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El pis de la teva vida... 
a tocar del centre de Granollers!

• A la cantonada dels carrers  
Vallès i Comerç

• Davant del Museu d’Història Natural 
de Granollers i a cinc minuts del 
centre: bones comunicacions i  
tots els serveis 

• Pisos amplis i lluminosos amb 
superfícies entre els 70 i els 135 m2 

• Dúplex amb terrasses de fins a 50 m2  
i plantes baixes amb pati

• Disseny, qualitat i opcions de 
personalització

• Places d’aparcament i trasters  
al mateix edifici 

• Amb la garantia de Salas:  
des de 1992, al servei de l’habitatge

OBRA INICIADA: 25 pisos de 2 i 3 dormitoris, 
a un pas del Museu de Ciències Naturals
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EN PORTADA

Helena Rodríguez, estudiant del 
Torre de Malla, ha aconseguit 
la millor nota de selectivitat de 
l'institut paretà, amb un 9,1. Ro-
dríguez assegura que els passats 
12, 13 i 14 de juny, dies de les Pro-
ves d'Accés a la Universitat (PAU), 
"estava molt nerviosa, perquè 
t'ho jugues tot en uns quants 
exàmens". Tanmateix, en acabar 
es va mostrar "satisfeta", tot i 
que no s'esperava els resultats 
obtinguts: "Pensava que m'havia 
anat pitjor, però al final m'han 
anat bastant bé".

Entre totes les notes, la pare-
tana en destaca dues. "A castellà 
vaig treure un 10", afirma. "I a 
física vaig treure un 5,5", diu de 
l'única nota que baixa de notables 
i excel·lents. En aquest cas, però, 
es justifica: "No vaig estudiar 
molt, i com que era de la fase 
específica i només conten les 
dues millors notes, aquesta al 
final no em conta".

Després del patiment dels exà-
mens i dels dies posteriors fins a 
saber els resultats, Rodríguez està 
"molt contenta": "Suposo que 
m'arribarà la nota per fer veteri-
nària i podré fer el que vull".

Del Torre de Malla, per tant, farà 
el salt a la Universitat Autònoma 
de Barcelona (a Bellaterra), a un 
campus que ja va conèixer el juny 
durant la selectivitat i que la va 
atreure molt "perquè està enmig 
de la natura". Pel que fa a la deci-
sió de la universitat on estudiar, ha 
estat fàcil: "A Catalunya només es 
fa veterinària a Lleida i a l'Autò-

noma i la més propera és la UAB".
També sobre la carrera, Ro-

dríguez destaca que ja fa temps 
que tenia clar què volia estudiar. 
"M'agraden els animals, que és 
obvi, i m'agradaria cuidar-los i 
poder curar-los", assevera. Per 
tot plegat, la paretana es va bus-
car una oportunitat per conèixer 
un centre de veterinària, on li van 
ensenyar el material que tenen 
i com treballen, per començar a 
adquirir les primeres nocions de 
la professió.

Per últim, Rodríguez diu que el 
que més li ha costat del batxillerat 
han estat més específicament les 
matemàtiques, i genèricament el 
segon curs: "Segon de batxillerat 
ha estat més dur, perquè con-
tínuament fèiem exàmens i ens 
estàvem preparant per a la se-
lectivitat". I clou amb uns consells 
per als futurs estudiants que hagin 
d'encarar les PAU: "El millor és or-
ganitzar-se i fer-se un esquema 
de què has de fer cada dia. Així 
ja ho tens tot estudiat per a la 
selectivitat, i no vas tan nerviós, 
perquè els nervis no serveixen 
per a res".   sergio carrillo

s.c.

Helena Rodríguez treu la 
millor nota de selectivitat 
de Parets

Els dies 12, 13 
i 14 de juny, 

uns 376 alum-
nes d'instituts 

baixvallesans es van 
presentar a les pro-
ves d'accés a la uni-

versitat (PAU) i un 
98,9% (372) van apro-

var. Es tracta d'una xifra lleuge-
rament superior de la del 2018 
(97,5%) i de la xifra mitjana 
d'aprovats de Catalunya (96%).

Vuit dels deu instituts baixva-
llesans han tingut un 100% 

d'aprovats entre els seus alum-
nes: es tracta dels molletans Es-
cola Sant Gervasi, INS Gallecs, 
INS Aiguaviva i INS Vicenç Plan-

tada, el paretà INS Torre de Ma-
lla, el montornesenc INS Vinyes 
Velles, el llagostenc INS Marina 

El 98,9% d'alumnes 
del Baix Vallès 
aproven la 'sele'

i el montmeloní INS Montmeló. 
D'altra banda, tant a l'INS Mollet 
com a l'INS Alba del Vallès (Sant 
Fost) hi ha hagut dos alumnes que 
no han superat la selectivitat.

Pel que fa a les millors notes, 
destaca que només tres centres 
han tingut alumnes amb qualifica-
cions excel·lents a les PAU, és a dir, 
superiors o igual a 9. És el cas de 
l'Escola Sant Gervasi –Núria Espi-
nosa, 9,6–, l'INS Gallecs –Loredana 
Sandu, 9,4– i l'INS Torre de Malla 
–Helena Rodríguez, 9,1–, mentre 
que l'any passat hi va haver resul-
tats excel·lents en cinc instituts.

I pel que fa a la millor nota 
baixvallesana, cal destacar que el 
9,6 d'Espinosa és el millor resultat 
dels darrers cinc anys: 9,5 el 2015 
i 2016, 9,4 el 2018 i 9,15 el 2017. 
A més, la molletana ha aconseguit 
la millor nota del Vallès Oriental, a 
3 dècimes de la millor nota de tot 
Catalunya, un 9,9. 

TOTS ELS ESTUDIANTS 
DE L'INSTITUT TORRE DE 

MALLA HAN SUPERAT 
LES PROVES D'ACCÉS

A LA UNIVERSITAT

       CENTRE Aprovats/suspesos Alumne/a PAU Batx.

Escola Sant Gervasi 84 aprovats | 0 suspesos Núria Espinosa 9,6 9,66

INS Gallecs 49 aprovats | 0 suspesos Loredana Sandu 9,4 10

INS Torre de Malla 25 aprovats | 0 suspesos Helena Rodríguez 9,1 9,38

INS Vinyes Velles 30 aprovats | 0 suspesos Víctor Martin 8,89 9,01

INS Aiguaviva 24 aprovats | 0 suspesos Mireia López 8,8 8,76

INS Vicenç Plantada 54 aprovats | 0 suspesos Judit Vico 8,7 9,27

INS Alba del Vallès 33 aprovats | 2 suspesos Víctor Pérez 8,6 9,95

INS Mollet 28 aprovats | 2 suspesos Laura Valladares 8,2 9,38

INS Marina 21 aprovats | 0 suspesos Laia Jordà 8,2 9,23

INS Montmeló 24 aprovats | 0 suspesos *L'institut no ha facilitat
el nom de l'alumne 7,9 7,61

9,6 9,95
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Aquest estiu, respira!

*Oferta vàlida fins el 31 d'agost de 2019 (places limitades). El mes de prova gratuït no inclou les despeses de gestió i manteniment.

SOCIETAT

Es convoca la 6a 
edició dels premis 
'Reconeixement
al mèrit educatiu'
PARETS. L'Ajuntament convoca la 
6a edició dels premis Reconeixe-
ment al mèrit educatiu, als quals 
poden optar els alumnes i els mes-
tres dels centres educatius de Pa-
rets, així com els alumnes empa-
dronats a la població que estudiïn 
fora del municipi.

Pel que fa als alumnes, es lliura-
ran premis a les millors notes: de 
selectivitat (300 €), del treball de 

recerca de batxillerat (100 €), de 
batxillerat (250 €), de grau mitjà 
(200 €) i de grau superior (250 €). 
D'altra banda, també hi ha dues 
categories més que reconeixen el 
mèrit docent i escolar. Quant als 
professors, hi ha el premi al mèrit 
docent, dotat amb 300 €. I per als 
centres educatius hi ha el premi 
d'ESO i de primària dotats amb 
100 € i 50 €, respectivament.

Les persones interessades a 
participar tenen temps fins al dia 
13 de setembre per presentar tota 
la documentació pertinent a l'Ofi-
cina d'Atenció Ciutadana de l'Ajun-
tament de Parets. I el lliurament 
de premis serà el 23 d'octubre (18 
h) a la Sala Cooperativa.  s.c

PARETS. El govern de Parets té pre-
vist crear a principis del 2020 el 
Consell Municipal de la Gent Gran. 
Es tracta d'un òrgan que ha de ser-
vir per recollir l'opinió dels avis i 
àvies del poble, però no només 
en aspectes com el funcionament 
dels Casals de Gent Gran, sinó 
també sobre com s'han de definir 
els projectes de futur i el model de 
poble.

L'alcalde, Jordi Seguer, apun-
ta que és un projecte "arrosse-
gat del mandat anterior, quan 

es va aprovar per unanimitat, 
però finalment no es va tirar 
endavant". Amb aquest consell 
el govern pretén "consultar les 
decisions amb la gent gran i te-
nir-los molt més en compte".

Inicialment, el Consell de Gent 
Gran serà un repte de l'homònima 
regidoria de Gent Gran –Montser-
rat Lara n'és la regidora–, així com 
de la de Participació –que ostenta 
Lluís Moreno–. Però també hi in-
tervindran altres regidories, per 
fer així partícips els paretans més 

grans dels diversos àmbits del mu-
nicipi. D'aquesta manera, el consell 
serà "transversal", diu el batlle.

No és aquest l'únic consell de 
participació que es vol crear des de 
l'Ajuntament, però si s'ha apostat 
per donar prioritat a aquest sector 
de la ciutadania és pel gran gruix 
de persones que representa, ja que 
"la franja de la tercera edat ha 
evolucionat molt" i en aquest ma-
teix grup "hi ha persones tant de 
65 anys com de 90", diu Seguer.

L'alcalde també assegura que 

més endavant crearan el Consell 
de Dones i el Consell de Poble. 
Aquest últim, de fet, ja el van in-
tentar posar en marxa els socia-
listes en el mandat anterior, quan 
Sergi Mingote n'era l'alcalde, però 
finalment no es va concretar.

Jornades Els Nostres Avis
Diumenge va ser el dia en què Se-
guer va anunciar la voluntat de 
crear aquest consell, i ho va fer en 
l'acte de cloenda de les Jornades 
Els Nostres Avis, que es va cele-
brar al restaurant El Álamo, a Al-
cover (Tarragona), on van assistir 
més de 550 persones.

La cloenda també va servir per 
fer un homenatge a qui ha estat 
durant molts anys el responsa-
ble de l'equip de petanca de Ca 
N'Oms, Josep Bauló, que va rebre 
un obsequi de mans de l'alcalde i 
un reconeixement de tots els mo-
nitors dels casals.

En termes generals, des del con-
sistori afirmen que les jornades 
van comptar amb una alta partici-
pació durant tota la setmana, amb 
activitats com els campionats, els 
playbacks, les sortides, la trobada 
de puntaires i el dinar de germa-
nor en el qual va participar la re-
gidora de Gent Gran, Montserrat 
Lara, juntament amb altres regi-
dors del consistori, i que va servir 
com a activitat final.  s.carrillo

silvia ferran / aj. de parets

PARC DE LA LINERA Dissabte va tenir lloc la trobada de puntaires i les sardanes amb la Cobla Jovenívola de Sabadell

PARTICIPACIÓ  AIXÍ HO VA ASSEGURAR L'ALCALDE JORDI SEGUER DURANT LA CLOENDA DE LES JORNADES ELS NOSTRES AVIS

El govern local pretén activar el 
Consell de la Gent Gran l'any que ve

Es premien les millors notes
de selectivitat, treball de
recerca, batxillerat, grau

mitjà i grau superior

EDUCACIÓ

Concurs 'Descobreix el riu'Seguiment de la gent gran per l'onada de calor
Fins al 15 de juliol es poden votar al canal 
d’Instagram del Consorci Besòs Tordera les
vuit fotografies participants enguany en el
tercer concurs Descobreix el riu, en el qual
hi participen alumnes de secundària.

La Policia Local de Martorelles va intensificar les tasques de seguiment 
als domicilis de la gent gran del municipi durant l'onada de calor. En 
total, durant els tres dies de l'onada els agents van visitar més d'una 
dotzena de llars a les quals també van fer seguiment a través de
trucades de telèfon a diferents hores del dia.
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LI FAREM UN ESTUDI PERSONALITZAT  TOTALMENT GRATUÏT

PLA RENOVE DUTXA
CANVIA LA TEVA BANYERA PER UN PLAT DE DUTXA ANTILLISCANT

FINANÇAMENT SENSE INTERESSOS (TAE 0%)

Segueix-nos a:

duchavida

Duchavida

*Regal dutxa pluja només per a instal·lacions 
completes (plat de dutxa+mampara)

EL PREU INCLOU: 
Plat de dutxa antilliscant classe 
3 (mida 120x70 cm). 
Acabats de rajola a escollir 
entre més de 20 models. 
Retirada de banyera antiga i runa 
ocasionada. 
Mà d’obra

599€
A més, per 400 €, afegeixi una mampara 
de vidre d’alta seguretat amb tractament 
anticalç inclòs

PROMOCIÓ ESPECIAL

FINANÇAMENT SENSE INTERESSOS (TAE 0%). Exemple representatiu per a un finança- ment 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 fins al 31/12/201

INFORMI’S TAMBÉ DE LES NOSTRES OFERTES I PROMOCIONS EN: MOBLES DE BANY ·AJUDES TÈCNIQUES & ACCESSORIS DE BANY

REGAL*
Dutxa pluja

Només durant 

aquest mes

TREBALLEM A TOT CATALUNYA

Demani pressupost de forma totalment gratuïta
TRUQUI'NS 938 791 023 / 696 649 709

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

DuchaVida_anuncioLOCAL.pdf   1   10/05/19   12:07
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Salvador Xicola
Assessor Fiscal

salvador.xicola@asemax.org

Subjecte obligat  
a declarar  
i ingressar en la 
Hisenda Pública 
l'IVA d'un immoble 
llogat quan 
l'arrendador mor

Avui ens ocupem de la Consulta 
DGT V0467-19, d'1 març de 2019, 
que assenyala que quan l'arren-
dador mor, és competència dels 
hereus o, si escau, de l'herència ja-
cent, a través del seu representant, 
declarar i liquidar l'Impost en la 
declaració trimestral corresponent 
a la data de la meritació de totes 
les operacions que s'haguessin re-
alitzat en aquest trimestre natural. 
Igualment, en cas que fos necessa-
ri, aquests subjectes hauran d'ex-
pedir les corresponents factures.

Així succeeix perquè a la mort dels 
obligats tributaris, les obligacions 
tributàries pendents es transmeten 
als seus hereus o als seus llegataris 
en les mateixes condicions que per 
als hereus.

Cal puntualitzar que no es trans-
meten ni les sancions ni l'obligació 
del responsable tret que s'hagués 
notificat l'acord de derivació de 
responsabilitat abans de la defun-
ció.

Finalment, cal assenyalar que, si 
l'herència es troba jacent, el com-
pliment de les obligacions tributà-
ries del causant correspon al repre-
sentant de la mateixa.

CONSULTORI

c. Anselm Clavé, 2 · 4t 2a 
 Mollet del Vallès  
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

PARETS.  Diversos incendis en els 
darrers dies han posat en alerta els 
cossos de seguretat locals. Un d'ells 
va ser la matinada de dimarts en 
uns camps del camí del Bosquet a 
on, tot i pertànyer a Lliçà de Vall, la 
policia paretana s'hi va desplaçar al 
voltant de les 4 h per treballar en 
l'extinció. El foc va provocar que 
la carretera C-55 estigués tallada 
a l'altura del carrer Sant Antoni de 
Parets i va afectar mitja hectàrea 
d'una nau abandonada. En l'actua-
ció també va intervenir Bombers i 
la Policia Local de Lliçà de Vall.

D'altra banda, la Policia de Pa-
rets també va treballar divendres 

en dos incendis –darrere del pave-
lló i al carrer Lepanto–, on conjun-
tament amb la Protecció Civil van 
aconseguir que el foc no es propa-
gués. Durant les tasques van iden-
tificar tres menors de 14 anys que, 
presumptament, van intentar pro-
vocar els incendis. Els agents van 
informar dels fets a la família dels 
menors, ja que, si s'hi han produït 
danys a la via pública, els tutors en 
seran els responsables civils.

En aquest sentit, l'inspector en 
cap de la Policia Local va afirmar: 
"Patrullem tot el municipi amb 
la Protecció Civil per prevenir 
incendis". 

TAMBÉ VAN ACTUAR EN UN FOC QUE VA TENIR LLOC AL CAMÍ DEL BOSQUET, A LLIÇÀ DE VALL

La Policia evita la propagació 
de dos incendis a Parets

MOLLET. Els Mossos d'Esquadra 
mantenen oberta la investigació 
per la baralla campal que es va pro-
duir dissabte a la nit al barri de Pla-
na Lledó, en què van resultar feri-
des tres persones, algunes de les 
quals podrien ser d'arma blanca.

La baralla es va produir cap a 
les 22 h a l'entorn dels carrers 
Miguel de Cervantes i Borrell. Se-
gons han confirmat els Mossos, 

s'hi van veure involucrades una 
trentena de persones i la baralla 
hauria acabat amb tres ferits de 
diferent consideració, que van ser 
traslladats als hospitals de Sant 
Pau i la Vall d'Hebron. Al lloc dels 
fets van desplaçar-se, a més de 
Mossos, Policia Local i el Servei 
d'Emergències Mèdiques.

Tot i que els Mossos no ho con-
firmen, ja que es manté oberta 

la investigació del cas, dos dels 
ferits de la baralla haurien estat 
per arma blanca i el tercer hauria 
estat atropellat, segons El País.

D'altra banda, també explica 
que hauria estat un "conflicte 
territorial sobre el tràfic de dro-
gues" que involucraria "un clan 
de Sant Adrià de Besòs i vàries 
persones d'una família d'origen 
magrebí". 

SUCCESSOS  DOS D'ELLS HAURIEN PATIT FERIDES PROVOCADES PER ARMA BLANCA

Una baralla campal entre una trentena de 
persones a Mollet acaba amb tres ferits

Desmantellat 
un punt de 
venda de droga 
a Bernat Metge
MOLLET. Els Mossos d’Esquadra 
van detenir el passat 19 de juny, 
tres homes, de 52, 35 i 33 anys, de 
nacionalitat marroquina i veïns de 
Mollet, com a presumptes autors 
d’un delicte contra la salut públi-
ca i organització criminal. Segons 
la policia catalana, les detencions 
són el resultat d’una investigació 
oberta a principis de juny, després 
de tenir indicis que es distribuïen 
substàncies estupefaents des d'un 
pis del carrer Bernat Metge.

A més de les detencions, tam-
bé es van intervenir 670 grams 
d’haixix, 46 grams de cocaïna, una 
balança de precisió i 665 euros en 
efectiu provinents de la venda d’es-
tupefaents. Part de la substància 
intervinguda es va localitzar ama-
gada a la cambra de comptadors de 
la finca. El valor total de la substàn-
cia intervinguda seria d’uns 6.500 
euros en el mercat il·lícit.

El 20 de juny els tres detinguts 
van passar a disposició del jutjat 
de guàrdia de Mollet del Vallès, el 
qual va decretar la seva llibertat 
amb càrrecs. Els quatre investigats 
restants van ser citats per compa-
rèixer davant l’autoritat judicial.

Segons els Mossos, els consumi-
dors contactaven telefònicament i 
s’acordava realitzar la transacció 
en bars, a interior de vehicles o en 
carrers prop del pis on emmagat-
zemaven les substàncies. 

aj.parets

ACTUACIÓ POLICIAL
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Cirugia oral
Implants Pròtesis
Radiologia
Emblanquiment dental
Ortodòncia infantil i d’adults

Vilanova del Vallès - Passeig Verge De Nuria, 36 Local - 930001562 - 678566867 | Montornès del Vallès - C. Jaume Balmes, 9 Local 2 - 935723373 - 678566867

Clínica Dental  
Dra. Eva Morales

Somriure 
perfecte amb 
ortodòncia 

invisble

Ens trobaràs a:
Vilanova i a Montornès

MOLLET. Dissabte, en plena ona-
da de calor, la piscina exterior del 
complex esportiu de Ca n'Arimon 
va estar fora de servei. Segons va 

informar l'Ajuntament, durant la 
nit de divendres a dissabte la pis-
cina es va buidar per causes que 
encara es desconeixen i, de fet, els 

tècnics van treballar des del ma-
teix dissabte per esbrinar la causa 
del buidatge. Pel que fa als usuaris, 
l'Ajuntament va oferir a les perso-
nes que fan entrada puntual i als 
socis de Ca n'Arimon la possibilitat 
d'accedir a la piscina del Club Ten-
nis Mollet El Calderí mentre la pis-
cina estigués tancada. Tal com van 
anunciar des del consistori, l'equi-
pament va tornar a la seva normali-
tat des de l'endemà diumenge, amb 
la piscina novament plena.

Accés gratuït a les piscines
D'altra banda, alguns ajuntaments 
de l'entorn com els de la Llagosta, 
Sant Fost i Martorelles, entre d'al-
tres, van habilitar les piscines gra-
tuïtament durant l'onada de calor 
per als infants, les embarassades 
o els majors de 65 anys. 

arxiu

L'AJUNTAMENT VA OFERIR L'ACCÉS A LA PISCINA DEL CALDERÍ COM A ALTERNATIVA

Una avaria obliga a tancar
la piscina de Ca n'Arimon

DURANT L'ONADA DE CALOR  La piscina es va haver de tancar

BAIX VALLÈS. El Departament de 
Territori i Sostenibilitat va decla-
rar aquesta setmana l'episodi per 
alta contaminació per partícules 
PM10 a tot Catalunya, que es va 
mantenir actiu als 40 municipis 
de la zona de protecció especial 
(ZPE) de l’ambient atmosfèric, 
entre els quals hi ha la Llagosta, 
Martorelles, Mollet del Vallès, 
Montmeló, Montornès del Vallès, 
Parets del Vallès, i Sant Fost de 
Campsentelles. 

La decisió la va prendre la Direc-
ció General de Qualitat Ambiental 
i Canvi Climàtic tenint en compte 
tant les dades enregistrades per 
la Xarxa de Vigilància i Previsió 
de la Contaminació Atmosfèrica 
(XVPCA) des del dia 24 de juny de 
2019, com també les previsions 
dels models de dispersió de con-
taminants que disposa el Departa-
ment de Territori i Sostenibilitat i 

Episodi al Baix Vallès
d'alta contaminació

MEDI AMBIENT  ES VA DESACTIVAR DIMARTS

MOLLET.  Junior Report, el diari 
dels joves lectors, i l'empresa mo-
lletana de formació tecnològica 
Cloudalia Education atorgaran 
la primera edició de la Beca RED 
Cloudalia Educación - ASUS Pro 
Educación, una beca que ofereix 
l'oportunitat a un centre públic del 
Vallès Oriental de formar part gra-
tuïtament durant un any del pro-
jecte Revista Escolar Digital (RED).

El premi finançarà el 100% del 
cost de la Revista Escolar Digital, 
valorada en 2.600 euros, que in-

clou una capçalera pròpia amb un 
domini personalitzat, una plan-
tilla i un curs de Word-Press, la 
tutorització d'un equip de perio-
distes professionals i el manteni-
ment tècnic durant tot el curs.

Un jurat format per impulsors 
i coordinadors del projecte, així 
com professionals de la comuni-
cació i l'educació, triarà la millor 
proposta de diari escolar valorant 
el pla de treball, l'actualització re-
gular del diari, si hi ha una partici-
pació transversal de tot l'alumnat, 

COMUNICACIÓ  'JUNIOR REPORT' I CLOUDALIA IMPULSEN AQUESTA INICIATIVA

Convocada una beca per 
crear una revista escolar

l'impacte del diari en l'entorn més 
proper, i les propostes comple-
mentàries i innovadores que hi 
inclogui el centre.

El projecte és una xarxa de di-
aris escolars dirigits, redactats i 
gestionats per alumnes de secun-
dària i batxillerat. Cada setmana 
publica notícies, actualitat, entre-
vistes i articles amb els estudiants 
com a protagonistes.

Durant el curs 2018-2019 han 
estat vuit els centres catalans que 
han llançat les seves capçaleres 
digitals gestionades per estudi-
ants. El termini de presentació de 
les propostes per participar en 
aquesta iniciativa finalitza el prò-
xim divendres 19 de juliol. 

MOLLET. L'Associació Atzarola 
tenia previst arrencar dijous el 
primer cicle de cinema a la fresca 
sota el nom de Nits de juliol sota 
el projector, en una activitat en la 
qual hi col·laboren les associaci-
ons de veïns de l'Estació del Nord, 
Can Borrell i de la Fira d'Artesans, 
així com l'Ajuntament de Mollet.

Estava previst que dijous al 
vespre es projectés la pel·lícula 
Comandante Arian al CIRD Joana 
Barcala, dirigida per Alba Sotorra 
(2018). La següent sessió serà el 

pròxim dijous 11 (21 h) al pati del 
CEIP Sant Jordi, amb el film El fo-
rat de la vergonya, dirigit per Che-
ma Falconetti (2004).

La plaça dels Artesans (carrer 
Tajo) acollirà el 18 de juliol (21 h) 
la tercera funció del cinema a la 
fresca amb Precaristas, un llarg-
metratge d'Inèrcia Docs.

I el cicle clourà el 25 de juliol 
(20.30 h) al centre cívic Can Borrell 
amb la projecció de Tot Inclòs, de 
l'homònim col·lectiu que es dedica 
a la crítica integral del turisme. 

LLARGMETRATGES  SÓN ELS QUATRE DIJOUS DE JULIOL

Atzarola programa cinema 
compromès a la fresca

Les altes temperatures són un element 
més que juga a favor de la contamina-
ció. L'onada de calor que es va patir la 
setmana passada va fer que els ter-
mòmetres superessin els 40 graus en 
molts punts del Baix Vallès. De fet, se-
gons l'home del temps del SomMollet, 
Felip Comas, divendres es va arribar 
als 41 graus a la capital baixvallesana.

MOLLET VA REGISTRAR 
41 GRAUS DIVENDRES

la situació meteorològica previs-
ta, que ha comportat la superació 
dels llindars establerts.

Concretament, des del dia de 
Sant Joan es van enregistrar 31 
superacions del valor límit diari 
de PM10 en 15 punts de mesura-
ment de la XVPCA. 

8
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–Quina valoració fa del resultat de les eleccions?
–El resultat del PSC ha estat molt bo. Pujar uns 3.000 vots és 
destacable amb l'afegitó que hi ha uns 700 vots al PSC a les 
municipals que no es van donar a les europees. Per tant un 
vot molt municipalista i de suport al projecte socialista a la 
ciutat. Estem satisfets perquè el PSC torna a ser la força majo-
ritària a la ciutat i amb aquesta força governarem fent el que 
vam dir abans, durant i després de les eleccions que és par-
lant amb totes les forces polítiques sense cap línia vermella. 
–Heu incrementat fins a deu els regidors. Ja el mandat 
passat vau governar amb minoria amb acords puntu-
als. Us plantegeu continuar en la mateixa tònica? 
–Jo estic obert a escoltar tothom des de l'òptica de treba-
llar per un projecte de ciutat i no un projecte en contra de 
ningú. Aquelles formacions que tinguin la voluntat de tre-
ballar per la ciutat ens trobaran per consensuar coses. Que 
això arribi a la possibilitat d'un pacte, el temps ho dirà.
–Però vostè no treballa amb aquesta hipòtesi...
–Ara mateix no es treballa amb cap hipòtesi d'aquest tipus.
–I acords de governabilitat com es van fer fa quatre 
anys amb CiU i Cs?
–No descarto cap tipus d'acord però han de ser per sumar 
per la ciutat i no per imposar el propi programa respecte el 
majoritari que és el dels socialistes. En les setmanes prèvi-
es a la constitució de l'Ajuntament ERC, comuns i Junts han 
intentat fer un quatripartit només per fer fora el govern del 
PSC i a Josep Monràs i no a favor d'un model de ciutat per 
molt que ho volguessin vendre amb l'eufemisme del canvi.
–Tem que es pugui arribar a un acord per tirar enda-
vant una moció de censura durant aquest mandat?
–Matemàticament és possible...
–Però veu viable l'acord d'aquests partits amb Podem?
–D'entrada ja ho veia molt difícil perquè parlem de models 
molt diferents. Només cal mirar hemeroteca per veure les co-
ses que s'han dit entre elles. Això en 24 hores es pot ficar en 
un calaix i s'oblida tot perquè un pot tenir més o menys àn-
sies de poder? Cal tenir coherència en política i poden haver 

Després de 15 anys en el càrrec, 
Monràs ha revalidat l'Alcaldia, aquest 
cop amb una recuperació de regidors 

respecte l'enfonsament patit el 2015. 
Una minoria que, tot i ser més folgada, 
continua obligant el govern a arribar a 

acords, siguin puntuals o més estables  

acords però mai amb imposicions ni per ocupar a qualsevol 
preu el poder si després no saps ben bé perquè utilitzar-lo.
–Diu que té la porta oberta per parlar amb tothom 
però des de l'oposició sempre s'ha criticat manca de 
diàleg. Com ho pensa fer?
–Se'ns acusa de manca de diàleg però no per dir una men-
tida moltes vegades es converteix en veritat. Manca de dià-
leg és aprovar-ho tot al ple només amb set regidors? 
–Però potser es dialogava més amb uns que amb altres...
–Es dialogava amb qui ho volia fer, amb qui volia seure a 
una taula i parlar. Però durant el mandat hi ha hagut forces 
que no han tingut aquesta voluntat. A més, durant la cam-
panya l'únic partit que es va reunir amb tots va ser el PSC.
–Però com a govern com ho fareu. Obrireu espais i me-
canismes per trobar aquests consensos?
–Ara, un cop constituït l'Ajuntament i el cartipàs comen-
çarem a caminar amb tothom, sense vetar ningú. Aquesta 
setmana ja farem reunions amb tots els grups per presen-
tar-los la proposta d'articulació de govern i per als grups 
municipals i escoltar el que ens puguin dir per arribar a la 
proposta més consensuada possible.
–Es canviarà el sistema de retribucions a l'oposició 
que es va implantar fa quatre anys?
–Volem plantejar una proposta similar amb algun ajus-
tament sense que això vulgui dir que els deixem sense la 
capacitat de poder treballar per la ciutat com crec que han 
de fer, no només per tenir una retribució. 
–I hi haurà increments de sou dels membres del govern?

–Cap tipus d'increment retributiu de cap de les dedicaci-
ons, tot i que també dic que fa molt de temps que les retri-
bucions són bastant més baixes del que marca la norma. 
S'ha de dir que hi ha un debat molt demagògic sobre això 
i hi ha qui el compra. Des de fa molts anys els càrrecs de 
govern a Mollet no s'han pujat ni l'IPC i qui ha tingut un 
increment del 1.000 per cent és l'oposició. 
–Pot concretar accions de govern prioritàries o prime-
res que es poden tirar endavant en els propers mesos?
 –Hi ha algunes coses que quan es plantegin seran noves 
però que fa temps que les estem treballant. Alguna mesura 
per treballar-hi de manera més o menys immediata és la 
incorporació dels objectius 2030 en el planejament urba-
nístic de la ciutat. Un dels elements del 2030 en què hem 
de començar a posar fil a l'agulla és el concepte de ciutat 
verda. Hi ha d'haver elements comuns a tots els barris de 
la ciutat a nivell de zones verdes, zones d'aigua... i això ja 
ho hem començat a escriure.
–Mollet com a ciutat verda és un dels programes estra-
tègics del seu govern.
–Sí, per això una altra acció que volem començar a treba-
llar conjuntament amb el sector del petit i mitjà comerç és 
un projecte per ser capaços d'eliminar la bossa de plàstic 
no reciclable dels comerços de la ciutat.
–Alguna altra acció per als primers mesos de mandat?
–Una que vam anunciar en campanya i amb què ja ens hem 
posat amb l'Ana 
María Díaz. Hem de 
ser capaços en els 
propers mesos de 
tenir l'embrió d'un 
grup de persones 
voluntàries que 
doni suport a gent 
gran vulnerable. La idea és que se'ls pugui fer un acom-
panyament, i ajudar-los en tasques com anar a farmàcia, 
acompanyar-los al metge, anar a comprar amb ells...
–En urbanisme, una prioritat és el Calderí...
–Sí, per això una de les primeres coses que vull fer és reu-
nir-me amb el Consorci de la Zona Franca per tirar enda-
vant el projecte perquè és l'últim lloc on podem fer reserva 
de zones d'equipaments.
–En aquest sentit, l'Ajuntament es planteja cedir un 
d'aquests terrenys a la Generalitat perquè hi constru-
eixi una residència per a la gent gran?
–Ja m'agradaria que la Generalitat em demanés un espai 
per construir una residència. Nosaltres el cediríem. L'Ajun-
tament mai ha eximit la seva responsabilitat de cedir ter-
renys per a equipaments públics per a la ciutat pero no 
sempre ha estat respost per la Generalitat. 
–Quins nous espais s'hi podrien ubicar allà? 
–Una residència i serveis a gent gran, la previsió d'un nou 
ambulatori, més espai per a una escola bressol, una sego-
na deixalleria i un nou espai esportiu polifuncional. Per a 

Volem treballar amb el 
comerç petit i mitjà la manera

d'eliminar les bosses de 
plàstic no reciclables

Josep Monràs
Alcalde de Mollet del Vallès

“No descarto acords però no per 
imposar un programa respecte el 

majoritari, que és el dels socialistes”
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aquestes coses no ens queden gaire espais més a la ciutat. 
–Una de les crítiques que s'han fet al projecte del Cal-
derí és que es preveuen pisos molt petits.
–Ja veurem. Dependrà del desenvolpumanet del projecte 
que encara no està aprovat. Preveiem ara el que necessi-
tarà la ciutat d'aquí 15 anys? Pisos de 60 metres? Per què 
no? De 120? Potser...
–Però el projecte preveu tants metres quadrats de sòl 
residencial i s'ha anunciat un número de pisos... 
–És una previsió. Potser els joves que es volen independit-
zar o la gent gran no necessita més metres... És una crítica 
no analitzada i només vol enviar un missatge negatiu so-
bre un projecte que és molt interessant per a la ciutat. –El 
projecte es va aprovar pocs dies abans de les elecci-
ons. Per què aquesta pressa i quin és el calendari?
–Calia blindar-lo a nivell de normativa urbanística i per 
tant s'havia d'activar abans que hi haguessin canvis legals. 
El calendari no depèn de l'Ajuntament, sinó dels promo-
tors per això vull reunir-me amb ells. 
–Fa poc més d'un any, el TSJC emetia la sentència que 
anul·lava l'adjudicació pel cas Decathlon. Se li ha re-
clamat alguna cosa a l'Ajuntament?
–El tema està encallat en els tribunals.
–Però la sentència era ferma...
–No hi ha hagut cap resolució del tribunal de com resol-
dre el que el mateix tribunal va resoldre. No s'ha pagat cap 

tipus d'indemnització, és un tema molt embolicat i de mo-
ment el que sé és que tot seguirà tal qual funciona avui.
–El deute de l'Ajuntament ha estat un punt molt criti-
cat per part de l'oposició. Quina és la situació de les 
arques municipals?
–Estan totalment sanejades i per ignorància o mala fe hi 
ha gent que no explica les dades tal com són. Estem a un 
70% de deute i podem arribar fins al 110%. És fàcil reduir 
el deute municipal tancant serveis com escoles bressol o 
l'escola de música, però aquesta no és la ciutat que jo vull.
–Però per què Mollet té romanents de tresoreria tan 
baixos en comparació a altres poblacions?
–Té a veure amb ingressos i despeses de l'Ajuntament. 
Quan va començar la crisi, molts ajuntaments van tancar 
serveis públics i nosaltres no ho hem fet.
–Llavors el que cal és tenir més capacitat d'ingrès...
–Clar, aquest és el problema que té Mollet, on el teixit indus-
trial és molt petit i el nostre nivell de població és molt alt. 
–Llavors la ciutat no té més capacitat de generar ingrès?
–Sí, tota la zona de Can Prat centre, que ja ha començat 
a desenvolupar-se. Potser també ens hem de despendre 
d'alguna cosa que ens està generant una despesa que no 
ens pertoca, com l'escola de Can Vila. La demora de paga-
ments de la Generalitat fa que haguem de demanar crèdits 
i assumir els interessos i això ens va endeutant i fa que no 
poguem destinar diners al que realment ens pertoca.

–Aleshores està en perill el servei de l'escola Can Vila?
–El servei no perquè és d'obligat compliment per part de 
la Generalitat, no és voluntari. Però hem demanat des de 
sempre que es facin els pagaments al dia. No poden tancar 
Can Vila, seria il·legal.
–Una altra qüestió pendent d'estudi el passat mandat 
és la remunicipaltizació del servei d'aigua.
–El servei d'aigua a Mollet ja és municipal, això és una altra 
mentida. Si el que diuen és que hi hagi una empresa públi-
ca que ho gestini, és una altra cosa.
–Es planteja, doncs, crear una empresa pública?
–Primer de tot s'hauria de plantejar si això serà més efici-
ent i de menys cost per a la ciutadania.
–Però s'ha fet un estudi?
–L'han fet els sindicats i fins i tot diuen que no volen. Hi ha 
un tema de sentit comú: una empresa municipal probable-
ment no tindria la capacitat econòmica per poder donar 
un bon servei de control d'aigua, d'arranjament, de servei 
24 hores, de canalització, de camions cuba... com el que 
es dona ara. Alguns fan servir el concepte de manera par-
tidista. A més, si tens un contracte per rescindir s'hauria 
d'indemnitzar i pagarien tots els ciutadans.
–Per tant no és cap prioritat però es va crear una co-
missió en el vseu moment. Continuarà treballant-hi?
–Hi ha hagut unes eleccions i s'acaba de constituir l'Ajun-
tament... les comissions seguiran i ho seguirem analitzant 
però no caurem en cap tipus de demagògia i menys aquella 
que intenta acabar amb un servei que s'està donant amb 
un alt nivell de satisfacció.
–Ara comentava que acaben de celebrar-se unes elec-
cions. En aquest sentit, a Sant Fost es va donar un cas 
de transfuguisme de la regidora del PSC que va passar 
a ser alcaldessa. Arrel d'aquesta situació, l'Ajuntament 
ha trencat relacions institucionals amb l'Ajuntament 
de Sant Fost. Què vol dir això exactament?
–Que no treballaré en cap projecte compartit amb Sant 
Fost mentre aquesta trànsfuga sigui alcaldessa. Com a al-
calde puc prendre aquesta decisió.
–Els dos alcaldes que heu trencat relacions sou el de 
Mollet i el de la Llagosta, tots dos socialistes. No és un 
moviment més partidista i que institucional?
–Segurament qui ho veu així són gent d'ERC i de comuns 
que són els que han instigat i han donat el vot a una al-
caldesssa trànsfuga. Hi va haver un acord contra el trans-
fuguisme i aquí el gran problema és que la trànsfuga és 
l'alcaldessa. Jo no puc tenir una trànsfuga sentada al meu 
despatx treballant en un projecte amb ella i consolidant el 
transfuguisme en política, però de cap dels partits.
–Per tant, en la hipòtesi que ella deixés de ser alcal-
dessa es reprendrien les relacions?
–Segurament però és d'una hipocresia supina que alguns 
no la considerin una trànsfuga i mirin cap a un altre costat. 
Què farien si fossin partits diferents, què dirien? No es po-
den permetre aquestes pràctiques de cap de les maneres. 
És un element de pedagogia i ètica política.   laura ortiz

laura ortiz
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25/06 Josefa Ortiz Salas 62 anys

26/06 Mauricio Palomo Novell 81 anys

29/06 Francisca Boix Busquets 86 anys

Dades facilitades per la Funerària 
Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols

Defuncions

17/06 Emma Montes Alonso (La Llagosta)

18/06 Edonay Cruz Millán (Lliçà d’Amunt)

23/06 Abigail Alcaina Avi (La Llagosta)  

23/06 Thais Gutiérrez Matamoros (Mollet)

24/06 Jan Roman Fernández (Mollet)

24/06 Daniel Rivero Mingolla (Santa Perpètua)

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

consentiment dels pares per ser publicats)

Naixements

Divendres, 5 de juliol de 2019
 A les 18 h: World Roller Games. Scooter, 
classificació masculina sènior
Dissabte, 6 de juliol de 2019
A les 13.30 h: Resum informatiu de la set-
mana
A les 18 h: World Roller Games. Scooter, 
semifinal i final masculina sènior
Diumenge, 7 de juliol de 2019
A les 15.40h: World Roller Games. Patinatge 
artístic júnior  
Dilluns, 8 de juliol de 2019
A les 11h: Directe als rollers
A les 13.40h. World Roller Games. Patinatge 
artístic. Individual style dance sènior
A les 20.30h: La Jornada, amb Albert Maspons 
i Alba Castilla García
Dimarts, 9 de juliol de 2019
A les 11h: Directe als rollers 
A les 17.30h. World Roller Games. Roller 
derby, des del pavelló Riera Seca de Mollet 
A les 20.30h: Parlem-ne, amb Susanna 
Aguilera 
Dimecres, 10 de juliol de 2019 
A les 11h: Directe als rollers 
A les 17.30h. World Roller Games. Roller 
derby, des del pavelló Riera Seca de Mollet 
Dijous, 11 de juliol de 2019 
A les 10.30h: World Roller Games. Roller 
derby, des del pavelló Riera Seca de Mollet

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

programacióMARTORELLES. Dijous de la setma-
na passada es va celebrar el ple 
extraordinari per aprovar les re-
tribucions dels diferents regidors 
del consistori. Com a principal 
novetat, en aquest mandat tots 
els regidors de l'equip de govern 
cobraran per dedicació i no per 
assistència. L'alcalde, Marc Cande-
la, justificava aquest canvi per dos 
motius. D'una banda, "és molt més 
fàcil visualitzar què estan per-
cebent els regidors de govern". 
I d'altra, va reivindicar que "la fei-
na dels regidors de govern no és 
només la junta de govern". I va 
afegir: "Hem de tenir en compte 
les hores de treball en les àrees i 
d'assistència als actes".

Pel que fa a les retribucions de 
l'equip de govern, Candela mantin-
drà la dedicació exclusiva, amb un 
sou de 42.452 euros (14 pagues) 
i els sis regidors del govern res-
tants tindran dedicacions parcials 
diverses, amb sous a 12 pagues: 
60% de dedicació Anna Nogueres 
(25.471 euros); 55% Mònica Gar-
cia (23.341 euros); 50% Gerard 
del Caño (21.226 euros); 35% Mi-
reia Astivill (14.858 euros), i 30% 
de dedicació Joan Marc Flores i 

Roger Parera (12.735 euros).
Es tracta d'uns percentatges  

relacionats amb el que creuen 
"que els hi ocuparà en hores les 
seves funcions de gestions de 
l'àrea i de representació en co-
missions i àrees", va dir l'alcalde.

Sobre aquests imports, Margari-
ta Casanovas (Units per Martore-
lles) va demanar una comparativa 
amb els diners que es destinaven 
el mandat anterior a l'equip de go-
vern, i Candela va dir que "en ha-
ver-hi un setè regidor de govern 
augmenta la partida". Però va as-
segurar: "Si fóssim sis regidors, 
seria la mateixa quantitat".

Altres imports que contemplava 
aquest punt tenien a veure amb les 
retribucions dels regidors sense de-
dicació, és a dir, els de l'oposició. Els 
regidors del PSC-MAPM –Assumpta 
Pastor i Octavi Mill–, UxM –Marga-
rita Casanovas– i Martorelles En 
Comú Podem –Juan Francisco Gar-
cía Caba– cobraran en funció de 
l'assistència als plens (250 euros), 
a la comissió especial de comptes 
(50 euros), a la junta de portaveus 
(100 euros), a la junta de govern 
local (420 euros) i a les comissions 
d'estudi (50 euros). A més, cada 

grup municipal rebrà 1.000 euros 
anuals, així com 75 mensuals per 
cada regidor. Pel que fa als sous de 
l'oposició, l'alcalde va destacar que 
"l'assistència als plens extraordi-
naris fins ara no es cobrava i ara 
passa a cobrar-se".

Les retribucions es van aprovar 
amb 9 vots a favor i 2 en contra, de 
Margarita Casanovas i Juan Fran-
cisco García Caba.

Representació plural
El ple també va aprovar els repre-
sentants als diversos consorcis i 
comissions de l'Ajuntament, on 
hi són tots els regidors de l'Ajun-
tament, inclosos els de l'oposi-
ció. Pel que fa als consorcis, els 
representants són: Candela a la 
Xarxa de ciutats i pobles cap a la 
sostenibilitat; Flores a l'Entitat de 
conservació del polígon industrial 
i als consorcis per a la Gestió de 
Residus del Vallès Oriental, Besòs 
Tordera i Parc de la Serralada Li-
toral, així com a l'Agrupació de 
Defensa Forestal la Conreria i a 
l'Associació de municipis catalans 
per la recollida selectiva porta a 
porta; i Parera serà als consorcis 
Localret i Teledigital Mollet, i a la 

s.c.

CONSISTORI AQUESTA VA SER UNA DE LES PRINCIPALS NOVETATS QUE ES VA APROVAR EN EL PLE DE DIJOUS DE LA SETMANA PASSADA

Tots els regidors del govern
de Martorelles, amb sou fix

A L'AJUNTAMENT Durant el ple extraordinari de la setmana passada els membres del govern i García Caba, a la dreta

Xarxa local de consum.
La resta d'entitats supramuni-

cipals estan representades per di-
verses persones: Candela, Nogue-
res i Casanovas a la Mancomunitat 
intermunicipal de Martorelles i 
Santa Maria; Parera i Pastor com 
a titulars, i Astivill i Mill com a su-
plents de la Mancomunitat el Gal-
zeran; Nogueres com a titular i del 
Caño com a suplent del Consorci 
DO Alella; i Nogueres com a titular 
i Garcia com a suplent del Consor-
ci Govern Territorial de Salut del 
Baix Vallès.

D'altra banda, Candela serà el 
president del Consell Escolar Mu-
nicipal i els vocals seran Nogueres, 
Garcia, Casanovas i García Caba. I 
als consells escolars de les dues 
escoles i l'escola bressol Candela 
(titular) i Nogueres (suplent) en 
seran els representants.

Altres aprovacions van ser les 
dels representants a la Comissió 
especial de comptes, que exami-
na, estudia i informa dels comp-
tes anuals de la corporació, i que 
estarà formada per: Candela com 
a president, i Flores, del Caño (su-
plent), Pastor, Mill (suplent), Casa-
novas i García Caba com a vocals.

Seguiment de Can Sunyer
Per últim, va destacar la designació 
dels membres del Comitè d'ava-
luació i seguiment del projecte 
d'intervenció integral del barri de 
Can Sunyer. Inicialment l'havien 
de formar Candela i Del Caño, així 
com dos tècnics municipals i la in-
terventora. Però García Caba no hi 
estava d'acord: "S'hauria d'haver 
tingut en compte l'oposició. No-
saltres havíem engegat aquest 
projecte i, per coneixements del 
projecte, hauria sigut interes-
sant". Candela, que també va valo-
rar la proposta d'"interessant", va 
acceptar, amb conformitat amb el 
plenari, incloure al mateix García 
Caba al Comitè en comptes de la 
interventora.  sergio carrillo

BAIX VALLÈS.  La matinada de di-
lluns va sortir un autocar des de 
Mollet fins a Estrasburg, ple de 
baixvallesans. Concretament unes 
55 persones de Mollet, Parets, 
Sant Fost i Martorelles van despla-
çar-se fins a la ciutat francesa que 
acull la seu del Parlament Euro-
peu per protestar "per l'injust no 
reconeixement dels nostres di-
putats europeus electes Carles 

Puigdemont, Oriol Junqueras i 
Toni Comín", segons apunten els 
mateixos participants.

Tots ells van passar nit en dos 
poblets situats a 20 quilòmetres 
d'Estrasburg (Obernai i Wasse-
lonne) i l'endemà dimarts a les 20 
h van pujar en l'autocar de torna-
da, amb el qual van arribar al Baix 
Vallès dimecres al voltant de les 
11 h. 

a.c.

POLÍTICA  UN AUTOCAR VA DESPLAÇAR-HI 55 PERSONES A LA CONCENTRACIÓ DE SUPORT A PUIGDEMONT, COMÍN I JUNQUERAS

A L'ARRIBADA Bona part del grup, amb pancartes i banderes

Una cinquantena de 
baixvallesans, a Estrasburg MONTORNÈS. Aquest divendres la 

secció territorial de Montornès 
de l’Assemblea Nacional Catalana 
oferirà la xerrada del periodista i 
director de Vilaweb, Vicent Partal. 
Serà a Can Saurina a les 19.30 h. 
I en finalitzar hi haurà també una 
part oberta al públic on tothom 
podrà opinar i fer preguntes. Se-
gons l'ANC, l'objectiu és que Par-
tal “aporti la seva visió experta 
en processos internacionals 
d’independència". 

Vicent Partal
fa una xerrada
a Montornès
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PARETS. La companyia paretana 
Grifols –un dels tres principals 
fabricants del món de medica-

ments plasmàtics per al tracta-
ment de malalties potencialment 
mortals– començarà a treballar al 

ECONOMIA  SERÀ EL PRINCIPAL PROVEÏDOR D'UNA NOVA PLANTA DE PRODUCCIÓ AL NORD D'ÀFRICA QUE OBRIRÀ EL 2020

Grifols s'estrena a l'Àfrica com a 
proveïdor de Soludia Maghreb

en bossa. Tot plegat amb un ob-
jectiu clar: que la planta comenci 
a operar durant el 2020.

“A Grifols celebrem aques-
ta col·laboració amb Soludia 
Maghreb”, asseguren Víctor Grí-
fols Deu i Raimon Grífols, co-CE-
Os de Grifols. I a més afegeixen: 
"Aquest projecte marca una 
fita per a Grifols Engineering a 
l'Àfrica i esperem seguir brin-
dant la nostra tecnologia, cone-
guda per la seva fiabilitat, qua-
litat i estàndards de seguretat, 
a tota la regió en els pròxims 
anys".

Per la seva banda, Abdela-
ziz Rezkaoui, CEO de Soludia 
Maghreb, ha declarat: “Soludia 
Maghreb està encantada de tan-
car aquest acord amb Grifols. És 
només el començament d'una 
altra col·laboració a més llarg 
termini al Marroc i Àfrica”.  

PARETS. Les franquícies de McDon-
ald's de Parets i Granollers van en-
gegar la setmana passada un nou 
servei a domicili per aquestes dues 
poblacions vallesanes, sota el nom 
de McDelivery, que també arribarà 
a Mollet i Montmeló.

Per realitzar els serveis, l'em-
presa de menjar ràpid compta a 
les dues ciutats vallesanes amb la 
col·laboració de la plataforma espe-
cialitzada Uber Eats. Les demandes 
es podran realitzar a través de la 
seva aplicació i, com a tret desta-
cat, no hi ha un import mínim per 
realitzar els lliuraments. És a dir, 
es pot gaudir d'aquest servei fins i 
tot amb productes d'un euro. Amb 
aquests dos nous McDelivery, ja són 
270 els restaurants McDonald’s que 
compten amb aquest servei.  

El McDonald’s de 
Parets arrenca un 
servei a domicili

arxiu

PLANTA PARETANA  Aquest serà el seu primer projecte al continent africà

continent africà per primera ve-
gada. I ho farà després que Solu-
dia Maghreb –subministrador de 
solucions per a hemodiàlisis amb 
seu al Marroc– l'hagi seleccionat 
com el seu principal proveïdor 
per a una nova planta de produc-
ció al nord d'Àfrica.

D'aquesta manera, Grifols de-
senvoluparà, construirà i automa-
titzarà l'equipament principal de 
la nova línia de solucions intrave-
noses. Des de Grifols Engineering, 
que proporciona serveis de tecno-
logia i consultoria als sectors far-
macèutics i biotecnològics, es dis-
senyarà la línia de fabricació que 
produirà solucions intravenoses 

BAIX VALLÈS.  L'atur al mes de juny 
al Baix Vallès ha baixat un 3,61%, 
que es tradueix en 252 persones 
menys inscrites a l'Oficina de Tre-
ball de la Generalitat.

En aquest mes, només a Santa 
Maria de Martorelles s'ha incre-
mentat la desocupació, amb un 
3,45% (1 aturat més). I les xi-
fres han millorat a Martorelles 
(-6,77%, 18 aturats menys), a Mo-
llet (-5,36%, 169 aturats menys), 
a la Llagosta (-2,66%, 22 aturats 
menys), a Montmeló (-2,62%, 
11 aturats menys), a Sant Fost 
(-2,45%, 9 aturats menys), a 
Montornès (-1,71%, 19 aturats 
menys) i a Parets (-0,62%, 5 atu-
rats menys).

Pel que fa a la comparativa res-
pecte l'any passat, la taxa d'atu-
rats només ha pujat a Montornès 
(2,44%, 26 aturats més). I ha 
baixat a Santa Maria de Marto-
relles (-18,92%), a Martorelles 
(-15,36%), a Mollet (-5,87%), 
a Parets (-5,66%), a Montmeló 
(-1,21%), a Sant Fost (-1,1%) i a 
la Llagosta (-0,62%).

Ara mateix, les poblacions 
baixvallesanes per ordre de més 
a menys atur són: Montornès 
(13,46%), la Llagosta (12,55%), 
Mollet (11,51%), Martorelles 
(10,75%), Montmeló (9,49%), 
Sant Fost (9,22%), Parets (8,68%), 
i Santa Maria (7,39%). El mateix 
ordre que el mes anterior. 

S'HA REDUÏT EN TOTS ELS MUNICIPIS EXCEPTE A SANTA MARIA

L'atur baixa al Baix Vallès 
amb 252 aturats menys
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Guia

MÈDICA i
ESTÈTICA

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

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

contacte@psicopnaturmolins.cat

La santfostenca Rosa Plans rep la 
Medalla centenària a Cal Garret
L'alcaldessa de Sant Fost, María José Sánc-
hez, acompanyada dels regidors Carles Mi-
quel i Albert Bastida, va fer entrega de la 
Medalla centenària que atorga la Generali-
tat a Rosa Plans en el seu 100è aniversari.

Plans també va rebre un ram de flors i 
una placa commemorativa de part de l'Ajun-

tament de Sant Fost. En l’acte, que es va ce-
lebrar a la llar d'avis Cal Garret en compa-
nyia dels familiars més propers de Plans, 
l’homenatjada va recordar algunes anècdo-
tes de quan vivia a Can Pollastre treballant 
en el camp i a la botiga on venien productes 
de la seva pròpia collita.

LLAR D'AVIS CAL GARRET
Carrer Sant Jaume, 84. Sant Fost. Tel. 93 570 81 85

www.llardaviscalgarret.com

L’APARADOR
DE LA SETMANA

Circuit d’energia a gestionar
Avui proposo la lectura d’una entrevista 
feta al Dr. Mario Alonso Puig, que considero 
molt interessant i de la qual destaco les afir-
macions següents (http://bit.ly/2RRdBdF):

- "Avui sabem que la confiança en un 
mateix, l'entusiasme i la il·lusió tenen la 
capacitat d'afavorir les funcions supe-
riors del cervell".

- "El que el cor vol sentir, la ment li ho 
acaba mostrant".

- "La Psiconeuroinmunologia és la ci-
ència que estudia la connexió que hi ha 
entre el pensament, la paraula, la men-
talitat i la fisiologia de l'ésser humà".

- "El pensament i la paraula són una 
forma d'energia vital que té la capacitat 
d'interactuar amb l'organisme i produir 
canvis molt profunds".

- "Un minut entretenint un pensament 
negatiu deixa el sistema immunitari en 
una situació delicada durant sis hores".

Rellegint el que he escollit de l’entrevis-
ta encara m’entusiasmo més amb la meva 

feina dins la consulta, perquè, és evident, 
tenim un potencial immens per canviar 
qualsevol pensament, sentiment o actitud. 
Podem ser protagonistes absoluts de la 
nostra vida, a partir d’ampliar consciència 
i connectar amb qui som realment.

És cert que és quelcom laboriós, però per 
què tenir por d’allò que es pot aconseguir 
fent la feina adient? Jo sempre dic que tot el 
que es pot aconseguir treballant, no ens ha 
de fer cap por; és posar-s’hi i fer camí.

Sento que m’agrada tant la meva vocació, 
perquè sóc testimoni de quant de lliure es 
fa qui té la valentia de posar-se davant del 
mirall, mirar de debò, acceptar i decidir què 
transformar; és fantàstic.

Però tampoc vull pecar de happy, doncs 
per fer aquest recorregut de creixement 
personal tots podem necessitar temps i un 
ajut professional. Em refereixo a un pro-
cés de Teràpia Psicoanalogista, per tal de 
conèixer l’analogia entre emocions, acti-
tuds i manifestacions psicosomàtiques.

GABINET PSICOPEDAGÒGIC I MÈDIC NATURISTA ESTHER MOLINS
Av. Llibertat, 20, 2n C. MOLLET. 93 570 43 04 / 618 07 72 20

www.psicopnaturmolins.cat I esther@psicopnaturmolins.cat

ESTHER MOLINS
Psicoanalogista, pedagoga, 
naturòpata i terapeuta flora

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

IMMOBILIÀRIA

COMPRA

PISO PLAN-

TA BAJA 100 M2 

EN MONTMELÓ. 

ZONA DE LA QUI-

TA N A- C E NTRO. 

4 habitaciones (3 

de ellas dobles y 1 

individual), cocina 
con salida a gran 
patio lavadero, y 
otro patio sali-

da por habitación 
individual, baño 
con plato de du-

cha. Terraza 25m2 
aprox. con toldo. 
Cert. energ.: E. 

Ref. EV11139.   PVP: 

165.000 euros. Tel. 

93 572 30 73.

LLOGUER

DESPATX DE 84M2 

A L'AVINGUDA 

LLIBERTAT DE 

MOLLET, a prop de 

l'Ajuntament. Pri-

mera planta amb 

molta llum. Ves-

tí-bul + 3 despat-

xos amb modernes 

mampares de se-

paració i climatit-

zació fred-calent. 

Alta vigent de llum 

i aigua. PVP: 450 

euros. 606 30 51 03. 

SEÑORA COM-

PARTIRIA PISO 

con persona que 

tuviera piso de 

alquiler. Vallès 

Oriental (Parets o 

Mollet). Teléfono 

678 350 973.

SEÑORA CATALA-

NA NECESITA HAB. 

En alquiler en casa 

de matrimonio de 

jubilados. Ayuda en 

la cocina y compa-

ñía. Vallès Oriental 

o Maresme. Tel. 678 

350 973.

TREBALL

DEMANDA

PIZZERÍA LA SOLE 

BUSCA REPARTI-

DOR. Con licencia 

de moto. De miér-

coles a domingo 

de 20 a 24 h. Tel. 

654 082 336. Cal-

des de Montbui 19, 

local 3.

OFERTA

S’OFEREIX AU-

TÒNOMA PER 

PORTAR COMP-

TABILITATS/FIS-

CAL/IMPOSTOS, a 
pimes i autònoms. 
Tel. 651 04 00 07.

RELAX

ANA NUEVA EN 
MOLLET Y AMI-
GA. Besucona, sí 
a todo, masajes 
eróticos, be-
sos profundos 
con lengua, lluvia 
dorada, griego, 
abrazos y cari-
cias… Teléfono 634 
62 38 14.

CHICA PARTICU-

LAR Y FIESTERA. 

Madurita, 50 años, 

gordita y cariño-

sa. 150 de pecho 

natural, soy gua-

pa, me gustan los 

besos con lengua, 

francés natural y 

hago todo tipo de 

servicios. Teléfono 

698 233 361. Susi.

CHICA PARTICU-

LAR Y FIESTERA. 

Madurita, 50 años, 

gordita y cariño-

sa. 150 de pecho 

natural, soy gua-

pa, me gustan los 

besos con lengua, 

francés natural y 

hago todo tipo de 

servicios. Teléfono 

698 233 361. Susi. 

CHANEL. Alegre, 
divertida, coqueta 
y sobre todo muy 
morbosa. Des-
cubrirás en mi una 
delicia. Hago una 
gran variedad de 
servicios: griego, 
69, francés, beso 
negro, beso con 
lengua y lluvia 
dorada. Muy com-

pletita. Teléfono 
de contacto: 611 26 

20 91.

NOVEDAD. Soy una 

española anda-

luza por primera 

vez en Mollet. Mis 

amores, vengo ar-

diente para daros 

todas mis caricias. 

Os espero las 24 

horas. Tengo 100 

de pecho natural. 

Espero tu visita. 

Corazones: 697 

994 479 o 603 736 

284.

SE PRECISA 
CAMARER@
INTERESADOS ENTREGAR  

CURRICULUM VITAE A:
hola@restaurantlespruneres.com

o en Calle la Pau, 48
08100 Mollet del Vallès (BCN)

ES BUSCA PARELLA PER 
REALITZAR TASQUES DE 

VIGILANTS I CUIDADORS D'UNA 
FINCA A PROP DE BERGA

Interessats preguntar per Montserrat

630 01 35 73
El perfil que busquem és parella a partir 
de 40 anys, millor amb fills grans, sobretot 
amb carnet de conduir almenys un de la 
parella, imprescindible. TASQUES: Neteja 
de les cases, una és casa rural, Cuidar 
animals, Jardí, Hort. Sobretot la persona 
que requerim, a de tenir nocions de 
petites reparacions, canvi de bombetes, 
aixetes, etc. OFERIM: Casa totalment 
equipada, i nova, llum, aigua, calefacció, 
tel., cotxe, menjar de la nostra granja, + 
productes del hort, Nomina a convenir. 
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Delegació Mollet del Vallès
Passatge Sant Miquel, 12
08100 Mollet del Vallès
T. 93 579 33 33
mollet@fincasleon.com

Delegació Montornés del Vallès
Onze de Setembre, 29
08170 Montornés del Vallès
T. 93 568 35 45
montornes@fincasleon.com

Delegació Montmeló
Avinguda Pompeu Fabra, 3
08160 Montmeló
T. 93 572 30 73
montmelo@fincasleon.com

Colaboramos con más de 130 inmobiliarias, con 830 agentes a su servicio

Tu propiedad siempre en las mejores manos
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159.000€

Piso en Venta · Mollet · Col·legis Nous

PISO EN EL CENTRO
2º real en finca sin ascensor. Consta de 3 habitaciones, 1 
baño reformado, cocina con lavadero integrado, comedor, 
balcón. Suelos de gres, ventanas aluminio.

m2

76
Habitaciones
3

Baños
1

Parking
No

Ref. JV14066

179.000€

Piso en Venta · Mollet · Can Pantiquet

PISO CON PARKING
Piso con parking y trastero en la misma finca. Con 2 
habitaciones, cocina y baño reformados, lavadero, salón 
de 22 m². Calefacción y A/A.

m2

64
Habitaciones
2

Baños
1

Parking
Si

Ref. JV14192

150.000€

Piso en Venta · Mollet · Centro

PISO REFORMADO
4ª planta en finca sin ascensor. Consta de 3 dormitorios, 
1 baño, terrado comunitario y lavadero. Completamente 
reformado. Calefacción y aire acondicionado.

m2

74
Habitaciones
3

Baños
1

Parking
No

Ref. JV14104

199.000€

Piso en Venta · Mollet · Centro

PISO EN EL CENTRO
Magnífico piso en el centro con ascensor. Cuenta con 3 
habitaciones, 2 baños completos, cocina con lavadero, 
comedor, balcón. Reformado

m2

85
Habitaciones
3

Baños
2

Parking
No

Ref. JV14082

Certificación 
Energética

170.000€

Piso en Venta · Mollet · Centro

PISO EN EL CENTRO
Finca con ascensor. 3 habitaciones, 1 baño, cocina con 
lavadero, comedor. Cuenta con suelos de parquet, 
ventanas aluminio, puertas de haya.

m2

93
Habitaciones
3

Baños
1

Parking
No

Ref. JV14105

165.000€

Casa en Venta · Mollet · Centro

CASA DE PUEBLO
Casa tipo dúplex en el centro, reformada de diseño, consta 
de 3 habitaciones, 1 baño, salón y cocina americana, 
balcón.

m2

76
Habitaciones
3

Baños
1

Parking
No

Ref. JV14178

146.000€

Piso en Venta · Mollet · Col·legis Nous

PISO CON PARKING
Piso de 1 habitación, 1 baño completo, amplio salón, cocina 
independiente. Ventanas de aluminio, suelos de gres, 
calefacción, A/A. Con plaza de parking.

m2

56
Habitaciones
1

Baños
1

Parking
Si

Ref. JV13670

166.000€

Piso en Venta · Mollet · Centro

PISO EN EL CENTRO
Frente al Parc de Les Pruneres. Finca con ascensor. Consta 
de 2 habitaciones, baño completo, amplio salón-comedor, 
balcón, cocina independiente. Ventanas aluminio y A/A.

m2

73
Habitaciones
2

Baños
1

Parking
No

Ref. JV14182

Certificación 
Energética 231.900€

Piso en Venta · Mollet · Can Borrell

PISO CON PARKING Y PISCINA
Espectacular piso de 3 habitaciones, 2 baños, cocina de 14 
m², salón con salida a balcón. Calefacción. Piscina, parking 
y zona comunitaria.

m2

105
Habitaciones
3

Baños
2

Parking
Si

Ref. JV14176

Certificación 
Energética

Certificación 
Energética

Certificación 
Energética

Certificación 
Energética

Certificación 
Energética

Certificación 
Energética

Certificación 
Energética
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Delegació Mollet del Vallès
Passatge Sant Miquel, 12
08100 Mollet del Vallès
T. 93 579 33 33
mollet@fincasleon.com

Delegació Montornés del Vallès
Onze de Setembre, 29
08170 Montornés del Vallès
T. 93 568 35 45
montornes@fincasleon.com

Delegació Montmeló
Avinguda Pompeu Fabra, 3
08160 Montmeló
T. 93 572 30 73
montmelo@fincasleon.com

¡Enamórate
de tu nueva 
vivienda!
Encontramos tu 
nueva casa, y 
¡nos ocupamos 
 del resto!

Colaboramos y compartimos con más de 130 inmobiliarias ¡Ven a vernos!

Buscamos la 
vivienda que 
te enamorará

Proyectamos 
la mejor 
reforma

Financiamos 
la compra y la 
reforma en la 
misma hipoteca

EJEMPLO

Compra-Venta 200.000€
Gastos 24.000€
Reforma 30.000€

Total 254.000€

Aportación de 
forma habitual 94.000€

Aportación con 
la propuesta 
de reforma 57.500€*

*El diseño de la reforma consiste en la entrega de un dossier con presupuesto 
global, 4 renders, plano con distribución actual y plano con la distribución futura. 
La financiación está sujeta a los criterios de riesgo de la entidad financiera.
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‘El món s’acaba’, deia Xavier Grasset en l’època de Catalunya Ràdio. 
Aquesta frase que jugava a la ironia i l’humor s’ha convertit gairebé en 
certesa. Fa anys que la comunitat científica alerta dels perills del canvi 
climàtic, davant la incredulitat de gran part de la població i la indiferència dels 
poders econòmics i, sovint, polítics. I és així com aquesta setmana s’han viscut 
algunes de les conseqüències del maltractament que els humans han infligit 

al planeta. L’onada de calor, amb 
temperatures que van superar els 
40 graus a bona part de la comarca 
i que no s’hi havien registrat mai, 
és una de les conseqüències més 
evidents del canvi climàtic. 

Però també hem vist la  
transcendència d’aquest augment 

de la calor i la sequera que comporta, amb uns incendis que en major o menor 
mesura –6.000 hectàrees cremades a les terres de l’Ebre, però també petits  
incendis arreu del territori vallesà– ens avancen quin és el futur previsible i 
obren un altre debat, el de la gestió del territori. I, per acabar-ho d’adobar, el 
clima ha contribuït a uns nivells de contaminació elevats, tant en partícules 
en suspensió, com en diòxid de nitrogen i ozó. Un altre problema que afecta 
directament la salut que està lluny de resoldre’s. Si no volem viure en un desert 
irrespirable, no només cal conscienciar la ciutadania, sinó que cal que les  
administracions apliquin mesures valentes ja, sense més excuses.

EL MÓN S'ACABA 
Editorial

Amb aquest avantprojecte
s'intenta avançar en la 

mercantilització dels serveis
públics i en abandonar part del 

poder que l'administració retenia

Cal que les administracions 
apliquin mesures valentes
per lluitar contra les 
conseqüències del canvi climàtic

a llum del sol,
oh, tan càlida, tan bella!
Aconsegueix entrar
gràcies a la teranyina

verda de les fulles.
Tan exquisida, tan necessària,
aconsegueix acariciar la pell
d’una noia.
La noia,
de pell com la xocolata,
marcada per l’amarg càstig,
corre com una gasela.
Deixant un estigma
de sang a les fulles;
la noia corre.
Corre del seu fosc passat,
corre per un nou color pel seu futur.

Itziar Escobar Sala
4art. ESO Institut La Sínia

L
COLORS PEL FUTUR

Amb la col·laboració de 
Niu d'Art Poètic de Parets

Racó poètic

Poema de creativitat des de la talaia d’una 
noia de quinze anys que se sent posseïda 
per la llum i els colors, descobrint-hi la 
seva pròpia imatge en el temps. La mè-
trica lliure, tant en les estrofes com en el 
nombre de síl·labes és una abraçada a la 
llibertat que desde la mirada jove sent els 
impactes de la natura en la seva pell que 
d’una teranyina, el vent amb la col·labora-
ció de la llum i el color, en fan una carícia, 
desvetllant la il·lusió que té en la poesia la 
seva millor expressió. 

Però la noia no en té prou amb la carícia, 
vol sentir els efectes del seu comportament 
a partir del seu coneixement físic, imitant la 
gasela en la seva cursa. I la lliçó és molt im-
portant perquè el dolor que es pot patir no 
impedeix viure, “la noia corre”. I corre per 
oblidar el passat que no la convenç perquè 
vol un futur millor, simbolitzat pel color que 
la natura li regala. El color i la llum projec-
ten la imatge de la veritat i aconsegueixen 
que la vida esdevingui un poema.

Bústia
De pobles i ciutats

El passat 15 de juny vaig assistir, per pri-
mer cop, a una sessió d’investidura d’un 
alcalde i del seu equip de govern. L’acte va 

tenir lloc a la sala de plens de l’Ajuntament 
de Mollet del Vallès. Un baptisme que a vol-
tes em podia recordar la graduació de l’ESO 
del meu fill. Primer els familiars i després el 
gruix d’amics, fidels i curiosos, com jo. Em 

al fixar primer el posicionament 
de la Marea Blanca de Catalunya 
i la Plataforma en Defensa de la 
Sanitat Pública del Baix Vallès, en 

relació a l’avantprojecte de llei de contractes 
de serveis a les persones que està tramitant 
el Parlament de Catalunya i que s'ha rebate-
jat com a llei Aragonès. La directiva europea 
fixa que “cap disposició de la present Direc-
tiva obliga els estats membres a subcontrac-
tar o externalitzar la prestació de serveis 
que vulguin prestar ells mateixos o a orga-
nitzar-los d'una altra manera que no sigui 
mitjançant contractes públics”.

Per tant, la decisió de si un servei públic és 
gestionat per l'administració o bé se subcon-
tracta o s'externalitza és una decisió política, 
que ha de prendre cada govern o administra-
ció. Menteixen aquells que ens repeteixen el 
mantra que és la UE qui “obliga” a externalit-
zar i contractar tercers. Al que sí obliga la UE 
és a implementar  aquesta directiva i si es tria 
l’opció de contractació pública o concertació 
per a la gestió dels serveis públics.

Des de la Marea Blanca de Catalunya en 
l’àmbit del Servei Nacional de Salut i del con-
junt dels serveis de protecció social entenem 
que com a garantia dels drets bàsics i fona-
mentals de la ciutadania és la gestió directa la 
millor fórmula de prestació dels serveis pú-
blics segons abundant bibliografia i experièn-
cia. No pas la contractació o concertació amb 
tercers, que per a nosaltres és un mecanisme 
que transfereix recursos públics al sector pri-
vat amb la possibilitat de lucre privat.

L’opacitat, la ineficiència, l’encariment i 
l’allunyament de les persones usuàries, i en 
massa casos la corrupció que generen, ens 
reforcen en la nostra reivindicació de sepa-
ració nítida del sistema públic de salut ver-
sus el sector del negoci de la sanitat. Aquest 
sistema dit de col·aboració público-priva-
da-“social”, que ha estat criticat i desacon-
sellat des del mateix Tribunal de Comptes 
europeu, no és el sistema que volem.

Així a Marea Blanca de Catalunya neguem 

No a la 'llei Aragonès'
la major i els objectius pretesos en aquest 
projecte en gestació que esperem i lluitarem 
perquè no esdevingui llei. Tanmateix, a més 
del rebuig global i a la totalitat, podem ra-
onar alguns elements dels quals discrepem 
dins l’articulat presentat. 

És significatiu que a l’exposició de motius 
es parli d’un ampli ventall de serveis i pres-
tacions que tenen com a finalitat el benestar 
i la millora de la qualitat de vida de la ciuta-
dania… sense esmentar en cap moment el ca-
ràcter de serveis públics de molts d’aquests 
serveis que després esmenta expressament, 
caràcter que ve donat per la necessitat de ga-
rantir  drets fonamentals de les persones.

Aquest avantprojecte permet contrac-
tar-ho tot, situant en el mateix sac fins i 
tot les mal anomenades “prestacions sa-
nitàries” de l’article 27, que és la activitat 
sanitària pública. Amb aquest avantprojec-
te s’intenta avançar amb un gran pas en la 

mercantilització dels serveis públics i en 
abandonar gran part del poder que la prò-
pia administració retenia a la interpretació 
i compliment subjectiu del contracte. Confi-
gura un contracte gairebé civil que no admi-
nistratiu atés l’ample marge de l’administra-
ció en configurar el propi contracte.

Evidentment ateses aquestes conclusions 
el posicionament de la Marea Blanca de Ca-
talunya i la nostra plataforma no pot ser al-
tre que rebutjar frontalment l’Avantprojecte 
de Llei de contractes d’atenció a les perso-
nes. Per tot això, demanem i tenim la inten-
ció de presentar mocions als pobles i ciutats 
del Baix Valles per rebutjar l'actual  l’avant-
projecte de Llei de contractes d’atenció a les 
persones que s'està tramitant al Parlament 
de Catalunya i per conformar una taula de 
grups parlamentaris, agents socials i movi-
ments socials per consensuar una llei que 
garanteix els servesi públics de gestió direc-
ta amb garanties socials.

C

ANTONIO   
LÓPEZ   

 Portaveu de la Plataforma en 
Defensa de la Sanitat Pública 

del Baix Vallès (PSPBV)

Promou:

L’Editorial, als efectes previstos a l’article 32.1 paràgraf segon del vigent TRLPI, s’oposa expressament a que qualsevol de les pàgines d’aquesta obra o parts d’ella siguin utilitzades per a la realització 
de resums de premsa. Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només pot realitzar-se amb l’autorització dels seus titulars, llevat d’excepció 
prevista per la llei. Dirigeixi’s a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necessita fotocopiar o escanejar fragments d’aquesta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)
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Alguns dels serveis que 
oferim: Acompanyaments per 
a la creació de cooperatives i 
per transformar una associació 
o una SCP en una cooperativa

Seu fixa: Granollers
Punts coop: Montornès, 
la Garriga i Sant Celoni 
(cada dos dimarts)

5a Taula Territorial 
de l’ESS: “Propostes 
de transició cap a una 
comarca agroecològica”

Dimarts 09·07·2019
De 17 h a 19.30 h

Lloc: Tarambana (Cardedeu)
Organitza: Ateneu Cooperatiu 
del Vallès Oriental

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

Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental

Agenda

www.ateneucoopvor.org @ateneucoopvor info@ateneucoopvor.org

- D'on sorgeix la Jornada sobre ESS i 
l'Estiu Cooperatiu?
- Arnau: L’Estiu Cooperatiu no s’enten-
dria sense les primeres jornades d’eco-
nomia social i solidària, que l’any passat 
vam organitzar per primera vegada a 
Sant Celoni de la mà també de l’Ateneu 
Cooperatiu del Vallès Oriental.
- En què va consistir la primera jor-
nada?
- Arnau: L'any passat vam fer una fira 
de productes de quilòmetre 0 amb di-
ferents productors del territori. Aquest 
any, però, hem volgut canviar perquè 
vam creure en la necessitat de donar 
suport a projectes embrionaris que es-
taven sorgint al territori. Des de La Clau 
i des de l’Ateneu Cooperatiu crèiem que 
era un espai idíl·lic i perfecte per do-
nar-los aquest suport.
- Per tant, en què han consistit 
aquests canvis que menciones?
- Arnau: Hem volgut ser més realistes i 
més propers amb aquells projectes que 
ens envolten, i és per això que hem can-
viat el format, perquè sigui un format 
més pensat i més pausat i que ens porti 
a una reflexió. Crèiem que des d’aquests 
espais s'havia de donar suport a projec-
tes com la Universitat Popular del Baix 
Montseny –un projecte embrionari que 
està sorgint– com també el grup impul-
sor de cohabitatge de Sant Celoni i els 

que han sorgit arreu del Baix Montseny.
- Què és una universitat popular?
- Lorena: Una universitat popular és 
un projecte d’educació de base comu-
nitària, és a dir, creat a partir de les 
persones, que pretén crear i compartir 
coneixement, en el sentit de saber ex-
periències de diferent mena.
- I amb quins objectius us formeu al 
Baix Montseny?
- Lorena: La intenció d'una universitat 
popular és aprendre per plaer, per actu-
ar, per emancipar-nos, per alliberar-nos, 
per ser més conscients del món en què 
vivim, d’allò que podem fer i que està a 
les nostres mans, sobretot en un sentit 
de transformació personal i social.
- Per últim, què és el model d'habitat-
ge cooperatiu?
- Lali: Des de La Dinamo apostem pel 
model d’habitatge cooperatiu en cessió 
d’ús com una alternativa d’accés a l’ha-
bitatge impulsat de forma autogestiona-
da i a través de l’autoorganització de les 
persones dels municipis i els territoris, 
i a través de la propietat col·lectiva dels 
habitatges. De manera que és un model 
que permet accedir a un habitatge de 
forma estable i flexible, sense tenir la 
propietat individual de l’habitatge, sinó 
a través de la propietat col·lectiva, i per 
tant d’accés a l’habitatge a través d’un 
dret d’ús.

Jornada sobre Economia 
Social i Solidària (Sant Celoni)
L'Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental vam par-
ticipar el passat 15 de juny de la primera activitat 
de l'Estiu Cooperatiu de La Clau (Sant Celoni), 
que es tractava de la Jornada sobre Economia So-
cial i Solidària. Durant la jornada vam entrevistar 
Arnau Amadó (La Clau), Lorena Soria (Universitat 
Popular Baix Montseny) i Lali Daví (La Dinamo).

va sorprendre, primer de tot, el respecte 
institucional, les formes i la fredor de l’acte 
durant el qual es va donar veu a tots els por-
taveus dels diferents partits amb represen-
tació allà presents. 

Els dies previs s’havien difós un reguitzell 
de notícies contradictòries vers la forma-
ció d’un govern local. La lògica després de 
veure els resultats de les eleccions locals 
hauria apuntat a una reelecció plàcida amb 
un gairebé trenta cinc per cent de suport de 
vots per a la primera força política. A més, 
les dues formacions –a l'alça- que el seguien 
a certa distància no sumaven per arrabas-
sar-li l’Alcaldia. 

Un cop en els prolegòmens de les presen-
tacions, em vaig fixar en la figura d’una per-
sona que havia estat les darreres setmanes 
en l’ull de l’huracà, éssent més l’objecte del 
desig d’uns que dels altres. Em refereixo a 
en Xavi Buzón. Home d’esquerres des de 
ben jove, format al barri humil de la Florida, 
de l’Hospitalet de Llobregat i instal·lat des 
de fa un grapat d’anys a la nostra ciutat. Pot-
ser no sigui un gran orador –ni falta que ens 
fa donat el gran nombre de venedors de fum 
de l’actualitat– però, en canvi, la seva hones-
tedat ha estat clau per no crear una coali-
ció forçada a desbancar el clar guanyador. 
Moviment lícit, encara que estrany, malgrat 
les bones intencions d’algun dels seus agre-
gats. Quant els discursos, la majoria d’ells 
conciliadors i amb caire cooperatiu, va gri-
nyolar una proclama que invocava en veu 
alta i amb llengua castellana una República 
catalana que no hagués canviat el devenir 
del que estava passant. Desconcertant, si 
més no. 

Un altre sentiment  en la mateixa línea es 
lamentava d’un pacte a Barcelona que enca-
ra no s’havia produït. Part del respectable li 
ho va recriminar. Sortosament, la sessió va 
concloure sense més incidents, tota vegada 
que cadascú es va votar a si mateix, per la 
qual cosa els escollits van ser els deus mem-
bres que encapçalaven la candidatura gua-
nyadora. 

Darrera les felicitacions creuades i un 
sentiment d’alleujament, me’n vaig anar 
en pau, congratulant-me que ni fora del 
consistori ni dins van haver-hi escridas-
sades, insults ni aldarulls. No van haver-hi 
ni vencedors ni vençuts –com en el film de 
Stanley Kramer-. Tots amb l’ànim d’aportar 
alguna cosa en un futur proper. Vaig tornar 
a creure en la política amb l’esperança que 
el (maleït) procés acabi raonablement bé. 
Mentrestant, he constatat fa pocs dies com 
en altres pobles o indrets rurals, on viuen 
aïllats en una realitat paral·lela, no tocant 
de peus a terra, els tripijocs han fet un mal 
servei a la tan preuada democràcia –amb la 
segurament posterior desafecció ciutadana. 
Per sort o desgràcia, som ciutat, som Mollet. 
Convivim envoltats per diferents cultures i 
procedències d’arreu. 

 àlex aguilera / mollet del vallès

El Calderí, plany i joia
Fa uns anys cel·lebràvem la urbanització 
de la penúltima gran extensió agrícola de 
Mollet: La Vinyota. Ara toca El Calderí, pro-
jecte encara més celebrat per la política 
local i nacional i ciutadania en general. Hi 
haurà però qui, ancorat en un passat ja su-

perat, nostàlgic del suposadament plàcid i 
tranquil Mollet d'abans, la cosa no li farà 
el pes. Qui tingui una predilecció cap als 
espais naturals, temerà la massificació o 
l'augment de la contaminació; hi ha qui es 
plany per la pèrdua dels espais més fèrtils 
i de la seva biodiversitat i d'aliments km 0, 
trànsit,etc. Tot plegat tòpics dels utòpics 
ecologistes o ambientalistes que encara 
corren; gent fora de la realitat, del progrés, 
del desenvolupament. Bufanúvols i natu-
ralistes no tenen en compte els avantatges 
econòmics del projecte i el desitjable crei-
xement de Mollet; que cada vegada neces-
sitem més pisos i que cada dia ve més gent 
d'arreu del món a treballar a Catalunya –a 
treballar o pel que sigui, faltaria més. Que 
es consolin pensant que a partir d'ara ja no 
hauran de patir més. 

Aquest era el darrer espai verd i agrícola. 
I el Calderí ja era la calderilla. Tampoc han 
de patir pel nostre dèficit agrícola, ja que 
quan, aviat, amb l'imminent peak oil, l'en-
cariment del petroli no permetrà com ara, 
menjar tomàquets de Polònia ni taronges 
de Sudàfrica, hi haguem de tornar al camp, 
ja trobarem les solucions adients. Aterrant 
les sobreres plantes automobilístiques i 
auxiliars, p.e. recuperant-ne el sòl, el més 
fèrtil que tenia el nostre país. Cosas veredes. 
Més aviat del que hom pensa. Per exemple, 
Repsol ja treballa per recuperar els plàstics 
dels abocadors; irrompen els camions amb 
catenària –com els trolebusos– a Europa i 
Nissan acaba de fer-nos fora el 70 % dels 
treballadors.

Amb aquestes lletres crec que he reflectit 
el sentir general. No el meu, és clar.

esteve maspons / mollet del vallès

No més eleccions
Atenció que els polítics ens prenen el pèl 
una altra vegada. Cansa que la política amb 
els seus polítics de torn sigui tan curta de 
mires i ens intentin prendre el pèl als ciuta-
dans. Si tornen a demanar-nos votar un cop 
més, ja no sé les que portem aquest any.

Perquè els polítics ja van demostrar que 
són incapaços de dialogar entre ells i em 
nego a votar una altra vegada, fins que tin-
guin els uns i els altres el resultat que de-
sitgen i tenen en ment. La vida no és així. 
No tornar a votar és el que hauríem de fer 
la majoria dels ciutadans perquè deixin de 
prendre'ns d'una vegada el pèl, no acudir 
més a les urnes. Estan jugant amb el nostre 
futur mentre el seu està més que resolt no-
més per ser polítics.

Que governin d'una vegada, els ciuta-
dans ja els van dir com amb els seus vots, 
dialogar o pactar i, en la majoria de casos, 
amb pactes antinaturals ja fins i tot ho hem 
acceptat. Es manipula el que desitgen amb 
els seus vots els ciutadans per ser una cosa, 
segons s'explica, democràtica. D'acord, bé. 
Però senyors no més aixecada de camisa, 
els toca treballar en entendre que per això 
se'ls paga i molt bé, per cert. Prou d'elecci-
ons ja saben el que pensa el ciutadà, ara en-
tenguin-se vostès.

david creus / barcelona

Les cartes i imatges han de fer constar el nom i cognoms de l’au-
tor, l’adreça, un telèfon de contacte i el document d’identitat. Els 
escrits han de tenir una extensió màxima de 20 línies. En cas que 
es depassin, la redacció es reserva el dret d’escurçar-les.
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MOLLET. Tot està a punt per a la 
posada en marxa dels World Ro-
ller Games 2019. La ciutat molle-
tana acollirà els Mundials de la 
disciplina de Roller Derby, que co-
mençaran el proper dimarts 9 de 
juliol al pavelló municipal de la Ri-
era Seca, i finalitzaran el dissabte 
13. Mollet serà una de les subseus 
dels Roller Games, que tenen com 
seu principal Barcelona, on es dis-
puten la majoria de les competi-
cions. De fet, el municipi molletà 
serà l'única de les quatre subseus 
–les altres tres són Terrassa, Sant 
Cugat i Vilanova i la Geltrú– que 
acollirà totes les fases d'una mo-
dalitat, en aquest cas, la de Roller 
Derby. Aquesta disciplina esporti-
va es dividirà en dues competici-
ons: el mundial femení sènior i el 
mundial masculí sènior. 

Aquest dissabte s'enllestiran 
els últims preparatius al pavelló 
Riera Seca. S’acabaran de pintar 
les línies i polir els últims detalls 
perquè dimarts comenci a rodar 
el Roller Derby.

Sis països participants
En total, a Mollet, participaran sis 
països: Espanya, Estats Units, R.P. 
Xina, Japó, Índia i Austràlia. Es-
tats Units és la selecció favorita, 
tot i que s'espera que l'espanyola 
també faci un bon paper. Per la 

Els World Roller Games arrenquen 
al pavelló de Riera Seca dimarts

WORLD ROLLER GAMES  MOLLET ACOLLIRÀ LA DISCIPLINA DE ROLLER DERBY, AMB EL MUNDIAL MASCULÍ I FEMENÍ, EN QUÈ PARTICIPARAN SIS PAÏSOS

CARTELL  Fragment del cartell dels Mundials de Roller Derby de Mollet

aj. mollet

seva part, Austràlia també és una 
selecció potent. En els World Ro-
ller Games Nanjing 2017, on no-
més es va celebrar la competició 
de dones, Austràlia i Espanya van 
completar el podi per darrere de 
les nord-americanes.

Aquest esport, majoritàriament 
femení, consisteix en un circuit 
ovalat on corren dos equips amb 
cinc patinadores cadascun. Cada 
equip puntua cada cop que una 
d'elles, la jammer, avança jugado-
res contràries. Les demés no pun-
tuen: ajuden a obstaculitzar les 
corredores de l'altre equip.

Pel que fa al calendari de Roller 
Derby, destaquen els partits de la 
selecció espanyola: Espanya-Aus-
tràlia –en el Mundial masculí– i 
Índia-Espanya –en el femení–, que 
es disputaran el dimarts dia 9. El 
primer es jugarà a les 16 h, i el se-
gon a les 12 h.

En aquest primer dia de com-
petició es disputaran els enfron-
taments corresponents a una 
primera fase classificatòria. A 
més dels partits d’Espanya, es ju-
garan, en la categoria femenina, 
Xina-Austràlia, Estats Units-Xina 
i Austràlia-Índia. I, en la catego-

ria masculina, Austràlia-Xina, Ja-
pó-Estats Units i Xina-Japó.

Els quatre primers classificats 
de cada categoria accediran a les 
semifinals. I, les finals masculina 
i femenina, tindran lloc el 13 de 
juliol, a les 12 i a les 13.30 h del 
migdia, respectivament.

Tota la competició de Roller 
Derby es jugarà al pavelló de la 
Riera Seca. Les entrades tenen un 
preu de 16 euros per a les finals i 
6 per als partits classificatoris; i es 
poden adquirir al web dels Roller 
Games: www.wrg2019.com.

4.500 atletes en total
Els World Roller Games són el 
major esdeveniment mundial que 
agrupa els campionats del món de 

Impacte econòmic

Tal com apunten des de l'Ajuntament 
de Mollet, el fet d’acollir uns World 
Roller Games, aportarà uns beneficis 
econòmics a la ciutat; ja que, a part 
dels esportistes, vindran molts acom-
panyants que, a més d’anar a veure 
les proves, generaran una despesa en 
allotjament i en hotels de Mollet, i en 
comerços i en restaurants.

EL ROLLER DERBY 
GENERARÀ BENEFICIS 
ECONÒMICS A MOLLET

les 11 disciplines de Roller Sports, 
tals com Scooter, Patinatge artís-
tic, Skateboard o Roller Derby.

La primera edició va tenir lloc a 
Nanjing, a la Xina, el setembre del 
2017. La d'enguany serà la sego-
na, on hi participaran uns 4.500 
atletes d'uns 160 països. L'estima-
ció de visitants és de 120.000. 

QUATRE BAIXVALLESANS PARTICIPARAN 
EN LES DIFERENTS DISCIPLINES 

 El molletà Adrián Navarro, i el montornesenc Erik Ávila, representaran Espanya 
als World Roller Games dins del Campionat d’Scooter, el 5 i el 6 de juliol. Per la 
seva part, la molletana Júlia Marco competirà amb el CP l'Aldea en patinatge 
artístic, el dissabte 13 a partir de les 19 h. I, el paretà Pau García competirà aquest 
diumenge a partir de les 15.40 h. La televisió local Vallès Visió retransmetrà les 
competicions dels esportistes locals a més de la disciplina de Roller Derby que es 
farà a Mollet entre el dimarts 9 i el dissabte 13 de juliol. Oferirà les finals tan de la 
categoria femenina com de la masculina, i també els partits classificatoris.  
A més, Vallès Visió emetrà les competicions més destacades. 

El montmeloní Aarón Martín, campió d'Europa
El jugador de Montmeló Aarón Martín s’ha proclamat campió d’Europa 
amb la Selecció Espanyola  Sub-21. Espanya va derrotar la Selecció 
d’Alemanya per 2 gols a 1 en la final de l’Europeu Sub-21, amb gols de 
Daniel Olmo i Fabián Ruiz. El lateral esquerre juga actualment al Mainz 
05 de la Bundesliga i va ser convocat amb la Selecció lluïnt el dorsal 3.

El Mollet HC rep la selecció belga
L'equip sènior del Mollet Hoquei Club disputarà 
un amistós de pretemporada contra la selecció 
absoluta de Bèlgica aquest divendres 5 de 
juliol. El partit es jugarà a les 20 h al pavelló 
municipal de la Riera Seca.
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Campionats
del mÓn 
DE ROLLER
DERBY

Pavelló Municipal 
d’Esports Riera Seca
Mollet del Vallès

Consulta tota la informació a www.molletvalles.cat
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PARETS. El Teatre Can Rajoler va 
acollir el divendres passat al ves-
pre una nova edició de la Nit de 
l’Esport de Parets del Vallès, que 
va premiar els millors esportistes 
paretans de la temporada 2018-
2019. Pel que fa als guardons, es 
van repartir cinc tipologies de pre-
mis diferents: millors esportistes 
individuals, millors esportistes 
d’esports d’equip, millors equips 
i dos reconeixements especials: 
el premi al foment dels valors de 
l’esport i un reconeixement a una 
activitat esportiva destacada.

Pel que fa als millors esportis-
tes individuals, els guanyadors 
van ser Sara Gómez –del Club At-
letisme– i Bruno Marco –del Club 
Patí. Gómez va recollir el premi 
per la seva tercera posició a la 
prova dels 100 metres llisos en la 
final A del Campionat de Catalu-
nya Júnior de Clubs. I, per la seva 
part, Marco va ser premiat pels 
seus campionats de Barcelona i 
de Catalunya, pel subcampionat 
d’Espanya, per una setena posició 
al Campionat d’Europa i per la vic-

sílvia ferran

PREMIS  SARA GÓMEZ, BRUNO MARCO, SILVIANA VIADELLA I RUBÉN ARRANZ, ELS GUANYADORS

La Nit de l'Esport premia els 
millors esportistes paretans

tòria a la Copa d’Alemanya 2019. 
A més, disputarà enguany de nou 
l’Estatal, que se celebrarà del 17 al 
20 de juliol a Parets.

D’altra banda, en la categoria 
de millors esportistes d’esports 
d’equip, els guardonats van ser Sil-
viana Vidiella –del Club Bàsquet 
Parets– i Rubén Arranz –del Futbol 
Sala–. Vidiella va ser premiada ar-
ran d’haver estat subcampiona de 
lliga amb l’equip Mini de Nivell A, 
haver-se classificat pels campionats 
de Catalunya i haver-se proclamat 
campiona del Torneig Internacio-
nal de Cambrils amb el CB Parets, 
amb una mitjana de 21 punts per 
partit. A més, Vidiella ha participat 
en les proves de preselecció de la 
selecció catalana. I, per la seva ban-
da, Rubén Arranz, va ser guardonat 
amb motiu d’haver estat el porter 
menys golejat de la categoria amb 
una diferència de més de deu gols 
amb el segon equip. A més, va ser 
un jugador clau de l’ascens del ca-
det B a Segona Divisió Catalana.

Pel que fa als millors equips de 
la temporada, es van premiar, en 

primer lloc, el Club Futbol Parets, 
pel seu ascens històric a Primera 
Catalana i el campionat de lliga 
de Segona. I, en segon lloc, es va 
guardonar el Mini Negre Femení 
del Club Bàsquet, pel seu subcam-
pionat de lliga de Nivell A, la ter-
cera plaça a la fase final i el cam-
pionat en el torneig internacional 
de Cambrils.

Dos reconeixements especials
En la categoria del foment dels va-
lors de l’esport, l’entitat guardo-
nada va ser el Cadet B del Futbol 
Sala Parets pel gest de solidaritat 
que van demostrar amb un juga-
dor de l’equip de Mataró lesionat 
de gravetat durant un partit.

Per últim, l’activitat destacada 
que es va reconèixer enguany va 
ser la Caminada Popular organit-
zada conjuntament per la Penya 
Blaugrana Parets i l’Agrupament 
Escolta i Guia Sant Jaume, per ser 
una de les activitats esportives re-
ferents tant al municipi com a la 
comarca, amb més de 300 partici-
pants en la darrera edició. 

CAN RAJOLER  El teatre paretà va acollir la gala de la Nit de l'Esport paretana

GRANOLLERS CUP  EL SORRALET VA ACOLLIR 26 PARTITS

Montornès, seu d'handbol internacional
Montornès va acollir –de forma improvisada i per primera vegada– la 
Granollers Cup, el torneig d'handbol base més important del sud d'Europa. 
La situació d’onada de calor va obligar l’organització a canviar de lloc els 
partits previstos en pistes exteriors i traslladar-los a seus cobertes de la 
comarca. La col·laboració de l'Ajuntament i el Club d’Handbol Montornès 
amb l’organització de la Granollers Cup va permetre que el municipi 
acollís, per primera vegada, partits internacionals d'aquest esport, que es 
van disputar a la pista de la carpa polivalent El Sorralet. En concret, durant 
el dissabte i el diumenge, es van jugar 26 partits corresponents a les  
categories infantil i cadet –tan en masculí com en femení–; on van  
participar des d'equips de la comarca –com el Juventut de la Llagosta 
o l’Handbol Sant Fost–, passant per equips del País Valencià, País Basc, 
Andalusia, Israel, França, Alemanya, entre altres procedències.

ajuntament de montornès

El Joventut Handbol 
va competir amb dos 
equips masculins
LA LLAGOSTA. El Joventut Handbol 
La Llagosta va participar a la Gra-
nollers Cup 2019 amb dos equips: 
el cadet i l'infantil masculins. 
D'una banda, l'infantil va caure 
en el partit dels setzens de final, 
contra el Joventut Handbol Mata-
ró. I, d'altra banda, el cadet no va 
aconseguir accedir a la fase final 
del torneig i va quedar eliminat a 
la fase de grups.

L'Handbol Parets 
va perdre una final 
contra el Granollers
PARETS. L'Handbol Parets va acon-
seguir classificar un conjunt per 
a les finals de la Granollers Cup. 
Va ser l'equip en categoria júnior 
masculí, que va disputar la segona 
final del torneig, però va perdre 
contra el júnior del Balonmano 
Granollers, amb un resultat de 13 
a 19. El Parets va ser l'únic club 
del Baix Vallès amb presència a 
les finals del torneig.
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LA VIDA ESTÀ FETA 
DE PETITS MOMENTS, PERÒ 
EL MÉS IMPORTANT ETS TU.

... i mol t mes l

.
,

Més de 200 activitats dirigides setmanals, 
piscines, màquines Technogym, fisioteràpia, 
entrenadors personals, Xpress Classes,

W W W . C A N A R I M O N . C A T

Carrer del Ferrocarril, 80 - 84. Mollet del Vallès, Barcelona
93 570 60 97 · info@canarimon.cat

CLUB ESPORTIU MUNICIPAL CA NʼARIMON

30,50€QUOTES
DES DE

*  Consulta condicions. 

Gaudeix
del teu Club. 
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PARETS. L’alpinista Sergi Mingote 
va culminar dimecres (a les 14 h 
hora catalana) el cim del Nanga 
Parbat (8.126 metres). Després 
d’una llarga i dura travessa, l’es-
portista d’elit paretà va coronar 
el cinquè vuit mil en menys d’un 
any, que se suma als ja assolits:  
K2, Manaslu, Broad Peak i Lhotse.
El Nanga Parbat és una muntanya 
situada a la serralada del Karako-
ram (a l’Himàlaia). És la novena 
més alta del món i una de les més 
perilloses, ja que, al llarg de la his-
tòria, un centenar d’alpinistes han 
perdut la vida a l’hora d’intentar 
escalar-la; i, per aquest motiu, l’ano-
menen la muntanya assassina.

Mingote ha conquerit el seu cim 
en la seva segona expedició al Ka-
rakoram en menys d’un any. Ara, 
el paretà sortirà des del Camp 
Base del Nanga Parbat i es des-
plaçarà fins al del Gasherbrum en 
helicòpter.

El Gasherbrum I i el Gasher-

s.m.

ALPINISME  NOMÉS LI QUEDA L'ASCENCIÓ A UN PIC MÉS PER ASSOLIR EL REPTE 3X2X8000

Mingote conquereix el cim 
del Nanga Parbat (8.126 m)

brum II són els dos cims de més 
de 8.000 metres que eren l’objec-
tiu de Mingote en aquesta expedi-
ció a l’Himàlaia. El Nanga Parbat 
és la tercera muntanya que se 
suma a aquesta expedició i que 
el de Parets va decidir coronar 
recentment per assolir una bona 

preparació de cara a la part final 
del repte solidari 3x2x8000.
Només que faci un dels dos Gas-
herbrums haurà aconseguit el 
seu gran repte (i rècord Guiness), 
que era conquerir sis vuit mils en 
menys d’un any i sense l’ajuda 
d’oxigen artificial. 

FENT CIM  El nanga Parbat és el cinquè 8.000 en menys d'un any

mollet hoquei club

MARTÍ MORENO I MARC ROJO  Ambdós han passat per la pedrera del Mollet

MOLLET.  L’equip sènior del Mollet 
Hoquei Club ha fet oficial la incor-
poració de dos nous jugadors for-
mats a la base de l'entitat de cara 
a la propera temporada.

D’una banda, Martí Moreno, de 
24 anys, torna al club molletà, on 
es va formar en les categories de 
base fins a juvenil. Llavors, More-
no va marxar a jugar al Manlleu, 
amb el qual va competir a Nacio-
nal Catalana i Nacional Estatal. 
Als últims quatre anys ha jugat al 
Cerdanyola.

D’altra banda, el Mollet ha in-
corporat Marc Rojo, de 19 anys, 
que també va ser format a la casa. 
Rojo ha jugat tres anys al Cerdan-
yola i un altre a l’Espanyol.

Segons apunten des del club 
molletà, aquestes dues incorpo-
racions permeten “fer un salt 
de qualitat” pel que fa a la plan-

tilla; i, a més, d’aquesta manera, 
tot l’equip sènior estarà format 
únicament per jugadors que han 
passat per la pedrera del Mollet. 

HOQUEI PATINS  PLANTILLA FORMADA PER HOMES DE LA CASA

El Mollet fitxa dos jugadors 
formats a la base del club

Esport de base

50 nens i nenes del Benfica van par-
ticipar al Torneig Internacional Base 
2019 que va organitzar el Mollet Hoquei 
Club el divendres de la setmana pas-
sada. L’esdeveniment va comptar amb 
la presència destacada del club portu-
guès com a club estranger. També va 
participar el CHP Bigues i Riells. Tots 
tres clubs van disputar un triangular 
amb cinc equips de cada entitat, for-
mats per nens i nenes d’entre 4 i 9 anys.

EL BENFICA VISITA EL 
MOLLET HOQUEI CLUB

Dos jugadors del 
CB Mollet, amb la 
Selecció Catalana
MOLLET. El jugador del CB Mollet, 
Imanol Martínez, i qui serà juga-
dor del club la pròxima tempora-
da, Miquel Segarra, van ser convo-
cats amb la selecció catalana U20 
per disputar el Torneig Internaci-
onal de Bàsquet d’Andorra, que es 
va disputar del 26 i al 30 de juny. 
Catalunya va guanyar un partit, 
però va perdre els altres tres.

BÀSQUET
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CULTURA

PARETS. L’espectacle de dansa 
Euphoria coproduït per la compa-
nyia i estudi de dansa Fòrum Lica-
no Dance Company i la productora 
manresana Sàndal Produccions va 
debutar el passat cap de setmana 
a Lliçà de Vall. L’estrena en la qual 
participaven nou noies pareta-
nes d'un total de 15 figurants va 
comptar amb vuit funcions i va 
acollir  més de 800 espectadors.

Segons expliquen des de l’orga-
nització, “la resposta del públic 
ha estat molt positiva. S’ha po-
gut comptar tant amb ciutadans 
del poble, com amb programa-
dors culturals, actors i actrius, 
tècnics i altres professionals 
del sector”. Per la seva banda, 
els assistents van destacar “el 
poder i la màgia de la història 
que s’explica i la gran feina de 
les ballarines que sent noies 
d’entre 9 i 16 anys demostren 
una gran professionalitat a l’es-
cenari”.

L’espectacle va tenir lloc a la 
pista poliesportiva coberta de 

Més de 800 persones presencien 
l'espectacle de dansa 'Euphoria'

ESCENA  NOU NOIES PARETANES PARTICIPEN EN AQUEST ESPECTACLE QUE FINS A LA TARDOR FARÀ 50 FUNCIONS A CATALUNYA

euphoria- maria alzamora

PROFESSIONALS Les ballarines de Fòrum Licano Dance Company assagen una mitjana de 10 hores setmanals

Lliçà de Vall, on es va muntar una 
carpa geodèsica construïda espe-
cíficament per aquesta producció. 
"L’espai és un element clau en 
la funció i convida els especta-
dors a descobrir l’univers oní-

ric de la proposta", assenyalen 
els promotors de l'esdeveniment.

L'obra explica la història d'Arlet 
una noia que es fa gran i té el som-
ni de convertir-se en maga. "És 
la història d’Arlet i la de totes 
les dones que tenen un somni", 
afegeix l'organització. "Lluita, 
elegància, força i constància. 
Una història poderosa protago-
nitzada per vuit noies, entre els 
nou i els setze anys". afegeix. 

Després de la primera actuació, 
Euphoria els propers 13 i 14 de 
juliol a Figueres començarà una 

gira per Catalunya. Aquest estiu, 
l'espectacle ja està programat al 
Festival White Summer de Pals i a 
la festa major de Manresa. La pro-
ducció seguirà amb més represen-
tacions durant la temporada de 
tardor per poblacions com Iguala-
da, Girona o Barcelona en més de 
50 funcions previstes. 

La companyia Fòrum Licano 
Dance Company és una escola on 
les ballarines treballen a un nivell 
de rendiment professional, fent 
una mitjana de deu hores setma-
nals de classes.  

Contes a la fresca amb la 'BiblioParc 2019'
En el marc del BiblioParc 2019 de Parets s'organitza el pròxim dimarts 
a les 18 h una lectura de contes a l'aire lliure a càrrec de Txiki. Sota el 
títol d'Animació Esbojarrada l'activitat es durà a terme al parc la Linera i 
durarà fins a les 20 h. La setmana següent serà el torn per la companyia 
Les Granotes i el seu espectacle L'aneguet lleig.

Una tarda per a 'gamers' a Mollet
La Marineta serà escenari aquest divendres a 
les 17.30 h del Summer Gamer Day. La tarda 
de videojocs organitzada per l'Ajuntament 
comptarà amb una competició de Rocket 
League, de Pokemon sol i luna i de Brawl Stars.

PARETS. El termini d'inscripció del 
Talent Parets acabava el dilluns 
passat, però l'esdeveniment, pro-
gramat pel diumenge 28 de juliol 
durant la festa major, finalment 
no se celebrarà. La manca de par-
ticipants inscrits en el concurs 
artístic ha estat el motiu de la 
cancel·lació. Així ho ha anunciava 
dimecres l'Ajuntament que assen-
yalava que "ha quedat cancel·lat 
per les insuficients inscripcions 
rebudes durant el període de 
presentació de vídeos". Així ma-
teix, el consistori afegia que "les 
persones inscrites, dues forma-
cions i una individual, tindran 
la possibilitat d'actuar durant 
la festa major a l'escenari del 
parc la Linera el dilluns 29 de 
juliol".

Aquesta hauria estat la 4a edi-
ció de l'esdeveniment, i en aques-
ta s'havien augmentat els premis: 
un de 500 euros i dos de 250. 
Amb tot, l'edició no veurà la llum 
tot i que la de l'any passat va ser 
la més participada amb 15 grups 
o artistes individuals.

El concurs per mostrar habili-
tats artístiques a l'escenari de la 
festa major va ser una aposta de 
l'anterior govern que va estre-
nar-se el 2016 i que comptava 
amb la col·laboració de l'escola de 
dansa Elite Dance i el Centre d'Es-
tudis Musicals Maria Grever.  

ESPECTACLES

Es cancel·la el 
concurs 'Talent 
Parets' per manca 
de participants
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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 tráfico. 
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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dissabte 6

diumenge 7

divendres 5

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

La calor seguirà sent pro-
tagonista aquest diven-
dres i s'incrementarà res-
pecte a ahir, amb valors 
força alts i cel totalment 
serè.

La calor no vol afluixar. 
Ben al contrari, el termò-
metre encara s'enfilarà 
més, amb el cel entera-
nyinat de núvols alts.

Cel amb núvols alts i mit-
jans, que a la tarda seran 
convectius, amb algunes 
tempestes cap al nord i 
temperatures més baixes.

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

DIJOUS, 27 35ºC 20ºC 33ºC - 24 km/h SSE

DIVENDRES, 28 41ºC 21ºC 39ºC - 23km/h SW

DISSABTE, 29 36ºC 23ºC 35ºC - 23 km/h SW

DIUMENGE, 30 32ºC 21ºC 30ºC - 26 km/h SSE

DILLUNS, 1 31ºC 22ºC 29ºC - 29 km/h SSE 

DIMARTS, 2 31ºC 21ºC 28ºC - 29 km/h SSE

DIMECRES, 3 32ºC 22ºC 31ºC - 32 km/h SSE

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

BAIX VALLÈS. El grup molletà de 
Faustí el rondallaire i la Banda les 
Contrades va presentar el darrer 
24 de juny el videoclip del seu 
tema Bongo en el qual denuncia la 
situació que viuen molts primats a  
Catalunya. "En Guillem, el nostre 
bateria va visitar la Fundació 
Mona i va quedar molt impac-
tat", explica David Argemí que 
encarna a Faustí el rondallaire. 
Va ser allà on va conèixer la his-
tòria del Bongo, un ximpanzé que 
el 2000 va arribar al centre situat 
a Riudellots amb dos anys d'edat 
molt prim, desnodrit i traumatit-
zat després de viure amb un en-
trenador de ximpanzés que es de-
dicava a llogar-los per a anuncis, 
espectacles de circ i de televisió. 
Aquesta història va inspirar Ar-
gemí per escriure una cançó que 
ja fa més de mig any que porta als 
seus espectacles. El Bongo apareix 

una segona vida a aquests ani-
mals", diu el Faustí per afegir que 
aquest dissabte es podrà escoltar 
la cançó d'en Bongo a la Festa de 
Palou a Granollers.  i

en un show en el qual un bruixot 
vol acabar amb les festes de poble. 
"Ara hem decidit fer el videoclip 
per donar visibilitat a la feina 
de la fundació, ja que allí donen 

faustí el rondallaire

MÚSICA  LA CANÇÓ VA SORGIR DESPRÉS DE CONÈIXER EN BONGO A LA FUNDACIÓ MONA

El maltractament als primats, 
tema del videoclip d'en Faustí

DAVID ARGEMÍ La banda va estrenar el clip el passat 24 de juny 

SANT FOST. Júlia Quintana Tissier 
ha estat la guanyadora del 20è 
concurs de cartells de la Festa 
Major de Sant Fost 2019. Així es 
va donar a conèixer el dimarts. 
L'obra presentada amb el pseu-
dònim La Festa Major la fa el po-
ble ha estat escollida entre les 11 
que s'han presentat a concurs. "El 
jurat format per cinc persones, 
dos membres de la comissió de 
la festa major, dos tècnics de 
l'Ajuntament i un artista local, 
ha valorat la creativitat, l'al·lu-
sió a elements molt nostres com 
són l'edifici de l'Ajuntament, els 
Gegants i altres motius de fes-
ta", expliquen des del consistori.  
La presentació del cartell dóna el 
tret de sortida simbòlic i festiu a 
les celebracions de la festa major 
2019 i la seva imatge es repro-
duirà en tota la publicitat.

Així mateix, el dimecres tam-
bé es va anunciar que quedava 
obert el termini de presentació 

POPULAR  JÚLIA QUINTANA HA ESTAT LA DISSENYADORA

La festa major de Sant
Fost ja té el seu cartell

de documentació per al servei de 
bars de la Festa Major. Els bars i 
entitats del poble poden optar-hi 
i tenen fins al dimecres vinent 
per fer efectiva la seva petició a 
través de l'Oficina d'Atenció Ciu-
tadana de l'Ajuntament. i

MOLLET. CRA’P presenta un espec-
tacle el diumenge al parc de les 
Pruneres on mitjançant la dansa, 
les arts marcials i les màscares, 
s'acosta a l'espectador a les di-
ferents cultures performatives 
d’Àsia. Es tracta de Sobrevolant 
Àsia un projecte del centre Kala-
rigram d’Auroville, Índia, amb la 
col·laboració de l’espai Nassara del 
Masnou i l’Ajuntament de Mollet. 
L'entrada és gratuïta. i

CRA'P porta a Mollet
un espectacle de 
ball i arts marcials

aj. mollet

ELS BALLARINS Hi col·labora l'espai Nassar del Masnou

DANSA  'SOBREVOLANT ÀSIA' ÉS UN PROJECTE DEL CENTRE KALARIGRAM D’AUROVILLE, A  L'ÍNDIA

MARTORELLES. La Unión Cultural 
Andaluza de Martorelles (UCAM) 
organitza aquest dissabte el seu 
festival de final de curs. L'esdeve-
niment que es celebrarà al Pati de 
la Masia de Can Carrencà a partir 
de les 18 h i acabarà a les 20 h, 
comptarà amb actuacions dels 
quadres de ball de l'entitat entre 
altres activitats. Aquesta festa a 
la Masia tanca un curs molt es-
pecial per la UCAM en el qual ha 
celebrat el seu 30è aniversari. i

La UCAM tanca el 
curs amb una festa 
a Can Carrencà

MOLLET. Aquest dissabte l'Asso-
ciació de Veïns de Plana Lledó ce-
lebra el seu 8è sopar de Convivèn-
cia. L'esdeveniment es celebrarà a 
la plaça Cinco Pinos a partir de les 
21 h. De totes maneres les perso-
nes que ho vulguin poder perso-
nar-se a l'emplaçament a les 20 
h per agafar lloc. L'acte consistirà 
en un sopar en el qual els veïns 
han de portar el menjar. Després 
del sopar hi haurà un ball i la festa 
s'allargarà fins a la 1 h. i

L'Associació de 
Veïns de Plana Lledó 
per la convivència

aj. sant fost

CARTELL DE LA FESTA
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UNA FESTA MAJOR DE 
MONTMELÓ BANYADA
PER LA CALOR

A més de la gresca amb actuacions musicals de gran nivell, la calor va ser la gran 
protagonista de la festa major de Montmeló. Com a conseqüència de les altes 
temperatures registrades la setmana passada diverses activitats es van veure 
afectades. La caminada de gegants va haver de modificar el seu recorregut o el 
castell de focs es va anul·lar per risc d'incendi. i

aj. montmeló
POPULAR  EL CASTELL DE FOCS ARTIFICIALS ES VA ANUL·LAR PER LA CALOR I EL RISC D'INCENDIS

BAIX VALLÈS. El passat diumenge 
es va celebrar la 17a Bicicletada 
del Besòs, que va servir per su-
mar #kmcontraelcàncer. Tot i les 
elevades temperatures, que van 
fer davallar el nombre previst de 
participants, finalment 357 ciclis-
tes van prendre part de la prova.

A les 9.30 h van iniciar camí 
231 ciclistes des de Granollers, 
39 des de Montornès i 11 des de 
Montmeló. A les 10.30 h s’hi van 
afegir els participants que pre-
nien la sortida en els punts d’in-
corporació de Montcada i Reixac 
(24) i Santa Coloma de Gramenet 
(52). Passades les 10.30 hores, van 

arribar els primers ciclistes al Parc 
Fluvial del Besòs, i els darrers ho 
van fer cap a les 12 hores.

Entre tots van sumar 7.057 km, 
apadrinats per l’empresa Grifols a 
0,20 €/km. L’objectiu fixat per Gri-
fols era apadrinar 15.000 km i, tot 
i no haver-se assolit aquesta xifra, 
la multinacional ja ha anunciat que 
aportarà tota la quantitat prevista. 
A més, van fer donacions l’empre-
sa Sorea, Drenatges Urbans del 
Besòs (DUB), Merck, Derypol, i 
Velutex Flock. En total, es van re-
captar 8.500 euros, que es reparti-
ran entre la Fundació Oncovallès i 
l’Hospital Sant Joan de Déu. i

La bicicletada 
del Besòs recapta 
8.500 euros 

POPULAR  TOT I LA CALOR VAN PARTICIPAR-HI 357 CICLISTES

El teatre molletà de Can Gomà 
ofereix un 'Tastet de dansa'
MOLLET. L'Escola de Música i Dansa de Mollet oferirà diversos dies de 
dansa al teatre molletà de Can Gomà a partir del dilluns. Sota el títol de 
Tastet de dansa, tots aquells joves de 12 a 16 anys que vulguin ballar, 
tingui o no coneixements, podran acostar-se a les 11 h del dilluns, del 
dimecres, del dilluns 15 de juliol i del dimecres 17 al teatre. i

consorci besòs tordera

ARC D'ARRIBADA Els primers participants van creuar meta a les 10.30 h

Mollet acull el 'Gazpacho por Sevillanas'
El passat dissabte unes 250 persones van assistir al parc de Can Mulà amb 
motiu del Gazpacho por Sevillanas. Aquest esdeveniment organitzat pel 
Centre Cultural Andaluz de Mollet, va comptar amb les actuacions dels 
quadres de ball Triana, Arte i Compàs i Nuevos Aires. i

centre cultural andaluz

TRADICIONAL  L'ACTE VA COMPTAR AMB 250 ASSISTENTS 

MOLLET. El grup de teatre d'adults 
de La Tramolla estrena aquest 
diumenge a les 20 h la seva da-
rrera creació, l'obra del drama-
turg espanyol José Luis Alonso de 
Santos La Estanquera de Vallecas. 
Aquesta peça s'ambienta en els 
anys 80, quan dos joves poc ex-
perimentats intenten atracar un 
estanc del barri madrileny de Va-
llecas. La situació es complica per 
la reacció de la senyora Justa i els 
veïns del carrer.

L'obra, dirigida per Ferran Ji-
ménez, serà a la Sala Fiveller i les 
entrades, a 5 euros, es posaran a 
la venda el mateix diumenge. i

La Sala Fiveller es 
trasllada al Madrid 
dels anys 80

TEATRE
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Per a totes aquelles persones que s’atrevei-
xen amb pizzes amb personalitat i fusió de 
gustos, aquí teniu la PIZZA DELICATESSEN!

Sobre una base de tomàquet s’hi troba 
una gustosa i cuita vedella picada que va 
acompanyada del gust explosiu del format-
ge blau i la crema de llet. I tot això, amb una 
capa de formatge emmental que aconsegui-

rà que gaudeixis d’aquesta combinació de 
gustos tan equilibrada. Per fer que el sopar 
sigui encara més rodó, tria un bon vi a la 
mateixa pizzeria. 

La Tomate Magique també ofereix piz-
zes sense gluten per a persones celíaques. 
Ningú té excusa per no tastar les pizzes 
artesanes d'aquesta pizzeria molletana!

Pizza Delicatessen
Amb vedella picada, formatge blau 
i crema de llet

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

pizzerialatomatemagique.com
SUGGERIMENT
GASTRONÒMIC

Ramón Casas 1, 618412788 - Mollet del Vallès

DESAYUNOS, 
TAPAS,  
BOCATAS,  
PLANCHA.

te

Av. Lluís Companys, 26 - Masia Can Serra
08150 Parets del Vallès 

Tel. 93 172 83 99 · 640 114 095
canserradelpadro@gmail.com

facebook.com/canserradelpadro
C. d’Antonia Canet, 6. Mollet | Tel. 93 570 88 61 
reserves@elvellnou.cat | www.elvellnou.cat

Cocina variada
distinta cada día

Productos de
PROXIMIDAD

SLOW COOKMENÚ DIARIO

MENÚ
EJECUTIVO

CARTA
Fin de semana

RESERVA TAULA

LA LLAGOSTA
LA FAMILIA
Menú i carta
c/ Estació
93 182 24 85
PIM PAM PUM BURGUER
Hamburguesaria
Av. 11 de setembre, 80
659 94 13 81 
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
606 94 18 30

MOLLET
CAL MARFÀ
Cuina casolana 
i tradicional
Prat de la Riba, 13
93 593 00 04 
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
D'GUST RESTAURANT
Cuina casolana
Pl. Major, 7
645 66 66 06
EL GARBÍ
Entrepans i tapes
Pompeu Fabra, 20
93 593 49 28
EVA
Cuina tradicional
Avda. Gaudí, 62
93 593 21 16
KENFIR
Braseria 
Joaquim Mir, 57
93 570 85 93
LA LLAR D’EN TARIEL
Braseria - Cafeteria
Pompeu Fabra, 42
93 570 05 46
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

Guia de restaurants
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