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La Llagosta surt al carrer 
per protestar contra

una família conflictiva

Un miler de veïns es manifesta
per rebutjar l'incivisme i les agressions 

d'un grup de menors al poble

La concentració de dissabte va
acabar en una batalla amb retrets, 
insults i llançament d'objectes

fora" i insults. La Policia Local va haver d'intervenir 
en diverses ocasions. La crispació va augmentar 
quan membres de la família van sortir al balcó de 
l'habitatge, des d'on van començar a llençar objec-
tes als manifestants, com cadires, fustes, vidres i fins 
i tot una porta, mentre alguns veïns s'hi tornaven i 
llençaven ous i altres objectes a l'habitatge.
 
Tres detinguts i un ferit
Els Mossos d'Esquadra també van haver d'intevenir. 
Al lloc dels fets es van personar quatre furgons del 
cos policial, però malgrat això l'ambient continuava 
molt carregat. Alguns veïns van intentar accedir a 
l'habitatge i els Mossos van haver de carregar en al-
guna ocasió. De fet, la batalla va saldar-se amb tres 
detinguts i un agent dels Mossos d'Esquadra ferit. 
Els detinguts, acusats d'atemptat a l'autoritat, de-
sordres i danys, van passar a disposició judicial. El 
jutjat d'instrucció número 1 de Mollet, en funcions 
de guàrdia, va rebre diumenge els tres arrestats. 
Dos d'ells van declarar i l'altre es va acollir al seu 
dret de no testificar. Posteriorment tots tres van 
quedar en llibertat provisional. 

Sobre el terreny, no va ser fins passades dues ho-
res de l'inici de la concentració que l'alcalde, Óscar 
Sierra, present a la manifestació, no va anunciar que 
la família ja no era a l'habitatge i que havien estat 
traslladats a la comissaria. L'endemà de la manifes-
tació, diumenge, l'alcalde va rebre una trucada del 
conseller d'Interior de la Generalitat, Miquel Buch, 
i dilluns es va reunir amb el director general de la 
Policia per abordar la qüestió. L'Ajuntament ha re-
cordat que darrerament la plantilla de la Policia Lo-
cal s'ha ampliat amb més efectius, s'ha aconseguit 
que es destini una patrulla dels Mossos de forma ex-
clusiva a la Llagosta i s'ha sol·licitat al Departament 
d'Interior més presència policial, que està pendent 
de concretar-se. El consistori també recorda que 
l'actuació dels cossos policials i la col·laboració ciu-

LA LLAGOSTA. La concentració convocada dissabte a 
la tarda a la Llagosta per rebutjar la inseguretat que 
genera una família conflictiva –robatoris, agressi-
ons físiques i diversos problemes de convivència– 
va acabar amb incidents davant el pis ocupat fa uns 
mesos per la família –una mare amb sis fills menors 
d'edat–. Un miler de manifestants, convocats per les 
xarxes socials, es van concentrar dissabte al vespre 
a la plaça dels Drets Humans per avançar fins a si-
tuar-se davant del pis de la família al carrer Brutau.

Durant la concentració es van viure moments de 
tensió entre els manifestants i membres de la famí-
lia, que s'increpaven mútuament amb crits de "fora, 

Mesos d'incidents
El desencadennat de la protesta veïnal han estat 
les accions violentes i les amenaces protagonit-
zades per una família que compta amb un ampli 
historial delictiu i que té atemorits molts veïns. La 
família va arribar al municipi ara fa uns dos anys, 
procedents d'un barri conflictiu de Barcelona. Es 
va establir al municipi ocupant diversos immobles, 
entre els quals un al carrer Brutau i un altre al car-
rer Sant Francesc, on durant mesos s'han registrat 
tota mena de baralles, sorolls i molèsties als veïns. 
A més, des de fa un temps, el clan familiar ha aug-
mentat amb persones vingudes de fora del poble i 
un grup de menors es comporta violentament amb 
l'entorn. Darrerament els problemes de convivèn-
cia generats per la família han augmentat, sobre-
tot pel que fa a agressions verbals, amenaces i 
intents d'ocupació d'habitatges entre d'altres.

marc garcia

m.g.

m.g.

MOBLES  Entre el mobiliari que va sortir per la finestra hi havia portes i cadires
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MOBILITZACIÓ  Centenars de persones van sortir al carrer per protestar contre les actituds incíviques de la família

El director general de la Policia, An-
dreu Martínez, va comprometre's 
dilluns amb l'alcalde de la Llagosta, 
Óscar Sierra, a vigilar les 24 hores del 
dia la zona del municipi on el cap de 
setmana va haver-hi aldarulls pels 
enfrontaments entre veïns i la família 
considerada conflictiva. El compro-
mís va ser el resultat més destacat 
de la reunió que Sierra i el regidor de 
Seguretat, Mariano García, van man-
tenir dilluns amb el màxim respon-
sable dels Mossos d'Esquadra. Els re-
presentants llagostencs van reclamar 
més efectius policials per vigilar el 
municipi, que s'afegirien a la patru-
lla fixa dels Mossos qua actualment 
ja patrulla pels carrers del poble. El 
director general dels Mossos va com-
prometre's a activar efectius de les 
comissaries pròximes davant de qual-
sevol eventualitat i, si cal, també hi ha 
disponibles els agents de l'Àrea Re-
gional de Recursos Operatius (Arro) 
que hi ha a la comissaria de Mollet. 

En la reunió, Sierra també va advertir 
que els veïns "estan molt enfadats" 
perquè fa temps que aquesta famí-
lia ha "violentat la convivència" i 
que acumula diverses denúncies per 
"agressions i robatoris". Fa tres set-
manes l'alcalde ja va fer arribar una 
carta al conseller d'Interior, Miquel 
Buch, denunciant la situació.

D'altra banda, també dilluns, Sierra 
va parlar per telèfon amb el conseller 
de Treball,  Afers Socials i Famílies, 
Chakir el Homrani, perquè informi 
la Direcció General d'Atenció a la In-
fància i l'Adolescència (DGAIA) sobre 
el tema, ja que hi ha alguns membres 
d'aquesta família que són menors. 
També va fer-ho amb la consellera 
de Justícia, Ester Capella. Sierra va 
demanar-los una resposta urgent per 
resoldre "al més aviat possible" els 
problemes de convivència que afec-
ten la població, i tots dos consellers 
es van comprometre a buscar una so-
lució ràpida al conflicte. i acn/x.l.

Vigilància les
24 hores del dia

Afers Socials i Justícia es comprometen
a trobar una solució el més ràpida possible

Mollet desmenteix
que ara siguin a la ciutat

L’Ajuntament de Mollet ha hagut de desmentir que la família conflictiva que 
dissabte va marxar de la Llagosta disposi d'un pis de protecció oficial a la ciu-
tat. El consistori va comunicar-ho dilluns a través de Twitter per rebatre així 
alguns rumors publicats a les xarxes socials en què s'afirmava que, després 
dels aldarulls del cap de setmana, la família s'havia instal·lat a Mollet. Amb 
tot, la Policia no descarta que mentre no es resolgui el cas la família intenti 
tornar a la Llagosta o ocupar nous espais. "Tenen diversos pisos ocupats i 
es mouen entre aquests habitatges, la seva mobilitat és gran", alertaven.

tadana ha evitat l'últim mes l'ocupació de fins a cinc 
pisos per part de la mateixa família. 

Més concentracions
Diumenge a la tarda es va repetir la concentració 
veïnal per protestar contra la inseguretat que gene-
ra aquesta família, i posteriorment també se n'han 
convocat més entre setmana. En cap aquests casos 
no s'han repetit els aldarulls registrats en la prime-
ra convocatòria. La mare de la família desallotjada 
afirmava dimarts a Antena 3 que el conflicte veïnal 
és fruit d'una confusió, que els veïns del poble els 

havien confós amb una altre clan que està relacio-
nat amb una mort violenta. "Nosaltres no som els 
assassins, som els afectats", assegurava. I tot i re-
conèixer que el seu fill de 12 anys ha entrat en cases 
buides en diverses ocasions, negava que estiguessin 
ocupant l'immoble on han viscut fins ara i ha dit que 
pagaven un lloguer perquè "no som ocupes". 

Dimecres al vespre la família va accedir als seus 
habitatges del carrer Brutau i Sant Francesc per re-
collir algunes les seves pertinences. Els Mossos d'Es-
quadra van muntar un operatiu especial per acom-
panyar la família i evitar més incidents. i x.l./l.o./acn

marc garcia
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Obres a la llosa de Montmeló
L'obra d'integració de la llosa al pas per l'avinguda 
de Pompeu Fabra de Montmeló ja s'ha acabat i 
des d'aquest dijous ja es permet el trànsit. La zona  
d'estacionament en bateria de plaça Gran amb el 
carrer de l'Estació Vella encara romandrà tancada.

Mollet instal·la senyals amb punts d'interès 
L’Ajuntament ha instal·lat 18 senyals d’orientació urbana per a vianants 
amb informació sobre punts d’interès de Mollet i sobre la ubicació 
de les instal·lacions de serveis bàsics. L’objectiu també és proposar un 
itinerari per indrets que conformen el patrimoni material de la ciutat. 
La iniciativa ha estat finançada per la Diputació. 

SOCIETAT

Mollet aprova el pla per il·luminar 
la ronda d'accés a l'Hospital 

MOLLET DEL VALLÈS. L'Ajuntament 
de Mollet ha fet un pas endavant 
per a la instal·lació d'enllumenat 
a la ronda dels Pinetons, via d'ac-
cés del trànsit rodat a l'Hospital de 

VIA PÚBLICA  EL PROJECTE, QUE HA ESTAT REDACTAT PER RIFÀ ENGINYERS, TÉ UN PRESSUPOST DE 112.618 EUROS IVA INCLÒS

arxiu

ZONA D'ACTUACIÓ  El projecte preveu que els fanals se situïn a la mitgera de la via 

MONTORNÈS. El mes d'agost van 
dur-se a terme les obres de re-
paració de part de la coberta del 
complex esportiu municipal de 
Les Vernedes de Montornès. En 
concret, l'actuació ha consistit en 
la substitució parcial de la coberta 
després de detectar-hi filtracions 
d'aigua. Alhora, les obres també 
han servit per col·locar-hi un pa-
nell aïllant de llana de roca per 
afavorir la reducció de demanda 
energètica. El preu de l'obra, que 
ha dut a terme l'empresa Sumuve 
durant l'agost per evitar molèsti-
es als usuaris, ha estat de 99.634  
euros, IVA inclòs.

EQUIPAMENTS

L'Ajuntament 
repara la coberta 
del complex
de Les Vernedes

Mollet. La instal·lació, que es pre-
veu fer en dues fases, té un pressu-
post de 112.618 euros, IVA inclòs. 

A finals de juliol, el govern local 
feia l'aprovació inicial del projec-

te executiu d'instal·lació del nou 
enllumenat públic de la ronda 
dels Pinetons, en el tram comprès 
entre la rotonda del carrer Rafael 
Casanova (on hi ha situada la seu 
dels Bombers de la Generalitat) i 
la rotonda del carrer de Santa Per-
pètua, a tocar de l'Hospital. 

Actualment, la ronda dels Pine-
tons no disposa d'enllumenat pú-
blic, a excepció de la parada de bus 
propera al centre hospitalari i les 
zones de circulació de vehicles a les 
rotondes. El projecte preveu la ins-
tal·lació de columnes amb bàculs i 

llumeneres tipus led que se situa-
ran a la mitgera de la ronda. A més, 
donada la proximitat d'una zona 
d'alta protecció contra la contami-
nació lumínica com és Gallecs –tot i 
que la instal·lació es farà a una zona 
considerada de moderada protec-
ció– s'han previst unes làmpades 
que permeten complir amb la nor-
mativa més restrictiva.

L'actuació s'organitza en dues 
fases d'obres. La primera com-
prèn la instal·lació de l'enllumenat 
entre els carrers Santiago Tiffon i 
Santa Perpètua, i la segona, entre 
Rafael Casanova i Santiago Tiffon. 
El projecte ha estat dissenyat pel 
despatx Rifà enginyers i fins al 27 
de setembre estarà en exposició 
pública. Un cop s'aprovi definiti-
vament, es liciti i s'adjudiqui, les 
obres tenen un termini d'execució 
de quatre setmanes per fase.

Proposta de Canviem
L'enllumenat a la ronda dels Pine-
tons havia estat una demanda de 
diversos partits a l'oposició. De 
fet, el projecte és una de les pro-
postes que Canviem Mollet va in-
cloure en la bateria de prioritats 
de cara el 2018 que van presentar 
i van ser assumides pel govern 
socialista i que van servir perquè 
l'executiu local tirés endavant els 
pressupostos d'enguany. 

LA LLAGOSTA. L'Ajuntament ha fet 
diverses tasques de manteniment 
al Camp Municipal de Futbol Joan 
Gelabert, on s'han dut a terme ope-
racions a la gespa del camp de fut-
bol 11 i al terreny de joc de futbol 
7. A més, s'han instal·lat una vin-
tena de nous seients a la graderia. 
També està prevista una neteja in-
tegral dels vestidors. Aquest estiu 
també s'han fet altres actuacions 
en edificis públics, com el repintat 
de l'escenari del Centre Cultural.

Millores al camp de 
futbol Joan Gelabert 
de la Llagosta
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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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P3 - P5 PRIMÀRIA SECUNDÀRIA TOTAL

MOLLET 1.593 3.610 2.646 7.849

PARETS 579 1.393 981 2.953

MONTORNÈS - - - 2.600*

LA LLAGOSTA 362 1.034 611 2.007

MONTMELÓ 213 538 360 1.111

SANT FOST - - - **

MARTORELLES 99 246 - 345

SANTA MARIA - - - **
* Dades provisionals a falta de tancar el període de matriculació | ** Al tancament de l'edició no s'havien facilitat les dades

Alumnes matriculats per cicle

PARETS. L'Ajuntament de Parets 
ha aprofitat les vacances escolars 
per fer obres de reparació, ade-
quació i millora als centres edu-
catius públics. Enguany s’hi han 
destinat 106.971 euros i s’han 
una cinquantena d'actuacions a 
nou centres. D'entre els treballs 
realitzats destaquen, entre d'al-
tres, les tasques de pintura i la 
plantació de dues moreres al pati 
d'infantil del CEIP Pau Vila; la ins-
tal·lació d'un sistema per evitar la 
calç a les aixetes i la instal·lació 
de mosquiteres a les finestres de 
les aules del CEIP pompeu Fabra; 
la instal·lació d'un element per 
aparcar bicis i patinets i de cor-
tines per enfosquir l'aula de psi-
comotricitat dels CEIP Vila Parie-
tes; i l'aïllament de la passarel·la 
metàl·lica per evitar sorolls, la 
insonorització d'aules i el canvi 

de cisternes amb cadene per cis-
ternes amb botó al CEIP Lluís Pi-
quer, on també s'han fet tasques 
de pintura.

Pel que fa a l'IES La Sínia, s'ha re-
parat la porta d'accés al pati. Tam-
bé s'han dut a terme actuacions 
a les escoles bressol municipals i 
a l'Escola de Música. A El Gargot, 
s'han instal·lat equips de climatit-
zació portàtils per situacions de 
molta calor, s'ha canviat el pavi-
ment  de l'entrada de l'escola i la 
pintura de la biblioteca i de l'aula 
de nadons. A La Cuna, s'ha adequat 
l'espai exterir, s'han pintat aules i 
s'han instal·lat nous embornals. Pel 
que fa a l'Escola de Música, s'ha di-
vidit la porta gran de l'auditori per 
permetre el control visual de l'esce-
nari des de la taula de so i s'hi han 
instal·lat noves mosquiteres a les 
finestres. 

S'HAN FET UNES 50 ACTUACIONS EN NOU CENTRES

Parets destina 107.000 € 
al manteniment d'escoles

EDUCACIÓ  EL CURS ESCOLAR 2018-2019 D'INFANTIL, PRIMÀRIA I ESO COMENÇARÀ DIMECRES

Gairebé 3.000 alumnes als 
centres educatius paretans

BAIX VALLÈS. Dimecres, més de 
17.000 alumnes matriculats als 
centres educatius del Baix Vallès 
començaran el curs. A seran 7.849 
els estudiants que ompliran les 
aules d'infantil, primària i secun-
dària. Aquesta xifra és un 1,5% in-

ferior a la del curs passat. Destaca 
principalment el descens del 3,2% 
en alumnes de primària –en seran 
119 menys que el curs 2017-2018. 
A preescolar també han disminuït 
23 matrícules (1,4%).

A Parets, començaran el curs 

2.953 alumnes, amb el gruix més 
important als cursos de primària 
amb 1.393 estudiants, una xifra 
molt similar a la de l'any passat.

A falta de les xifres detallades 
per cicles, Montornès tindrà des de 
P3 fins a quart d'ESO a uns 2.600 
estudiants aproximadament.

Per la seva banda, a la Llagosta 
han patit enguany un lleuger des-
cens en les matrícules del 2,7% 
(55 places), que es reparteix en 
28 matrícules menys a infan-
til (7,2%), 29 menys a primària 
(2,7%) i el lleuger augment de dos 
alumnes a secundària (0,3%).

A falta de les xifres de matrícu-
les als centres de Sant Fost, Mont-
meló és el següent municipi pel 
que fa al nombre d'alumnes ma-
triculats amb 1.111.

A Martorelles, hi haurà 345 alum-
nes d'infantil i primària, un 2,5% 
que el curs passat. Es guanyen 9 es-
tudiants a cicle infantil (10%) i se'n 
perden 18 a primària (6,8%). 

Debat sobre la futura 
ubicació de La Sínia 
PARETS. La ubicació futura de l'ins-
titut La Sínia s'ha convertit en un 
tema de debat d'aquest inici de 
curs. Al juliol l'alcalde Francesc 
Juzgado avançava que havien ofert 
a la Generalitat una zona a l’Espai 
Central, a l’altra banda del Sot d’en 
Barriques, per poder situar l'edi-
fici definitiu de l'institut que fun-
ciona des del 2012 en barracons 
a Can Fradera. "Creiem que és el 
lloc més idoni, ja que hi ha molts 
milers de metres per a cessió 
d’equipaments", deia Juzgado en 
una entrevista a SomParets.

La decisió, però, no ha estat ben 
rebuda per tothom. D'una banda, 
la comunitat educativa de La Sínia 

demanava a través de les xarxes 
socials que se'n parlés amb el con-
sell escolar i aprofitava per recla-
mar la previsió d'ensenyaments 
postobligatoris al nou centre. 

Per la seva banda, Ara Parets 
ERC ha demanat a l'alcalde que 
convoqui totes les forces políti-
ques del plenari per decidir de 
manera conjunta quina ha de ser 
la ubicació. "El nou edifici de 
l'institut s'ha de construir com 
més aviat millor i pensem que 
Can Fradera i el seu voltant és 
una bona ubicació", diu el porta-
veu d'ERC, Jordi Seguer, qui con-
sidera que la construcció s'ha de 
prioritzar.    
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La situació de crisi econòmica, que 
impedeix obtenir el crèdit hipotecari 
no és causa suficient perquè el com-
prador d’un habitatge pugui eludir les 
penalitzacions previstes en el contrac-
te (arres penitencials) establert amb 
el venedor en cas de desistiment o in-
compliment, ja que la falta d’obtenció 
de finançament és un risc que corre 
del seu compte, no del venedor.
El Tribunal Suprem en una sentència 
de 13 de juliol de 2017, determina 
que la falta de finançament no és un 
impediment sobrevingut que no hagi 
estat pres en consideració per les parts 
en contractar.
Explica també, que en Dret espanyol 
no existeix una regla general que per-
meti al deutor alliberar-se de les seves 
obligacions quan empitjora la seva 
situació econòmica. No obstant això, 
hi ha previsions que introdueixen ex-
cepcions. 
D’aquesta forma, sí que suposaria un 
incompliment per part del venedor i 
permetria al comprador resoldre la 
compravenda i alliberar-se de les se-
ves obligacions, un supòsit en el qual 
el venedor, que actua com a promotor, 
assumeixi per contracte el compromís 
que el comprador obtindrà el finança-
ment que precisa per complir el con-
tracte de compravenda mitjançant la 
subrogació en el préstec hipotecari 
que el propi venedor negocia amb una 
entitat financera.

José Ignacio Carnero Sobrado
Advocat

jicarnero@cgcabogados.net

La falta de 
finançament 
permet a la 
immobiliària 
quedar-se 
amb les arres

CONSULTORI

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

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

MARTORELLES. La festa major d'en-
guany serà l'última que tindrà lloc 
a l'Envelat de Carrencà. Tot i això, 
la carpa no es retirarà immedia-
tament passada la festa, sinó que 
serà desmuntada per l'empresa 
constructora del nou centre poliva-
lent que s'aixecarà al mateix espai 
a partir de final d'any. 

Martorelles ha tingut un envelat 
durant més de mig segle. Als inicis, 
es muntava i es desmuntava per 
festa major a la plaça de la Sardana. 
Va ser als anys 80 quan es va tras-
lladar a Carrencà, tot i que encara 
era desmuntable, i als 90 es va con-
solidar una instal·lació permanent. 
Finalment, el 1998 es va signar el 
certificat d'obra de la instal·lació 
actual, que ara serà substituït per 
un edifici d'obra.

El centre polivalent va fer dilluns 
un pas més al ple extraordinari, on 
es va aprovar inicialment el projec-
te executiu i la licitació del contrac-
te de les obres, que tindran un cost 
–amb IVA inclòs– de 2.061.594,32 
€ i que es basaran en el disseny de 
l'UTE Brullet Brullet Murillo Car-
rencà. L'obra es finançarà amb re-
cursos propis de l'Ajuntament, que 
no haurà d'endeutar-se. 

El centre polivalent inclourà una 
pista amb graderia de 506,34 m2, 
un hotel d'entitats, un bar i una 

s.c.

URBANISME  LA CARPA ACTUAL ES RETIRARÀ QUAN COMENCI LA CONSTRUCCIÓ DEL CENTRE POLIVALENT, A FINAL D'ANY

Última festa major a l'Envelat
de Carrencà després de 35 anys

plaça entre l'equipament i la masia 
de Carrencà. En total serà un espai 
de 1.514,94 m² a dos nivells, disse-
nyat per acollir un màxim de 990 
persones, 920 de les quals seran a 
la pista i a la grada.

Pel que fa a les entitats, disposa-
ran de despatxos i magatzems, i la 
intenció, segons l'alcalde, Marc Can-
dela, és que "tothom es traslladi al 
nou espai" per llavors decidir si es 
venen o es reutilitzen els locals on 
ara hi ha les entitats. La pista, per la 
seva banda, mantindrà l'escenari al 
punt on és ara i tindrà una acústica 
millorada que corregirà els proble-

novas, d'Units per Martorelles, va 
assegurar que el seu partit "potser 
no s'hi hauria gastat dos milions 
d'euros", però va felicitar el projec-
te. I Josep M. Defaus, portaveu del 
PDeCAT, va afirmar que es tracta 
d'una obra "imprescindible" i que 
estan "orgullosos de la participa-
ció en el projecte". i s.carrillo

ENVELAT  L'actual instal·lació data del 1998, tot i que el municipi ha tingut envelats durant més de 50 anys

mes de sonoritat de l'Envelat. 
A finals d'octubre es tancarà el 

termini perquè les constructores 
presentin candidatures i l'objec-
tiu és que la primera quinzena de 
novembre ja hi hagi una empresa 
adjudicatària per tal de començar 
les obres al més aviat possible. 
S'estima que l'execució estigui en-
llestida en 18 mesos.

Una inversió elevada
L'únic vot en contra del ple al pro-
jecte executiu va ser el de la regi-
dora no adscrita Antònia Pedrero, 
que va afirmar no estar d'acord 
amb aquesta inversió. "Hi ha mol-
ta gent al municipi que hagués 
preferit un altre tipus d'inversió; 
un projecte d'aquesta magnitud 
podrien haver-lo sotmès a parti-
cipació ciutadana". Candela reba-
tia que l'obra és necessària perquè 
"les condicions en què s'estan 
fent les activitats a l'Envelat no 
són les adients". Margarita Casa-

Pel que fa a climatització, funcionarà 
amb un sistema híbrid amb bomba de 
calor, gas natural i geotèrmia, i l’elec-
tricitat anirà connectada a la xarxa i a un 
camp solar de 75m2, i tindrà llumeneres 
de baixa emissió. A més, s’instal·la-
ran equips de domòtica per a la gestió 
d’espais, clima i il·luminació, i hi ha pre-
vist, per si a la llarga es pretén instal·lar, 
un espai per a un sistema de biomassa.

EFICIENT 
ENERGÈTICAMENT
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SANT FOST. L’Ajuntament de Sant 
Fost iniciarà les pròximes setma-
nes els treballs d’urbanització de 
l’accés i l’aparcament del Centre 
Esportiu Municipal. Es tracta d’un 
projecte integral d’urbanització 
que pretén ordenar l’entorn de la 
zona esportiva municipal millorant 
l’aparcament i l’accés al complex.

Fins ara ja s’han dut a terme els 
treballs previs amb la demolició 
del mur perimetral que tancava 
l’espai, i les pròximes setmanes es 
licitaran la resta de fases de l’obra.
El conjunt del projecte preveu la 
substitució de la tanca perimetral 
per dotar el centre d’una nova fa-
çana, l’arranjament de l’esplanada 
per permetre l’aparcament dels 
vehicles de manera endreçada i 
l’enjardinament dels talussos per 
dotar de qualitat urbana els ac-
cessos del complex esportiu mu-
nicipal. A més, els treballs es com-
plementaran amb la creació d’un 
espai de jocs infantils, la millora de 
l’accessibilitat del conjunt i la mi-
llora dels serveis: enllumenat, reg 
i drenatge.

El pressupost total del projecte 
és de 359.684,77 euros, finançats 
en part gràcies a una subvenció de 
la Diputació de Barcelona. Es pre-
veu que la primera fase d’execució 
ja es dugui a terme aquest mes de 
setembre.

El regidor d’Esports de Sant Fost, 
Marc Rico, ha explicat que “la vo-
luntat és millorar una zona im-
portant del poble, ja que actual-
ment és el centre del municipi, 
un punt de trobada de molts ve-
ïns”. En aquest sentit, l’any passat 
es va habilitar una nova pista ex-

x.l.

URBANISME  L'ACTUACIÓ TÉ UN PRESSUPOST DE GAIREBÉ 360.000 EUROS

Sant Fost comença a arranjar
l'entorn del complex esportiu

s.c.

EQUIPAMENTS  L'AJUNTAMENT MULTA L'EMPRESA AMB 8.235 €

terior al pavelló 2 i es van fer di-
verses inversions de manteniment 
en equipaments esportius, com la 
renovació dels marcadors electrò-
nics dels pavellons, entre d’altres.

Actualment la zona esportiva 

municipal ocupa 4.080 m2 amb el 
gimnàs, la pista poliesportiva, les 
piscines interior i exterior, dues 
pistes de pàdel, una pista de fron-
tó, el camp de futbol municipal i la 
zona d’aparcament.  

MARTORELLES. El ple de Martorelles 
va aprovar dilluns per unanimitat 
sancionar la constructora Cobra, 
adjudicatària de l'obra de l'espai 
cívic de Can Sunyer, per l'endar-
reriment dels treballs, que haurien 
d'haver finalitzat a finals de juliol. A 
dia d'avui, però, s'estima que l'obra 
s'ha executat en un 40%. La sanció 
que s'imposa és de 0,20 € per cada 
dia d'endarreriment (75 dies) i per 
cada 1.000 € del preu del contracte 
(541.000 euros), de manera que la 
multa s'ha establert en 8.235 €.

El ple també va aprovar per 
unanimitat denegar el nou termi-
ni per a la finalització de les obres 
proposat per l'empresa. Cobra va 
entrar a l'Ajuntament el 25 de ju-
liol –un dia abans de la data pre-
vista per finalitzar les obres– una 
petició per acabar els treballs el 31 
d'octubre, una data que l'alcalde, 
Marc Candela, assegurava que "ja 
anava dues setmanes tard en 
terminis". A principis d'aquest 
mes s'havia executat el 40% de 
l'obra, i Candela es preguntava "si 
executaran el 60% que falta en 
tres mesos". Per tant, els nous ter-
minis es denegaven amb l'objectiu 

de rebre'n uns que corresponguin 
a "una programació seriosa i vi-
able", assegurava l'alcalde.

Segons s'explicava en el ple, els 
retards de l'obra es deuen, d'una 
banda, al fet que la constructora 
ja va assegurar al febrer que no 
podria fer l'obra en quatre mesos, 
tot i que "havien guanyat el con-
curs per fer-la en quatre mesos, 
de manera que s'havia de fer en 
aquest termini". A més, durant 
les actuacions "hi ha hagut er-
rors molt bàsics d'execució que 
l'arquitecte municipal ha hagut 
de corregir", i això ha fet "que no 
vagi al ritme que hauria d'anar".

Margarita Casanovas, portaveu 
d'Units per Martorelles, recordava 
que, tot i que la subvenció de la Ge-
neralitat per a l'obra inclosa en la 
Llei de Barris s'ha prorrogat fins al 
desembre de 2019, "hem de vigi-
lar que Cobra no ens planti se'n 
vagi, perquè abans no vingui una 
altra empresa caldrà fer un nou 
concurs i els dies passen molt de 
pressa". Candela, però, entén que 
hi hauria marge "per fer una nova 
licitació si calgués, en cas que Co-
bra decidís deixar l'obra.  s.c.

Sanció per a la constructora
de l'espai cívic de Can Sunyer

OBRES  Els treballs, que ja haurien d'estar acabats, s'han executat en un 40%

OBRES  S'hi han iniciat els treballs previs a la urbanització de l'espai

Fins ara s'han fet els treballs previs amb la demolició de la tanca

PREVISIÓ  Imatge virtual de la futura ordenació de l'espai
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PARETS. El Consorci de Gallecs i 
l’ADF de Gallecs, amb el suport 
de l’Ajuntament de Parets, orga-
nitzen una mostra fotogràfica que 
es podrà veure del 14 al 30 de 
setembre al Centre Cultural Can 
Rajoler. L’exposició s'ha fet a par-
tir de les més de 7.500 fotografies 
que ha realitzat el fotògraf Cesc 
Gudayol durant els darrers anys, 
i que representen més de 700 km 
recorreguts per l’Espai Natural de 
Gallecs en aquest temps. S’ha fet 
una selecció de 25 fotografies que 
recullen la gran diversitat natural 
i paisatgística de l’espai i que tes-
timonien el pas de les estacions a 
diferents racons de Gallecs.  

MEDI AMBIENT

Exposició de 
fotos sobre
la riquesa 
de Gallecs

MARTORELLES. L'Ajuntament va 
portar a terme dijous una neteja 
amb hidropressió a les voreres de 
l'avinguda d'en Piera, així com al 
carrer de l'Horta. Es tracta d'unes 
actuacions que des de fa més 
d'un any es repeteixen un cop al 
trimestre en aquells indrets del 
municipi on es detecta una gran 
concentració d'excrements de 
gossos. L’equip de treball neteja 
el paviment de la zona mitjançant 
l’aplicació d’un raig d’aigua a pres-
sió tenint cura dels racons, sota els 
bancs o marquesines i de les zones 
al voltant de papereres i fanals. 

Neteja amb
hidropressió a 
l'avinguda Piera

VIA PÚBLICA

MOLLET         17,1 tones

PARETS         15,9 tones

MONTORNÈS         No té servei

LA LLAGOSTA       16,3 tones

MONTMELÓ         No té servei

SANT FOST         10 tones

MARTORELLES    10,4 tones

SANTA MARIA       No té servei

PARETS. Humana ha recollit 15,9 
tones de tèxtil usat al poble du-
rant el primer semestre del 2018. 
D'aquesta manera, Parets ha estat 
el tercer municipi baixvallesà que 
més tèxtil ha recollit, darrere de 
Mollet (17,1 tones) i la Llagosta 
(16,3 tones). Al Baix Vallès s'han 
recollit 69.700 kg de tèxtil usat, 
que equival aproximadament a 
unes 140.000 peces de roba a les 
quals l'organització donarà una 
nova vida per introduir-les de nou 
al mercat mitjançant la reutilitza-
ció o el reciclatge.

Aquestes peces procedeixen dels 
contenidors on s’hi diposita la roba, 
el calçat, els complements i el tèx-
til de la llar que ja no s'utilitzen. 
Pel que fa a la resta de municipis, 
a Martorelles se n'han recollit 10,4 
tones i 10 tones a Sant Fost. Mon-
tornès, Montmeló i Santa Maria no 
tenen conveni amb Humana i, per 
tant, l'organització no hi recull roba.

Al Vallès Oriental, per la seva 
banda, se n'han recollit 269.007 
kg de tèxtil, que equival a 556.000 
peces de roba i representa un es-
talvi de 852 tones de CO2 a l’at-
mosfera. El 63% de les més de 269 
tones recollides es prepara per a 
la reutilització, el 28% està en mal 
estat i es ven a empreses perquè 
elaborin altres productes, l'1% 

important en les despeses de re-
collida i eliminació dels residus 
sòlids urbans. La reutilització i el 
reciclatge del tèxtil contribueixen 
a l'estalvi de recursos naturals, 
la protecció del medi ambient i la 
lluita contra el canvi climàtic.

Molt camí per recórrer
L'organització Humana Funda-
ción Pueblo para Pueblo promou 
des del 1987 la protecció del medi 
ambient mitjançant la reutilitza-
ció del tèxtil i duu a terme pro-
grames de cooperació a l’Àfrica, 
Amèrica Llatina i l’Àsia, i també 
d’ajuda local al territori més pro-
per. Soler-Roig, però, assegura 
que encara hi ha "molt camí per 
recórrer" per conscienciar la ciu-
tadania de la importància d'aques-
ta acció. L’Agència de Residus de 
Catalunya afirma que només es 
recupera el 8,3% de la roba que 
els catalans rebutgem anualment, 
“la qual cosa significa que ad-
ministracions, organitzacions i 
ciutadania hem d’esforçar-nos 
més per aconseguir una major 
consciència sobre la importàn-
cia de col·locar el residu tèxtil 
en el contenidor adequat per-
què tingui una segona vida”, 
afegeix Soler-Roig.

De fet, s'estima que més del 90% 
de les peces de roba usades són 
susceptibles de tenir una segona 
vida a través de la reutilització o el 
reciclatge. Per tant, des d'Humana 
asseguren que "passar d'un mo-
del d'economia lineal a un de 
circular és imprescindible per a 
la sostenibilitat de la indústria 
de la moda i, per extensió, per al 
planeta". 

COOPERACIÓ  ÉS EL TERCER MUNICIPI DEL BAIX VALLÈS AMB MÉS QUANTITAT RECOLLIDA, DARRERE DE MOLLET I LA LLAGOSTA

La fundació Humana recull gairebé 
16 tones de roba usada a Parets

no és tèxtil i es deriva al punt adi-
ent i el 8% s'envia a un centre de 
tractament de residus, ja que no 
es poden reutilitzar, ni reciclar, ni 
valoritzar energèticament.

Amb aquestes xifres, la res-
ponsable de l'àrea de Recollida 
d'Humana a Catalunya, Àgata So-
ler-Roig, ha agraït la solidaritat de 
la ciutadania i el suport dels ajun-
taments per aquesta tasca que 
considera tan positiva: “la roba de 
què ens desfem és un actiu que, 
gestionat amb vocació social, 
es converteix en motor de pro-

grés a Catalunya i de generador 
de fons per a la cooperació al 
desenvolupament a l’hemisferi 
sud”. A més, assegura que quan 
augmenta la recollida selectiva 
del tèxtil "també ho fan les pos-
sibilitats de reutilitzar aquests 
articles o de recuperar-ne les 
matèries primeres". D'aquesta 
manera, "el residu tèxtil esdevé 
un recurs amb una segona vida 
amb què contribuïm a la soste-
nibilitat del planeta".

El servei de recollida del tèxtil 
és gratuït i representa un estalvi 
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MOLLET. Un dels pioners de la fo-
tografia i els retrats a Mollet, Josep 
Maria Vizcarra Novales, va morir el 
passat 5 d'agost a l'edat de 87 anys. 
Vizcarra va convertir l'afició per la 
fotografia en la seva professió a 
començaments dels 70, i amb els 
anys va esdevenir un referent en la 
fotografia al Baix Vallès. Per la seva 
trajectòria l'any 2006 va ser guar-
donat pel consistori molletà amb la 
Distinció Cívica Per Mollet.

Fill de pares humils i treballa-
dors, de 1944 a 1970 va ser res-
ponsable i propietari d'una bar-
beria. De formació autodidacta, 
el 1971 va muntar un negoci de-
dicat a la fotografia comercial, que 
va mantenir fins a la jubilació, el 
1995. L'afició a la fotografia li va 
venir de ben petit i, poc a poc, va 

anar especialitzant-se en asepctes 
com la família, la natura i l'obser-
vació de la llum. Va ser pioner en 
revelar i positivar la fotografia en 
color a Mollet, aleshores no co-
mercialitzada a la ciutat.

Vizcarra, pare de la també re-

tratista i regidora Judith Vizcarra, 
també va estar implicat en el teixit 
associatiu molletà i va ser mem-
bre de la junta directiva del Club 
Bàsquet Mollet i de l'Associació de 

MONTORNÈS / MONTMELÓ. El Bis-
bat de Terrassa ha nomenat mos-
sèn Oriol Gil rector de la parrò-
quia de Montornès del Vallès. Tot 
i que ja fa uns dos anys que Gil 
és al capdavant de la parròquia 
montornesenca, fins ara ho era 
com a administrador parroquial, 
ja que encara no feia cinc anys 
que havia estat ordenat capellà. 
El seu nomenament com a rector 
dóna, segons fonts del bisbat, més 

estabilitat al càrrec, que el fa estar 
al capdavant de les parròquies de 
Sant Sadurní i de la Mare de Déu 
del Carme a Montornès del Vallès.

D'altra banda, aquest estiu, i 
després de la jubilació d'Esteve 
Sanz, Javier Marquínez, rector 
de la Llagosta, va prendre pos-
sessió com a nou rector de Sant 
Joaquim i Santa Maria de Mar-
torelles. També fa uns mesos, 
al febrer d'aquest any, un nou 

OBITUARIS  EL POPULAR FOTÒGRAF VA REBRE LA DISTINCIÓ CÍVICA PER MOLLET DE MANS DE L'AJUNTAMENT L'ANY 2006

RELIGIÓ  GIL HA ESTAT DURANT DOS ANYS ADMINISTRADOR PARROQUIAL DE SANT SADURNÍ I DE LA MARE DE DÉU DEL CARME

Mollet acomiada Josep Maria Vizcarra, 
un dels pioners de la fotografia a la ciutat

arxiu

RETRATISTA  Josep Maria Vizcarra va muntar l'estudi a Mollet als anys 70

El bisbat nomena mossèn 
Oriol Gil rector de la  
parròquia de Montornès

Botiguers de la Zona Centre. 
El 2012, coincidint amb el 50è 

aniversari de la gran nevada de 
1962, el Centre Cultural La Ma-
rineta va acollir una exposició de 

fotografies de Vizcarra centrada 
en aquest fet històric, un impor-
tant document gràfic de l'època i 
un interessant treball del fotògraf 
molletà. i

mossèn substituïa al capdavant 
de la parròquia de Santa Maria de 
Montmeló Xavier Sanchiz, qui va 
demanar el trasllat a València per 
motius familiars. En el seu lloc, 

com a administrador parroquial, 
hi ha el jove Emmanuel Pujol, de 
Sant Quirze del Vallès, que va ser 
nomenat capellà a principis de 
l'any 2015. i

arxiu la farga

ORIOL GIL  Rector de Montornès EMMANUEL PUJOL a Montmeló

Vizcarra va implicar-se 
en el teixit associatiu
de la ciutat i va innovar
en el seu sector

Dissabte 8 de setembre

A les 13.30h: Resum informatiu de la setmana

Diumenge 9 de setembre

A les 22h: La Jornada de diumenge

Dilluns 10 de setembre

A les 20.30 h: La Jornada amb Albert Maspons

Dimarts 11 de setembre

A les 20 h: Especial informatiu 11 de Setembre

Dimecres 12 de setembre

A les 20.30h: Especial Festa Major de 

Martorelles 2018

I a més VV Notícies cada dia a les 20 h, 22 h, 

00 h, 02 h, 04 h, 06.30 h, 9 h, 13.30 h i 15 h.

www.vallesvisio.cat

programació

LA LLAGOSTA
01/09 Natividad Martínez Martínez83 anys
MOLLET
29/08 Ana Tejero Castro 90 anys
31/08 Aurora Cabanillas Cubero 97 anys
31/08 Antonio Merino Bueno 57 anys
01/09 Antonio C. Márquez Miralles 90 anys

             Dades facilitades per la Funerària 
Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols

Defuncions
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MOLLET. Canviem Mollet ha recla-
mat que es comenci a desenvolu-
par al més aviat possible un Pla 
Local pel Civisme que marqui com 
a prioritat les polítiques d’habitat-
ge, civisme i convivència a la ciutat 
i que serveixi per prevenir, treba-
llar i fer seguiment de possibles 
problemes de convivència.

Arran d’alguns episodis recents 
en matèria de civisme, convivèn-
cia i habitatge, Canviem considera 
que aquesta tardor cal treballar 
especialment des de l’Ajuntament 
aquests tres aspectes. “S’han de 
posar eines i mecanismes per 
detectar, prevenir i solucionar” 
possibles problemes de convivèn-
cia, apunten des de Canviem. 

Per això proposen consensuar 
un Pacte Local de Civisme que, 
entre d’altres, serveixi per evitar 
conflictes entre veïns, fer complir 
normatives de convivència i esta-
blir espais de trobada i mediació 

per a conflictes existents.
Canviem destaca que actual-

ment ja hi ha dues idees proposa-
des per la formació que estan ti-
rant endavant, com la implantació 
d’agents cívics i el treball en xarxa 
antirumors, però alhora reclama 
“una tasca informativa, preven-
tiva i de dotació de mecanismes 
per l’ajuntament i per la ciuta-
dania” per prevenir problemes 
i conflictes greus que puguin ser 
massa complexos de gestionar.

L'habitatge, prioritat
Canviem assenyala que molts pro-
blemes de convivència i incivisme 
deriven especialment de la falta 
d’un habitatge digne i assequible. 
El grup recorda “la greu dificultat 
en l’accés a un habitatge digne i 
preu assequible per a les per-
sones”, així com “l’expulsió que 
provoca el mercat immobiliari a 
certs col·lectius vulnerables als 

MUNICIPAL  LES POLÍTIQUES D'HABITATGE, CIVISME I CONVIVÈNCIA COM A PRIORITATS

Canviem reclama posar en
marxa un Pla Local de Civisme

MOLLET. La CUP Mollet ha recla-
mat a l'Ajuntament que dediqui 
un carrer o una plaça a la primera 
alcaldessa de Mollet, Anna Bosch.  
Mercè Solé, portaveu de la CUP, 
ha recordat que “l’any vinent es 
compliran deu anys de la seva 
desaparició i l’Ajuntament no 
pot obviar aquesta data perquè 
el llegat de l’Anna és patrimoni 
de tots els molletans, sense dis-
tinció de colors polítics”. El seu 
llegat va ser, entre d'altres, el Pla 
d'Ordenació Urbana (1981), que 
va rebre el Premi Nacional d'Urba-
nisme, i la negociació amb l'Institut  
Català del Sòl per aconseguir l'aban-
donament del projecte d'una ciutat 
satèl·lit a l'entorn de Gallecs.

Aquesta, però, no és una propos-
ta nova. El juny de 2017, l'alcalde, 
Josep Monràs, anunciava que la 
comissió del nomenclàtor estudi-
ava la possibilitat de posar el nom 
de Bosch a un espai rellevant de la 
ciutat. Segons explicava Monràs, en 

La CUP recupera la 
proposta de posar el nom 
d'Anna Bosch a un carrer

MONTORNÈS. Ángel Moreno Ra-
mos prenia possessió aquest di-
jous del càrrec de regidor del go-
vern d'ICV-EUiA de Montornès en 
substitució de Miguel Ángel Bue-
no. Moreno, de 53 anys, va va afin-
car-se a Montornès als 27 anys. 
Veí del barri del Centre, professio-
nalment s'ha dedicat al món de la 
metal·lúrgia, tot i que ara treballa 
en el ram de la pintura, i ha estat 
delegat sindical de CCOO durant 
dues dècades. Moreno també ha 

estat lligat al teixit associatiu del 
municipi, sobretot al relacionat 
amb l'esport i ha estat vinculat al 
club de karate com, en l'actualitat, 
al d'handbol.

El 2015 va formar part de la 
llista d'ICV-EUiA com a indepen-
dent  –en el número 13– "per fer 
de suport; no esperava haver 
d'entrar com a regidor", expli-
ca. Moreno assumirà d'inici les 
delegacions que tenia Bueno, que 
fins a la seva dimissió s'encarre-

NOMENCLÀTOR  HOMENATGE A LA PRIMERA ALCALDESSA

Ángel Moreno, nou 
regidor d'ICV a Montornès

Concurs 

Canviem Mollet ha allargat fins al 30 de 
setembre el termini perquè les entitats 
i associacions de la ciutat presentin les 
seves iniciatives al concurs de projec-
tes promogut per la formació, que té un 
premi de 1.500 euros. Canviem promou 
aquest concurs amb l'objectiu de do-
nar suport a les associacions i entitats 
de Mollet que tinguin bones iniciatives 
en diferents àmbits, com cultura, edu-
cació, feminisme, medi ambient, etc.

NOU TERMINI PER ALS 
PROJECTES DE CIUTAT

arxiu

ANNA BOSCH

l.o.

ÁNGEL MORENO

vida l'exalcaldessa no va voler que 
se li fes aquest homenatge i en l'ac-
tualitat s'hauria de consultar la fa-
mília. Bosch, que va morir el gener 
de 2009, milità al PSAN i posterior-
ment al PSUC, candidatura amb què 
esdevindria amb només 28 anys la 
primera alcaldessa de Mollet.  

gava de les regidories de Festes i 
Mobilitat i era regidor del barri de 
Montornès Centre. 

quals les administracions molt 
sovint no poden donar respos-
ta”, i en aquest sentit assenyalen 
l’accés a l’habitatge com una pri-
oritat per a les polítiques locals. 
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PARETS. La Diada Nacional de Ca-
talunya arriba enguany després 
d'un any políticament molt intens. 
D'ençà de l'últim Onze de Setem-
bre, el poble català ha viscut mo-
ments històrics com el referèndum 
de l'1 d'octubre, la proclamació de 
la república, la imposició de l'arti-
cle 155, l'empresonament i l'exili 
del govern català, les eleccions del 
21 de desembre o la investidura i 
nomenament del nou govern del 
president Quim Torra.

Amb tots aquests ingredients so-
bre la taula, a  Parets, la plaça dels 
Països Catalans acollirà dimarts la 
tradicional ofrena floral davant del 
monument a l'Onze de Setembre. 
L’Ajuntament, entitats i els grups 
polítics locals, participaran en els 
actes que començaran a les 11 h 
amb una audició de sardanes a càr-
rec de la Cobla Rosaleda; a les 12 h 
hi haurà l’ofrena i tot seguit tindrà 
lloc una nova audició de sardanes.

Presos presents
L'empresonament del veí de Parets 
Jordi Turull i el posicionament de 
l'Ajuntament davant la realitat dels 
presos polítics –amb la polèmica 
per la retirada del llaç groc del bal-
có de l'edifici consistorial– marcarà 
enguany la Diada. Ara Parets ERC 
ha demanat que el manifest institu-
cional recordi la situació de "presó 
injusta de Turull i de la resta de 
presos i exiliats polítics". El por-
taveu Jordi Seguer assenyala que 
“si de debò Parets és una vila so-
lidària, acollidora i respectuosa 
–tal com indica el manifest– cal-
dria solidaritzar-se amb Turull i 
amb la resta de polítics catalans 
empresonats i exiliats”.

Seguer ha reclamat que es torni a 

POLÍTICA  ERC DEMANA QUE EL MANIFEST INSTITUCIONAL RECORDI LA SITUACIÓ DE JORDI TURULL

Parets celebra la Diada amb 
el rerefons dels presos polítics

posar al balcó de la Casa de la Vila 
el llaç groc de suport als presos i la 
pancarta que reclama la seva lliber-
tat. Per a ERC existeix una "àmplia 
majoria en el plenari i també al 
carrer que dóna suport a Turull 
i no està d’acord amb la situació 
de presó dels polítics catalans".

Retrets de la germana de Turull
La germana del paretà empreso-
nat, Isabel Turull, en una carta 
que publica aquest diari a la secció 
d'opinió –pàg. 22– retreu a l'alcal-
de Francesc Juzgado que no torni a 
penjar el llaç groc que es va treure 
per festa major. A la carta, Turull 
recorda el patiment de la família i 
qualifica d'"hipòcrita" l'actuació 
del govern local.

D'altra banda, Ara Parets ERC va-
lora positivament la crida al diàleg 
que es fa des de la institució però 
recorda que "la millor manera 
de sortir d’aquest atzucac és do-
nant la veu a tots els catalans en 
un referèndum legal i acordat. 

No fer-ho i castigar amb presó 
els organitzadors del referèn-
dum de l’1-O no és la millor so-
lució per aconseguir un futur 
millor, més just i més digne".  

Mobilització sobiranista
Un any més, i ja en són set, l'ANC i 
Òmnium Cultural criden a la mobi-
lització massiva amb el lema Fem la 
República Catalana. Les ANC locals 
estan responent a la crida i, lluny 
de desinflar-se, l'ANC de Parets ha 
organitzat tres autocars –l'any pas-
sat va fer-ne dos– per anar a la con-
centració.  A la resta del Baix Vallès 
també s'han noliejat autocars: a 
Mollet dijous ja n'havien omplert 
cinc; de Montornès i Vilanova en 
sortiran tres; de Martorelles dos i 
de Sant Fost un més.  l.o.

SANT FOST. Les agrupacions locals 
d'ERC i el PDeCAT de Sant Fost es-
tan valorant la possibilitat de pre-
sentar-se plegades a les eleccions 
municipals de l'any que ve. "Ho 
hem estat parlant durant tot 
l'estiu entre les dues agrupaci-
ons i les impressions són bones, 
sembla que ens podem entendre 
i que hi haurà acord", diu Xavi Co-
nesa, portaveu d'ERC al consistori. 
De fet, els republicans van tenir la 
iniciativa a finals de maig d'inici-
ar converses amb el PDeCAT per 
temptejar la possibilitat de bastir 
una candidatura conjunta, republi-
cana i transversal de cara a les mu-
nicipals del 2019 que permetin fer 
un gir a l'Ajuntament. Quim Pérez, 
únic regidor del PDeCAT al poble, 
explica que "nosaltres volem un 
poble republicà, i creiem que 
una llista conjunta té més possi-
bilitats d'aconseguir-ho". Conesa 
aclareix que la idea "no té res a 
veure amb primàries ni altres 
iniciatives que alguns plantegen 
a escala nacional; tot va comen-
çar com una exploració de pos-
sibles acords i, vista la sintonia 
i la bona entesa personal i polí-
tica entre les dues formacions a 
Sant Fost, es va plantejar l'opció 
d'anar tots a una".

La llista, oberta
Ara com ara encara no s'ha decidit 
qui encapçalarà la candidatura, tot 
i que el més factible és que sigui 
algú d'ERC. "ERC és un partit viu, 
la principal força republicana 
a l'Ajuntament i l'únic que fa 
una oposició activa", diu Conesa. 
Quim Pérez, per la seva banda, in-
dica que "ens sembla bé que ERC, 

que té més pes a l'Ajuntament, 
encapçali la candidatura, que 
ha de ser el màxim de transver-
sal i amb la participació d'inde-
pendents, amb gent que tingui 
il·lusió i ganes de millorar tant a 
nivell de poble com a nivell naci-
onal", assenyala, i afegeix que, tot i 
que encara és aviat perquè la llista 
no està pensada, "molts de no-
saltres haurem de fer sacrificis 
perquè això tiri endavant". En 
aquest sentit, i amb la idea d'obrir 
la candidatura més enllà dels par-
tits, ERC i PDeCAT van presentar 

dimecres la iniciativa a l'assem-
blea local de l'ANC, un col·lectiu 
que va rebre amb "molta ale-
gria" la proposta. "Nosaltres feia 
temps que apostàvem per una 
candidatura d'aquestes carac-
terístiques al poble", diu Carlota 
Torrents, de l'ANC. "Ara n'hem de 
parlar internament per veure 
quin grau d'implicació hi tenim, 
com hi participem, però en tot 
cas treballarem perquè l'Ajun-
tament tingui un color republi-
cà", afegeix. L'entitat, "una de les 
assemblees locals més actives a 
la comarca", compta actualment 
amb uns 50 associats, a més d'uns 
150 o 200 simpatitzants, i des de 
fa mesos es mobilitza cada dimarts 
per reclamar l'alliberament dels 
presos i els exiliats polítics. i x.l.

ERC i PDeCAT estudien 
presentar-se a Sant Fost 
en una llista conjunta

MUNICIPALS 2019  L'OBJECTIU ÉS SUMAR PER TENIR L'ALCALDIA

"Una llista conjunta
té més possibilitats 
d'aconseguir un
Ajuntament republicà"

OFRENA  A la plaça Països Catalans

aj. parets

La secció local d’ERC Parets celebrarà 
el pròxim dilluns 10 de setembre, a par-
tir de les 20 h a la plaça de la Vila, la 3a 
edició de la Festa Republicana, enguany 
en favor dels presos i exiliats polítics 
catalans i coincidint amb l’inici del nou 
curs polític. L’acte consistirà en una bo-
tifarrada popular al preu de 5 euros (4 
botifarrada i beguda i 1 euro que servirà 
de donatiu per a l’Associació de Drets 
Civils). La festa començarà a la plaça de 
la Vila un cop hagi finalitzat la Marxa de 
Torxes de l’ANC Parets i hagin conclòs 
altres accions reivindicatives del CDR 
Parets. A més de la botifarrada, la Festa 
Republicana comptarà amb les actua-
cions de la cantautora vallesana Marta 
Shanti i el grup de música Sirap. 

FESTA REPUBLICANA 
D'ARA PARETS ERC
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ECONOMIA
La UMIC, a MartorellesNou punt d'informació sobre la FP dual
La Unitat Mòbil d’Informació al Consumidor 
(UMIC) de la Diputació de Barcelona visitarà 
Martorelles i Santa Maria el proper 18 de 
setembre al matí per atendre les consultes 
dels veïns en matèria de consum.

La Cambra de Comerç ha obert a la delegació de Granollers un punt 
d’informació sobre la FP dual per facilitar l’accés de les empreses de la 
comarca a la formació de tutors i a tallers d’intercanvi d’experiències. El punt 
assessora i acompanya les pimes perquè participin en la FP dual de cicles
formatius i en el sistema laboral del SOC (certificats de professionalitat).

MOLLET. El Grup Bon Preu té pre-
vist obrir una benzinera Esclat 
Oil a Mollet el primer trimestre de 
l’any vinent. Segons apunten des 
de Bon Preu, actualment s’estan 
demanant els permisos per iniciar 
la construcció d'una benzinera a 
l'entorn de Can Borrell que pugui 
estar operativa en pocs mesos. La 
benzinera oferirà servei les 24 ho-
res cada dia de l’any, i els clients 
de l’establiment amb targeta client 
tindran un descompte de 4 cèntims 
d’euro per cada  litre de carburant.

D’altra banda, el grup també am-
pliarà el punt de recollida online al 
supermercat Esclat de Can Borrell, 
que estarà operatiu aquest setem-
bre. El servei permet fer la compra 
al supermercat a través del web 
de Bon Preu i passar a recollir la 
compra en cotxe després de selec-
cionar el dia, l’hora i l’establiment 
de recollida. D’aquesta manera, 

apunten fonts de la companyia, 
“es facilita una compra àgil a 
través d’internet”. Aquests nous 
serveis del Grup Bon Preu a Mollet 
s’emmarquen en el pla d’obertu-
res que la companyia ha previst 
per al segon semestre d’enguany, 
que inclou set nous establiments 
Bon Preu i Esclat, nou benzineres 
EsclatOil i quatre punts de reco-
llida de compra online, a més de 
l’ampliació d’altres punts ja exis-
tents. Amb aquestes obertures 
es generaran 450 llocs de treball 
i suposarà per a l’empresa una 
inversió de 78 milions d’euros. A 
Mollet, el Grup Bon Preu compta 
amb un supermercat Esclat al car-
rer Nicaragua, a Can Borrell, i un 
Bonpreu a l’avinguda Burgos. Els 
dos establiments sumen un espai 
de vendes de 3.010 m2 i donen fei-
na a 116 persones, 74 a Esclat i 42 
a Bonpreu. 

COMERÇ  EL GRUP DÓNA FEINA A 116 PERSONES A LA CIUTAT
arxiu

ESCLAT  El supermercat també amplia el punt de recollida online

Esclat obrirà una nova 
benzinera a Can Borrell

OCUPACIÓ  ELS SINDICATS LAMENTEN L'ELEVADA ESTACIONALITAT DE L'ECONOMIA

L'atur a Parets creix en 
quasi 50 persones a l'agost
El descens de desocupats respecte a l'any passat és del 12,4%

BAIX VALLÈS. Com és habitual a 
l’agost, l’atur s’ha incrementat a fi-
nal de mes un cop acabada la tem-
porada d’estiu i finalitzats molts 
contractes temporals. En aquesta 
ocasió l’increment ha estat el més 
important dels últims anys. 

Al Baix Vallès, segons les dades 
de l’Observatori-Centre d’Estu-
dis del Consell Comarcal del Va-
llès Oriental, l’agost va tancar-se 
amb 7.205 persones inscrites a 
les oficines de treball, una xifra 
que no s’assolia des del mes de 
maig i que situa la taxa d’atur en 
l’11,8%. L’augment d’aturats res-
pecte al mes anterior va ser de 
277 persones, un 4%. Els munici-
pis on més s’ha incrementat l’atur 
han estat Santa Maria (+22%), 
Sant Fost (+6%), Parets (5,9%) i 
Montmeló (5,5%), mentre que a 
la Llagosta pràcticament no hi ha 
hagut variació. Al juliol, en canvi, 
l’atur es va reduir al conjunt del 
Baix Vallès respecte al mes ante-
rior en 69 persones. Els descensos 
més importants es van produir a 
Martorelles (-3,4%), Santa Maria 
(-2,7%) i Parets (-2,2%). 

Actualment, el nombre de per-

sones desocupades a Mollet és 
de 3.249 persones (12,4%), a 
Parets 878 (9,5%); a Montornès 
1.105 (13,6%); a la Llagosta 816 
(12,5%); a Montmeló 442 (10%); 
a Sant Fost 385 (9,9%); a Marto-
relles 286 (12,2%) i a Santa Maria 
de Martorelles 44 (11%).  

Respecte a l’any passat, les da-
des són notablement millors, ja 
que en tot el Baix Vallès hi ha 
695 persones aturades menys 
(-8,8%). En aquest cas els descen-
sos més significatius s'han produ-
ït a Martorelles (-16,4%) i Parets 
(-12,4%).

Al conjunt de la comarca, al ju-
liol van registrar-se 20.960 per-
sones apuntades a les Oficines de 
Treball, 30 persones més respec-
te al mes anterior, mentre que a 
l’agost n’hi havia 21.634, un 3,2% 
més que al juliol (674 persones 
més). A Catalunya l’increment de 
persones desocupades a l’agost va 
créixer un 3,1%, fins a les 380.718 
persones.

Excessiva temporalitat
Segons els sindicats, l'augment 
respon a "l'elevada estacionali-
tat de l’activitat econòmica i la 
manca de polítiques d’ocupació 
integrals i potents a favor de 
l’estabilitat laboral". i

MUNICIPI

La Llagosta 810 816                   +6 (0,7%)            -76 (-8,5%)

Martorelles 283 286                  +3 (1,1%)             -56 (-16,4%)

Mollet 3.134 3.249              +115 (3,7%)         -344 (-9,6%)

Montmeló 419 442                 +23 (5,5%)         -34 (-7,1%)

Montornès 1.054 1.105               +51 (4,8%)          -37 (-3,2)

Parets 829 878                 +49 (5,9%)         -124 (-12,4%)

Sant Fost 363 385                 +22 (6,1%)          -26 (-6,3%)

Santa Maria 36 44                   +8 (22,2%)          +2 (+4,8%)

BAIX VALLÈS 6.928 7.205            +277 (4%)        -695 (-8,8%)

JULIOL AGOST VARIACIÓ MES VARIACIÓ ANUAL

font: observatori del vallès oriental

DADES AGOST 2018

PARETS. L’empresa CN Logística ha 
llogat una nau de 7.400 m2 situada 
al polígon industrial Sector Auto-
pista de Parets, una instal·lació ben 
comunicada amb l'AP-7 que, entre 
altres característiques, disposa de 
16 molls de càrrega i descàrrega i 
una alçada interior lliure d'entre 9 
i 11,5 metres. La implantació a Pa-
rets permetrà a CN Logística ampli-
ar la seva capacitat d’estoc fins als 
31.200 palets repartits en diverses 
instal·lacions que sumen 33.500 m2 
i que, entre d’altres, tenen zones cli-
matitzades, càmeres frigorífiques, 
isotèrmiques i amb temperatura 

controlada per a serveis logístics 
amb manteniment de la cadena de 
fred. CN Logística, fundada per la 
família Closas, té més de 25 anys 
d'experiència en el sector logístic, 
temps durant el qual ha esdevingut 
un referent per la seva oferta de 
serveis adreçats a la logística multi-
sectorial, de manera que empreses 
de la salut, l’alimentació, el gran 
consum o la indústria li han encar-
regat la gestió i el control dels seus 
estocs. CN Logística arriba al Sector 
Autopista de Parets assessorada 
per les empreses immobiliàries 
Forcadell i Estrada & Partners. 

L'empresa CN Logística 
s'instal·la a Parets
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La Llagosta va viure el cap de setmana passat un episodi que posa en  
evidència la crisi convivencial que s'hi viu ja fa mesos. Els darrers temps el  
municipi ha estat una mena d'olla a pressió. Les denúncies i queixes veïnals 
pels problemes que, segons els veïns i el mateix Ajuntament, són provocats per 
una família conflictiva arribada fa un temps des del barri de la Mina de Sant 
Adrià de Besòs han anat escalfant l'ambient: agressions, robatoris, insults, 
amenaces, intents d'ocupació d'habitatges... tot un reguitzell de greuges  
protagonitzats en bona part per menors, fet que dificulta una resolució més 
ràpida de la situació per part de les autoritats competents. Les impactants 
imatges que es van veure dissabte, amb un miler de llagostencs davant el pis 
de la família en qüestió, amb intercanvi d'insults, crits i llançament d'objectes 
contundents va encendre totes les alarmes. Cal prendre ara –tot i que s'hauria 
d'haver fet abans d'arribar a aquestes extrems– les mesures policials, judicials 
i socials necessàries per resoldre el conflicte i calmar els ànims d'un veïnat
que ha de ser conscient que no pot fer justícia pel seu compte.

CONVIVÈNCIA EN PERILL 
Editorial

ot i no canviar el fons, han canvi-
at les formes. Com que no està de 
moda l’estètica militar, ara van 
amb vestit i corbata i fins i tot 

per semblar més propers sense corbata, 
però com segueixen amb la idea de la uni-
formitat, tots van amb la mateixa estètica.

Al segle XX els feixistes no s’amagaven de 
ser-ho i tractaven d’imposar les seves idees 
(com sempre), per les bones o les males, o 
sigui almenys anaven de cara i estaves amb 
ells o les passaves magres.

Al segle XXI no volen ser reconeguts com 
a tals, tracten de dissimular fent-se passar 
per dreta moderada, fins i tot diuen que 
són demòcrates i per anar d’acord amb els 
temps posen dones a llocs de responsabili-
tat, tot un pla perfecte per introduir-se a la 
societat, una societat que es creu que sap 
més doncs estem a l’era de la informació 
però que es deixa entabanar més que mai.
Ara, a diferència d’altres temps, no prac-
tiquen la violència directament, no queda 
bé, practiquen la provocació o bé l’encarre-
guen a delinqüents comuns o als més eixe-
lebrats del grup.

Algunes veus (poques, per cert), diuen 
que s’haurien de prohibir per higiene de-
mocràtica, però és evident que tot insinuar 
que es vol clausurar el mausoleu franquista 

El feixisme del segle XXI
que hi ha llargues cues per visitar-lo.

A l’estat espanyol el feixisme és ben viu, 
per tradició i perquè no hi ha oposició, no 
hi ha una dreta conservadora però mode-
rada i demòcrata, l’esquerra ha desapare-
gut com a tal, no defensa els valors socials 
ni democràtics i per unes engrunes de po-
der fa la vista grossa.

Mentre tots plegats estan dormint a la pa-
lla els feixistes van ocupant els llocs clau de 
l’aparell de l’estat (amb clavegueres inclo-
ses), fruit de nomenaments a dit per ami-
guisme i altres tripijocs. Això sí, com en al-
tres temps, carreguen les culpes a un grup, 
poble o ètnia de tots els mals i inciten al 
ciutadans a criminalitzar-los i així tapar les 
seves vergonyes. També segueixen amb la 
dèria de la uniformitat, tots iguals menys a 
l’hora de pagar impostos, llengua única, cul-
tura única sense concessions a la diversitat 
ni a la dissidència, o sigui, pensament únic.

En política també hi ha cicles, com en 
economia, i ara sembla que anem cap un 
cicle de predomini de les dictadures, ja hi 
ha molts estats que o bé són dictadures pu-
res o falses democràcies que tendeixen cap 
una dictadura.

L’estat espanyol per història i tradició 
tendeix a ser poc democràtic, els llargs 
períodes de monarquies absolutes i dicta-
dures militars han deixat un pòsit massa 
profund en el pensament d’una bona part 
de la població que encara avui no distin-
geix el que és la separació de poders.

Vénen temps difícils per a les democràci-
es autèntiques i per als demòcrates.

T

RAMON  
MASVIDAL

Mollet del Vallès

Per què les esquerres de 
govern abjuren dels impostos

quan són la forma més 
determinant de redistribuir la
riquesa i fomentar la igualtat?

urant força anys he exposat la 
meva opinió sobre aspectes so-
cials, polítics o culturals, i pot-
ser ho he fet amb una mirada de 

polític. Ja fa onze anys que no sóc "un treba-
llador de l’Ajuntament, elegit democràtica-
ment" i, per tant, crec que em pertoca can-
viar el registre polític del què pel registre 
humanístic del per què. Ho intentaré aquest 
curs amb deu perquès provisionals.

1. Per què les dones continuen sent, aquí 
i allà, objecte d’ús, abús, menyspreu, discri-
minació i violència? El mascle humà és un 
error de la naturalesa o de la societat? 

2. Per què es fa dependre el progrés 
humà del cercle pervers producció/ven-
da/consum/rebuig/producció? On porta 
aquesta espiral sense aturador? 

3. Per què molts media normalitzen sen-
se pudor la violència sagnant, la por cruel, 
el pessimisme catastrofista, la tafaneria 
barroera, el sexe hormonal, la visceralitat 
insensata, l’arraconament de la intel·ligèn-
cia, la deshumanització? 

4. Per què baixa i baixa la dedicació pú-
blica als serveis que ens podrien apropar a 
una vida millor? Educació, salut, dependèn-
cia, habitatge, treball, natura...? 

5. Per què mobilitza més persones i amb 
més freqüència el ser de la nació que els mi-

D
PER QUÈ? 

Humanitòleg
ORIOL FORTPer compartir

lions de persones aturades cròniques que 
estan perdent l’esperança i la vida? 

6. Per què les esquerres de govern abju-
ren dels impostos quan són la forma més 
determinant de redistribució de la riquesa i 
de foment de la igualtat d’oportunitats? 

7. Per què girem l’esquena als genocidis 
dels rohingyes, dels palestins, dels migrants 
del Mediterrani i tants més? No havíem fet 
acte de contrició després de no voler veure 
els de Iugoslàvia o el Congo? 

8. Per què no acceptem tots els colors de 
la paleta humana i humanista, i ens enca-
parrem en imposar el blanc o el negre; si 
cal, a la força? 

9. Per què els polítics presos i exiliats no 
són a casa i són la penyora de les nostres in-
capacitats? 

10. Per què, com va dir el professor Fon-
tana, a nosaltres ens van deixar una societat 
per fer però teníem l’esperança i, en canvi, 
nosaltres deixem als nostres fills una socie-
tat per fer i no tenen ni l’esperança?

Bústia
Al nou alcalde de Parets
La festa major et va servir d'excusa per treu-
re el llaç groc, cosa que trobo d'una hipo-
cresia impressionant. Crec que ja has tingut 
temps de sobres per tornar-lo a posar. 

No sé si ets pare, però espero que cada cop 
que entris a l'Ajuntament recordis que hi ha 
dues persones que hi viuen molt a prop, que 
són grans i que estan molt delicats de salut, 
que s'estan consumint de patiment perquè 
tenen el seu fill injustament tancat a la pre-
só. Hi ha tres persones més que viuen també 
molt a prop de la porta per on tu entres, que 
cada dia van a dormir sense el seu pare i la 
seva parella. Però el més greu de tot és que 
aquest fill, aquest pare i aquesta parella és 
un veí de Parets que tu coneixes de tota la 
vida. Saps de sobres que és una bona perso-
na. I això em porta a una altra pregunta. Com 
que a l'Ajuntament tampoc voleu penjar la 

pancarta de Llibertat presos polítics, llavors 
el meu germà quin tipus de pres és?

Segurament us posareu a manifestar-vos 
per persones que pateixen (que ho trobo 
molt bé), però què passa? Que l'empatia vers 
el patiment la decideixen les sigles d'un par-
tit? Torno a dir, quanta hipocresia!

El patiment que tenim és molt gran, cert, 
però la dignitat també. Perquè aquests pares 
delicats, que potser algun dia et trobis a la 
plaça, et podran mirar als ulls, però si tens 
una mica d'humanitat, no sé d'on treuràs el 
coratge per mirar-los tu als seus ulls. 

Espero que quan el teu amic Mingote faci 
7, 8 o 15 mils no tinguis la indecència de 
penjar al balcó de l'Ajuntament una pancarta 
per felicitar-lo. 

 isabel turull negre / Germana 
de Jordi Turull / parets del vallès
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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

Consells per recuperar-se de les vacances
Després de les vacances ens convé a tots 
recuperar l'organisme dels excessos de 
l'estiu. Us facilitem unes pautes senzilles 
que us ajudaran a posar-vos en forma:

1. Seguiu horaris saludables d'àpats i de 
son. Feu un bon esmorzar. Preneu quelcom 
a mig matí i a mitja tarda. Sopeu lleuger un 
parell d'hores abans d'anar a dormir. Són 
aconsellables 8 hores de son.

2. Feu-vos una pauta diària amb menús 
fàcils, agradables al vostre gust i saluda-
bles (més fruita, verdura i llegums i menys 
proteïna animal). Beveu força aigua.

3. Dediqueu una estona cada dia a fer 
exercici físic, encara que només sigui cami-
nar a pas lleuger, ballar o pujar i baixar les 
escales d'on visqueu. 

4. Depureu i desintoxiqueu l'organis-
me. Si ens depurem és més fàcil perdre 
els quilos que hem guanyat, però, sobre-
tot, activarem el sistema immunològic per 
augmentar les defenses naturals del nostre 
cos. Això millorarà el nostre estat d'ànim i 

tindrem molta mes energia i vitalitat. És la 
manera més intel·ligent de preparar-nos 
per la nova temporada i aconseguir un ren-
diment físic i intel·lectual al 100%.

Podeu activar aquest procés depuratiu 
amb productes naturals que potenciaran 
l'eliminació de substàncies nocives i per-
judicials (toxines, residus, etc.). Les plantes 
com l'escarxofera, el card marià, la dent de 
lleó, la ulmària i la cua de cavall són excel-
lents per desintoxicar. Les podeu prendre 
en infusió, extractes, xarops o càpsules. Te-
nim preparats molt complets que són molt 
eficaços i que ajuden a netejar l'organisme 
en pocs dies, de manera fàcil i pràctica.

També us recordo que ja hem començat 
tots els nostres serveis amb els millor pro-
fessionals: dietètica i pèrdua de pes; natu-
ropatia; preparats personalitzats de Flors 
de Bach; reflexologia podal; acupuntura; 
reiki; tractaments cosmètics i d'estètica 
amb productes i teràpies naturals i herbo-
risteria especialitzada.

CENTRE DIETÈTIC I HERBORISTERIA TERESA PONS  
c. Gaietà Ventalló, 9. MOLLET. 93 570 28 29 

facebook: saludteresapons

T.J. CÁNOVAS
Tècnic en nutrició i dietètica aplicada.

Psicoterapeuta i herborista

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

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

CASA ADOSADA EN 
MOLLET CENTRO. 
2 plantas + garaje. 
4 hab. (1 de ellas 
suitte), 3 baños, 
terraza, buhardilla. 
Acabados de cali-
dad. CEE: E. Precio: 
491.000 euros. Tel. 
93 579 33 33.

PISO EN MOLLET. 
EST. DEL NORD. Piso 
ref. Sin asc. 3 hab., 
baño, salón, 2 balc., 
coc. ref. con lavad. 
Parquet, vent. alum., 
calefac., a. a. CEE: E. 
Precio: 125.000 eur. 

Ref. JV13642. Tel. 93 
568 35 45.

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.

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 EDUCA-
DA CON IDIOMAS 
se relacionaria con 

señor serio no de-
pendiente. TECNO-
LOGIA. Sin cargas 
familiares. Para una 
amistad estable. 
Mollet o Parets. Tel. 
678 350 973.

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

MINI ONE 1.6D. 90 
CV, any 2013, 95.669 
km. Preu: 11.500 eu-
ros. T. 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. 
Tel. 93 593 26 44.

FIAT 500 1.3, 70 CV, 

any 2013. 67.413 km. 
Preu: 7.800 euros. 
Tel. 630 06 59 90.

BRASILEÑA. NO-
VEDAD EN MO-
LLET. Hola cariño, 
soy Camila, estoy 
por primera vez en 
tu ciudad, soy una 
brasileña cachonda 
y besucona. Me en-

canta la fiesta. Llá-
mame: 688 27 96 58.

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.

CHICA PARTICU-
LAR Y FIESTERA. 
ME LLAMO SUSI. 
Madurita, 50 años, 
gordita y cariñosa. 

150 de pecho na-
tural, soy guapa, me 
gustan los besos 
con lengua, francés 

natural y hago todo 
tipo de servicios. 
Llámame. Tel. 698 
233 361.

IMMOBILIÀRIA

MOTOR

AMISTAT

COMPRA

RELAX

LLOGO PLAÇA 
DE PARQUING

Rambla Balmes, 31 de Mollet.
Obra Nova.

935.930.403

OFERTÓN. DÚPLEX, 2 CHICAS POR 50 € 
Media hora. Copa gratis. Somos 2 primas 

calientes que nos encanta el sexo y la fiesta. 
Cachondas y implicadas. Todos los 

servicios. Chupar a 2 bocas, besos con 
lengua, carícias, posturas, masaje a 4 

manos, griego. Somos expertas en lluvia 
dorada y garganta profunda. Discretas. 

Copa gratis. Tel. 632 84 52 53. 

LA MEJOR OFERTA ECONÓMICA. 
EN MI CASA. Sólo chupar con 

garganta profunda: 15 €. Morenaza 
caliente, fogosa y juguetona que te hará 

sentir el mejor placer. Ven a verme. 
Mulatita de pelo largo, 120 de pecho 

natural y buen culo; de infarto. Todos los 
servicios. 15 €, 20 €, 50 € i 80 €. 

Servicio completo. 632 83 18 14.

OFERTA EXPRÉS. VICIO ECONÓMICO. 
20 €. LUNA, caribeña y fogosa. La más 

fiestera de tu zona. Viciosa con ganas de 
sexo. Todos los servicios. Experta en 
garganta profunda y lluvia dorada. 

Besos, posturas, caricias, francés natural 
mojadito. Tetas naturales. Griego, 
masaje, juguetes y más. Particular. 

Piso discreto. Tel. 688 44 99 22.

PISO CHICAS LATINAS 
EN MOLLET

Hola  somos 4 amiguitas latinas. Piso 
particular. Estamos de lunes a sábado 
de 10.30 a 20 h. Hacemos todo tipo de 
servicios. Te invitamos a copa gratis. 

Llamame: 688 23 56 40 / 612 40 33 39

CERTIFICADOS MÉDICOS PARA RENOVACIÓN Y OBTENCIÓN DE CARNÉ DE CONDUCIR 
· PERMISOS DE ARMAS · TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS · 

CERTIFICADOS NÁUTICA · GRÚAS Y TORRE MÓVIL · DEPORTE · SUBMARINISMO Y PESCA

MOLLET DEL VALLÈS
Carrer l’Alsina
08100 Mollet del Vallès
93 593 99 50
info@cermsa.com
LUNES 11-13 h
JUEVES  17 - 20 h
SÁBADO  11 - 13 h

LA LLAGOSTA
C/ Dr. Fleming, 2. Local 1
08120 La Llagosta
93 574 36 74
lallagosta@cermsa.com
MARTES 18 -20 h
MIÉRCOLES  11 - 12 h
JUEVES  18 - 20 h

STA.PERPÈTUA DE MOGODA
Carrer Genís Sala, 1-3
08130 Santa Perpètua 
de Mogoda
93 593 99 50
info@cermsa.com
JUEVES 20.00 -21.00 h
SÁBADO  09.30 - 10.30 h

nNo hace falta cita previa ni traer fotos. 
nEntrega inmediata provisional de DGT 
para conducir. nTramitación gratuita. 
Solamente se paga la tasa de tráfi co. 
nRecibe su carné en casa. nReclama-
ción gratuita si no lo recibe. nRecupera-
ción gratuita del carné caducado, mismo 
precio. nEntrega gratuita de fotos para 
las obtenciones de permisos.

NUESTROS SERVICIOS

TODA LA INFORMACIÓN EN WWW.CERMSA.COM

NUESTROS CENTROS

PARKING
GRATUITO

30 MIN
PZA. PAU CASALS

(Frente
Ayuntamiento)

PRECIO ESPECIAL
EMPRESAS Y GRUPOS

45€
Información al
639 857 650
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ESPORTS
Sortejada la Quarta CatalanaEntrenaments gratuïts d'handbol
La Federació Catalana de Futbol ha sortejat 
els grups de Quarta Catalana. CF Montornès 
i CF Martorelles han quedat enquadrats en el 
grup 5. El campionat disputarà la seva primera  
jornada el cap de setmana del 16 de setembre.

El Joventut Handbol de la Llagosta vol incrementar el seu nombre
de jugadors i jugadores als equips base i, amb aquest objectiu, ha 
programat una sèrie d'entrenaments gratuïts per a nens –dimecres i 
divendres de 17.30 a 19 h– i nenes –dimarts i dijous de 17.30 a 19 h– 
d'entre 5 i 12 anys. L'escenari serà el Pavelló Antonio García Robledo.

LA LLAGOSTA. La Concòrdia dis-
putarà diumenge (11 h) contra 
la Penya Esplugues al Palau Blau-
grana un dels partits més impor-
tants de la seva història, la final 
de la Copa Catalunya, mentre viu 
un moment convuls. El 27 d'agost, 
amb la pretemporada començada, 
Javier Ruiz Liarte –l'entrenador 
que les va guiar per arribar a la 
final i estar a punt de pujar a la 
màxima competició estatal just fa 
uns mesos– va dimitir per diver-
gències amb la directiva. "O tre-
ballo amb un mínim de recur-
sos o no treballo. No passa res", 
va explicar al diari Som. 

Aquest inesperat contratemps 
ha afectat a la directiva i a les juga-
dores. Però una d'elles, Iris Gutié-
rrez, ha explicat al 08centvint que 
totes han decidit seguir. "Tenim 
millor equip que la tempora-
da passada, quan vam ser sub-
campiones a la lliga", ha afegit.  
Durant l'estiu, La Concòrdia ha 
incorporat Paula Pérez, ala-tanca, 
i Paula Jiménez, ala-pivot.

Així, la directiva llagostenca s'ha 
vist en l'obligació d'haver de bus-
car un substitut a corre-cuita per a 
la banqueta. L'escollit és Dani Mos-

teiro, molletà de 42 anys, qui, fins 
ara, no havia entrenat cap equip 
femení i que arriba amb Sergi Bar-
celó com a segon entrenador. 

Diumenge el rival serà la Penya 
Esplugues, l'actual campió de la 
competició i equip de la Primera 
Divisió estatal. “És un partit il·lu-
sionant per a tota la plantilla. 
Tenim moltes ganes i també 
molt respecte per l’equip rival. 
Però que ningú ens descarti, fa-
rem el nostre partit", ha dit Mos-
teiro al 08centvint. 

El cap de setmana que ve serà el 
torn de la 1a jornada de lliga.  

arxiu

FUTBOL SALA  EL RIVAL SERÀ LA PENYA ESPLUGUES, L'ACTUAL CAMPIÓ DE LA COMPETICIO

La Concòrdia juga diumenge 
la final de la Copa Catalunya

PERMÍS PER SOMIAR La Concòrdia disputarà la seva primera final

Segueix al Baix Vallès

Mosteiro va formar part la temporada 
passada del cos tècnic del futbol base 
del FS Parets. Amb anterioritat havia di-
rigit els sèniors masculins del FS Parets, 
a Tercera estatal, i del FS Sant Cugat, a 
Segona B i Tercera. És la seva primera 
experiència amb l'esport femení.

DANI MOSTEIRO, 
DEL FS PARETS
A LA LLAGOSTA

LA CONCÒRDIA - P. ESPLUGUES 
Diumenge, 9  11 h Palau Blaugrana

MONTORNÈS.  Eli Gordón, corredo-
ra de muntanya de Montornès del 
Vallès, va quedar en segona posi-
ció a l'Orsières-Champex-Chamo-
nix, la tercera prova de l'Ultratrail 
Montblanc. Gordón va completar 
els 56 km amb 4.600 metres de 

desnivell positiu en 6h 40s, a 7 
minuts de la guanyadora, Ruth 
Croft. Així, no va poder revalidar 
la victòria de l'any passat malgrat 
millorar substancialment la seva 
marca. El juliol va ser tercera al 
Marathon du Mont-Blanc. 

eg

CURSES DE MUNTANYA  L'ANY PASSAT LA VA GUANYAR

GORDÓN La montornesenca va tornar a fer un gran paper 

Eli Gordón, segona a l'OCC 
de l'Ultratrail Montblanc

AIGÜES OBERTES  LA PROVA ÉS UNA TRAVESSA DE 15 KM

MOLLET. Sergio Torres, nedador 
molletà del Club Natació Grano-
llers, afrontarà dissabte la prime-
ra prova de la Triple Corona Illas 
Atlánticas 2018-2020, que consis-
tirà en una travessa de 15 quilò-

metres en aigües obertes entre les 
Illes Cíes i Baiona (Galícia). 

El mes de juliol Torres va adme-
tre al diari Som que un dels seus 
grans objectius "és aconseguir la 
Triple Corona". 

Nou repte per al nedador 
Sergio Torres a les Illes Cíes

Dani Mosteiro és el nou tècnic després de la dimissió de Ruiz Liarte
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MOLLET. Els del Germans Gonzalvo  
–que aquesta setmana han fitxat 
Jose González, davanter procedent 
del Santboià, i Ramón Miró, del 
juvenil de l'Europa– es van endur 
un punt del difícil camp de l'Atlètic 
Sant Pol en la primera jornada del 
grup 2 de Segona Catalana. Ferinu 
va avançar els del Maresme en el 
minut 56 i Ramón va empatar en el 
75. "L'equip va donar una imat-
ge sensacional, va estar molt 
compenetrat. Ens van fer el gol 
en l'únic error que vam tenir, el 
qual va significar l'única aproxi-
mació perillosa local", explica Jor-
di Gallardo, el tècnic molletà. Diu-
menge (12 h), el  Mollet  juga contra 
el Besós Barón de Viver –l'actual 

Marc garcia

FUTBOL | Segona Catalana  DIUMENGE DEBUTARÀ AL GERMANS GONZALVO DAVANT L'ÚLTIM CLASSIFICAT, EL BARÓN DE VIVER

La Molletense comença amb un triomf
En el partit que obria el campionat de lliga del grup 2 de Segona Catalana, 
el conjunt d'Antonio Filgaira es va imposar per la mínima, 1 a 0, al 
Valldoreix, equip que s'estrenava a la categoria. El gol –moment que capta 
la fotografia– el va fer Champi, el capità, en el minut 39 en rematar un 
córner centrat per Viti. Dissabte (18 h) la Molletense visitarà el camp del 
Young Talent Badalona Sud, que va perdre per 3 a 2 davant l'Europa B.

El Mollet treu un punt del camp 
del Sant Pol en el retorn a Segona 

cuer en ser golejat per 1 a 6 per 
l'EF Mataró– al Germans Gonzalvo. 
"Vaig anar a veure el partit i co-
nec el seu entrenador; el resul-
tat és molt enganyós. El Mataró 
va tenir sis ocasions i totes van 
entrar", avisa Gallardo. "A més, el 
Barón de Viver va notar la baixa-
da física a la segona part perquè 
només ha fet dues setmanes de 
pretemporada. Hem de fer que la 
pilota circuli i no portar el partit 
al terreny físic, que serà el que 
ells voldran", afegeix.

El juvenil A perd els dos partits
El juvenil A del Mollet ha co-
mençat el campionat del grup 7 de 
la Lliga Nacional amb dues derro-
tes. La primera, per 3 a 0 al camp 
del Badalona i la segona, 1 a 2 da-
vant el Sant Andreu.   S.eScudero

CF MOLLET -  BARÓN DE VIVER
Diumenge, 9  12 h Germans Gonzalvo

ATLÈTIC SANT POL 1
CF MOLLET 1

El Parets s'estrena
a la lliga amb la 
pretensió de no 
repetir errors
Inici de lliga difícil –després de 
no poder disputar la primera 
jornada al Josep Seguer perquè 
s'estava acabant d'instal·lar la 
nova gespa artificial, ja llesta– 
el que tindrà el CF Parets en el 
grup 4 de Segona Catalana. Visi-
tarà el camp del Matadepera, 5è 
el curs passat, i equip que té un 
camp de dimensions molt reduï-
des. "Per poc no compleix les 
dimensions normatives de la 
Federació Catalana de Futbol", 
explica David Parra, l'entrenador 
paretà. "La temporada passa-
da allà ens vam deixar gaire-
bé totes les opcions d'ascens", 
afegeix. El Parets hi va perdre 
per 1 a 0 en la jornada 29, a cinc 
del final. Els baixvallesans van 
estar durant gran part de la tem-
porada lluitant per les posicions 
d'ascens, però una mala ratxa fi-
nal els va condemnar a la quarta 
plaça. "Aquest any l'objectiu és 
no repetir errors passats. Hi ha 
equips molt forts que han des-
cendit de Primera Catalana", 
conclou Parra.    S.e.

MONTORNÈS / MONTMELÓ / MOLLET. 
El Montornès Norte va començar 
amb bon peu la seva aventura al 
grup 9 de Tercera Catalana, després 
d'ascendir la temporada passada, i 
va guanyar per 1 a 3 al camp de l'At-
lètic Vallès amb dos gols de Jesús 
Hidalgo a la primera part i un altre 
de Juan Carlos Pereira a la segona. 

El gol local el va fer Xavier Moyano. 
Dissabte (17 h) els de Montornès 
tindran l'oportunitat, enfront del 
Vilamajor, d'aconseguir la primera 
victòria davant l'afició. D'altra ban-
da, el Montmeló va golejar per 4 a 1 
un recent descendit de Segona Ca-
talana, el Bellavista Milan. Tres dels 
gols els va fer José Cazalla i el quart, 

FUTBOL  | Tercera Catalana LA LOURDES VA PERDRE PER 5 A 1 A VILAMAJOR I OCUPA L'ÚLTIM LLOC

Victòries del Montmeló 
i el Montornès Norte

Adrià Carricondo. Dissabte (16.30 
h) el Montmeló visitarà el Llerona.

Derrota de la Lourdes 
La Lourdes va perdre per 5 a 1 a 
Vilamajor. Els locals es van avançar 
en el minut 16, però Arnau Arme-
ro va empatar set minuts després. 
L'alegria molletana va durar poc 
perquè en el 33 el Vilamajor va tor-
nar a marcar i, a la segona part, va 
segellar el 5 a 1 final al marcador. 
Dissabte (16.30 h) es jugarà un 
Lourdes-Vilanova del Vallès.  
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INS GALLECS

CONFERÈNCIES INAUGURALS INSTITUT GALLECS

DATA HORA ADREÇAT A TÍTOL CONFERENCIANT

Dimarts
10/09/2018 12.00 Professorat

Comunicació i 
influència

Teresa Baró. Consultora experta 
en habilitats de comunicació 
personal. i en llenguatge no 

verbal. Conferenciant 
i escriptora

Dimecres,
12/09/2018 10.30 1 ESO La vida i el risc Bombers de Barcelona

Dimecres,
12/09/2018 11.00 2 ESO L'esport i la salut

Sra. Carme Roch, professora 
de l’Institut i especialista 
en formació a través de 

l’activitat física

Dimecres, 
12/09/2018 12.00 4 ESO

Educació 
emocional a 

través de l’art

Sra. Núria Molina, 
Arterapeuta, 

acompanyament a través de 
l’art, moviment i teatre per 

a la infància i l’adolescència

Dijous,
13/09/18 10.00 3 ESO

Perills d’internet i 
situacions de risc

Mossos d’Esquadra

Divendres,
14/09/18 10.00

CAI Matí L’atenció 
odontològica

Diego Uribe. Metge 
odontòleg cirurgià

Divendres, 
14/09/18 11.00

1r i 2n GA Comunicació 
eficaç

Miquel Ramon. Periodista 
de TV3

Divendres, 
14/09/18 12.30 2 BTX Experiències Exalumnes de l’INS Gallecs

Divendres, 
14/09/18 16.00 1r i 2n APSD

L’atenció a les 
persones amb 
dependència

Rosa Prat Directora Tècnica 
de la Residència La Immacu-

lada (Mollet del Vallès)

Divendres, 
14/09/18 17.00 CAI Tarda

Sóc auxiliar 
d’infermeria

Exalumnes de l’INS Gallecs.

Divendres, 
14/09/18 18.30 1r i 2n FARM

La farmàcia 
hospitalària

Hospital de Mollet

Dilluns,
17/09/18 08.30 1 BTX Pla Bolonya

Sr. Joan Carbonell, degà de 
la facultat de filosofia 

i lletres de la UAB

Dilluns,
17/09/18 10.00 1r i 2n IS Matí

Tots iguals, tots 
diferents

Montse Tarrés, Directora 
de l’Institut Municipal de 
Discapacitats de Mollet

Dilluns,
17/09/18 12.30 1r i 2n EI Matí Guiar i educar

Isabel Mas, Directora Escola 
bressol Gegants (Mollet del 

Vallès)

Dilluns,
17/09/18 16.00

1r i 2n AD i F / 
CIGS

Comunicació i 
xarxes socials

Àlex López, assessor 
d’emprenedoria

Dilluns,
17/09/18 17.30

1r i 2n IS 
Tarda

Integrar els 
nouvinguts al país

Sr. Lluís Martínez, síndic 
personer de Mollet

Dilluns
17/09/18 18.30

1r i 2n EI 
Tarda

Guiar i educar

Rut Guardado, Directora 
Escola bressol El petit moll 

de Can Pacià 
(Mollet del Vallès)

Dimarts
18/09/18 16.00 1r i 2n DAS

La gestió de la 
documentació del 

pacient
Hospital de Mollet

Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Institut Gallecs

PARETS. L'alpinista Sergi Mingote va agafar 
un avió dijous al Prat per dirigir-se cap al 
Manaslu (8.156 m) i el Dhaulagiri (8.167 
m), la vuitena i la setena muntanyes més 
altes del món, respectivament, situades to-
tes dues al Nepal. Amb elles, vol sumar dos 
8.000 als ja aconseguits el juliol, el Broad 
Peak (8.051 m) i el K2 (8.611 m). "Un pe-
riodista especialitzat en muntanya em 
deia l'altre dia que per al públic general 
en Kilian Jornet havia desmitificat l'Eve-
rest i, ara, jo havia fet el mateix amb el 
K2", explicava Mingote al diari Som. "Però 
això passa perquè no veuen la dificultat 
del que hem fet. Els dos ho vam plan-
tejar sense oxigen artificial, el contrari 
del 99% d'alpinistes que intenten pu-
jar-los", afegia. 

Aquests ascensos formen part del repte 
World Record Guinness 3x2x8000 Solidary 
Project, amb el qual Mingote pretén pujar 
sis 8.000 en menys d'un any, una fita que 
seria històrica en el món de l'alpinisme. 
Per completar el sextet hi haurà una terce-
ra part del repte a la primavera: l'Everest 
(8.846 m) i el Kachenjunga (8.586 m), la 
primera i la tercera muntanyes més altes 
del món. Però primer arriben dos colossos 
poc coneguts fora del món de l'alpinisme: 
el Manaslu i el Dhaulagiri, en aquest ordre. 
I els farà sense xerpa. "El Manaslu és una 
muntanya molt perillosa perquè té mol-
ta concentració de neu i provoca moltes 
allaus. L'any passat un bon grapat d'ex-
pedicions va aconseguir pujar-la, però 
totes anaven amb oxigen artificial. Tam-
bé hi ha hagut temporades que no s'ha 
aconseguit fer cap ascens. Sense anar 
més lluny, dos companys bascos que 
em trobaré allà hi tornen per segon cop 
perquè la temporada anterior no van 
poder passar dels 7.300 m", deia el pare-
tà. "Però tècnicament no és massa com-
plicada. En canvi, el Dhaulagiri és una 

Mingote viatja al Nepal 
per fer la segona part 
del repte dels sis 8.000

sergi escudero

L'ALPINISTA PARETÀ Mingote la setmana passada dies abans d'agafar l'avió

ALPINISME  PROVARÀ DE FER ELS CIMS DEL MANASLU I EL DHAULAGIRI 

Perdut al K2
UNA BONA QUANTITAT D'ALPINISTES 
HAN PERDUT LA VIDA AL K2; MOLTS D'ELLS 
mentre baixaven després d'haver fet el cim. 
I Mingote va estar perdut 4 hores durant 
el descens perquè la neu que havia caigut 
durant 10 hores havia cobert les cordes fixes 
i el camp 4. "Per sort, l'Ali, el meu xerpa, 
i jo vam trobar la punta d'una bandera 
enganxada a una canya de bambú. Allò 
significava que a sota hi havia la corda fixa. 
En aquell moment, vaig saber que estàvem 
salvats", deia el paretà. Van tardar 23 hores 
en arribar al camp base. 

muntanya complexa en tots els sentits. 
Carlos Soria, alpinista espanyol, aques-
ta temporada hi va per sisè any conse-
cutiu sense haver aconseguit fer cim en 
cap d'ells. I aquesta primavera cap del 
centenar d'alpinistes que hi ha anat ha 
arribat a dalt de tot".

 Mingote va coronar el Broad Peak el 16 
de juliol, el K2 el 23 i va aterrar a El Prat el 
5 d'agost. Un mes i un dia és el temps que 
ha tingut per descansar a Parets del Vallès. 
"Els del CAR de Sant Cugat –entitat que 
porta el control mèdic, físic i esportiu del 
paretà durant aquest repte– no m'han 
deixat parar. Portar l'alt rendiment a la 
muntanya significa seguir entrenant de 
forma intensa. Durant l'agost he fet ru-
tes llargues en bicicleta i he escalat en 
roca dura, entre d'altres activitats. En 
canvi, abans et deien que havies de des-
cansar i guanyar pes per marxar amb 
reserves". Tot i així, admet fatiga muscu-
lar. "Els del CAR senten molta curiositat 
per saber com reacciona el meu cos a 
quatre 8.000 en quatre mesos. No tenen 
precedents d'un cas així". i sergi escudero
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POLIESPORTIU  ACTIVITATS ESPORTIVES A MONTORNÈS

MONTORNÈS. Com cada any, la fes-
ta major de Montornès del Vallès 
arriba amb l'agenda plena d'ac-
tivitats esportives. De fet, des de 
dilluns s'està disputant l'Open de 
Tennis, que aplega una cinquan-
tena de jugadors i jugadores de 
totes les categories, a les pistes 
municipals. La final del torneig 
serà diumenge 16. Aquest esdeve-
niment ha estat el que ha donat el 
tret de sortida a les activitats de la 
festa major montornesenca.

Dissabte serà el torn del Tor-
neig de Futbol Sala, organitzat per 
l'Associació Esportiva Montornès, 
que es disputarà de les 9 a les 15 
h al Pavelló Municipal d'Esports. 
Durant tot el matí, el pavelló d'es-

ports de la Zona Esportiva Muni-
cipal Les Vernedes serà l'escenari 
d'una competició de futbol sala 
en què participaran equips de les 
categories prebenjamí, benjamí i 
aleví.

3x3 Tir Lliure Tour
Per últim, diumenge de 9 a 22 h 
serà el torn del torneig 3x3 Tir 
Lliure Tour, que després de pass-
sar per localitats baixvallesanes 
com Mollet del Vallès, celebrarà la 
seva desena i última prova d'en-
guany a Montornès. La competició 
es disputarà en dotze pistes dis-
tribuïdes entre el Pavelló Munici-
pal d'Esports i la carpa polivalent 
El Sorralet. 

Futbol sala, tennis i 3x3 
de bàsquet per festa major

MOLLET. Diumenge (18 h) el pri-
mer equip sènior masculí del Re-
canvis Gaudí-CB Mollet disputarà 
el seu primer partit oficial de la 
temporada 2018-2019 a la pis-
ta del Mataró-Feimat. L'encon-
tre pertany a la primera fase –el 
Mollet ha quedat enquadrat en el 
grup 6– de la Lliga Catalana EBA, 
que consisteix en disputar un 
triangular en què només el pri-
mer es classifica per a la següent 
eliminatòria. Serà la dels quarts 
de final, que es disputarà a partir 
del 12 d'octubre.

Només dos dies després de la 
primera jornada, el dia de la Diada 
(18.30 h), el Mollet jugarà al Pave-
lló de la Riera Seca el segon partit 
del triangular, davant el Mataró 
Parc Boet. A priori, els de la capi-
tal del Baix Vallès són els favorits 
gràcies al seu sotscampionat de 
la temporada passada, quan van 
perdre en la final contra el CB 
Quart-Germans Cruz per 81 a 72. 

El Recanvis començarà a dispu-
tar la lliga regular EBA el cap de 
setmana del 23 de setembre.

Pretemporada del sènior B 
El filial del Mollet, que disputarà la 
Copa Catalana, va jugar dissabte el 

cb mollet

BÀSQUET | Lliga Catalana EBA  DIUMENGE A LES 18.30 H S'ENFRONTARÀ AL MATARÓ-FEIMAT

El CB Mollet, contra rivals
mataronins a la Lliga Catalana 

SOTSCAMPIONS El CB Mollet l'any passat va caure a la final

primer partit de pretemporada i va 
guanyar per 82 a 73 al Centre Ca-
tòlic de Badalona. D'altra banda, el 
sènior femení va perdre els dos par-
tits de la Copa del Vallès Oriental: 
davant el Caldes per 67 a 64 i da-
vant el Granollers B per 79 a 75.  

AUTOMOBILISME  ENGUANY LA CURSA ES CORRERÀ SIMULTÀNIAMENT A LA DE SIMRACING

Dimecres es van presentar les 24 
hores de Barcelona d'Automobi-
lisme-Trofeu Fermí Vélez –és la 
seva 20a edició– i les 24 hores 
SimRacing al Museu Olímpic i 
de l'Esport de Barcelona amb la 
presència de la dakariana Laia 
Sanz, de Jordi Gené i de Francesc 
Gutiérrez, que enguany hi torna-
ran a participar com a pilots. 

D'altra banda, també hi van as-
sistir participants de les 24 hores 
Sim Racing, la competició de re-
sistència virtual que es disputarà 
a la zona del Montjuïc Club simul-
tàniament al Trofeu Fermí Vélez 
i que recrearà les condicions at-
mosfèriques del Circuit en temps 
real. Serà una experiència pione-
ra –mai cap pista ha compaginat 

Torn per a la 20a edició 
de les 24 hores del Circuit

a la vegada dues competicions 
així– i és un pas més del Circuit 
en la seva vinculació amb el món 
dels e-Sports. "Busquem avançar 
i ampliar el públic del Circuit i 
del motorsport en general", va 
explicar el director del Circuit, 
Joan Fontserè durant la presenta-
ció de l'esdeveniment. 

Les dues proves començaran 
dissabte a les 12 h i l'entrada per 
assistir-hi serà gratuïta. 51 equips 
de 14 nacionalitats s'han inscit 
per a la cursa física i 15 per a la 
virtual.  
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CULTURA
Festa dels dj locals a La LleraYoshi Hioko, a la festa de la patrona de Santa Maria
El Casal Jove La Llera de Sant Fost acollirà 
dissabte (23.30 h) la Festa dels dj's locals, amb 
l'actuació de Pepe Reis (dj de Titus Carpa) 
i els dj Puga i dj Jaume Corts. L'aforament és 
limitat i s'hi pot accedir a partir dels 16 anys.

El reconegut contacontes japonès Yoshi Hioki explicarà Cuentos del Japón 
a Can Girona (17 h), en el marc de les festes de la patrona de Santa Maria 
de Martorelles. El programa seguirà a les 19 h amb jocs infantils a la 
plaça Joan Matons; a les 21 h serà la botifarrada popular a la plaça 
de l'Església, i a les 22 h, al mateix lloc, el concurs de pastissos.

S'obren les
inscripcions per 
a les activitats i 
tallers de Mollet
MOLLET. A partir de dijous s'obriran 
les inscripcions a les activitats, cur-
sos i tallers que es faran durant el 
curs als centres cívics, culturals, es-
portius, de gent gran i de dona de la 
ciutat, i que es portaran a terme de 
l'1 d'octubre al 8 de febrer –el se-
gon quadrimestre d'activitats serà 
de l'11 de febrer al 7 de juny–.

Concretament, pel que fa a les 
activitats adreçades a la gent gran, 
les inscripcions s'hauran de fer el 
dia 13 de setembre –per a les acti-
vitats relacionades amb les habi-
litats personals–, el 14 –per a les 
noves tecnologies i humanitats– i 
el 17 –per a l’expressió i salut, i 
creixement personal–. Quant a 
les que es realitzen als centres cí-
vics, culturals i de dones, els dies 
d'inscripció seran el 18 –per als 
cursos de salut, arts escèniques 
i música– i el 19 –per a la resta 
d’activitats–. En ambdós casos, les 
inscripcions seran presencials a 
l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania 
de l’Ajuntament, de 15.30 h a 19 h, 
o per internet, a www.molletvalles.
cat, al mateix horari.

Per últim, els interessats en el 
programa esportiu Mou-te! hau-
ran de fer les inscripcions el 20 
de setembre també a l’Oficina 
d’Atenció Ciutadana de l’Ajunta-
ment, però durant tot el dia, de 8 
h a 18 h, o per internet en aquest 
mateix horari. 

CURSOS

MONTMELÓ. La sala Polivalent aco-
llirà diumenge (18 h) la preestre-
na de l'obra de teatre El tràmit, 
dirigida pel montmeloní Martí 
Torras. Amb l'estiu pel mig difi-
cultant fer una gira, s'ha optat per 
fer un "stage" a Montmeló, on han 
assajat les darreres setmanes i on 

Es tracta d'una comèdia que denuncia la corrupció i falta de privacitat a les xarxes
que es mostra molt "il·lusionat 
per jugar a casa", i que assegura 
que sempre que pot porta tots els 
espectacles que fa al municipi: "el 
més important és que la gent 
del poble pugui veure les obres 
i que vagin al teatre".

Comèdia amb missatge social
David Bagés, Mònica Glaenzel, 
Àlex Casanovas, Xavier Serrano, 
Manel Sans i Susanna Garachana 
interpretaran l'escrit de Fernan-
do Trías de Bes. Tres científics 
són secretament citats en unes 
dependències d’una Unitat d'In-
tel·ligència de l'Estat per elabo-
rar un peritatge insòlit: els diuen 
haver trobat a un extraterrestre i 
els tres hauran d'interrogar-lo per 
dictaminar si és o no un alieníge-
na. "Per quants diners callaries 
un secret d'estat?", es qüestiona 
aquesta comèdia d'humor negre 
on res és el que sembla i té mol-
ta crítica social. Torras la defineix 
com "una comèdia on la gent 
riurà, però que té girs dramà-
tics amb un missatge social 
molt important". "És una excu-
sa per parlar de la corrupció 
(un tema molt present al nostre 
país) i de les xarxes socials (la 
poca privadesa i seguretat de 

el tràmit

PREPARACIÓ Han assajat les darreres dues setmanes a Montmeló

TEATRE ES FARÀ LA PREESTRENA AL MUNICIPI I A PARTIR DEL 12 DE SETEMBRE ES PODRÀ VEURE AL TEATRE BORRÀS DE BARCELONA

El montmeloní Martí Torras
estrena 'El tràmit' a la Polivalent

presentaran aquest espectacle 
que posteriorment es representa-
rà del 12 de setembre al 14 d'octu-
bre al Teatre Borràs de Barcelona.

Això els servirà, com explica 
Torras, per "conèixer les reac-
cions del públic abans de por-
tar-la a Barcelona". Un director 

n La sala Polivalent ha servit de "re-
sidència d'estiu" de diferents es-
pectacles, així com ja va fer la banda 
montcadenca La Pegatina fa uns me-
sos. Durant el mes de juliol i principis 
d'agost, el Mag Lari ha assajat el seu 
nou xou i aquestes setmanes ha estat 
el torn del Tràmit. A tot això s'afegeix 
que l'entitat Montmeló Teatre i Tradició 
també realitza els assajos de la seva 
versió del clàssic de Somni d'una nit 
d'estiu, que presentaran al municipi  
els pròxims 21, 22 i 23 de setembre.

UNA SALA QUE ACULL 
GRANS ESPECTACLES

les noves tecnologies)", afegeix.
Les entrades es poden com-

prar a tictactiquet.com per 12 € 
(entrada general), 9 € (amb car-
net jove) o 7 € (jubilats i menors 
d'edat).  s.c.
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GASTRONOMIA ES TRACTA D'UNA INICIATIVA PROMOGUDA PER LA PENYA PERE ANTON

La Viñallonga presenta les 
postres tropicals de la festa
MONTORNÈS. A iniciativa de la penya 
Pere Anton, la pastisseria Viñallon-
ga va presentar dimecres les sego-
nes postres de festa major. Es tracta 
d'una mousse de coco amb crema 
de maracujà i compota de pinya i 
destaquen per ser unes postres bai-
xes en greixos i sucres. Tot plegat és 
el resultat d'un mes de feina per tro-
bar el producte ideal per a enguany. 
Jaume Viñallonga –premi al millor 
jove artesà alimentari innovador 
2017–, encarregat de fer aquestes 
postres tropicals, va explicar a la 
presentació que ha escollit aques-
tes tres fruites per un motiu ben 
personal: "el coco li agrada molt 
a la meva dona, la pinya li agra-
da molt a la meva filla petita i el 
maracujà a la meva filla gran. A 
més, la meva dona és brasilera i a 
les nenes els agrada molt tot allò 
tropical".

En total, el Jaume preveu fer-ne 
unes 400 o 500, i ha apostat per 
fer una segona edició de la inicia- 
tiva, després que l'any passat "el 

veïnat va respondre bé". El que 
també va assegurar és que els mo-
tiva la idea de crear cada any unes 
postres diferents, "perquè fer-ne 
sempre les mateixes és acomo-
dar-se, i això no ens agrada". I va 
afegir: "també busquem aquest 
factor sorpresa, que mengis 
unes postres que siguin l'em-

s.c.

POSTRES Estan fetes amb tres fruites tropicals, coco, pinya i maracujà

blema de la festa major, però 
que cada any et trobis una ex-
periència i un sabor diferent".

La portaveu de la penya Pere 
Anton, Anna Ànsia, va explicar que 
l'any passat "va ser tot un èxit, 
perquè moltíssima gent va ve-
nir-lo a comprar i les opinions 
generals eren que estava molt 
bo, així que el més lògic era re-
petir aquesta iniciativa". Ànsia 
també va afegir que la gastrono-
mia havia de ser un element clau 
de la festa, "perquè totes les fes-
tes populars estan vinculades a 
un menjar o a unes postres, i la 
festa major no en tenia".

L'alcalde, José A. Montero, per 
la seva banda, va felicitar la con-
solidació d'aquesta activitat, en 
què participa "un establiment 
de tant prestigi culinari com la 
Viñallonga, coneguda arreu del 
país, i també especialment el 
Jaume que ha tingut molts re-
coneixements". Les postres que 
ajudaran a "reforçar el sentit de 
pertinença a Montornès".  

s.c.

QUIN VALIENTE No només escriu, sinó que l'apassiona recitar els textos

MONTORNÈS. El montornesenc 
Quin Valiente presentarà dijous 
(19 h) el seu darrer llibre –¿Qué te 
parece si nos desnudamos y lo dis-
cutimos?– a la biblioteca del mu-
nicipi, que recull tot un seguit de 
microrelats escrits en els darrers 
anys, alguns dels quals han estat 
guanyadors o finalistes de diver-
sos certàmens literaris. L'obra 
està il·lustrada per Mai Martín. 
Pel que fa a l'acte, hi col·laboraran 
dues actrius del grup de teatre lo-
cal La Faràndula, que llegiran una 
selecció de contes que conformen 
l'obra, així com l'escriptora de 
les Franqueses Carme Ballús. Tot 
plegat serà "una conversa, amb 
un sofà, unes copetes, música i 
un faristol", com explica l'autor. 
Valiente, a més, convida els assis-
tents a la participació activa: "hi 
haurà converses sobre la mort 
o l'amor, i preguntes a dojo, 
perquè el públic estarà a tocar. 
Si hi ha preguntes, si us plau, no 
us espereu al final".

El títol és provocador, no ho 
nega l'autor: "jo sóc actor i l'ac-
tor provoca. I com a escriptor 

m'agrada provocar, m'agrada 
provocar-me, m'agrada ser al 
paràgraf 20 i no saber que pas-
sarà al 23". Però també és una 
estratègia per fer cridar l'atenció 
el públic: "agafa'm, inverteix 
30 segons a llegir el pròleg, si 
més no". Tanmateix, no parla de 
despullar-se físicament, els textos 
tracten temes ben diversos, com 
explica Valiente: "parlo de la 
meva enveja, de la meva addi-
ció per la qual vaig estar a punt 
d'anar-me'n –agafar el tren de 
la mort i a prendre pel sac–, de 
la meva infantesa –que no va 
ser fàcil– o del meu pare –que 
no va ser el millor dels pares–".

Aquesta és la seva tercera obra, 
i es pot comprar a La Gralla de 
Granollers, a L'Espolsada de les 
Franqueses, a La Casa del Libro, al 
Corte Inglés i a Amazon. Les altres 
dues van ser Un dia cabrón lo tiene 
cualquiera, publicat després de 10 
anys de recopilar textos i escrits, i 
de Poemas perdidos… Perdón: per-
dedores, sobre els nou mesos que 
va assistir el seu pare amb càncer 
a Can Ruti.  s.carrillo

LITERATURA SERÀ DIJOUS A LA BIBLIOTECA A PARTIR DE LES 19 H

Quin Valiente presenta el 
seu nou llibre a Montornès
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dissabte 8

diumenge 9

divendres 7

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

Molts núvols alternats 
amb clarianes, amb pos-
sibilitat de ruixats tant al 
matí, com a la tarda i fins 
i tot al vespre.

Cel seré durant el matí. 
A partir del migdia els 
núvols alts aniran ente-
ranyinant el cel fins a 
tapar-lo del tot.

Molt tapat de núvols alts 
i mitjans, sense preci-
pitacions al matí, i amb 
possibilitat de ruixats a 
la tarda.

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

DIJOUS, 30 29ºC 21ºC  25ºC              - 32 km/h SE

DIVENDRES, 31 25ºC 20ºC  24ºC              8,8 18 km/h SSW

DISSABTE, 1 26ºC 21ºC  24ºC              - 21 km/h SSW

DIUMENGE, 2 27ºC 19ºC  25ºC inap. 29 km/h SE

DILLUNS, 3 27ºC 21ºC  25ºC              2,2 27 km/h SE 

DIMARTS, 4 29ºC 22ºC  26ºC - 27 km/h SE

DIMECRES, 5 28ºC 19ºC  25ºC               - 27 km/h SE

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

aj. martorelles

DERBI La marca martorellenca, protagonista a la trobada de motos clàssiques
marc garcia

PUBILLA  Moment del nomenament de Lídia Rodríguez

MARTORELLES. La Joventut Sar-
danista va presentar dissabte la 
pubilla de l'any 2018-2019, Lídia 
Rodríguez, de 16 anys. Va ser en 
el 40è Aplec de la sardana marto-
rellenca, en què des de l'entitat as-
seguren que hi va assistir "molta 
gent" i que l'única nota negativa 
la va posar la pluja. En començar 
a ploure, l'aplec va acabar de ce-
lebrar-se a l'Envelat. Pel que fa al 
concurs de colles improvisades, 
va haver-hi vuit participants, i 
l'acte incloïa la tradicional boti-

farrada popular. Al matí, a més, 
es va celebrar la trobada de mo-
tos clàssiques –més de 25 anys– a 
l'Envelat. També estava previst 
que fos a l'exterior, però les pre-
visions de pluja van fer canviar-ne 
la ubicació.

Tot plegat es tracta d'activitats 
prèvies a la festa major, que dona-
rà el tret oficial de sortida aquest 
divendres amb el pregó (20 h), que 
anirà a càrrec de representants de 
l'Escola Les Pruneres, així com de 
les colles martorellenques. i

MOLLET. El carrer Berenguer acolli-
rà dissabte (de 9 h a 14 h) la 17a 
edició de La Berenguera. Es tracta 
d'un mercat organitzat per l'As-
sociació de Comerciants del Car-

rer Berenguer III i l'Associació de 
Col·leccionistes de Mollet i Comar-
ca. La diferència respecte a altres 
edicions és que enguany es farà 
sota el format de mercat de l'euro, 

COMERÇ HI HAURÀ UNA QUARANTENA DE PARADES QUE VENDRAN TOTA MENA DE PRODUCTES

La dissetena Berenguera 
esdevé un mercat de l'euro

és a dir, que el preu màxim que es 
pot demanar per cada producte 
és d'un euro. Amb aquest canvi es 
preveu que la fira tingui més pú-
blic que altres anys. Es preveu que 
hi hagi una quarantena de parades 
que vendran tota mena de pro-
ductes, entre els quals destaquen 
les de Castellers i Morats, així com 
d'un refugi de gats de la Llagosta. 

La Joventut Sardanista
presenta la nova pubilla

marc garcia

El tercer Arlequí, un èxit
MOLLET. La tercera edició del Fes-
tival Artístic Internacional L'Ar-
lequí, celebrada el cap de setma-
na passat a Mollet, va omplir les 
places de la ciutat. Com explica el 
director artístic del festival, Pau 
Segalés, "el canvi de format ha 
estat un encert total", i és que 
ha fet "que totes les places es-
tiguessin a rebentar". Molt sa-
tisfet pel desenvolupament dels 
actes, assegura que els artistes 

participants reconeixen L'Arle-
quí "entre els millors festivals" 
a què han assistit. També agra-
eix que "les gorres –diners que 
aporta el públic– han sigut molt 
grans": "a Catalunya no estem 
acostumats a les gorres, però 
a Mollet ha estat comparable 
amb Alemanya, on són bonís-
simes". Pel que fa als especta-
cles socials, que van tenir lloc a 
l'Hospital Sociosanitari –per als 

pacients de l'hospital de medicina 
pal·liativa i els usuaris de la Llar 
Residència Alb Bosc i el Centre de 
Dia de la Residència Santa Rosa– 
i a la Unitat Terapèutica i Centre 
Educatiu Els Til·lers, també apun-
ta que serà una línia que torna-
ran a treballar. "Hem d'anar 
per aquí", assegura. Finalitzat el 
tercer Arlequí, l'organització es 
mostra amb "moltíssimes ganes 
de preparar la quarta edició". 

FESTIVAL LA REDUCCIÓ DE FORMAT VA FER QUE LES PLACES ESTIGUESSIN PLENES

RAFA PIKA PAU  L'acròbata i malabarista brasiler va ser un dels artistes participants
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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

RESERVA TAULA

LA LLAGOSTA
LA TROBADA
Tapes i entrepans
Av. Onze de Setembre, 31
93 156 75 16
VOSTRA VITE
Restaurant pizzería
Estació, 7
93 560 24 82

MARTORELLES
CAN RAIGUER
Cuina tradicional 
Fenosa, nau 21
93 579 49 66
EL JOGLAR
Rostisseria - Braseria
Joan XXIII, 2
93 570 74 96

MOLLET
ANALÒGIC
Vins, tapes i entrepans
Anselm Clavé, 11
93 544 50 81
BEUMALA
Cuina casolana

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

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

MONTORNÈS
AMBIGÚ
Especialitats ibèriques

C. Major, 64
93 572 38 97
BELLA LUNA 
Pizzeria
Onze de Setembre, 3
93 750 31 16
GLOBAL LA LIRA
Multiespai Gastronòmic
C. Sant Isidre, 15
93 572 12 73

PARETS
MOLÍ DE VENT 
Cuina casolana 
Garbí, 17
93 562 16 34
LLEVANT PARK
Entrepans especials 
Tenes, 1
93 562 14 28
 
SANT FOST
CASTANYERS
Cuina catalana
Camí Castanyers, s/n (La 
Conreria)
93 593 00 42
EL XARAGALL
Cafeteria - Catering
Plaça de la Vila, 2
644 44 36 08
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La Llagosta ja ho té tot a punt per a 
la celebració de la festa major. Els 
actes ja van començar dimecres 
amb una jornada de capta de sang 
al Casal d’Avis, i aquest dijous s’ha 
celebrat la cercavila canalla amb 
un canó d’escuma del qual han 
gaudit petits i grans. El gruix de 
la gresca, però, arrenca aquest di-
vendres i s’allargarà fins dimarts 
Onze de Setembre. Entre els actes 
més destacats d'aquesta edició hi 
haurà l'humor d'El Monaguillo, 
Miguel Ángel Marín i Jordi LP, així 
com el pregó i el concert de Mo-
jinos Escozíos. També els habitu-
als balls de nit, en aquesta ocasió 
amb les orquestres Tropikana, 
Swing Latino i Cadillac, i una àm-
plia oferta musical a la zona de 
concerts amb, entre d'altres, Los 
80 Principales. També hi haurà 

espai per a les activitats infantils, 
les activitats de Saltats i Volats –
enguany caracteritzats dels anys 
70–, el castell de focs i el correfoc 
de les Llagostes de l'Avern o la tra-
dicional paella de La Murga, que 
enguany arriba a la 32a edició.

També l’homenatge a Catalunya 
i a la gent gran tindran el seu pro-
tagonisme, així com l’elecció de la 
pubilleta i l’hereu, les cercaviles, 
els gegants, la sangriada, el concurs 
de truites, el circ, les havaneres o el 
ral·li fotogràfic. Com l'any passat 
hi haurà disponible una aplicació 
per al telèfon mòbil per seguir el 
desenvolupament de la gresca. 

La disbauxa llagostenca 
omplirà el cap de setmana 
d'activitats participatives
per a tots els públics

Dies intensos
de gresca a la Llagosta
Música, humor i entitats, principals ingredients de la festa major
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MÚSICA  LA IRREVERENT BANDA FORMADA A MOLLET, SERÀ EL PLAT FORT A LA LLAGOSTA

Pregó i concert de Mojinos
Escozíos, caps de cartell
Els Mojinos Escozíos seran els caps 
de cartell de la festa llagostenca. 
Tant el pregó –dissabte a les 21 h 
des del balcó de l'Ajuntament–, com 
un dels concerts més destacats de 
la programació –dissabte a la 1 h a 
l'espai de concerts del Centre Cul-
tural– aniran a càrrec de la banda 
baixvallesana liderada pel Sevilla 
i que compta a les seves files amb 
un llagostenc,  el guitarrista Chicho 
Artero, que viu al municipi.

La gira Semos los Mojinos Es-
cozíos, los más grandes arribarà 
a la Llagosta –on la banda només 
hi havia actuat el 1998 i el 2001– 
amb les cançons més populars de 
la seva trajectòria i 10 temes nous 
del seu darrer disc sota el braç, 
Maduritos y resultones, amb el qual 
l'any passat celebraven els 20 anys 
dalt dels escenaris de tot l'Estat.

Els inicis a la comarca
Mojinos Escozíos, format per tres 
sevillans i dos barcelonins, va sor-
gir l’any 1994, després que els cinc 

components es coneguessin al bar 
Pirata de Mollet –un dels bastions 
dels heavys de l'època a la comar-
ca–. Tanmateix, van començar a 
assajar a un centre cívic de Mollet 
i a actuar al Pub Darwin de Parets, 
que rebia queixes dels veïns pel 
soroll dels concerts. Fins i tot, una 
nit que es van queixar a la Guàr-
dia Civil, els Mojinos van haver de 
suspendre una actuació ja comen-

arxiu

ON TOUR  Los Mojinos Escozíos porten la gira Los más grandes a la festa

çada. Anys després van publicar el 
seu primer disc, Mojinos Escozíos 
(1996) i més tard va arribar la 
consagració de la banda amb Las 
margaritas son flores del campo 
(2001), del qual van arribar a ven-
dre més de 150.000 còpies i els va 
convertir en un dels grups de rock 
més importants a escala estatal.

El seu estil sempre ha estat mar-
cat per la influència de grups com 
AC/DC i Deep Purple, amb un estil 
que barreja hard-rock i heavy me-
tal, acompanyat per les seves lle-
tres de caire humorístic, i a la ve-
gada crítiques amb la societat. 

The Bon ScoTT Band

LOS 80 PRINCIPALES PORTARAN VERSIONS DE LA DÈCADA

El rock serà protagonista
AC/DC  The Bon Scott Band retrà tribut al mític conjunt australià

Mojinos a banda, hi haurà tres 
bandes cabdals més que portaran 
el rock a l'escenari del Centre Cul-
tural. Primer serà Los 80 Princi-
pales (diumenge a les 00 h), amb 
els èxits de la daurada dècada 
dels 80 tant d'àmbit nacional com 
internacional com I want to break 
free (Queen), My Sharona (The 
Knack), Video Killed the Radio 
Star (The Buggles), Purple Rain 
(Prince) o La chica de ayer (Nacha 
Pop), entre moltes altres.

La nit de dilluns, per la seva 
banda, també estarà plena de 
rock. Primer (0 h), amb el grup 
llagostenc Sin retorno. I tot seguit 
(1.30 h), amb The Bon Scott Band, 

un grup que ret tribut a la banda 
australiana AC/DC, creada el 1973 
i encara en actiu. Sobre l'escenari 
es podrà gaudir de Jordi Vázquez 
(veu) Tony Hurri (bateria), Jordi 
Bernat (guitarra rítmica), David 
Gnaposs i Gerard Valeta (guitar-
res) i Israel Leida (baix).

Altres actuacions musicals que 
acollirà la festa serà el ball de la 
nit de diumenge (00 h) amb l’or-
questra Swing Latino al carrer de 
l'Estació, la cercavila i el concert 
de Ballkan Paradise Orchestra di-
lluns (11.30 h) a la plaça Antoni 
Baqué i el ball de la nit de dilluns 
(00 h) amb l’orquestra Tropikana 
al carrer de l’Estació.  

La Markesina del parc Popular 
acollirà dilluns a la nit (de 22.30 h 
a 6 h) la tercera edició de la Retro 
Party, organitzada per l'Associa-
ció de Dj de la Llagosta VIPS una 
festa que servirà per retre tribut a 
les millors discoteques dels anys 

90, amb un repàs  dels millors te-
mes de la música electrònica de la 
dècada. Hi punxaran dj Deivitt i dj 
Jam (22.30 h), dj Quequi i dj Jose 
Molina (00 h), dj Beto (2 h), dj Jam 
(3 h) i dj Deivitt (4.30 h), djs que 
van punxar en discoteques com 

Un tribut a les millors
discoteques dels anys 90

Teatre, Área o Pont Aeri.
Aquest divendres, a més, també 

hi haurà una altra nit de dj, amb 
el Killing the Summer 2018, "la 
millor festa de música electrò-
nica". Dj Bass Groove (22.30 h), dj 
Sergi Donat (00 h), dj Eric Velyce 
(1.15 h), dj José Molina (2.30 h) 
i dj Beto (3.45 h) portaran el mi-
llor del tech-house, house, techno 
i trance a l'espai de concerts del 
Centre Cultural.  

Escoltar com els carrers xiuxiuegen
perquè senyors, ja arriba la festa major
Moment per deixar enrere la tristor
i obrir les portes a l’alegria

El nostre poble es vesteix de gala
esperant viure infinitat d’instants especials 
És la màgia de la festa major l'única capaç
d’omplir d’il·lusió tant a petits i grans 

Marcades per la felicitat i l’harmonia, 
on mai trobes el moment de marxar. 
Si alguna cosa tá la festa de la Llagosta
és que mai saps què et depararà 

I aquesta emoció un any rere l’altre 
i la gent no deixa mai de disfrutar 
Perquè són aquestes petites tradicions 
les que fan del nostre un poble gegant 

Així que deixeu enrere la por i la timidesa 
i sortiu als carrers a viure i disfrutar
I és que al setembre o hi ha res millor 
que viure sol o en companyia la festa major.

Poesia escrita 
per Carles Casado

amb motiu de la 
festa major de la Llagosta

La festa major

FESTA MAJOR LA LLAGOSTA
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FESTA MAJOR LA LLAGOSTA

LA LLAGOSTA. Un dels trets caracte-
rístics de la festa major llagosten-
ca dels últims cinc anys ha estat 
la competició entre les colles de 
Saltats i Volats organitzada per 
L'Engreskada, una entitat que "va 
néixer per donar un impuls a la 
festa, animar-la i engrescar tots 
els veïns a participar-hi", explica 
Eva Miguel, membre de l'entitat. 
Aquest any, però, la quinzena de 
membres de L'Engreskada no or-
ganitzaran la tradicional compe-
tició entre colles, que aquest any 
hauria arribat a la 6a edició. 

"Cada vegada som menys i 
organitzar aquests actes és una 
feinada; a més, molts dels or-
ganitzadors també volien par-
ticipar en les proves, així que 
aquest any no ens implicarem 
en la festa major de la mateixa 
manera", diu Miguel, qui avança 
que L'Engreskada sí que prepara 

COLLES  LES DUES ENTITATS DINAMITZARAN UN ANY MÉS LA FESTA AMB LES SEVES ACTIVITATS, PERÒ NO SUMARAN PUNTS PER AL VEREDICTE FINAL 

Saltats i Volats modifiquen
la competició entre colles

"dues activitats sorpresa" per 
als pròxims mesos.

Davant d'això, Saltats i Volats 
suprimiran la competició tal com 
s'entenia fins ara, però continu-
aran dinamitzant la festa amb di-
verses activitats. "Aquest any no 

L'entitat L'Engreskada deixa d'organitzar activitats per festa major

hi haurà una colla guanyadora 
al final de la festa, però sí que 
hi haurà proves puntuables", 
apunta José Conde, president de 
Volats. "En el veredicte donarem 
petits premis individuals per 
les proves disputades, però no 

arxiu

CERCAVILA  Enguany els membres de les dues colles tornaran als anys 70

se sumaran punts per tenir un 
resultat final", afegeix. 

"L'objectiu és passar-ho bé 
amb els veïns del poble i fer ca-
liu, no volem centrar-ho tot en la 
competició", afegeix Sílvia Mora, 
presidenta de Saltats, qui explica 
que aquest any també es donarà 
cabuda als nens i nenes perquè 
participin de les activitats. "Fins 
ara només podien participar-hi 
els adults, i ara volem que siguin 
activitats obertes a tothom, es-
perem que agradi", diu. 

Entre les activitats en què par-
ticiparan Saltats i Volats, que 
organitzen totes les activitats 
de manera conjunta, hi ha la cer-
cavila prèvia al pregó, dissabte 
a les 19.30 h, en aquesta ocasió 
ambientada en els anys 70. "Ani-
marem la cercavila amb vestits, 
música i carrosses de la dèca-
da dels 70", apunten des de les 
colles. Dilluns a la tarda hi haurà 

per primera vegada un gran tobo-
gan aquàtic urbà al carrer Nicolás 
Longarón, davant de l'escola Safa, 
on les colles preveuen alguna sor-
presa. De 16 a 17.30 h podran par-
ticipar-hi les persones vinculades 
a Saltats i Volats, mentre que de 
17.30 a 19 h el tobogan estarà 
obert per a tots els veïns. Per par-
ticipar-hi –les places són limita-
des– cal recollir tiquet gratuït el 
mateix dia a l’estand Infocolles. 
Es recomana portar roba de bany 
i està prohibit portar inflables 
aliens a l’organització. 

I dimarts (17 h) serà el torn de 
la gimcana Humor naranja, que es 
disputarà a la plaça de la Sardana 
i en què els integrants de les colles 
competiran en diversos reptes a 
l'estil de les mítiques proves d'Hu-
mor amarillo.

Finalment, el veredicte final de 
Saltats i Volats es donarà a conèi-
xer dimarts a les 21 h a l'espai de 
concerts del Centre Cultural, en-
guany amb una modalitat de pre-
mis diferents als anys anteriors. 
"Aquesta també serà una ma-
nera de diferenciar-nos de les 
competicions de proves entre 
colles que es fan a altres pobles 
de l'entorn", apunta finalment 
José Conde.   x.l.

"Aquest any no hi haurà 
una colla guanyadora al 
final de la festa, però sí 
petits premis individuals"

Amb 32 anys d'història a l'espat-
lla, La Murga s'implicarà un any 
més en l'organització de la fes-
ta major. El tret de sortida serà 
qeust divendres (22 h) amb la 
cercavila canalla amb canó d’es-
cuma a la plaça Antoni Baqué, i 
continuarà diumenge (14.30 h) 
amb l’activitat gastronòmica més 

de dilluns (17 h) al carrer Estació, 
i el Murga tapa de dimarts (13 h) 
a la cruïlla de Primer de Maig amb 
carrer Estació, en aquest cas amb 
la col·laboració dels establiments 
Donde el Pepe i Vostra Vite.

A banda, l'entitat també orga-
nitzarà una diada infantil amb 
inflables (dilluns, 12 h, al carrer 
Estació), així com una nova sessió 
d'havaneres acompanyada de rom 
cremat a la plaça Antoni Baqué 
amb el grup L'Espingari. En aquest 
cas serà dimarts a les 19.30 h.  

participativa de la gresca llagos-
tenca, la tradicional paella al Parc 
Popular, un àpat de germanor per 
a més de 1.300 persones i que ja 
s’ha convertit en un clàssic de la 
festa major. 

Una altra de les activitats gas-
tronòmiques organitzades per 
l'entitat serà el concurs de truites 

La gastronomia, plats
forts dels actes de La Murga

POPULAR  L'ENTITAT ORGANITZA CADA ANY LA PAELLA POPULAR I EL CONCURS DE TRUITES
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Horroryzeme arriba per primer cop 
a la Llagosta amb motiu de la festa 
major, el primer passatge del terror 
portàtil d'estil americà del territori. 
Serà de divendres a dimarts al parc 
Popular, que es convertirà en una 
antiga casa on s'amaguen alguns 
dels personatges més cèlebres del 
cinema de terror.

El passatge del terror portàtil 
Where Evil Hides convidarà els 
visitants a viatjar a l'any 1974, 
disposats a comprar l'habitatge 
sense conèixer els sinistres suc·
cessos que hi van tenir lloc mesos 
abans. D'aquesta manera, seran 
testimonis del mal que hi habita i 
coneixeran de primera mà alguns 

dels personatges més importants 
del cinema de terror. Ho faran 
travessant 14 habitacions on po·
dran rebre fins a 23 impactes, en 
un espai de 120 m2.

El creador del passatge és el 
llagostenc José Antonio Guerra, 
dissenyador d'escenaris, actor i 
representant de l'Associació d'Es·
deveniments Culturals de la Lla·
gosta i que compta amb una tra·
jectòria de prop de 15 anys en el 
sector, amb experiència en parcs 
temàtics com Port Aventura, Par·
que de Atracciones de Madrid o 
Terra Mítica, i va impulsar el tú·
nel del terror de Corró d'Amunt, 
que actualment aplega prop de 

horroryzeme

ESPECTACLE EL LLAGOSTENC JOSÉ ANTONIO GUERRA ÉS EL DISSENYADOR DELS ESCENARIS

PERSONATGE TERRORÍFIC

El parc Popular esdevindrà 
un passatge del terror

2.000 persones cada any.
Les entrades es poden comprar 

per 5 € a la taquilla que s'instal·
larà a l'entrada de l'espectacle, i 
diversos comerços col·laboradors 
del municipi ofereixen vals de 
descompte per accedir·hi. 

el monaguillo

EL MONAGUILLO  Porta més de 20 anys de carrera

Sergio Fernández Meléndez, més 
conegut com El Monaguillo, tanca·
rà dimarts (23 h) les celebracions 
de festa major amb espectacle de 
cloenda amb el també humorista 
Miguel Ángel Marín i la presenta·
dora Elisabet Carnicé, a l'espai de 
concerts del Centre Cultural. 

El Monaguillo és col·labora·
dor del programa d'Antena 3 El 
hormiguero 3.0, porta més de 20 
anys de carrera en els mitjans au·
diovisuals –ràdio i televisió– i ha 
escrit vuit llibres, set dels quals 
conjuntament amb Arturo Gon·
zález·Campos –Yo también fui 
a EGB... y tampoco fue pa'tanto, 
o ¿Para qué sirve un cuñao?–. El 
2001 van augmentar notablement 
la seva fama després de ser fina·
lista en el tercer certamen de mo·
nòlegs de El club de la comedia. 

L'altre monologuista de la nit 
serà Miguel Ángel Marín, nascut a 
Jaén, però criat a Badia, que por·
tarà el seu humor absurd, impre·
dictible i natural. També hi haurà 
la periodista sabadellenca Elisa·
bet Carnicé, que ha presentat els 

TAMBÉ HI SERAN MIGUEL ÁNGEL MARÍN I ELISABET CARNICÉ

L'humorista El Monaguillo 
clourà els actes de la festa

L'humorista, animador, presentador, 
cantant i actor Jordi López peña, més 
conegut com a Jordi LP, serà el pro-
tagonista de l'espectacle de dissabte 
al vespre (22.30 h) a la plaça Antoni 
Baqué. Els assistents podran gaudir 
d'un monòleg peculiar, amb imitacions 
i convertit en diversos personatges, en 
jurat d'un concurs o com a presenta-
dor d'un programa. Des de 1990 fa de 
la improvisació "un element distintiu 
en els espectacles, esquitxats de les 
paròdies més actuals". Monòlegs a 
banda, Jordi LP té una llarga i reco-
neguda trajectòria després de la seva 
participació en una quinzena de pro-
grames de televisió (TV3, TVE, Tele-
cinco, Antena 3, Canal 9 i Tele Madrid), 
així com en algunes col·laboracions en 
ràdio, cinema i teatre.

ESPECTACLE 
D'HUMOR DE JORDI LP

programes de TV3 Quarts de nou i 
TVist, entre d'altres. 
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DIVENDRES 7 SETEMBRE
· 22 h. Cercavila canalla amb canó 
d'escuma
Lloc: Inici plaça Antoni Baqué
Organitza: La Murga
· 22.30 a 05 h. Killing the Summer 
2018. Festa de música electrònica. 
(tech-house, house, techno i trance)
· 22.30 a 00 h. Dj Bass Groove 
(Jackin House)
· 00 a 1.15 h.  Dj Sergi Donat 
(Tech-House)
· 01.15 a 02.30 h. Dj Eric Velyce 
(Tech-House, House, Groove)
· 02.30 a 03.45 h. Dj José Molina 
(Tech-House, Techno)
· 03.45 a 05 h. Dj Beto (Trance)
Lloc: Espai de Concerts
Organitza: Dj la Llagosta VIPS

DISSABTE 8 SETEMBRE
· 10 a 14 h. Torneig de Dòmino 
Lloc: Bar El Parque
Organitza: Dominó La Llagosta

· 12 h. Pubilleta i Hereu, amb 
l'animació infantil del grup El Flabiol
Lloc: carrer Estació
· 18 h. Demostracions d’arts marcials
Lloc: plaça Antoni Baqué
Organitza: Escola Club Okinawa Team
· 19.30 h. Cercavila amb els gegants 
de la Llagosta i entitats locals.
· 21 h. Pregó amb Los Mojinos 
Escozíos
Lloc: balcó de l’Ajuntament
· 21.30 h. Correfoc. Sortida: 
carrer Estació amb carrer Caldes
Organitza: Les Llagostes de l'Avern
· 22 h. Corre-tasques
Sortida: plaça Europa
Organitza: Grup la Feria
Col·labora: Lotokotó
· 22.30 h. Espectacle d’humor
amb Jordi LP
Lloc: plaça Antoni Baqué
· 00 h. Ball de nit amb l’orquestra 
Cadillac. Lloc: carrer Estació
· 23.30 h. Música barraka, 

amb dj Dr. Remoto  
· 01 h. Los Mojinos Escozíos
· 03 h. Música barraka, 
amb dj Dr. Remoto
Lloc: Espai de concerts

DIUMENGE 9 SETEMBRE
· 10 h. Campionat de Dòmino
Lloc: Plaça de Pere IV
Organitza: Peña Madridista
· 11 h. Jocs de Protecció Civil
Lloc: avinguda Primer de Maig (entre 
els carrers Sant Miquel i Brutau)
Organitza: Associació de Voluntaris 
de Protecció Civil de la Llagosta
· 12 h. Espectacle familiar
Dia de festa major, Cia. El Replà
Lloc: plaça Antoni Baqué
· 14.30 h. Paella
Lloc: Parc Popular
Organitza: La Murga
· 17 h. Taller, berenar i concurs 
de futbolí
Lloc: passeig Onze de Setembre
Organitza: Esplai Dijoc
Col·labora: Pastisseria Pi
· 17 a 19 h. Ball amb el Casal d’Avis
Lloc: plaça Antoni Baqué
Organitza: Casal d’Avis
· 19.30 h. Festival de La Room
Lloc: plaça Antoni Baqué
· 22 h. Concert Rociero amb Hinojos
Lloc: plaça Antoni Baqué
· 00 h. Ball de nit 
amb l'orquestra Swing Latino
Lloc: carrer Estació
· 23 a 00 h. Música de barraka
· 00 a 02.30 h. Los 80 principales 
(grup de versions)
· 02.30 a 04 h. Música de barraka
Lloc: Espai de concerts

DILLUNS 10 SETEMBRE
· 11.30 h. Balkan Paradise Orchestra
Cercavila i actuació
Lloc: plaça Antoni Baqué
· 12 h. Diada infantil amb inflables
Lloc: carrer Estació
Organitza: La Murga
· 16 a 19 h. Tobogan aquàtic urbà
Prova de competició entre Saltats i 
volats oberta a tothom. 
Lloc: porta entrada col·legi SAFA

Organitza: Saltats i Volats
· 17 h. Concurs de truites
Lloc: carrer Estació
Organitza: La Murga
· 18 h. Exhibició de ball en línia
Lloc: plaça Antoni Baqué
Organitza: Casal d’Avis
· 18.30 h. Teatre Spot. Una comèdia 
de Carles Alberola i Roberto García
Lloc: Centre Cultural
Organitza: Nanocosmos Teatre
· 19 h. Cabaret de circ
Lloc: passeig Onze de Setembre
· 20 h. Exhibició de balls de saló
Lloc: plaça Antoni Baqué
Organitza: La Llagosta Club de Ball
· 22.30 h. Actuació folklòrica
amb Mahia Rapanui Illa de Pascua
Lloc: plaça Antoni Baqué
· 22.30 a 06 h. Retro party vol. 3
Remember dels 90, tribut a les millors 
discoteques i repàs dels millors temes 
de la música electrònica de la dècada.
· 22.30 a 00 h. Dj Deivitt & dj Jam 
(Warm up)
· 00 a 02 h. Dj Quequi & dj Jose 
Molina (Teatre)
· 02 a 03 h. Dj Beto (Dsigual)
· 03 a 04.30 h. Dj Jam (Chasis & Área)
· 04.30 a 06 h. Dj Deivitt 
(Xque & Pont aeri)
Lloc: La Markesina Parc Popular
Organitza: Dj la Llagosta VIPS
· 00 a 1.15 h. Sin retorno (grup local)
· 01.30 a 03 h. Tribut AC/DC 
The Bon Scott Band 
· 03.15 a 05 h. Música barraka rock
Lloc: Espai de concerts
· 00 h. Ball de nit
amb l'orquestra Tropikana
Lloc: carrer Estació
· 00 h. Disco Sangriada popular
amb música en viu i repartiment 
gratuït de sangria a majors d'edat
Lloc: carrer Estació amb 
avinguda del Primer de Maig
Organitza: Sangrinaris

DIMARTS 11 SETEMBRE
· 9.30 h. Desperta la Llagosta
Organitza: Les Llagostes de l'Avern
· 10 h. Campionat de futbolí 
en tres categories: infantil a les 10 h

i femení i masculí a les 12 h
Lloc: Plaça de Pere IV
Organitza: Peña Madridista
· 10 a 21 h. 7è Ral·li fotogràfic de 
festa major. Veredicte i entrega 
de premis: 14 de setembre a les 19 h 
a la sala de plens de l’Ajuntament
Organitzen: Foto-Club la Llagosta i 
Colla Gegantera
· 11 h Cercavila familiar gegant
Passeig en família amb els
gegants i gegantons de la Llagosta
Sortida: Centre Cultural
Organitza: Colla Gegantera 
· 11.45 h. Hissada de bandera
Lloc: davant l’Ajuntament
· 12 h. 30è Homenatge a Catalunya
amb la Colla Gegantera, l’Esbart 
Dansaire Sant Marçal de Cerdanyola,
la Casa de Andalucía, el Centro 
Aragonés de Mollet i el Ball de Gitanes. 
Lloc: plaça Antoni Baqué
Organitza: Grup de Ball de Gitanes
· 12 h. Animació i escuma 
amb Jordi Callau
Lloc: Espai de Concerts
· 13 h. Murga tapa
Lloc: cruïlla avinguda Primer de Maig 
amb el carrer Estació
Organitza: La Murga
Col·labora: Donde el Pepe i Vostra Vite 
· 14 h. Homenatge a la gent gran
Lloc: Centre Cultural
Organitza: Casa de Andalucía 
· 17 h. Humor naranja
Lloc: Plaça Sardana
Organitza: Saltats i Volats
· 18 h. Exhibició de Judo i Karate
Lloc: plaça Antoni Baqué
Organitza: Associació Karate Judo
· 19.30 h. Havaneres i rom cremat
amb el grup l’Espingari
Lloc: plaça Antoni Baqué
Col·labora: La Murga
· 21 h.  Veredicte de Saltats i Volats
Lloc: Espai de concerts
Organitza: Saltats i Volats 
· 22 h. Castell de focs
Lloc: carrer Montseny
· 23 h. Espectacle fi de festa, amb 
el Monaguillo i Miguel Ángel Marín
i la presentadora Elisabet Carnicé
Lloc: Espai de concerts

DEL 8 a l'11
de SETEMBRE

El programa

LA LLAGOSTA
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