, prèviament hi haurà 
tres activitats. Aquest divendres es 
projectarà la guardonada pel·lícula 
Estiu 1993, dirigida per Carla Si-
món, a la plaça El·líptica. I dissabte 
serà el torn de les altres dues activi-
tats. A les 9 h arrencarà la concen-
tració i les inscripcions a la trobada 
de motos clàssiques –de més de 25 
anys–, a les 9.30 h serà la botifarra-
da, a les 11 h es farà la concentració 
pel poble i a les 13 h es farà la cloen-
da de la trobada. Al vespre (21 h), 
la plaça de l'envelat acollirà el 40è 
aplec de la sardana amb botifarrada 
popular per 8 € (21 h), l'elecció de 
la pubilla de la Joventut Sardanista 
i el concurs de colles improvisades 
(21.30 h) i l'inici de l'aplec (22 h). i

ASSOCIACIONS  LA UCAM, LLAMPS I TRONS, GEGANTS, LA CONFRARIA LA SANTA ESPINA, BALL DE GITANES O LA JOVENTUT SARDANISTA MUNTARAN DIVERSOS ACTES

Les entitats sumen rellevància 
en les activitats de la festa

Un dels punts forts de la Festa Ma-
jor de Martorelles continua sent el 
seu teixit associatiu i prova d’això és 
el gran nombre d’activitats organit-
zades per les diferents entitats. To-
tes elles seran rebudes dijous (19 h) 
al Pati de la Masia pels regidors de 
l’Ajuntament, en la tercera recepció 
de les entitats a la festa major.

L'endemà (19 h), les entitats en-
capçalaran la cercavila d'inici de 
festa major, que sortirà de l’Ajun-
tament i recorrerà l’avinguda d’en 
Piera fins a arribar a Carrencà. 
Allà, després del pregó, a partir de 
les 21.30 h, l’escenari de la Unión 
Cultural Andaluza de Martorelles 
(UCAM), a la masia de Carrencà, 

arxiu

DIABLES Llamps i Trons faran dos correfocs, un d'infantil i un altre d'adult

acollirà les actuacions de diferents 
quadres de ball com la Hermandad 
Ntra. Sra. Del Carmen, acudits amb 
Paco, Ball en línia, i Coro Baeza i Mi-
guel Rivera. A la nit (23 h), Llamps 
i Trons i Gegants donaran el tret de 
sortida a la 16a edició de la gim-
cana de festa major amb diferents 
proves per als més petits i joves.

Llamps i Trons tornaran dis-
sabte 8 a l'acció amb el correfoc 
infantil (20.30 h), que sortirà de 
Carrencà i arribarà fins a la canto-
nada dels carrers d'Àngel Guimerà 
i Joan Maragall, i amb el correfoc 
adult (21.30 h), amb el recorregut 
invers. Els mateixos diables seran 
els encarregats, com ja és habitual, 
de fer els versots (23 h) a l'avingu-
da d'en Piera, davant de Carrencà. 

Les altres activitats del dia organit-
zades per les entitats del municipi 
seran la festa Holi (10.30 h) a l'en-
velat, amb la qual col·labora l’esco-
la de dansa Pas a Pas, i les actuaci-
ons d’Aires Nuevos i els Cuadros de 
Baile de Cornellà a l'escenari de la 
masia de Carrencà, a les 21 h, i la 
Rumba Alborada, al mateix escena-
ri, tot muntat per la Unión Cultural 
Andaluza, a les 22 h.

Aquesta mateixa entitat serà 
l'encarregada de fer matinar els 
martorellencs el diumenge 9, amb 
l'ajuda de tots aquells que encara 
continuïn de festa a les 7 h –o els 
que s'hagin llevat a aquella hora–. 
A les 9 h, amb tot el poble ja des-
pert, arrencarà la caminada a la 
Font de la Mercè amb els Trotaca-
mins, i a les 10.30 h serà el torn 
de l'onzena edició del recuperat 
MIRTVM Mercat Romà, al pati de la 
masia, que organitza la Confraria la 
Santa Espina, Armats i Vestes, amb 
proves com el llançament de ferra-
dura, el de pinyol d’oliva, l’estirada 

de corda o la cursa de cargols.
A la tarda (18 h), l’Agrupació 

de Ball de Gitanes de Martorelles 
celebrarà la ballada de gitanes 
amb xocolata amb les tres colles 
de Martorelles a la plaça El·lípti-
ca i l’escenari de l'UCAM tancarà 
l’agenda de les entitats del dia les 
actuacions de Semblanza rociera 
i Nelly a partir de les 21 h, i amb 
Paco Garfia a les 22.30 h. Al mateix 
escenari també hi actuaran el Coro 
Miguel Rivera, Iusión i Taller de 
Canto (dilluns 10 a les 21 h) i Aires 
Nuevos i Casa Andalucía de Santa 
Perpètua (dimarts 11 a les 21 h).

Per últim, la Joventut Sardanis-
ta, dimarts 11 al matí (12 h), cele-
brarà la Ballada de sardanes amb 
la Cobla Selvatana a la plaça de 
l’Ajuntament. 

Aquesta serà l’onzena edició on 
participen les colles de la festa ma-
jor de Martorelles, Superbebientes, 
Ceda el Vaso i Los Iluminaos, que 
es disputaran un nou campionat 
ple de proves diverses. Enguany hi 
ha una colla nova, Els Imparables, 
que no participaran de la competi-
ció en ser menors d'edat, ja que en 
algunes de les proves hi ha alcohol.

La primera prova serà el con-
curs de paelles i sangria –dissabte 
8 a les 13 h al parc de Can Sunyer–. 
Després de dinar, la plaça El·líp-
tica acollirà la prova de l’Humor 
Amarillo (16 h). Les proves tor-

naran l'endemà amb les proves 
d’apilar caixes i el relleu de glops 
a l’Era de Carrencà (21.30 h). Al 
mateix lloc, però dilluns 10 (22 
h), se celebrarà la prova del furor, 
i la darrera prova serà l'estirada 
de la corda, dimarts 11 de setem-
bre a les 18 h al pati de la masia. El 
veredicte de la colla guanyadora 
serà a les 19 h a l’Era de Carren-
cà. Més enllà de les proves, una de 
les activitats organitzades per les 
colles que atrau més públic és el 
corretasques, que tindrà lloc di-
lluns 10 a les 17 h i arrencarà de 
la bòbila. 

ENGUANY S'INCORPORA UNA QUARTA COLLA, ELS IMPARABLES

Torna la competició de 
les colles martorellenques
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Bona Festa Major
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MÚSICA  ACTUARAN SABOR DE GRÀCIA, GARRAPATEROS I BEMBA SAOCO, ENTRE D'ALTRES

La rumba i el rock seran els
protagonistes a l'escenari jove

L'escenari jove, al carrer Mogent, 
acollirà dues nits de concerts plens 
de rumba i rock. Serà divendres 7 i 
dissabte 8. Sabor de Gràcia obrirà 
les actuacions de divendres 7 (00 
h). Es tracta d'un grup de referència 
dins del món de la rumba catalana 
gràcies a la seva llarga trajectòria 
–24 anys– i la repercussió dels seus 
treballs discogràfics, entre els quals 
hi ha Tots els colors (DCD, 1996), El 
Mundo Baila (K Indústria, 2004), La 
Cançó amb Rumba (Stress Music, 
2006), Sabor Pa'Rato (Harmonia 
Mundi, 2010), Gitanos Catalans (Pi-
cap, 2014) i un últim doble disc Sa-
bor a Peret, Homenatge al Rei de la 
Rumba (Discmedi, 2018). El 2009, a 

més, van treure a la venda mil còpi-
es de l'EP 4 Cançons de Fam i Espe-
rança amb el qual van donar tota la 
recaptació a l'ONG Carumanda, per 
construir una escola a Bucaraman-
ga (Colòmbia).

Els seguiran els Tapeo Sound 
System, un projecte musical for-
mat per músics amb una dilatada 
experiència –Joselito Escobillas, 
Vino Bravo, Kiki Lameti, Mr. Smirn-
off, Farrukitu, La Mari Brizard, Bur-
riking Trankimazin i Don Bar-Tolo-
meo– amb moltes ganes de sortir 
als escenaris per passar-ho bé. Per 
això, han dissenyat un repertori 
per a tots els públics ballable de 
principi a fi en què combinem èxits 

de diverses èpoques i estils –pop, 
rock, rumba, heavy, funk, punk, 
ska, samba, reggae o electrònica–.

I els concerts, abans del dj, els 
tancarà Tayo, una banda de rock 
metal martorellenca nascuda el 
2016 que forma part de l’associa-
ció Carrancà-rock i de la qual for-
men part Pepe Hernández, Jesús 
Sanz Chichi, Dani Garrido i Fre-
deric Comas Fredi.

Tribut a Los Delincuentes
La nit de diumenge comença-
rà amb Garrapateros (00 h), un 
grup que ret tribut a la banda de 
flamenc-rock de Jerez Los De-
lincuentes. La idea de formar 
aquest grup neix amb l'expectati-
va d'oferir als seguidors d'aquesta 
llegendària banda un concert en 
el qual es cuiden tots els detalls. 
Sobre l'escenari actuen amb na-
turalitat i bon rotllo, transmetent 
al públic aquest follet que tenen 
les cançons de Los Delincuentes. 
Amb un directe molt complet, es 
fa un repàs que inclou els temes 
més importants de la banda.

Els seguirà Bemba Saoco, una 
banda que beu de moltes fonts 
diverses com Calle 13, Boma Es-
téreo o Txarango. El grup acaba 
de publicar Crújelo, un disc pro-
duït per Marc Parrot i vestit amb 
les tendències electròniques del 
moment. Ball, missatge social i 
ritmes desenfrenats caracteritzen 
els concerts de Bemba Saoco, amb 
una veu principal femenina.

L'últim concert de l'espai jove 
el protagonitzarà el punk rock i 
hardcore d'Amigos de lo ajeno, 
una altra banda sorgida de Car-
rencà-rock. 

SABOR DE GRÀCIA  Engegarà la rumba als concerts martorellencs

saBor de gràcia

Dues discomòbils animaran les 
nits de diumenge 9 i dilluns 10 
a l'Era de Carrencà. La primera 
l'encapçalarà dj Modyo, com ja va 
fer el 2017. Començarà a la 1 h de 
la matinada i acabarà a les 5 h. I la 
segona anirà a càrrec de dj Pumo-
cat, que començarà a la mateixa 
hora i clourà a les 03.30 h.

Totes dues nits hi haurà un es-
tand informatiu sobre pautes pre-
ventives i de reducció de riscos 
en relació amb el consum de dro-
gues com a resultat del Programa 
Crític, el servei de prevenció de 

drogues i pantalles de la Manco-
munitat del Galzeran presentat el 
passat mes de maig i en què parti-
cipa l'Ajuntament de Martorelles.

Més enllà de les discomòbils, la 
festa també comptarà amb dos dj 
durant les nits de concerts a l'es-
cenari jove. Els santfostencs Del 
Salón a la Discoteque estiraran la 
nit de dissabte 8 fins a les 4 h amb 
un espectacle on destaca l'anima-
ció al públic, i el martorellenc dj 
Manty's també punxarà fins a les 
4 h de la matinada del diumenge 
9 de setembre.  

ANIRAN A CÀRREC DE DJ MODYO I DJ PUMOCAT

Dues discomòbils faran 
ballar a l'Era de Carrencà

Les arts plàstiques també tindran 
lloc a la festa major. El Celler de 
Carrencà inaugurarà divendres 
7 de setembre l'exposició Un pas 
endavant, realitzada pel mestre 
escultor Ricard Mira i la ceramista 

Pepi Montesinos, tots dos veïns de 
Martorelles. La mostra es podrà 
visitar el mateix divendres 7 de 
setembre de 21 h a 00 h; dissabte, 
diumenge i dilluns de 19 h a 02 h, i 
dimarts 11 de 19 h a 22 h. 

Mostra dels artistes Ricard 
Mira i Pepi Montesinos

EXPOSICIÓ  LA INAUGURACIÓ SERÀ EL DIVENDRES 7 AL CELLER

DEL SALÓN A LA DISCOTEQUE  Seran els dj de la nit de dissabte 8

del salón a la discoteque
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DIVENDRES 31 AGOST
· 22 h. Cinema a la fresca 'Estiu 1993'
Lloc: Plaça El·líptica

DISSABTE 1 SETEMBRE
· 10 h. Trobada de motos clàssiques
Lloc: Era de Carrencà
· 21 h. 40è Aplec de la sardana
Lloc: Plaça de l'envelat

DIJOUS 6 SETEMBRE
· 19 h. Recepció de les entitats
Lloc: Era de Carrencà

DIVENDRES 7 SETEMBRE
· 18.30 h. Rebuda institucional dels 
pregoners i pregoneres
Lloc: Sala de plens de l'Ajuntament
· 19 h. Cercavila de festa major
Lloc: De la plaça de l'Ajuntament a la 
masia de Carrencà
- 20 h. Pregó de festa
Lloc: Masia de Carrencà
- 21 h. Inauguració de l'exposició Un 
pas endavant, d'en Ricard Mira i la 
Pepi Montesinos
Lloc: Celler de Carrencà

- 21.30 h. Escenari de la UCAM: 
Actuacions de Hermandad Ntra. Sra. 
del Carmen, acudits amb Paco, ball 
en línia de la UCAM, Coro Baeza i 
Miguel Rivera
Lloc: Masia de Carrencà
- 22 h. Havaneres i rom cremat amb 
Cavall Bernat
Lloc: Envelat
- 23 h. 16a Gimcana de festa major
Punt de trobada: Avinguda d'en Piera, 
davant de Carrencà
- 00 h. Concerts joves: Sabor de 
Gràcia, Tapeo Sound System, Tayo i 
DJ Del Salon a la Discoteque
Lloc: Escenari jove (carrer Mogent)

DISSABTE 8 SETEMBRE
- 09 h. Bicicletada de festa major
Sortida i arribada: Plaça El·líptica
- 10.30 h. Holi Dolly
Lloc: Plaça El·líptica
- 12.30 h. Prova de colles: concurs 
de paelles, sangria i tragaflams
Lloc: Plaça El·líptica
- 16.30 h.  Prova de colles: humor 
Amarillo
Lloc: Plaça El·líptica
- 18.30 h. Baixada de carretons
Lloc: De la plaça de l'església a 
Carrencà
- 20.30 h. Correfoc infantil
Lloc: Des de Carrencà fins a la
cantonada dels carrers d'Àngel
Guimerà i Joan Maragall
- 21 h. Escenari de la UCAM:
Actuació d’Aires Nuevos de la UCAM 
i els Cuadros de Baile de Cornellà
Lloc: Masia de Carrencà
- 21.30 h. Correfoc adult
Lloc: Des de la cantonada dels carrers 
d'Àngel Guimerà i Joan Maragall fins a 
Carrencà
- 22 h. Escenari de la UCAM: Rumba 
alborada
Lloc: Masia de Carrencà
- 23 h. Versots de festa major
Lloc: Avinguda d’en Piera, davant de 
Carrencà
- 00 h. Espectacle Jobs, amb la 
companyia Clownic 
Lloc: Envelat
Preu: 1 €

- 00 h. Concerts joves:
Garrapateros, Bemba Saoco,
Amigos de lo ajeno i Dj Manty’s 
Lloc: Escenari jove (carrer mogent)

DIUMENGE 9 DE SETEMBRE
- 07 h. Despertada de festa major
Lloc: Des de l’escenari jove a la masia 
de Carrencà
- 09 h. Caminada de festa major a la 
Font de la Mercè
Sortida i arribada: A la masia de 
Carrencà
- 10 h. Màsterxef infantil
Lloc: Masia de Carrencà 
- 10.30 h. 12è Mirtvm mercat romà 
Lloc: Masia de Carrencà 
- 12 h. Ball de gala amb duet
esquitx i vermut
Lloc: Envelat 
Preu: 1 €
- 18 h. Ballada de gitanes de festa 
major amb xocolatada 
Lloc: Plaça el·líptica 
- 19 h. Prova de colles: apilar caixes 
i relleu de glops 
Lloc: Era de Carrencà 
- 21 h. Escenari de la UCAM:
Actuacions del Coro semblanza 
rociera de la UCAM i Nelly
Lloc: Masia de Carrencà 
- 21.30 h. Sopar de colles 
Lloc: Era de Carrencà 
- 22 h. Espectacle de circ The 
Flammingos, amb la companyia Los 
Herrerita
Lloc: Envelat 
Preu: 1€ 
- 22.30 h. Escenari de la UCAM: 
Paco Garfia
Lloc: Masia de Carrencà
- 23.30 h. Prova de colles: visionat 
del Lipdub 
Lloc: Era de Carrencà 
- 01 h. Discomòbil amb dj Modyo
Lloc: Era de Carrencà 

DILLUNS 10 SETEMBRE
- 10 h. Festa de l’escuma 
Lloc: Aparcament de la muntanyeta 
(carrer de Joan Maragall)
- 11 h. Tobogan aquàtic 
Lloc: Aparcament de la muntanyeta

- 18 h. Corretasques
Lloc: La bòbila
- 18 h. Concert per xics amb
Dàmaris Gelabert
Lloc: Plaça el·líptica 
- 21 h. Escenari de la UCAM:
Actuacions del coro Miguel Rivera, 
Iusión i Taller de canto (UCAM) 
Lloc: Masia de Carrencà
- 22 h. Prova de colles: furor
Lloc: Era de Carrencà 
- 22 h. Concert tribut a Queen, 
Momo
Lloc: Envelat 
Preu: 1 € 

- 00 h. Castells de foc 
Lloc: Darrere de l'envelat
- 01 h. Discomòbil amb dj Pumocat 
Lloc: Era de Carrencà 

DIMARTS 11 SETEMBRE
- 11 h. Acte institucional de la Diada
Lloc: Plaça de la sardana 
- 12 h. Ballada de sardanes amb la 
Cobla Selvatana 
Lloc: Plaça de l’Ajuntament 
- 18 h. Prova de colles: estirada de 
corda 
Lloc: Pati de la masia 
- 19 h. Concert de l’orquestra 
Selvatana
Lloc: Envelat 
Preu: 1 €
- 19 h. Veredicte de la colla
guanyadora
Lloc: Era de Carrencà 
- 21 h. Escenari de la UCAM:
Actuacions d’Aires Nuevos (UCAM) i 
Casa Andalucía de Santa Perpètua
Lloc: Masia de Carrencà 
- 21.30 h. Ball de nit amb l’orquestra 
Selvatana
Lloc: Envelat

31 d'AGOST i 1, 7, 8, 9, 
10 i 11 de SETEMBRE

El Programa
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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 Per-
manent 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

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

T.935 705 462
F.935 796 123 

ASSEGURANCES
ASSEGURANCES PER A LA VIDA REAL

Martorelles i Sant Fost
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