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EN PORTADA

seRgi escuDeRo

Proposta cultural

El Grup d'activitats culturals de Mo-
llet convida a presentar curtmetratges 
fantàstics el dia 13 d'agost a partir de 
les 21.30 h amb motiu de la festa ma-
jor. Les bases de participació es po-
den trobar a www.fantasmoll.com i les 
inscripcions estaran obertes fins a l'1 
d'agost. 

EL GAC CONVIDA A 
FER CURTMETRATGES

FOTO DE FAMÍLIA  En finalitzar la presentació, les colles de Torrats i Morats es van fer una fotografia conjunta amb l'autora del cartell per celebrar l'aniversari

Una festa major marcada per la
celebració dels 25 anys de les colles
Morats i Torrats recuperen actes antics en 
una programació que tindrà com a caps de 
cartell Mojinos Escozios, Hotel Cochambre 
i l'actor català Joan Pera, com a pregoner

MOLLET. La festa major de Mollet té 
un abans i un després de l’edició 
del 1995. Aquella va ser la prime-
ra en què van participar les colles 
dels Torrats i els Morats. D’allò ja 
fa 25 anys i, des d’aleshores, l’in-
crement en el nombre i la varietat 
de les activitats així com l’amplia-
ció dels dies festius extraoficials 
li han dibuixat una cara molt més 
animada a l’esdeveniment i ha do-
nat motius suficients perquè els 
joves decideixin quedar-se al mu-
nicipi durant alguns dies d’agost. 

La celebració d’aquest primer 
segle de vida de les colles serà 
l’ingredient principal de la gresca 
estiuenca, que enguany se cele-
brarà del 17 al 20 d’agost, mal-
grat que les activitats de les colles 
començaran el dia 12. En total, hi 

haurà 121 actes, entre els que des-
taquen els concerts de dos incom-
bustibles: Mojinos Escozios Hotel 
Cochambre, i l'actuació de Momo 
–amb el seu tribut a Queen–; la 
Festa Fricandera –amb dj’s de RAC 
105–; la diada castellera amb la 
participació de la colla local, dels 
Minyons de Terrassa i dels Xics de 
Granollers i el pregó, enguany a 
càrrec de Joan Pera. L’actor català 
de cinema i teatre, que el 2015 va 
rebre la Creu de Sant Jordi, és veu 
de Woody Allen i de Rowan Atkin-
son –l'Escurçó Negre, Mr. Bean– i 
també es va fer molt popular pel 
duet còmic amb Paco Morán. 
“Agraeixo enormement tota la 
feina de les colles i de la vintena 
d’entitats que de forma altruista 
dinamitzen i aposten per la cul-

tura a la ciutat des de fa anys”, 
va dir Josep Monràs, l’alcalde, en 
la presentació de la festa major di-
marts a l’Ajuntament. Pert la seva 
part, Aitor Millán, cap de colla dels 
Torrats, apuntava que enguany es 
volen recordar els 25 anys de les 
colles “amb diversos actes an-
tics renovats i destinats a tots 
els públics”, va explicar. “Una co-
lla no tindria sentit sense l’altra 
i ens hem de felicitar per tots 
aquests anys.  Volem aconseguir 
el màxim de participació possi-
ble”, va sentenciar José López, cap 
de colla dels Morats, qui, a més, 
va anunciar que organitzaran sis 
actes solidaris "per donar veu a 
aquells que ho necessiten".

Morat i Torrat d'Honor
Enguany, el Morat i Torrat d’Ho-
nor serà per a la Colla Gegantera 
de Mollet, que també està cele-
brant el seu primer quart de segle 
i per a Rafael Ferran Wally, el dis-
senyador del primer logotip dels 
mocadors de les dues colles i qui 
també ha dissenyat els d’aquesta 

edició especial.
Per finalitzar l’acte, es va desta-

par el cartell de la festa major, dis-
senyat per Elena Nieto, una pare-
tana amb molta relació amb Mollet 
del Vallès, com per exemple haver 
treballat en aquest mateix diari. Ara 
té una empresa de disseny gràfic. 
“Volia donar-li un aire tradicio-
nal per l’aniversari de les colles i 
que fos figuratiu perquè tothom 
si pugui sentir identificat. Els dos 
personatges que hi apareixen, un 
noi i una noia, van en la mateixa 
direcció en una mostra de res-
pecte i convivència, que és allò 
que volem per a aquestes festes”, 
va explicar Nieto.

Des del govern municipal es va 
informar que durant la festa major 
es reforçarà la seguretat i s’incre-
mentaran els serveis de neteja. A 
més, es continuarà implementant 
el circuit per prevenir i interve-
nir en les agressions sexuals. A la 
nit hi haurà un punt lila situat al 
parc de Can Mulà i durant el dia 
n’hi haurà un altre que anirà mo-
vent-se per la ciutat. A més, tin-

drà lloc una campanya de difusió 
amb l’eslògan Només sí és sí, que 
es podrà llegir en els gots i els to-
vallons i s’instal·laran banderoles 
al parc i l’envelat amb les frases A 
Mollet cap agressió, Construïm una 
ciutat lliure d’agressions sexistes i 
LGTBIfòbiques o Si no em respectes, 
m’agredeixes.

Una altra campanya que es des-
envoluparà durant la festa serà per 
conscienciar dels riscos del consum 
d’alcohol i altres drogues. El dilluns 
es posarà un punt d’informació al 
parc per fer prevenció sobre el con-
sum de l’acohol amb els menors i 
joves, amb 4 educadors que tindran 
informació, alcoholimetres i que 
sortiran també a controlar els es-
pais exteriors.  sergi escudero
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SOCIETAT
El Consell d'Europa premia MolletEl Síndic de Greuges rep 13 visites a Sant Fost
Mollet ha estat reconeguda a Estrasburg per 
l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa 
pel seu compromís i promoció de “l’ideal
europeu”. Els regidors Mireia Dionisio i Raúl 
Broto van recollir el premi el passat 27 de juny.

El Síndic de Greuges va rebre un total de 13 visites en el seu
desplaçament a Sant Fost –a la Llera– el passat 19 de juny.
Concretament es van fer 11 queixes i 3 consultes i les problemàtiques 
plantejades van ser temes relacionats amb consum, sanitat, urbanisme 
o medi ambient. Totes les visites menys una eren de veïns del poble.

MOLLET. Joan Condal, un jove mo-
lletà de 19 anys, va morir dimecres 
al matí atropellat per un tren a la 
sortida de l'estació de França (Mo-
llet-Sant Fost). El comboi de la línia 
R11 anava en direcció a Portbou i 
no tenia parada a l'estació de Mo-
llet-Sant Fost.

El noi hauria estat atropellat 
quan creuava les vies patinant amb 
patins en línia per un pas no habi-
litat, una circumstància que inves-
tiguen els Mossos d'Esquadra, qui 
assenyalen que es tractaria d'un 
accident. Però per esclarir els fets 
han obert una investigació.

Quant al servei de Rodalies, l'ac-
cident mortal va provocar la in-
terrupció de la circulació de trens 
entre l'estació molletana i Grano-

llers Centre fins a les 12.25 h, que 
va afectar les línies R2 nord, R8 i 
l'R11.

Fins al lloc dels fets van despla-
çar-s'hi dotacions de Bombers, 
ambulàncies i Mossos d'Esquadra, 
i quan aquests van retirar el cos 
es va reprendre la circulació dels 
trens, amb demores que van supe-
rar els 90 minuts.

Molletà vinculat a Sant Fost
Pel que fa al jove atropellat dime-
cres, Condal estava empadronat 
i vivia actualment a Mollet, però 
també tenia un fort vincle amb Sant 
Fost de Campsentelles.

Concretament havia estudiat 
a l'Institut Alba del Vallès i havia 
format part de l'Agrupament Es-

colta Galzeran des de ben petit i 
del Teatre Segle XX. De fet, des de 
l'institut santfostenc han lamentat 
la pèrdua a través de les xarxes so-
cials: "Sempre serà un dels nos-
tres. T'estimem i et portem al 
cor, Joan. L'Institut Alba està de 
dol. Molta força, família!".

Mollet exigeix obres a l'estació
L'accident, a més, també ha pro-
vocat reaccions que reclamen la 
millora de l'accessibilitat i la segu-
retat a l'estació, unes obres anunci-
ades per Renfe fa anys i que encara 
estan sense executar. De fet, una 
de les principals mancances que 
haurien de subsanar les obres és la 
instal·lació d'un ascensor que per-
metés la mobilitat entre andanes, 

un trànsit que, ara per ara, només 
es pot fer amb un pas subterrani 
amb escales o per sobre de les vies. 

D'una banda, l’alcalde de Mollet, 
Josep Monràs, ha exigit un cop més 
que es duguin a terme les obres que 
es van anunciar l’any 2016, amb 
el compromís de Renfe que esti-
guessin enllestides el 2017. Aquell 
mateix any, Renfe anunciava que ja 
havia adjudicat les obres tot i que 
problemes tècnics en l'adjudicació 
van fer endarrerir els treballs, que 
encara no s'han començat.

Per la seva part, el grup munici-
pal de Podem ha emès un comuni-
cat en què exigeix a Adif que, men-
tre no es duguin a terme aquestes 
obres, s'habiliti "de manera ur-
gent" un servei d'assistència de 

Àlex Recolons / Acn

MOLLET-SANT FOST Imatge d'un tren a la zona per on es va produir l'atropellament mortal dimecres

SUCCÉS  LA VÍCTIMA HAURIA ESTAT ATROPELLADA QUAN CREUAVA LES VIES PATINANT AMB PATINS EN LÍNIA PER UN PAS NO HABILITAT, A LA SORTIDA DE L'ESTACIÓ

Mor un jove de 19 anys de Mollet 
atropellat a l'estació de França

vigilants de seguretat i personal 
d'atenció al ciutadà en aquesta es-
tació. "És necessari i imprescin-
dible evitar imprudències i do-
nar suport a aquelles persones 
que pateixin problemes d'acces-
sibilitat en el cas que no puguin 
fer servir les escales", apunten 
des de la formació lila. 

EL 2013 ES VA PRODUIR EL DARRER
ACCIDENT MORTAL A MOLLET-SANT FOST
n El juny del 2013 es va produir un altre accident mortal a l'estació de Mollet-Sant 
Fost. En aquest cas, els familiars de les víctimes apuntaven que l’home, de 59 anys 
i veí de Vilanova i la Geltrú, hauria acabat de baixar del tren per anar a la feina, 
a Mollet. Els testimonis explicaven també que la víctima duia una bicicleta, que 
podria haver-se enganxat al tren, segons algunes hipòtesis, i que hauria caigut 
en l'espai que hi havia entre l'andana i el comboi del tren. Renfe va confirmar que 
l’atropellament es va produir a la part del darrere, un cop el tren va iniciar la
marxa, i el maquinista no se’n va adonar, ja que “el procés de tancament de
portes de pujada i baixada de viatgers s’havia completat, perquè, de no ser 
així, el tren no hagués pogut continuar circulant”, apuntava aleshores.

Mollet-Santa Rosa

Com ja va informar en la darrera edi-
ció del SomMollet, els ascensors de  
l'estació de Santa Rosa encara no estan 
en funcionament gairebé mig any des-
prés que acabessin les obres. Des de la 
Plataforma en defensa de la Sanitat Pú-
blica del Baix Vallès exigeixen "que els 
ascensors es posin en funcionament 
en la màxima brevetat possible". Tot 
plegat per acabar amb la barrera arqui-
tectònica actual.

ES RECLAMA QUE ELS 
ASCENSORS S'ACTIVIN
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DIJOUS 18 DE JULIOL. Era de can Carol
21h: Concurs de truites. Només Ous de 
gallines criades en llibertat    22h: Sessió 
de ball amb PD's I-One ft PD's Modjo

DIVENDRES 19 DE JULIOL. Plaça de l'església

NIT ECOFEMINISTA amb el Col·lectiu Mollet 
Feminista
20h: Taula rodona: Reflexions entorn el 
feminisme, l'antiespecisme i la 
ramaderia  
22h: Sopar vegetarià Km0. 7 €. Reserves 
al 625 57 06 58 o 699 02 22 22   22,30h: 
FESTIVAL  BOTIFARRA  A  LA CRISI XI
Adri Ese    Frecuencia Bandarra    Möndo 
Loco     K-LIU    PD's Skat-eòlikes

   

DISSABTE 20 DE JULIOL. Plaça de l’església
17h: Festa de l’escuma. Xocolata fresca   21h: 
SOPAR DE FESTA MAJOR AMB PRODUCTES 

ECOLÒGICS DE GALLECS. 
12 € tot inclòs. Carmanyola 1€ per cadira . 
Tiquets al Consorci, a l’Agrobotiga de 
Gallecs i a l’Esquella de Mollet. Reserves al 
687 450 118 o 93 579 06 78    23h: Ball amb 
l’orquestra Music Machine   03h: PD’s 

Modjo
DIUMENGE 21 DE JULIOL. Plaça de l’església
11h: Missa de Festa Major  12h: DIADA 
CASTELLERA amb Colla Jove de L’Hospitalet, 
Castellers de Castellar del Vallès i  
Castellers de Mollet   20h: Havaneres i rom 

cremat amb el grup REMS 
 

18-21 de juliol

festa major
Gallecs
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Especialistes en accidents de trànsit
Dret hipotecari i cessions de crèdit 
Divorcis - Desnonaments 
Llei 2ª oportunitat - Pensions d’invalidesa

Av. Burgos, 29 1ª planta 
Mollet  del Vallès

Tel. 93 570 73 09 
www.bufetespanol.com

BUFET ESPAÑOL MOREDA
ADVOCATS

è

PARETS. L'Ajuntament està tre-
ballant per evitar els actes incí-
vics durant la festa major amb 
diverses mesures, entre les quals 
destaca el tancament d'alguns 
carrers, amb accés exclusiu per 
a veïns. Concretament es tracta 
dels carrers Raval i Vapor i els 
entorns del parc de la Linera (de 
Sant Valerià a Sant Antoni Maria 
Claret) i el parc del Tren. També 
hi haurà dos agents de la Policia 
Local amb motocicletes que pa-
trullaran la zona permanentment 
durant les hores més conflictives.

Tot plegat sorgeix d'una reu-
nió que va mantenir la regidora 
coordinadora de Barris, Neus Jor-
dà, amb el veïnat de l'entorn del 
Barri Antic i el parc la Linera per 

recollir les seves inquietuds i po-
der compatibilitzar la festa major 
i les demandes dels joves amb el 
descans veïnal, i reduir l'impacte 
de l'incivisme i els conflictes pro-
vocats per l'afluència massiva de 
visitants.

Sobre tot plegat en va parlar Jor-
dà a RAP107: "Els veïns i veïnes 
del Barri Antic assumeixen que 
pugui haver-hi alguns proble-
mes puntuals, però el fet que 
els carrers estiguin tan bruts, o 
que hi hagi persones que facin 
les seves necessitats a les portes 
de les cases, o els crits i sorolls 
de matinada, és el que més els 
preocupa i el que intentarem 
controlar majoritàriament".

El govern també aposta per fer 

CIVISME SÓN ELS CARRERS RAVAL I VAPOR I ELS ENTORNS DELS PARCS DE LA LINERA I DEL TREN

Tancament de carrers contra 
l'incivisme per festa major

PARETS. La matinada de divendres 
passat (0.17 h) es va produir un 
nou incendi a Parets. En aquest 
cas va ser en un solar llindar a l'es-
pai de Cal Jardiner. Segons fonts 
municipals, la ràpida intervenció 
de Protecció Civil, Policia Local 
i Bombers va evitar que el foc, 
que avançava cap a Can Riera, es 
propagués, i es va aconseguir ex-
tingir-lo en només 20 minuts. La 
intervenció es va fer després de la 

trucada d'un veí que va alertar al 
112 i la Policia Local d'un punt de 
fum a la rodalia. El foc, que segons 
els indicis encara per confirmar 
podria ser provocat, va cremar 
prop de mitja hectàrea de camp. El 
cap de Protecció Civil, Pepe Mén-
dez, declarava divendres passat 
que hi va haver "una intervenció 
molt ràpida i això ha evitat que 
el foc es desplacés cap a la zona 
habitada de Can Riera". 

Aj. pARets

SUCCESSOS  VA SER LA MATINADA DE DIVENDRES PASSAT EN UN SOLAR PRÒXIM A CAL JARDINER

INCENDI A PARETS

S'apaga un nou foc que 
podria haver estat provocat

ELS ALCALDES DE CHILLUÉVAR I SANTO 
TOMÉ, CONVIDATS A LA GRESCA D'ESTIU
n El govern paretà ha convidat els alcaldes de les poblacions agermanades  
Chilluévar i Santo Tomé a la festa major d'estiu. D'aquesta manera, el batlle de 
Parets, Jordi Seguer, els ha manifestat en una carta la "màxima voluntat per 
continuar amb la relació entre els pobles". Hermanados-Agermanats és un 
projecte fruit del vincle entre les poblacions de Chilluévar, Santo Tomé i Parets 
que va néixer gràcies al fenomen migratori dels anys 60 i 70, dècades en què més 
de 600 persones procedents de la Sierra de Cazorla, a Jaén, van establir les seves 
vides a Parets. Mig segle després, les poblacions de Chilluévar, Santo Tomé i 
Parets es van agermanar per mantenir els vincles entre les poblacions.

una neteja exhaustiva dels carrers 
al matí. "No obstant això, no de-
pèn exclusivament del consis-
tori i demanem la col·laboració 
ciutadana per tal que tots i to-
tes puguem gaudir de la festa 
amb civisme", va dir Jordà.

D'altra banda, l'Ajuntament 
també instal·larà dos nous la-
vabos mòbils a la plaça Ildefons 
Cerdà per cobrir al màxim les 
necessitats i evitar actes incívics 
i les miccions a l'espai públic, i hi 
haurà servei permanent de neteja 
durant l'horari d'activitat al parc.

Per últim, els horaris dels con-
certs al parc la Linera es reduiran, 
i acollirà exclusivament els de mú-
sica en directe. D'aquesta manera, 
les discoteques es traslladaran al 
Casal de Joves Cal Jardiner durant 
els dies previs a la festa. Precisa-
ment al parc hi haurà un educador 
de carrer durant els concerts. 

PARETS. La piscina municipal Mi-
guel Luque acollirà diumenge (de 
10 h a 15 h) la 26a edició del Mu-
lla't per l'esclerosi múltiple. L’objec-
tiu és que durant un dia tothom pu-
gui mostrar la seva solidaritat cap 
a les 9.000 persones que pateixen 
aquesta malaltia a Catalunya ne-
dant en les piscines que participen 
en la campanya –una de les quals 
és la paretana– i recaptar fons per 
a la recerca i la investigació.

Tots els participants obtindran 
un diploma nominal amb els metres 
solidaris que han nedat, i també es 
pot col·laborar adquirint la tovallo-
la del Mulla’t, la samarreta, la bossa, 
el barret i una ampolla d’acer inoxi-
dable de 630 ml a la piscina Miguel 
Luque durant l’esdeveniment. En 
els últims anys, a més, Olis de Cata-
lunya també hi col·labora: per cada 
ampolla venuda durant el juliol, la 
marca cedirà un euro a la Fundació 
Esclerosi Múltiple. 

PARETS. L'associació Protectora 
d'animals de Parets organitzarà 
dissabte (20 h) a Can Butjosa la 
cinquena botifarrada solidària, 
que manté el lema 0 Abandona-
ments, 0 Maltractaments i té l'ob-
jectiu de recaptar fons per a la 
mateixa entitat.

Amb el tiquet (6 euros), els assis-
tents tindran dret a una botifarra o 
hamburguesa vegana, una beguda 
i a la participació del sorteig de les 
empreses, botigues i comerciants 
–Hotel Moderno BCN, Perruqueria 
canina Enea, El dentista de la vila o 
Gelato di Fabio– que com cada any 
fan una donació d'alguns dels seus 
productes.

A més de la part gastronòmica 
i de sortejos, també hi haurà mú-
sica a càrrec de la cantant Majida 
Brown i del dj Enric Bermúdez. 

SOLIDARITAT

La Protectora 
d'Animals
prepara la
5a botifarrada

Parets es mulla 
per l'esclerosi 
múltiple per 
26a vegada
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Divendres, 12 de juliol de 2019
A les 11h: Directe als rollers
A les 16.30 h: World Roller Games. Roller Derby. 
Semifinal masculina i femenina
Dissabte, 13 de juliol de 2019
A les 12h: World Roller Games. Roller Derby. 
Final masculina i femenina
A les 16h: Resum informatiu de la setmana
A les 19h: World Roller Games. Patinatge artís-
tic: quartets i xous
Dilluns, 15 de juliol de 2019
A les 20h: L’entrevista amb l’alcalde: Josep 
Monràs, alcalde de Mollet
A les 20.30h: La Jornada, amb Albert Maspons i 
Alba Castilla García
Dimarts, 16 de juliol de 2019
A les 20h: L’entrevista amb l’alcalde: Jordi 
Seguer, alcalde de Parets
A les 20.30h: Parlem-ne, amb Susanna Aguilera
Dimecres, 17 de juliol de 2019
A les 20h: L’entrevista amb l’alcalde: José A. 
Montero, alcalde de Montornès
Dijous, 18 de juliol de 2019
A les 20h: L’entrevista amb l’alcalde: Pere 
Rodríguez, alcalde de Montmeló

I a més VV Notícies cada dia a les 20 h, 22 h, 
00 h, 02 h, 04 h, 06.30 h, 9 h, 13.30 h i 15 h.

www.vallesvisio.cat

programació

MOLLET DEL VALLÈS
02/07 Nuria Grau Nadal 86 anys
03/07 Dolores Gil Martinez 80 anys
04/07 Antonia Del Campo Lozano 94 anys
06/07 Victoria Donoso Alonso 68 anys

MARTORELLES
05/07 Ana Maria Lorente Ramos 72 anys

SANT FOST DE CAMPSENTELLES
03/07 Sebastian Muñoz de la Corte 80 anys
04/07 Maria Dolores Conejo Agudo 74 anys
05/07 Faustina Torrents Castañe 93 anys

Dades facilitades per la Funerària 
Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols

Defuncions

27/06 Martín Bedoya Rodas (Mollet)

01/07 Alex Hurtado González (Mollet)

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

consentiment dels pares per ser publicats)

Naixements

MOLLET / PARETS. El paretà Albert 
Blasco, alumne de l'Institut Torre 
de Malla, va ser dimarts nomenat 
guanyador del 20è Premi Juvenil 
Vicenç Plantada, per reflectir en 
el seu treball de recerca de batxi-
llerat el testimoni de dos baixva-
llesans que van lluitar a la Guerra 
Civil en l'anomenada Lleva del Bi-
beró, en què van ser cridats a files 
joves d’entre 16 i 18 anys.

El Centre d’Estudis Molletans 
(CEM) ha guardonat el treball Del 
bressol a la batalla. Dos biberons 
del Baix Vallès, que recull el testi-
moni de dos joves, un de Parets –
Antoni Blasco, besavi de l'autor– i 
un de Mollet –Pere Torrents, que 
va morir al desembre–. El premi 
per al guanyador és una dotació 
econòmica de 350 euros i la publi-
cació de l’article al proper número 
de la revista Notes –serà el núme-

ro 35–, editada pel mateix CEM.
L'estudiant paretà va destacar 

que "ha estat molt complicat 
trobar testimonis de la Lleva 
del Biberó", i va assegurar que 
el seu objectiu era "recuperar la 
memòria i, sobretot, els valors 
de justícia i llibertat pels quals 
molts joves van donar la vida". 
Pel que fa als diners del guardó, 
va assegurar que té previst desti-
nar-los o a la matrícula de la uni-
versitat –vol estudiar Història– o a 
l'autoescola per treure's el carnet 
de conduir.

D'altra banda, el jurat també va 
voler reconèixer amb un accèssit 
el treball Els silencis de les oblida-
des de Franco, de Carla Alonso i 
Francina Ramiro, de l’Escola Sant 
Gervasi. D'aquesta manera, aquest 
article també estarà inclòs al 35è 
Notes. Ramiro explicava que, jun-

tament amb Alonso, han elaborat 
aquest treball que parla "sobre 
les vivències i experiències d'un 
seguit de dones que van patir la 
repressió franquista a Mollet". 
I ho van fer perquè trobaven que 
"no es parlava molt sobre el pa-
per de les dones en aquest perí-
ode", segons Ramiro, qui també 
va afegir: "Volíem que l'experi-
ència d'aquestes dones i tot el 
seu patiment mai s'oblidés i 
volíem conèixer molt millor la 
història del nostre poble".

Els altres dos treballs que es van 
presentar van ser Disseny de l'es-
tació WALTER, fet per Rubén Aci-
ego, Adrián Capelle i Roger Heras 
(Escola Sant Gervasi), i El primer 
dia, elaborat per Rocío Àbalos 
(Institut Mollet). Aquest darrer 
es penjarà al web de joventut de 
l'Ajuntament de Mollet.  s.carrillo

També es va lliurar un accèssit al treball 'Els silencis de les oblidades de Franco'
s.c.

FOTO DE FAMÍLIA  Els participants del certamen amb el regidor Raúl Broto i el director del CEM, Jordi Bertran

DIVULGACIÓ  EL PARETÀ ALBERT BLASCO GUANYA EL PREMI VICENÇ PLANTADA I PUBLICARÀ EL SEU TREBALL A LA REVISTA 'NOTES'

El testimoni de dos baixvallesans 
de la Lleva del Biberó, guardonat

s.c.

ALBERT BLASCO L'autor premiat

Certamen

Durant l'acte de lliurament del premi, 
el regidor del CEM, Raúl Broto, va as-
segurar que la d'enguany ha estat una 
de les edicions en què més ha costat 
al jurat decidir el vencedor. "Mai ha-
via vist tanta igualtat", va afirmar, en 
referència als anys que ell porta com a 
regidor delegat de l'àrea. Broto també 
va agrair als autors i autores la feina 
realitzada, que va més enllà del treball 
de recerca, ja que l'han hagut de con-
vertir en un article de divulgació. I per 
últim, també va destacar que el Premi 
Juvenil Vicenç Plantada és un dels pio-
ners que s’adrecen a treballs de recer-
ca de batxillerat.

UNA EDICIÓ
MOLT IGUALADA
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Iker Cabezuelo
Advocat

icabezuelo@cgcabogados.net

I si un hereu es 
nega a acceptar 
l’herència?
És molt habitual que les particions he-
reditàries es paralitzin perquè algun 
hereu es nega a acceptar la seva he-
rència.

Aquest cas és el previst a l’article 1005 
del Codi Civil que permet que “Qual-
sevol interessat que acrediti el seu in-
terès en què l’hereu accepti o repudiï 
l’herència podrà adreçar-se al Notari 
perquè aquest comuniqui al cridat que 
té un termini de trenta dies naturals 
per acceptar pura o simplement, o a 
benefici d’inventari, o a repudiar l’he-
rència. El Notari li indicarà, a més, que 
si no manifestés la seva voluntat en 
aquest termini s’entendrà acceptada 
l’herència pura i simplement”.

D’aquesta manera, si un dels cridats 
no accepta ni repudia, els interessats 
poden anar al Notari perquè li reque-
reixi mitjançant una acta de notificació 
i requeriment, i des d’aquest moment, 
en el termini de trenta dies naturals, es 
donarà un dels següents supòsits:

a) Que el requerit accepti purament o a 
benefici d’inventari.

b) Que renunciï.

c) Que no faci res, en aquest cas s’en-
tendrà que ha acceptat purament.

D’aquesta forma es posarà fi a aquesta 
paralització, i a l’herència jacent.

Finalment, hem d’assenyalar que fins 
passats nou dies després de la mort 
del causant, no es podrà intentar cap 
acció contra l’hereu perquè accepti o 
repudiï.

CONSULTORI

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

PARETS.  La Residència per a Gent 
Gran Pedra Serrada de Parets va 
celebrar dilluns la festa d'aniver-
sari d'Aurora Grau Sales, veïna 
de Parets i resident al centre, que 
va celebrar els 100 anys acompa-
nyada de familiars, l’equip de pro-
fessionals del centre i la resta de 
persones residents.

En el transcurs de l’acte, l’alcal-
de de Parets, Jordi Seguer, i la pri-
mera tinenta d'Alcaldia, Casandra 

Garcia, van lliurar-li una placa 
commemorativa i un ram de flors, 
i la directora de la Residència, 
Núria Bruguera, li va fer entre-
ga de la medalla centenària. Així 
mateix, la família li va preparar i 
llegir un escrit molt especial.

La Colla de Ball de Gitanes de 
Parets, a més, va oferir uns balls, 
entre ells una jota preparada es-
pecialment per a l’ocasió, ja que 
Grau va néixer a l’Aragó.  

fsm

GENT GRAN   LA FESTA D'ANIVERSARI VA TENIR LLOC DILLUNS A LA RESIDÈNCIA PEDRA SERRADA, AMB EL BALL DE GITANES INCLÒS

EN FAMÍLIA Aurora Grau, al centre, durant el seu centè aniversari

Festa a la Pedra Serrada pels 
100 anys de l'Aurora Grau

PARETS. Aquesta setmana s'es-
tà enllestint la primera fase del 
projecte de camins escolars de 
Parets, amb els treballs de pintu-

ra viària pendents en els passos 
de vianants situats als entorns de 
les escoles de primària Pau Vila, 
Acesco, Lluís Piquer, Nostra Se-

silviA feRRAn / Aj. pARets

MOBILITAT  MANCAVEN ALGUNS TREBALLS DE PINTURA VIÀRIA EN ALGUNS PASSOS DE VIANANTS DELS ENTORNS DE LES ESCOLES

A punt d'acabar la primera fase 
dels camins escolars a Parets

PAS DE VIANANTS  Un dels espais que s'havia de pintar

nyora de Montserrat, Vila Parietes 
i Pompeu Fabra.

Concretament, estava previst 
que les actuacions tinguessin lloc 
de dimecres a divendres en hora-
ri nocturn. Prèviament ja s'havia 
fet la senyalització dels camins 
escolars i s'havien instal·lat re-
ductors de velocitat als entorns 
de les zones escolars amb passos 
elevats. L'execució de tot plegat 
va a càrrec de l'empresa Proseñal 
i la redacció la va fer l'empresa 
barcelonina Udeu Arquitectura i 
Producció, SCP.

D'ara endavant, s'hauran de 
portar a terme les fases 2 i 3. En-
cara, però, falta estudiar quines 
seran les actuacions que es propo-
saran, però aquestes seran "sem-
pre consensuades amb escoles, 
famílies i comunitat educativa", 

L'execució de les tasques està anant a càrrec de l'empresa Proseñal

Consciència social

Els objectius principals dels camins es-
colars tenen a veure amb la mobilitat i el 
medi ambient. Sobre el primer aspecte, 
s'està treballant per transformar l'espai 
públic perquè el camí que els infants 
han de fer per arribar a l'escola sigui 
segur i sostenible, alhora que es fo-
menta la seva autonomia. I sobre el se-
gon aspecte, aquests camins també te-
nen uns efectes mediambientals amb la 
reducció de les emissions de CO2, ja que 
es redueix el trànsit i per tant, els pro-
blemes de congestió a les hores d'en-
trada i sortida dels centres. D'aquesta 
manera es consciencia la població so-
bre la necessitat d'adquirir hàbits salu-
dables com anar a peu a l'escola.

MILLORES DE
MOBILITAT I
MEDIAMBIENTALS

segons asseguren des del consis-
tori. Tampoc hi ha una data pre-
vista per a l'execució d'aquestes 
dues fases. 
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ALUMINIS

COEL
Fabricación, montaje, 

reparación de 
persianas y ventanas

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

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

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

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

¿Quieres ahorrar?
nosotros te ayudamos

COLOQUE MOTOR
A SU PERSIANA

Nuestros servicios

MOTORES PARA
TOLDOS CON MANDO
A DISTANCIA

MAMPARA DE DUCHA 
Versalles

MONTAJE INCLUIDO

MONTAJE INCLUIDO

MONTAJE INCLUIDO

* Hasta fin de existencias
149€
189€

319€
LLIÇÀ

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

+IVA

+IVA

+IVA

PARETS. El ple de Parets va apro-
var dijous de la setmana pas-
sada les retribucions que per-
cebran els diferents regidors 
–tant de govern com de l'oposi-
ció– durant els pròxims quatre 
anys, així com els diners que es 
destinaran als grups municipals. 
Tot plegat, un punt de la sessió ex-
traordinària en què la tensió en-
tre l'actual alcalde, Jordi Seguer, i 
l'exalcalde Francesc Juzgado es va 
fer més que evident.

Pel que fa a les retribucions 
destaca que s'han doblat els càr-
recs electes amb dedicació exclu-
siva, passant dels dos socialistes 
a finals del passat mandat –Fran-

cesc Juzgado i Paola Gratacós– als 
quatre del tripartit actual –Jordi 
Seguer (53.065,3 €), Casandra 
Garcia (51.500 €), Montserrat 
Folguera (48.925 €) i Lluís Mo-
reno (51.500 €)–. A més, també 
tindran dedicació parcial 4 dels 5 
regidors restants del govern: En-
rique Villegas (90%, 46.350 €), 
Neus Jordà (65%, 33.475 €), Kè-
nia Domènech (50%, 25.750 €) i 
Montserrat Lara (30%, 15.450 €). 
En conjunt, els vuit regidors amb 
dedicació de l'equip de govern 
actual percebran 83.960 euros 
anuals més del que cobraven anu-
alment els socialistes durant el 
darrer mandat.

D'altra banda, la regidora del 
govern Rosa Martí i els edils de 
l'oposició (PSC i Cs) cobraran per 
assistències, amb uns imports que 
també són més elevats que durant 
el darrer mandat: 350 euros als 
plens, comissions informatives 
dels assumptes del ple i junta de 
portaveus; 250 euros a la junta 
de govern local; 200 euros a les 
meses de contractació; i 150 eu-
ros a les comissions especials de 
comptes i a la resta de comissions 
d'àrea. Per últim, els grups polítics 
municipals també percebran 150 
euros mensuals per cada regidor 
electe integrant del grup, així com 
600 euros mensuals per grup.

CONSISTORI  TAMBÉ ES VA APROVAR QUE ELS GRUPS DE L'OPOSICIÓ TINGUIN REPRESENTACIÓ EN ELS CONSELLS INDUSTRIAL I DE L'ESPORT, ENTRE D'ALTRES

S'incrementen les retribucions als 
regidors del govern i de l'oposició

"que l'anterior govern va comp-
tar amb un assessor de comuni-
cació polític, i voltaria un sou de 
48.000 euros i prop de 64.000 
euros amb la seguretat social", 
aportacions que en aquests qua-
tre anys s'estalviaran, ja que el 
nou govern "no tindrà cap mena 
d'assessor polític".

Per la seva banda, la portaveu 
d'Ara Parets ERC, Kènia Domè-
nech, va afegir que seran "un 
govern auster en dietes i cotxe 
oficial". 

Per últim, el regidor del partit 
taronja, Manuel Losada, va justi-
ficar l'abstenció perquè "es com-
pleix la llei", ja que les retribu-
cions que es portaven a ple "no 
arriben als set càrrecs allibe-
rats que per número de pobla-
ció i habitants ens pertoquen a 
Parets". I també va valorar com 
a "important" la millora de les 
aportacions als grups municipals.

Representació per a l'oposició
El ple també va servir per aprovar, 
entre d'altres, els representants 
en els diferents òrgans dels quals 
forma part el consistori paretà. 
Com a  novetat, Seguer va destacar 
"la voluntat de màxima obertu-
ra", amb la incorporació de tots 
els grups polítics en diversos con-
sells i òrgans col·legiats, "els del 
govern i els de l'oposició", que 
era "una llarga reivindicació de 
tots els regidors que ens han 
precedit a l'oposició en aquest 
ajuntament".

Concretament els partits de 
l'oposició seran partícips del 
consell de l'esport municipal, la 
comissió assessora per la gestió 
de la residència centre de dia, el 
consell escolar, el consell indus-
trial de Parets i la junta local de 
seguretat.

Els socialistes es van abstenir, 
perquè haguessin fet "alguna al-
tra cosa diferent" i Losada (Cs) 
hi va votar a favor.  s.carrillo

s.c.

DURANT EL PLE  L'aprovació dels sous dels regidors va ser el punt més destacat de la sessió

Les retribucions es van apro-
var amb el vot en contra del PSC i 
l'abstenció de Ciutadans. El porta-
veu socialista, Francesc Juzgado, va 
afirmar que "el fet de passar d'un 
model a un altre representa que 
s'encareix tot entre 140.000 i 
150.000 euros anuals". També 
va lamentar que la distribució dels 
diners per als grups municipals 
perjudica els socialistes i beneficia 
els partits amb menys represen-
tants al consistori, en rebaixar-se 
32 euros l'aportació mensual per 
cada regidor electe i augmentar 
220 euros l'aportació mensual per 
grup.  "Tothom pateix un incre-

ment econòmic molt important, 
i els que hem sigut elegits gua-
nyadors d'aquestes eleccions 
amb 7 regidors, tenim un decre-
ment de 360 euros per mandat", 
va dir Juzgado en relació a aquesta 
modificació.

En aquest sentit, el batlle, Jordi 
Seguer, va apuntar: "És lògic que 
els partits que hem crescut, tin-
guem molta més dotació pres-
supostària com a grup munici-
pal, i vostès, que han passat de 
8 a 7, en tinguin menys". Sobre 
l'augment dels sous de l'equip de 
govern, Seguer també va recordar 

Els vuit regidors amb dedicació de l'equip de govern actual percebran 83.960 euros 
anuals més del que cobraven anualment els socialistes durant el darrer mandat

Kènia Domènech,
portaveu d'Ara Parets ERC:

"Serem un govern auster
en dietes i cotxe oficial"
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SANT FOST. L'Associació de pares i 
mares de l'Escola Bressol el Petit 
Roure de Sant Fost, juntament amb 
l'equip educatiu, van fer públic un 
manifest la setmana passada en el 
qual denunciaven la falta d'equi-
paments al centre per combatre 
les altes temperatures. El manifest 
que actualment ja ha estat signat 
per més d'un centenar de perso-
nes, arribava després de la forta 
onada de calor de l'última setma-
na de juny en què es van rondar 
els 40 graus de temperatura. "El 
28 de juny va ser el dia més crí-
tic", explica la Montse, la directora 
de l'escola bressol, per afegir que 
"aquest any s'ha avançat la ca-

lor". Va ser aquell dia quan segons 
el relat de la directora la situació 
va arribar al límit. "Teníem a tots 
els nens amb bolquers, els anà-
vem remullant periòdicament i 
també els donàvem molta frui-
ta", explica. "Molts estaven ma-
rejats i amb nàusees", afegeix. 
Per aquest motiu, la directora del 
Petit Roure va decidir trucar a Pro-
tecció Civil i a la Policia Local. "La 
policia va estar en contacte amb 

nosaltres tot el dia per assegu-
rar-se que estàvem bé, i per for-
tuna no vam haver de lamentar 
cap situació de major perill per 
a la salut dels infants", assevera 
la responsable del Petit Roure.

Des del centre consideren que 
hi ha dos elements que cal solu-
cionar. En primer lloc reclamen la 
millora de les instal·lacions. "No-
més tenim ventiladors", diu. En 
segon lloc, la directora reclama 
que des de les institucions s'es-
tableixi un protocol d'actuació 
perquè els centres sàpiguen que 
han de fer en aquests casos, "com 
per exemple com passa amb el 
NEUCAT, el pla quan neva". 

La llei estableix que "la tem-
peratura dels locals on es facin 
treballs sedentaris propis ha 
d'estar compresa entre 17 i 27 
ºC". El 28 de juny es van superar 
aquests valors àmpliament.

Converses amb l'Ajuntament
Des de l'Ajuntament estan en 
contacte amb el centre, tot i que 
expliquen que els va sorprendre 
veure el manifest quan encara no 
s'havien iniciat les converses del 
consistori amb l'escola. Així ma-
teix afirmen que "s'haurà estu-
diar si es pot crear un protocol 
per aquest tipus de situacions". 
El regidor d'ERC-JxSF, Carles Mi-
quel, afegeix que d'ara endavant 
la comunicació amb el Petit Roure 
"millorarà infinitament".  a.a.

El Petit Roure de 
Sant Fost exigeix
mesures per la calor

LABORAL  DEMANEN UN MILLOR CONDICIONAMENT DEL CENTRE

L'AJUNTAMENT DE 
MOLLET AMB ELS
MILLORS ALUMNES

Els regidors Raúl Broto i Juan Torrecilla van rebre el dijous de la setmana passada 
l’alumnat de la ciutat amb les millors notes de Selectivitat. Es tractava de la 
molletana Núria Espinosa Checa, de l’Escola Sant Gervasi, amb un 9,6 i millor nota 
del Vallès Oriental, Loredana Sandu, de l’IES Gallecs, amb un 9,4; Mireia López 
Burgos, de l’Institut Aiguaviva, amb un 8,8; Judit Vico Soria, amb 8,7, i Laura 
Valladares Rejano, de l’Institut Mollet, amb un 8,2. 

Aj. mollet
EDUCACIÓ  VAN SER REBUTS PELS REGIDORS RAÚL BROTO I JUAN TORRECILLA

BAIX VALLÈS. L'Institut Català de 
la Salut ha creat un web específic 
d'Atenció Primària de l'àrea Me-
tropolitana Nord. primaria.icsme-
tropolitananord.cat. és l'URL del 
portal i d’un espai a internet que 
agrupa en una mateixa platafor-
ma la informació de proximitat 
sobre el centre que correspon a 
cada usuari. "Els usuaris podran 
trobar del seu centre de salut, 
com les activitats adreçades a 
la ciutadania que s’ofereixen 
des dels mateixos centres i 
que estan organitzades pels 
seus professionals sanitaris, 

així com els horaris i dades de 
contacte del seu equip d’aten-
ció primària", expliquen des de 
l'Institut. A més d'això aquest nou 
web, també disposa d'accessos 
directes per fer tràmits online i 
un espai on fer arribar fàcilment 
dubtes i opinions. Segons diuen 
des d'Atenció primària de l'àrea 
Metropolitana Nord, "aquest nou 
espai surt a la llum amb la dis-
posició de convertir-se en una 
eina d’utilitat per als usuaris 
i establir una major proximi-
tat amb els centres d’atenció 
primària". 

Un web agrupa els CAP de 
l'àrea metropolitana nord

La directora de l'escola
 bressol reclama un protocol

per saber com actuar en
 casos de calor extrema 

SALUT  DES DEL PORTAL ES PODRAN FER TRÀMITS I CONSULTES
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Luisma Pintor
Alcalde de Santa Maria de Martorelles

–No fa ni un mes que ets el nou alcalde de Santa Maria. 
Costa instal·lar-se?
–En un cas com el meu en què no he estat en els últims 
anys a l'Ajuntament arribes i tot ve de nou. Fa uns anys vaig 
estar de regidor una època molt curta i a més a l'oposició. 
Això fa que no estiguis al centre de tot plegat, també hi ha 
marcs legals  que han canviat... Ara estem fent el màster de 
posar-nos al dia i conèixer com va tot. 
–Hi haurà projectes que ja estava tirant endavant l'an-
terior govern que potser desconeixieu. 
–Sí, ens hem trobat algun projecte que s'havia demanat i 
no teníem constància i ara els estem estudiant per veure si 
els incorporem i els tirem endavant.
–Projectes com quins?
–Hi ha un projecte d'estalvi a les escoles, el 50/50 que 
impulsa la Diputació i que es fa per conscienciar sobre la 
necessitat d'estalviar energia. El projecte representa un  
estalvi d'emissió de CO2 i, de retruc, un estalvi econòmic. 
L'anterior govern va inscriure l'Ajuntament en aquest pro-
grama i ara ha arribat la convocatòria. L'estem estudiant i 
ens sembla molt interessant.
–Hi ha altres projectes que estaven previstos al pres-
supost com la remodelació dels carrers del nucli antic. 
Assumiu aquest projecte?
–Per a nosaltres no és prioritari perquè hi ha mancances i 
necessitats més immediates. El plantejament és que d'un 
petit espai com la plaça del Rei s'havia d'anar reconfigu-
rant tot el centre. Per tant un 10% del centre determinava 
el que es feia al 90% restant.
–I aleshores què es farà?
–Volem reconduir aquest projecte cap a una proposta de 
soterrament de línies, que és molt necessari, i de pacifica-
ció d'alguns carrers on hi ha més cotxes que persones. Hi 
havia una subvenció de la Diputació de 27.000 euros per 
a la remodelació del centre que hem mirat de contenir per 
reconduir-la cap a aquesta altra inversió. Però tot està en 
estudi. S'ha de fer el projecte, el pressupost, l'estudi de vi-

“El creixement del POUM és 
desmesurat. Hem de trobar un 

model per defensar conjuntament”
Durant els dos primers anys de  

mandat, Luisma Pintor serà l'alcalde 
de Santa Maria en virtud de l'acord de 

coalició amb Fem Santa Maria amb qui 
es repartirà l'Alcaldia. La participació 

ciutadana i la redacció del ROM seran 
dos eixos prioritaris del seu govern.

abilitat i, a més, presentar-ho a la ciutadania per saber si hi 
està d'acord. No volem decidir les coses al despatx perquè 
volem que qualsevol decisió important per al poble sigui 
escoltada i presa en consideració per la ciutadania. 
–La participació ha estat un eix de la campanya electo-
ral. Quins mecanismes implementareu per facilitar-la?
–A Santa Maria fa molts anys es parlava de fer un Regla-
ment Orgànic Municipal (ROM). Han passat diversos go-
verns i ningú no ho ha fet. Per a l'actual govern és una 
prioritat i la intenció és que abans d'acabar l'any es pugui 
presentar.
–Dins aquest ROM us plantegeu crear algun organisme 
de participació, tipus consell de poble?
–S'ha de tenir en compte la configuració del govern de 
Santa Maria. Som dos grups polítics amb diferents plante-
jaments i propostes que hem d'anar aliniant i hem de con-
sensuar segons quines decisions. Volem fer participar els 
nostres equips per marcar les línies d'actuació però enca-
ra no ens hi hem pogut posar perquè en aquestes tres set-
manes ens hem hagut de posar amb coses immediates com 
la festa major. Estem en una situació de provisionalitat.
–Hi ha hagut traspàs d'informació per part de l'antic 
equip de govern?
–Amb alguns regidors sí hem fet aquest traspàs i amb al-
guns altres encara no s'ha pogut fer. 
–Us heu trobat alguna sorpresa?
–Ens hem trobat alguna que podríem justificar per la man-
ca de recursos tècnics i administratius i fins i tot polítics 

d'un Ajuntament com el de Santa Maria. Tenir dues admi-
nistratives, un enginyer tres hores a la setmana i un arqui-
tecte deu hores a la setmana dóna pel que dóna. Això fa 
que ens haguem trobat alguns projectes importants per al 
municipi, com alguns contractes de serveis, sense fer i ens 
hem de posar al dia.
–De quins contractes parlem?
–Doncs el de l'aigua amb Sorea que s'ha de plantejar, el de 
manteniment de l'enllumenat, que també s'ha de posar al 
dia... No podem permetre que l'administració pública obli-
gui a complir les normes als veïns i que la mateixa admin-
sitració no ho faci. Hem de donar exemple.
–I econòmicament? Quina situació heu trobat?
–Hem de fer una mica de contenció pressupostària perquè 
el 2018 es van haver de generar per necessitat unes des-
peses més enllà del que marca la llei d'estabilitat. Redui-
rem les despeses que no considerem necessàries en pro 
d'aquelles que sí ho són com temes socials, d'inversió i es-
tructura de l'Ajuntament. Necessitem muntar una estruc-
tura més forta i consolidada perquè l'actual no és suficient. 
–Pel que fa a l'equip de govern, com ha quedat l'acord 
amb Fem Santa Maria?
–Hem intentat fer el repartiment més equitatiu possible. 
Els quatre regidors ens repartim les diferents àrees durant 
els quatre anys. Fem un repartiment fruit de les capacitats 
dels regidors perquè no ens podíem permetre experi-
ments per afron-
tar els reptes que 
vénen. Compartim 
Alcaldia dos anys i 
dos anys, amb una 
única dedicació ex-
clusiva que és la de 
l'alcalde perquè és 
l'única que tenim 
subvencionada.
–Des d'ERC assumiu els primers dos anys d'Alcaldia. Te-
nint més vots que els vostres socis no és habitual, no?
–Es poden fer dues lectures, l'electoralista d'agafar l'Alcal-
dia els dos últims anys perquè es vegi el resultat final, i la 
nostra en què prioritzem assentar unes bases de treball 
perquè la feina vagi sortint. ERC no entra al consistori per 
electoralisme, igual que els nostres socis tampoc ho fan. 
–És fàcil l'entesa entre la coalició?
–Portem poquet temps...
–Però si s'ha arribat a un acord és perquè hi haurà 
punts en comú. Quins serien aquests punts i quines les 
principals divergències?
 –Un punt en comú és que vèiem necessari un canvi i fer 
plantejaments diferents en l'àmbit municipal i això passava 
per fer un canvi de govern. Amb tot, hi ha coses que s'han fet 
que trobem interessants i que tindran continuïtat.
–Com per exemple?
–El tema del reciclatge. Implantar el porta a porta va ser una 

No volem decidir les coses al
despatx. Volem que qualsevol
decisió important per al poble

sigui escoltada i presa en
 consideració pels veïns
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decisió valenta i nosaltres hem de mantenir-la i si la podem 
millorar ho farem. A nivell d'activitats associatives i al car-
rer n'hi ha hagut molta i això també ha de ser una aposta.
–Tornem als punts en comú dins la coalició...
–Hi ha molt bona sintonia a l'hora de fer participar la gent 
en la presa de decisions i pensem que és viable.
–I punts que us puguin diferenciar?
–Seria una qüestió més personal. Ens haurem d'anar co-
neixent i anar fent camí junts.
–Un dels temes importants és el Pla d'Ordenació Ur-
banística Municipal (POUM) aprovat recentment. Per 
exemple, en el seu desenvolupament hi coincidiu ple-
nament?
–Com en tot hi ha matisos. Nosaltres com a ERC estem en 
contra d'un creixement que considerem desmesurat. Con-
centrar el creixement en un únic nucli és desmesurat. 
–N'heu parlat amb els socis de govern? 
–No hi hem entrat en detall però ens consta que també hi 
estan en contra. En aquí és on ens hi haurem de posar a 
treballar per veure quin serà el model que defensarem els 
dos grups conjuntament. 
–Tot just comenceu però a banda del ROM no sé si ja 
us heu marcat alguna altra prioritat d'acció de govern.
–Hi ha un tema molt important que pot semblar menor 
que és la comunicació: donar tota la informació quan cal 
i quan toca i de totes les àrees perquè ningú no ens pugui 
dir que no s'ha assabentat d'algun tema. I tota aquesta co-

municació no es pot basar només en xarxes socials. 
–Actualment el pavelló està tancat. Quina és la situació 
de l'equipament? Hi ha per molt de temps?  
–Falta la llicència d'activitat com a qualsevol espai públic i 
és un problema perquè ni els que el van començar ni els que 
després van continuar a l'Ajuntament han fet el que s'havia 
de fer. S'ha de ser molt rigorós amb les nostres obligacions 
com a administració per això, per coherència, fins que la ins-
tal·lació no reuneixi les condicions que ha de reunir, no no-
més físiques sinó també documentals, no es podrà fer servir.  
–Però quines són exactament les problemàtiques?
–D'una banda la pista. En aquest cas, el procediment ha de 
ser fàcil i ràpid i de seguida que ho tinguem s'obrirà. No hi 
ha calendari perquè depenem del cens d'inspecció que ha 
de donar el vistiplau a les actuacions que s'han fet en els 
darrers mesos. Un cop tinguem les inspeccions industrials 
de la Generalitat podrem anar a demanar la llicència d'ac-
tivitat. D'altra banda, hi ha tota una qüestió d'instal·laci-
ons que inclouen vestidors, grades, escales, magatzem... on 
s'haurà de fer un plantejament perquè s'han de fer canvis 
en instal·lació, uns treballs que impliquen un nou pressu-
post, fer l'obra que no és petita i després inspeccions per a 
la llicència d'activitat.
–Entenc doncs que quan hi hagi la llicència de la pis-
ta aquesta es podrà obrir encara que quedi per fer la 
part dels vestidors?
–Sí, l'altra part quedaria tancada però la zona que podem 

considerar més de gaudi públic es podria obrir. Una altra 
qüestió és com regulem l'accés. En un moment inicial es va 
fer una regulació d'horaris però va ser difícil perquè puja 
gent d'altres poblacions i això implicava algun conflicte i 
actes incívics. No tenir mitjans de seguretat ciutadana ens 
limita molt i entenc que obrir la pista i que hi pugui entrar 
tothom seria el "menys pitjor". 
–L'anterior govern va proposar fa uns mesos la ins-
tal·lació de càmeres a l'entrada del poble. Hi esteu 
d'acord? 
–En seguretat ciutadana s'ha de fer un plantejament inte-
gral i no fer mesures populistes d'un dia per l'altre. El tema 
de les càmeres va ser una proposta que l'oposició li va fer 
a ICV fa quatre anys i ara, poc abans d'eleccions, ens hem 
trobat que ho han proposat...
–És que fa uns mesos la Generalitat va obrir la possi-
bilitat de subvencionar aquestes instal·lacions a les 
poblacions petites...
–Correcte, però en tot cas nosaltres ja ho havíem plante-
jat. El que hem de saber és el cost, com es gestiona, què 
grava i què no i més quan sabem que entren a habitatges 
caminant per la muntanya. Per tant, és necessari un plan-
tejament integral. Tenim pendent una reunió amb la cap 
de Mossos i un cop analitzades les diferents propostes 
veurem què fem.
–Creieu que amb l'actual govern hi ha més possibilitat 
de compartir serveis amb Martorelles?
–Creiem que sí. mancomunar serveis ens ajudaria a tenir 
més pressupost i no dependre tant de les subvencions per-
què representa un estalvi però també hem de veure com 
es vehicula. 
–Quins serveis es podrien mancomunar?
–Bàsicament serveis a les persones. Des de l'atenció 
de serveis socials amb personal més tècnic i més hores 
d'atenció; més hores de personal tècnic i arquitecte que 
ens pugui donar molta més resolució. Neteja, enllumenat... 
però cal veure quin paper juga cadascú. 
–La policia pot ser un d'aquest serveis mancomunats?
–Sí, podria ser un d'aquests serveis però hauríem d'estar 
molt d'acord tothom perquè és un tema delicat. Ara per 
ara, els encarregats de la seguretat i de patrullar a Santa 
Maria són els Mossos d'Esquadra que és qui té la compe-
tència. Altres possibilitats no són immediates, perquè hi 
ha moltes voluntats i compliments de marcs legals i això 
podria es podria plantejar però a llarg termini.
–Hi ha algun projecte per desenvolupar durant tot 
aquest mandat?
–Bàsicament projectes urbanístics per fer els carres més 
amables per a la gent, amb menys cotxes i menys voreres 
i obstacles per als vianants. Fent això també amagaríem 
tota la instal·lació provisional que tenim fa uns 60 anys i 
podríem començar a consolidar-la. El que tenim clar és 
que farem un carrer quan el poguem fer perquè no volem 
fer i deixar coses a mitges. Si fem una intervenció que sigui 
completa, de principi a final.  laura ortiz
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ECONOMIA  EL SEGRO LOGISTICS PARK MOLLET, A CAN MAGAROLA, ESTARÀ FORMAT PER FINS A 50.000 METRES QUADRATS

s.c.

L'ANUNCI DEL LLOGUER El terreny està encara sense construir

MOLLET. El grup inversor Segro ja 
ha posat en lloguer les naus que 
pròximament construirà al polí-
gon industrial de Can Magarola de 
Mollet, on va estar instaurat Ba-
cardí fins al 2017.

El Segro Logistics Park Mollet 
–nom del centre logístic en cons-
trucció– constarà d'unes naus de 
43.000 metres quadrats amplia-
bles a 50.000 en una parcel·la de 
70.000 metres quadrats, i compta-
rà amb fins a 82 molls de càrrega 
i descàrrega a la façana principal, 

així com 1.200 metres quadrats 
destinats a oficines, zones comu-
nes, instal·lacions esportives i una 
zona recreativa.

L'empresa propietària del ter-
reny ha encarregat a les consul-
tores immobiliàries CBRE i Savills 
Aguirre Newman la comercialit-
zació d'aquest  hub de distribució 
urbana i logística. Des de Segro, a 
més, destaquen la bona localitza-
ció del centre logístic, pel bon ac-
cés a les autopistes que connecten 
amb Madrid i França, i per la pro-

ximitat amb Barcelona. També va-
loren positivament la proximitat 
amb altres empreses importants 
de Mollet, Parets o Martorelles 
com és el cas d'Amazon, Estrella 
Damm, Cobega, Carglass, Danone 
i Mango. 

PARETS. Tot i que la paretana Idi-
lia Foods va presentar una oferta 
conjuntament amb el fons d'in-
versió Ventura per adquirir Pas-
tas Gallo, finalment ha estat Proa 
Capital qui l'ha comprat, segons 
ha avançat el diari econòmic Ex-
pansión. Concretament la compra 
s'ha tancat per 200 milions d'eu-
ros amb un benefici brut d'explo-
tació de 20 milions d'euros. 

Finalment Idilia 
Foods no compra 
Pastas Gallo

MOLLET.  L'Associació de Dones i 
Homes Emprenedors de Catalu-
nya (ADHEC) va decidir dilluns 
crear una associació sectorial de 
perruqueries i estètica dins de la 
mateixa ADHEC, que inicialment 
compta amb perruqueries molle-
tanes, però que pretén estendre's 
arreu de l'Estat. Ho va fer en una 
reunió amb representants del sec-
tor de la capital baixvallesana.

L'objectiu principal d'aquesta 
nova agrupació és treballar en 
comú per reduir l'IVA, que des del 
2012 està al 21%. Prèviament ha-
via estat al 8%, però la demanda 
és baixar-lo almenys fins al 10%. 
Per fer aquestes exigències se 
sustenten en un parell d'aspectes: 
d'una banda, en el fet que "la per-
ruqueria és una tasca artesana i 
no és un luxe", afirma Lluís Farré, 
president de l'ADHEC; i d'altra, en 
la comparació amb altres percen-

tatges que consideren incompren-
sibles, com és que "la pornografia 
està al 4%", afegeix Farré. Pre-
cisament per aconseguir abaixar 
l'IVA, dilluns també van decidir 
engegar una campanya de signa-
tures arreu de la ciutat que també 
volen estendre per tot l'Estat.

Farré assegura que "el col·lec-
tiu ho està passant malament", i 
no només per l'elevat IVA que han 
de pagar, sinó també "per la com-
petència deslleial". "Pots mun-
tar una perruqueria sense cap 
formació i hi ha qui en té a casa, 
sense pagar impostos", lamenta 
el president de l'ADHEC.

D'altra banda, aquesta sectorial 
de perruqueries també treballarà 
per solucionar els problemes que 
alguns perruquers tenen amb la 
SGAE, en contra d'haver de pagar 
els drets d'autor per posar música 
als locals, si no hi ha un lucre.  

HA NASCUT A MOLLET I ES VOL ESTENDRE PER TOT L'ESTAT

L'ADHEC crea una sectorial 
de perruqueries i estètica

Segro posa en lloguer les naus 
de l'antiga Bacardí de Mollet

Bacardí

A l'octubre es compliran dos anys des 
que una empresa històrica com Bacar-
dí marxés de Mollet. El 2016 es va pro-
duir el trasllat de la producció a Itàlia i 
l'any següent es van traslladar les ofi-
cines a l'edifici El Triangle de la plaça 
Catalunya de Barcelona.

GAIREBÉ DOS ANYS 
SENSE ACTIVITAT
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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. 

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
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OPINIÓ

Fa només dos setmanes, aquest editorial parlava de violència masclista arrel 
la sentència del Tribunal Suprem pel cas de la Manada. Malauradament, pocs 
dies després –dimarts– entitats feministes havien de convocar una nova 
concentració a les places d’arreu del país –també a Mollet, Montornès i la 
Llagosta, entre d'altres– per donar suport a la menor de Manresa violada en 
grup el 2016 en una festa a la ciutat. Com ja va passar en el cas de la Manada, 
en aquest cas la fiscalia demanava penes d’abús en comptes d’agressió sexual 
–tot i que pot canviar la posició després d’escoltar el testimoni de la víctima–. 
Les mobilitzacions que, per si soles, semblen inútils davant d’una societat 
masclista en què encara massa gent –i fins i tot, a voltes tribunals– justifiquen 
les conductes dels agressors, sí que són un instrument més per conscienciar la 
ciutadania. Cada cop hi ha un acord més global en condemnar les agressions 
masclistes de qualsevol tipus. I aquest és l’únic camí perquè aquestes 
situacions deixin de ser habituals. Amb aquest nou editorial sobre violència 
masclista posem també el nostre humil granet de sorra per la conscienciació.

PROTESTAR PER CONSCIENCIAR 
Editorial

Hrabal mostra com, sense ser un
 valent, es pot viure sense la por

 que ens esguerra la llibertat i ens
aboca a activitats i despeses que

 no volem ni necessitem 

En la negociació per constituir el 
govern comarcal, l'opció de progrés

no és la que troba més adeptes.
 Malament. Cal llegir els resultats

de les eleccions municipals

aig subratllar això del gran Bo-
humil Hrabal a Llegendes i ro-
manços de cec (1968, l’any de 
París... ): “L’home no només no 

pot ser lliure en la ment mentre no ho si-
gui també socialment, com ensenyava An-
dré Breton, sinó que també, com afegeix el 
senyor Marysko, l’home no pot ser lliure 
socialment mentre no ho sigui també en la 
seva ment". I ser lliure així, com es verifica 
i s’autentifica? 

Mireu, sóc dels qui pensem que des de la 
crisi del petroli de 1973 estem perdent el 
temps i hem permès que el sistema polític 
i el model econòmic no responguin a les 
preguntes que ens fem cada cop que intuïm 
que toquem la veritable llibertat. Hrabal va 
suportar tota mena de dictadures, des de 
les terribles dictadures macroscòpiques 
a les infames terribles dictadures micros-
còpiques. Avui l’economia és una mena de 
dictadura virtual i especuladora? I la conti-
nuïtat dels recursos del planeta, vilipendi-
ada com a sistema des del 73 està sotmesa 
a una inèrcia escandalosa a no capgirar-la 
fins que no sigui tard?

M’agrada Hrabal perquè no va perdre la 
calma i es dedicà senzillament a les coses 

V
EL FUTUR VA 
ESTAR MOLT BÉ

Químic hrabalià
ISIDRE OLLERFinestrals 

i mosquiteres

que fan que la vida pugui ser viscuda ple-
na. A mirar als ulls i a dir les coses com són. 
A valorar la paraula i la dignitat de qualse-
vol persona que es creua en el nostre camí 
familiar, vital, laboral o simplement veïnal. 

Les novel·les de Hrabal mostren com 
sense ser un valent, es pot viure sense la 
por que ens esguerra la llibertat i ens abo-
ca a activitats i despeses que no volem ni 
necessitem. 

Des del 73 em fa l’efecte de déjà-vu en 
tot el que he anat veient. Ens ho hem pas-
sat molt bé en aquest futur tan ben progra-
mat!

Res no passa perquè sí ni a París, ni a 
Praga, ni a Parets, ni a cap racó de món. 
I no es pot anar contra el sentit comú en 
tantes coses comunes. Quina lucidesa la de 
Hrabal per escriure aquella petita merave-
lla titulada Qui sóc jo (1984, l’any futur que 
ja havia viscut Orwell...  ). I tu, lector, cor a 
la mà, et preguntes sovint qui sóc jo?

l resultat de les darreres eleccions 
municipals al Vallès Oriental és 
inapel·lable, del total de regidores 
i regidors escollits a la nostra co-
marca el 63’6% (327) responen a 

opcions d’esquerres, contra els 111 (21’5%) 
regidors i regidores conservadors. Si apos-
tem per mirar l’eix nacional, aquest repre-
senta el 55’06%, és a dir, sota una perspecti-
va ideològica, en qualsevol dels eixos, l'opció 
d’esquerres és la que, de forma destacada, té 
un major suport popular. Alhora, si ens atu-
rem a mirar les alcaldies a la nostra comar-
ca, la suma de les alcaldies d’esquerres són 
vint-i-quatre, i la suma de dretes és de deu 
alcaldies. Pel que podem concloure que a les 
passades eleccions municipals el Vallès Ori-
ental va apostar per la pluralitat de partits 
socials de forma molt destacada.

Ara ens trobem davant la recta final de 
les negociacions per la constitució del nou 
govern comarcal, i arriben veus de totes 
opcions de suma, on l'opció progressista no 
és la que troba més adeptes. Malament. Als 
nostres representants els hem de dir fort i 
clar que llegeixin els resultats, la gent els 
està demanant un determinat tipus de po-

Oportunitat a la majoria social
lítiques, aquelles que opten per un model 
social, que cerquen trencar la bretxa entre 
classes, però també les bretxes per raó de 
gènere, d’edat o d’origen, que als darrers 
trems s’eixamplen i deixen fora del dret a 
una vida digna a moltíssimes i moltíssims 
ciutadans de la nostra comarca.

Calen polítiques actives per l'ocupació, be-
ques menjador, ajuts socials, polítiques d’ac-
cés a l’habitatge, polítiques d’educació i de 
formació al llarg de la vida... cal que mirem 
la gent a la cara i els donem les oportunitats 
que necessiten. En podem fer càbales mil, 
però les urnes “han parlat”, i el que es vol a 

la nostra comarca i el que cal, és un govern 
que desenvolupi una agenda de progrés.

Des de CCOO hem estat actius aquestes 
darreres campanyes, no tenir perfil parti-
dista no vol dir ser apolític, i, considerem 
d’absoluta prioritat revertir el període de 
retallades fent créixer els pressupostos de 
les nostres administracions per millorar la 
qualitat de vida de la gent treballadora. Així 
ho hem dit una i mil vegades. Doneu una 
oportunitat a la majoria social, doneu una 
oportunitat a la gent treballadora.

E

GONZALO   
PLATA JIMÉNEZ

 Secretari General de 
CCOO al Vallès Oriental, 

Maresme i a Osona

LA VINYETA de Manel Fontdevila
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MEDALLA D'OR  Garcia, a la dreta, campió del món en els Roller Games

PARETS.  El patinador de Parets del 
Vallès Pau Garcia es va proclamar 
campió del món en els World Ro-
ller Games en la categoria júnior.

Una gran actuació li va perme-
tre sumar 220,88 punts, gairebé 
50 més que el segon classificat, 
el portuguès Diogo Antonio Cra-
veiro. Garcia ja era primer en 
el programa curt i en el llarg va 

confirmar la medalla d’or. Un pri-
mer lloc que el fa revalidar el títol 
mundial júnior aconseguit pel pa-
retà l’any passat a França.

Pau Garcia va acabar molt emo-
cionat després de la seva exhibició 
i ovacionat pel públic dels Roller 
Games que el diumenge va omplir 
el Sant Jordi Club, annex al Palau 
Sant Jordi. 

Patinatge Artístic  VA SUPERAR EN GAIREBÉ 50 PUNTS AL SEGON

Pau Garcia revalida el títol 
mundial en els Roller Games

HO FARÀ AMB EL CLUB PATÍ L'ALDEA, A PARTIR DE LES 19 H

MOLLET. La patinadora molletana 
Júlia Marco competirà aquest dis-
sabte en els World Roller Games, 
també en patinatge artístic. Ho 
farà a partir de les 19 h, amb el 
Club Patí l'Aldea, en la modalitat 
de grups petits de xou. Marco vol 

fer medalla després d’aconseguir 
el bronze en el campionat d’Euro-
pa d’aquest any, i un altre bronze 
en el Mundial de l’any passat.

L'actuació de la molletana es 
podrà seguir en directe a la televi-
sió local Vallès Visió. 

Júlia Marco competirà dissabte

WORLD ROLLER GAMES | Roller Derby  ESPANYA, AUSTRÀLIA I ELS ESTATS UNITS, SUPERIORS

Les favorites són a semifinals 
dels Mundials de Roller Derby
El pavelló Riera Seca de Mollet acull la disciplina des del dimarts

ENFRONTAMENT APASSIONANT  L'Espanya-Estats Units del Mundial masculí va ser un dels plats forts de la setmana

woRlD RolleR gAmes 2019

MOLLET. Les tres seleccions més 
potents de Roller Derby, els Estats 
Units, Espanya i Austràlia, dispu-
taran la fase final d'aquesta disci-
plina que s'està celebrant des del 
dimarts al pavelló de la Riera Seca 
de Mollet en el marc dels World 
Roller Games. En els dos Campio-
nats del Món, tant el femení com 
en el masculí, les tres favorites 
han superat la fase de grups amb 
claredat i aquest divendres juga-
ran les semifinals.

Els enfrontaments en la catego-
ria masculina els protagonitzaran 
Estats Units contra Japó (15 h) i 
Espanya contra Austràlia (16.30 
h). I pel que fa a la categoria feme-
nina, Estats Units jugarà contra 
Índia (18 h) i Austràlia s'enfronta-
rà a Espanya (19.30 h).

Dissabte es jugaran les finals
El dissabte al matí, des de les 9 h, 
es jugaran els enfrontaments pel 
tercer i quart lloc. I, a partir de les 
12 h, les grans finals. Primer es 
jugarà la final masculina, i, a les 
13.30 h, la femenina.

Domini aclaparador 
Els tres combinats ja van certificar 
el pas a la fase final dels Mundials 
de Roller Derby el dimecres, a falta 

de disputar l'última jornada de la 
fase de grups. En categoria feme-
nina, Espanya ha passat a les se-
mifinals tot i perdre els dos partits 
del dimecres, precisament contra 
Austràlia i els Estats Units, 73 a 
58 i 19 a 64, respectivament, en el 
que van ser, segurament, els dos 
enfrontaments més esperats del 
Roller Derby a Mollet. Per la seva 
banda, Austràlia va segellar el pas 
gràcies al triomf contra Espanya; i, 
Estats Units, amb les victòries con-
tra la selecció espanyola i l'Índia.

Pel que fa a la categoria masculi-
na, Espanya ha passat a semifinals 
gràcies a la victòria del dimecres 
contra el Japó. 

Però, sense dubte, el gran en-
frontament de la jornada es va 
viure a les 16 h, en un apassionant 
Espanya-Estats Units –un dels 
plats forts del Roller Derby–, que 
es van emportar els nord-ameri-
cans per 60 a 41. El combinat 
masculí australià, per la seva ban-
da, va certificar les semifinals amb 
un triomf contra el Japó (97-63). 

ESPANYA, AUSTRÀLIA I ELS ESTATS UNITS 
VAN COMENÇAR FORTES ELS MUNDIALS

 Des de bon començament, les seleccions d’Espanya, Estats Units i Austràlia de 
Roller Derby, tant en el Mundial femení com el masculí, ja van demostrar la seva 
etiqueta de favorites a Mollet. El Roller Derby va començar a rodar al pavelló de la 
Riera Seca el dimarts a les 9 del matí, amb la fase de grups del Mundial masculí, 
amb un Austràlia-Xina que va acabar amb una clara victòria australiana per 218 a 
12. Espanya no es va estrenar fins a la tarda, amb un triomf precisament contra el 
combinat d’Oceania, per 32 a 91. Els Estats Units també van començar arrasant: 
173 a 9 contra el Japó. Però la mare de totes les pallisses la va protagonitzar la 
Selecció Espanyola femenina, en la primera jornada de la fase de grups: les es-
panyoles van endossar un escandalós 359 a 2 a l'Índia. Austràlia i els Estats Units 
també van debutar amb triomfs contundents: les australianes van derrotar la Xina 
per 17 a 248, mentre que les nord-americanes van fer el mateix també contra la 
Xina (204 a 27). 

Scooter  

MOLLET. La molletana Lucía Mar-
tín va quedar tretzena del món en 
la disciplina d'Scooter Park, que 
es va disputar al Palau Sant Jor-
di. De fet, Martín, de 16 anys, va 
ser la representant d'Espanya en 
Scooter Park que va quedar més 
amunt a la classificació dels World 
Roller Games, amb una puntuació 
de 43.40. La campiona del món va 
ser la nord-americana Rebeca Or-
tiz, amb 78.60. 

Altres dos esportistes del Baix 
Vallès també van competir en els 
World Roller Games en la moda-
litat d'Scooter. D'una banda, el 
montornesenc Erik Ávila va que-
dar sisè del món en la final d'Sco-
oter World Street, amb una pun-
tuació de 56.33. I un altre molletà, 
en aquest cas Adrián Navarro, va 
quedar eliminat a la fase classifi-
catòria i no va poder accedir a les 
semifinals. 

Lucía Martín és 
tretzena del món

Erik Ávila va quedar 
sisè a la final de 
World Street

Parets acull el Campionat d'Espanya de Patinatge
El dijous 18 de juliol arrencarà a Parets el Campionat d'Espanya de 
Patinatge Artístic en les categories cadet i juvenil. El torneig durarà 
tres dies: del 18 al 20, i està organitzat pel Club Patí Parets. De l'entitat 
paretana competiran cinc patinadores: Bruno Marco i Ariadna Amoros 
–en juvenil–; i Sira Bella, Aina Martín i Paula Ramírez –en cadet–.

Arriba el Vallag Rockhandbol
El CH Vallag organitza el torneig Vallag 
Rockhandbol, un torneig nocturn d'handbol 
que comptarà amb música en directe; i que es 
farà avui divendres de 21 fins a 3 h de la nit, al 
pavelló Antonio García de la Llagosta.
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ENTITATS  ENGUANY HAN PARTICIPAT 780 NENS I NENES 
Aj. mollet

PREMIATS  L'Ajuntament va premiar cinc equips entre cinc categories

MOLLET.  L'alcalde de Mollet i res-
ponsable de l'àrea d'Esports, Jo-
sep Monràs, va entregar dimarts 
els premis a l’esportivitat en els 
Jocs Esportius Escolars als equips 
"que han fet valer els valors 
propis de l’esportivitat durant 
tota la temporada". Es van re-
partir cinc guardons: en la cate-
goria prebenjamí, es va premiar 
la UFS Mollet; en benjamí, l'escola 

Cal Músic; en aleví, l'escola Les 
Planes; en infantil, l'equip femení 
de l'institut Vicenç Plantada; i, en 
cadet, l'AAVV Estació de França. 

Uns 780 nens i nenes, de 74 
equips en total, han participat 
enguany en els Jocs Esportius 
Escolars, el que suposa una xifra 
rècord a la comarca del Vallès 
Oriental, segons apunten des de 
l'Ajuntament de Mollet. 

L'Ajuntament de Mollet lliura 
els premis a l'esportivitat

BÀSQUET  SE SUMA A LA INCORPORACIÓ DE JAVI RODRÍGUEZ

MOLLET. El Recanvis Gaudí CB Mo-
llet ja té confeccionada la plantilla 
per a la temporada 2019-2020. El 
club molletà ha fet oficial recent-
ment la incorporació de l’últim ju-
gador: es tracta de Miquel Segar-
ra, de només 18 anys, que prové 
del Barberà, equip també de Lliga 
EBA. Segarra destaca pel seu tir de 
tres, i disputarà amb el Recanvis 
el seu segon any com a jugador sè-
nior. Aquest fitxatge se suma al de 
Javi Rodríguez. 

El Recanvis tanca 
la plantilla amb el 
fitxatge de Segarra

MIQUEL SEGARRA

cb mollet

Ferrer queda tercer 
d'Espanya en 
llançament de martell
MOLLET. L'atleta veterà del Club 
Atlètic Mollet, Josep Maria Ferrer, 
va obtenir la medalla de bronze 
en la modalitat de llançament de 
martell, en el Campionat Màster 
d'Espanya, que es va disputar a 
Sagunt (província de València) el 
passat 28 de juny.

ATLETISME ALPINISME  INTENTARÀ ENCADENAR ELS DOS GASHERBRUMS

PARETS. Després d'haver assolit el 
cim del Nanga Parbat, una de les 
muntanyes més difícils i perillo-
ses de la serralada del Karakoram, 
al Pakistan, l'alpinista paretà Ser-
gi Mingote està a punt de comple-
tar el repte solidari 3x2x8000. Té 
fins al 16 de juliol per aconseguir 
el rècord Guinness de coronar sis 
vuit mils en menys d'un any sense 
l'ajuda d'oxigen artificial. 

Ara mateix, es troba en la seva 
expedició als dos Gasherbrums (I 
i II), juntament amb el seu com-
pany alpinista Mattia Conte. Amb-
dós intentaran encadenar els dos 
cims, tot i que al de Parets només 
li fa falta un cim per coronar per 
completar el repte, després d'ha-
ver conquerit cinc vuit mils: K2, 
Manaslu, Broad Peak, Lhotse i 
Nanga Parbat.  

Mingote, a punt d'acabar el repte

MONTMELÓ. Les 24 Hores de Ca-
talunya de Motociclisme –que 
enguany celebraven el 25è ani-
versari– van estar marcades ne-
gativament per la mort d’un pilot.

El català Aureli Martínez va per-
dre la vida divendres al Circuit 
de Montmeló durant les sessions 
qualificatives. Martínez, nascut a 
Alella l'any 1963, va patir un greu 
accident en el traçat català, con-
cretament a la corba número 10; 
ja que una altra moto, la de Baptis-
te Santilli, va patir un error tècnic 
i va sortir disparada sense frens i 
sense pilot –ja que Santilli s’havia 
tirat a terra després de veure que 
la moto no frenava–, i posterior-
ment va impactar greument con-
tra la moto d’Aureli Martínez.

Trasllat a Granollers
El pilot de l’equip de Motocrom, 
segons expliquen des de l'organit-
zació del Circuit de Barcelona-Ca-
talunya, va ser atès ràpidament 
pels serveis mèdics del Circuit, 
que van decidir traslladar-lo 
posteriorment a l’Hospital de Gra-

ciRcuit De bARcelonA-cAtAlunyA

nollers, on va morir finalment, ja 
que no va superar les greus lesi-
ons.

Com a conseqüència d’aquest 
accident, l’organització del Circuit 
va decidir guardar un minut de 
silenci dissabte al matí, abans de 
l’inici de la prova; un homenatge 
en el qual van participar tots els 
equips de les 24 Hores.

Pel que fa a la cursa, l'equip fran-

cès Team BMD performance-B Mo-
torsport es va proclamar campió, 
amb els pilots Anthony Dos Santos, 
Alex Plancassagne, Laurent Cou-
bard i Franck Delcour. El van seguir 
OG Motorsport BY Sarazin –que va 
ser segon– i l'equip català FR Moto 
–tercer–, de Bigues i Riells. 

La cursa es va disputar entre el 
matí de dissabte i el matí de diu-
menge.  

MOTOCICLISME  UNA MOTO SENSE FRENS VA IMPACTAR CONTRA LA D'AURELI MARTÍNEZ

La mort d'un pilot marca 
la 25a edició de les 24 Hores 

HOMENATGE  Tots els equips van fer un minut de silenci abans de la cursa
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MOLLET. El Mercat Vell de Mollet 
va acollir entre el dijous 4 de ju-
liol i el diumenge 7 el desè Open 
Catalunya de billar americà. En-
guany, el torneig ha fet rècord de 
participació: dels 128 –que era la 
xifra màxima anteriorment– s’ha 
passat als 160 jugadors. “Aques-
ta participació s’ha aconseguit 
perquè hem fet un quadrant 
més”, explicava el president 
d’AMOBA, Gerard Camp.

Pel que fa als guanyadors, Da-
mián Rodríguez va derrotar Fran 
Cabanillas a la final de l'Open, per  
6 a 3. D'altra banda, també es van 
jugar dues finals més: en la cate-
goria popular, el guanyador va ser 
Juan Cervera de Palau-solità i Ple-
gamans, que es va imposar per 5 a 
1 al barceloní Freddy Brione.

En la final de parella escocesa, la 
parella campiona va ser la forma-
da per Daan Leyssen i Aleix Melià, 
que es va imposar per 7 a 2 a la 
formada per Sergi Romero i Raúl 
Hebles. “Aquests jugadors són 
d’un nivell altíssim. Leyssen és 

jAvieR RosAles

un jugador molt reconegut. I 
Hebles, de Vilanova del Camí, és 
un dels grans jugadors de billar 
americà de l’Estat espanyol”, 
apuntava Camp.

Per la seva part, Germán Blasco 
va ser premiat com a millor juga-
dor molletà; i Daniel González va 
ser guardonat com a millor molle-
tà júnior. A més, també van parti-
cipar altres esportistes molletans 

com Marc Pi –el guanyador del 
primer Open que es va fer a Mo-
llet– i Toni Casamartina. En total, 
enguany, es van repartir 6.800 eu-
ros entre 20 premis diferents.

Tal com explica Gerard Camp, 
aquest Open que se celebra a 
Mollet “està considerat pels ju-
gadors el més important de Ca-
talunya de billar americà; i el 
tercer d'Espanya".  

BILLAR AMERICÀ  S'HA INCREMENTAT LA PARTICIPACIÓ DE 128 FINS A 160 ESPORTISTES

L'Open de Mollet de billar 
americà bat rècord de jugadors 

CAMPIÓ  Damián Rodríguez es va imposar en l'Open Catalunya de Mollet

POLE DANCE  VA COMPETIR ALS WORLD GAMES DE TORTOSA

Maribel Cano és campiona del món
L’esportista veterana i molletana Maribel Cano es va proclamar campiona 
del món en els World Sport Games de Tortosa, en la disciplina esportiva 
de Pole Dance, que consisteix en realitzar una sèrie d’acrobàcies en una 
barra estàtica i una altra mòbil. Cano va ser campiona en la seva categoria, 
Màster-50, i va competir amb la Selecció Espanyola.

wsg
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PARETS. Abans de la festa major 
d'estiu, el poble comença a escal-
far motors amb l'Eixamplem la fes-
ta! Des de dissabte fins al pròxim 
20 de juliol els paretans podran 
gaudir de nombroses activitats 
que aniran des del cinema a la 
fresca fins a la música, passant per 
les activitats infantils.

El primer dia en què la festa s'ei-
xamplarà serà el dissabte al parc 
Can Berenguer amb el megaparc 
infantil Sot Park. "Per a aquesta 
activitat cal portar banyador, 
xancletes i tovallola per poder 
participar en les activitats d'ai-
gua", assenyalen des de l'Ajunta-
ment paretà. A les 18 h del mateix 
dia hi haurà un tobogan inflable 
per a joves al carrer Monistrol, 
que ha estat impulsat pel Consell 
de Joves del poble.

El divendres 19 continuaran les 
activitats a la plaça Doctor Trueta 
amb un concert de Veus de Parets, 
una botifarrada i la projecció de 
la pel·lícula Bohemian Rhapsody, 
sobre la vida del líder de Queen, 
Freddie Mercury.

El dissabte 20 de juliol hi haurà 
una actuació de la Colla del Ball 
de Gitanes de Parets a la plaça Dr. 
Trueta a les 21 h i, a les 22 h, Dia-
bles Parets realitzarà un correfoc 

Parets saluda la festa 
major eixamplant-se

POPULAR  TAMBÉ ES VENDRAN VALS SOLIDARIS PER A LES ATRACCIONS DE LA FIRA DEL POBLE

'L'aneguet lleig' es representa al parc de la Linera
En el marc de la Biblioparc 2019, el dimarts a les 18 h, el parc de la 
Linera de Parets serà l'escenari en el qual es durà a terme l'espectacle 
de titelles de L'aneguet lleig. Serà la companyia Les Granotes 
l'encarregada de posar en escena aquest conte clàssic escrit el 1843 
per Hans Christian Andersen.

Tarda de Play i jocs de taula
Dijous a les 18 h els joves de Parets tenen 
una cita amb els jocs de taula i la consola 
Play. El  Casal de Joves Cal Jardiner organitza 
una tarda d'oci per a majors de 12 anys en el 
marc de les Tardes Joves de Parets.

Aj. pARets

PREFESTA La festa major de Parets serà del 26 al 29 de juliol

que sortirà també des de la plaça 
Dr. Trueta. En acabar l'actuació, es 
farà un concert amb la banda de 
versions Versión Kanalla i la Co-
missió de Festes oferirà servei de 
bar i planxa de menjar.

Festa major solidària
En el marc de les activitats de l'Ei-
xamplem la festa!, el dissabte de 
18 a 22 h, al parc Can Berenguer, 
es posaran a la venda els tiquets 
solidaris que, per 5 euros cadas-
cun, donen dret a l'obtenció de 

3 passis per a les atraccions de 
la fira del poble. La compra està 
limitada a dos vals per persona 
i els podran adquirir només els 
majors de 10 anys. Els beneficis 
d'aquesta acció es destinaran a 
Càritas Parets. 

Amb aquest cartell el poble ja 
estarà preparat per rebre la fes-
ta major d'estiu de Parets que se 
celebrarà del 26 al 29 de juliol i 
comptarà amb teatre, activitats 
infantils, juvenils i per a adults, 
concerts i actes culturals. i

Dissabte el parc Can Berenguer acollirà un megaparc infantil

PARETS. La directora, guionista i 
productora molletana Neus Ba-
llús va rodar durant el cap de set-
mana passat diferents escenes del 
seu nou llargmetratge Sis dies co-
rrents a Parets. Concretament ho 
va fer al polígon industrial Llevant.

Durant el rodatge, Neus Ballús 
va rebre una visita institucional 
per part de l’alcalde de Parets, 
Jordi Seguer, la primera Tinent 
d’alcalde, Casandra Garcia, i la 
regidora de Relacions Institucio-
nals, Montserrat Folguera. Fins 
allà, també es va desplaçar l’equip 
del Servei de Comunicació de 
l’Ajuntament. La nova pel·lícula 
parla de la història de tres lampis-
tes que comparteixen sis dies en 

la seva professió: el Pep, el Moha i 
el Valero. Aquest és el teló de fons 
per parlar de prejudicis i del que 
passa en enfrontar-se a treballar 
o bé a relacionar-se amb gent que 
és diferent d'un mateix. Els actors 
escollits per la directora, tots ells 
amateurs, fan de lampistes i ho 
són a la vida real.

Ballús ha escollit Parets i el seu 
entorn perquè, segons les seves 
paraules, “és un territori tant fí-
sic com humà que està molt poc 
explorat en el cinema, i a l'haver 
nascut a prop d'aquí, sento la 
responsabilitat de situar-ne al-
gunes històries i parlar del que 
passa en un entorn no pròpia-
ment urbà”. i

L'últim treball  
de Neus Ballús  
es roda a Parets

CINEMA EL CAP DE SETMANA VA GRAVAR ALGUNES ESCENES

silviA feRRAn (Aj. pARets)

GOVERN I CINEASTA Ballús es va reunir amb l'alcalde Jordi Seguer
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MONTORNÈS. Juliol és el mes per 
excel·lència dels casals d'estiu 
i a Montornès se'n fa un de ben 
complet on es suma l'aprenentat-
ge de l'anglès amb l'activitat a la 
natura amb animals com conills o 
cavalls i fins i tot amb estruços i 
una zebra. Es realitza a la masia 
de Can Sala.

El valor afegit que té aquest 
casal, explica la seva directora, 
Núria Rof, és doble, "estem en 
mig de la natura però en un 
espai ple d'animals, a més és 
un casal que integra l'anglès 
a les vacances". Rof forma part 
de Cambridge School que durant 
l'any fa cursos extraescolars a di-
ferents pobles del Vallès.

Un total de 15 monitors formen 
l'equip de Can Sala que cada dia 
fan aprendre i juguen amb in-
fants des dels 3 fins als 12 anys. 
El casal es durà a terme les qua-

són els animals comuns però a 
més altres espècies que no es-
tan acostumats a veure".

Giribets valora molt positiva-
ment el casal amb Cambridge 
School amb infants de tota la co-
marca i que, enguany, també ha 
notat un augment d'inscrits de 
Montornès. i Ferran Figueras

tre setmanes de juliol, l'última 
d'agost i la primera de setembre.

Per la seva part, Roser Giribets, 
propietària de la Masia Can Sala fa 
15 anys que realitza casals d'estiu 
i en fa cinc que són amb Cambri-
dge School. Explica que la masia 
té un potencial molt fort, "perquè 
permet als infants veure el que 

cAmbRiDge school

EDUCACIÓ  EL CASAL L'ORGANITZA CAMBRIDGE SCHOOL A LA MASIA DE CAN SALA

Un estiu a Montornès envoltat 
d'animals i aprenent anglès

AL CAMP Els infants podran veure estruços i fins i tot una zebra

MARTORELLES.  Com ja ve essent 
tradició la inaguració del cicle de 
cinema a la fresca de Martorelles 
es viurà aquest divendres a les 
22 h en un emplaçament més que 
fresc. Serà a la piscina municipal 
i amb la pel·lícula Megadolón, un 
llargametratge que treurà al pú-
blic les ganes de prendre un bany. 
El preu per poder-hi assistir és 
d'un euro. Les següents sessions 
del cicle es viuran a la plaça El·líp-

tica. Seran un total de tres  passis 
més que es duran a terme el 2 
d'agost, el 23 d'agost i el 6 de se-
tembre. Entre les cintes escollides 
per la regidoria d'Educació hi ha 
Wonder, la història d’un nen que 
va néixer amb una malformació 
facial, el clàssic Dumbo però en la 
seva adaptació real i la pel·lícula 
Bohemian Rapsody sobre la vida 
del cantant i líder de Quenn, Fre-
ddy Mercury. i

PEL·LÍCULES   'MEGADOLÓN', 'WONDER', 'DUMBO' I 'BOHEMIAN RAPSODY' SERAN LES CINTES

'MEGADOLÓN'

Martorelles obre el seu 
cicle de cinema a la fresca

MONTMELÓ. Recollir còmics per-
què els més petits en situació de 
malaltia o risc social puguin per-
dre's entre vinyetes. Aquesta és la 
iniciativa solidària que ha llençat 
un estudi de disseny de Montmeló 
i que acaba el 29 de juliol vinent. 
Grafreak és l'empresa que està 
darrere d'aquest projecte i es de-
fineix com un estudi web "dirigit 
per tres freaks amants dels cò-
mics" que tot i entendre que el 
món és, actualment, en línia, res 
és "comparable amb el plaer de 
tenir un bon còmic en paper a 
les mans".

"La lectura és cultura, terà-
pia, educació, et diverteix, sor-
prèn i emociona i un còmic és 
això i més gràcies a la màgia 
dels seus dibuixos", diuen des 
de Grafreak.

És per aquest motiu que han 
decidit engegar aquest projecte. 
"Estem treballant perquè Sant 
Joan de Déu sigui la fundació 
que rebi el material", expliquen.

Hi ha tres punts de recollida de 
còmics. Són la mateixa seu de l'es-
tudi al carrer Vic de Montmeló, a 
Copymont a l'avinguda Mil·lenari 
de Montmeló i a La Roca. i

Còmics solidaris amb 
Grafreak a Montmeló

SOLIDARITAT VOLEN ENVIAR-LOS A SANT JOAN DE DÉU

El conjunt vocal Estoc de veus ofe-
rirà un concert el dissabte a les 21 
h al Mercat Vell de Mollet. Aquest  
esdeveniment vol ser un homenat-
ge al director del col·lectiu durant 
17 anys, Ricard Oliver, i per això 
s'ha convidat a participar-hi antics 
integrants del conjunt.

AGENDA

Inflables pels 25 
anys de la piscina 
de Martorelles

Estoc de veus 
homenatja Ricard 
Oliver amb un concert

La piscina municipal de Marto-
relles cumpleix 25 anys. És per 
aquest motiu que l'Ajuntament 
del poble ha organitzat pel di-
marts vinent una jornada de 16 
a 20 h amb inflables amb ani-
mació i amb una masterclass 
d'aquagym. 

Màgia a Sant Fost 
amb el Mag Pep 

Sopar i improvisació 
al centre El Lledoner

El Mag Pep serà l'encarregat de 
fer arribar la màgia als infants 
la tarda del dimarts a Sant Fost. 
A partir de les 17.30 h a la Bi-
blioteca del poble, aquest il·lu-
sionista realitzarà el seu espec-
tacle Magi-k-ment per a infants 
majors de quatre anys. 

Divendres a les 20.30 h El Lledo-
ner ofereix un sopar i espectacle 
per 14,90 euros. Es tracta d'Im-
progames, una proposta teatral 
improvisada i esbojarrada en la 
qual els assistents aniran guiant 
l'escena amb les seves interven-
cions.
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per aquest estiu
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dissabte 13

diumenge 14

divendres 12

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

Després de la refrescada 
de principi de setmana, 
tornem a la calor intensa 
de ple estiu i a un cel 
totalment assolellat.

Molts núvols alts i mit-
jans enterbolint el cel 
durant tot el dia, amb 
temperatures que seran 
igual de càlides que ahir.

El pas d'un front, amb 
vent del nord, provocarà, 
una important baixada de 
temperatura i ruixats dis-
persos a tot el país.

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

DIJOUS, 4 30ºC 22ºC 29ºC - 31 km/h SSE

DIVENDRES, 5 33ºC 22ºC 32ºC - 27km/h SE

DISSABTE, 6 32ºC 22ºC 31ºC 1,2 26 km/h SE

DIUMENGE, 7 32ºC 23ºC 28ºC 0,2 31 km/h SSE

DILLUNS, 8 30ºC 24ºC 24ºC 3,6 40 km/h ENE 

DIMARTS, 9 29ºC 20ºC 23ºC 4,2 31 km/h WNW

DIMECRES, 10 31ºC 19ºC 30ºC - 29 km/h SE

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

SANTA MARIA DE MARTORELLES. 
Torna la festa major de Sant Maria 
de Martorelles amb tres dies de 
gresca. Des d'aquest divendres fins 
diumenge, el poble més petit del 
Baix Vallès viurà més d'una vinte-
na d'activitats que aniran des d'ac-
tes musicals fins a esdeveniments 
artístics, passant per una progra-
mació de caràcter tradicional o li-
terària. El toc d'inici serà divendres 
a les 16 h amb jocs d'aigua i poste-
riorment es durà a terme la recep-
ció de les associacions per part del 
nou govern. 

Aquest any serà Marina Cueto 
l'encarregada del pregó des del 
balcó de l'Ajuntament a les 18.30 
h. La pregonera afirma: "He viscut 
sempre i m'he fet gran a Santa 
Maria", diu Cueto, que és professo-
ra de català a secundària, dinamit-
zadora de clubs de lectura i mem-
bre del Grup de teatre Segle XX. El 
consistori va ser qui va demanar-li 
que ostentés l'honor d'encetar les 
festes, amb l'objectiu, entre altres, 
de donar una preeminència especi-
al a les dones en l'edició d'enguany 
de la gresca d'estiu. De la mateixa 
manera, al cartell creat per la disse-
nyadora Anna Gracia, també veïna 
de Santa Maria, hi apareix una figu-
ra femenina.

També per donar força al femi-
nisme i com a novetat enguany, el 
consistori instal·larà un punt lila 
al qual podran dirigir-se les dones 
que visquin qualsevol situació de 
violència masclista durant la fes-
ta.  "Potser algú pensa que no és 
necessari, però els micromas-
clismes i masclismes estan molt 

Tres dies de festa, tradicions, música i 
cultura a Santa Maria de Martorelles Després de tres edicions, la 4a edició de 

La Gurrinada no es celebrarà enguany. 
Aquesta cursa nocturna representava 
un repte d'11,5 kilòmetres i 330 me-
tres de desnivell. Des de l'organització 
s'ha assenyalat que "malauradament 
aquest any no tindrem Gurrinada. 
Tothom sap l'esforç que es necessita 
per organitzar una cursa i aquest es-
tiu necessitàvem fer un incís". "Tot i 
que el nou Ajuntament, fins a última 
hora, ens ho ha posat tot a favor per 
poder-la dur a terme, per temes per-
sonals no serà possible", deia l'orga-
nització d'aquest esdeveniment.

LA GRAN ABSÈNCIA 
DE LA FESTA 2019

ARxiu

'ESCUMATS' La festa de l'escuma serà una de les activitats de dissabte al matí a la plaça de l'església

interioritzats i es consideren 
normals, però no ho són", ha ex-
plicat l'alcalde, Luisma Pintor.

La Santa Maria musical 
La música estarà molt present du-
rant tota la festa. El cantant de rap 
de Santa Maria Solujah Jerome 
oferirà un concert gratuït a la plaça 
de Joan Matons a les 21 h al qual 
seguirà una sessió de DJ Virginie.

L'endemà a les 20 h serà el torn 
per a l'Orquestra Marinada a la pla-
ça Joan Matons. La mateixa banda 
serà l'encarregada a les 23.30 h de 
portar el ball de nit al poble al ma-
teix emplaçament.

La festa ha reservat un espai 
notable per a la cultura. El diven-
dres a les 19 h s'inaugura una 

exposició al Casal Cultural on hi 
col·labora Josep Marín i hi parti-
cipen artistes locals de diverses 
disciplines. La pintora i escultora 
Lola Corrales, l'artista multidisci-
plinària molletana Susana Mala-
gón, el pintor Jaume Grau, el fotò-
graf Toni Sinues i el mateix pintor 
i escultor de Santa Maria, Josep 
Marín, intervindran en l'exposició 
que romandrà oberta els tres dies 
de la festa major.

A més d'això, el dissabte s'efectua-
rà el Recital Poesia de Proximitat (km 
0) en el qual el grup de poesia de la 
Coral La Fló, donarà veu als seus ver-
sos i rimes al Casal Cultural.

La festa de Santa Maria no s'obli-
da dels més petits. El dissabte de 17 
h a 18 h el conte-contes Alma i la 

mar de contes realitzarà l'especta-
cle Núvols, Estels i Contes Del Cel o 
Contes d'aquí i més enllà a la Font 
Sunyera. Diumenge a la mateixa 
hora a la plaça de l'Església, Jordi 
Tonietti durà a terme el show Fem 
festa.

El toc més tradicional
La nota popular vindrà diumenge. 
Al matí, a les 8.30 h començarà una 
ruta des del parc de la Torrentera 
que visitarà les fonts del poble. Ja a 
la tarda, a les 18.30 h les gitanes de 
Martorelles ballaran a la plaça Joan 
Matons i a partir de les 19.30 h es 
podran viure dos concerts: un de 
cant coral amb la Societat Coral La 
Fló a l'església del poble a les 19.30 
h i l'altre d'havaneres a les 22 h 

L'AJUNTAMENT HA ESCOLLIT LA MESTRA DE SECUNDÀRIA I DINAMITZADORA DE CLUBS DE LECTURA, MARINA CUETO, COM A PREGONERA DE LA FESTA MAJOR 

Han estat programades més d'una vintena d'activitats des de divendres a diumenge

amb l'Associació Cant Havaneres a 
la plaça Joan Matons.

La proposta més nocturna
A més de tot això i en paral·lel a 
l'organització de la festa major, les 
nits a Santa Maria s'allargaran de 
la mà de la Marisqueria La Fló. El 
divendres a partir de 1.30 h hi hau-
rà la festa Chill-out Marisqueria i el 
dissabte a la mateixa hora, una nit 
de DJ.

La Santa Maria de la gresca
Com ja ve éssent tradició, el poble 
també viurà moments esbojarrats. 
Dissabte a les 11 h a la plaça de l'Es-
glésia es celebraran els jocs medie-
vals amb proves com el llançament 
de pinyols d'oliva. El mateix dia i al 
mateix emplaçament tindrà lloc la 
festa de l'escuma. El diumenge a 
les 11 h tindrà lloc  un dels esdeve-
niments més esperats: la baixada 
de la mort. Aquest tobogan d'aigua 
és un dels primers de la comarca 
i un dels que major pendent té. Es 
premiaran les millors disfresses 
i la baixada més ràpida en un acte 
que es durà a terme al carrer del 
Carme.  

28

Santa Maria de Martorellesfesta major
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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

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 semanaENTREPANS TORRADES · CARN A LA BRASA

VINS · TAPES I MÉS...
C. Major, 64. Montornès del Vallès

RESERVA TAULA: 93 572 38 92 · 679 43 58 72

Especialitats
Ibèriques

Gaudeix
de les nostres
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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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530.000€

Casa en Venta · Montmeló · Residencial

m2

156
Habitaciones
3

Baños
2

Parking
Si (2)

Ref. EV11105

Certificación 
Energética

EXCLUSIVA CASA A 4 VIENTOS EN PLANTA CON GARAJE
Fachada de obra vista con piedra artesanal licorella y monocapa, barandas exteriores de acero 
inoxidable. Vivienda con 140m2 en planta, más garaje para dos vehículos y cuarto de máquinas 
con puerta automática, en parcela de 575m2. Distribuida en 3 habitaciones (1 habitación suite, 1 
habitación doble y 1 habitación individual), amplia cocina office de 24m2 con hilo musical y equipo 
de osmosis instalado, gran salón-comedor de 36m2 con chimenea con conductos por toda la casa 
para distribución del calor y salida a patio-terraza, climatización aire acondicionado distribuidos por 
conductos independiente en zona de día y zona de noche, la suitte con baño completo con plato de 
ducha con mampara decorativa e hilo musical, 1 baño completo con plato de ducha y lavadero.

Situada en zona residencial, tranquila, cerca de parques, comercios, CAP y colegios. Dispone piscina 
de 20m2 de agua salina, porche totalmente acondicionado con hilo musical, con cocina equipada con 
horno y encimera, patio, zona independiente de barbacoa, terrazas y zonas ajardinadas con césped 
artificial. Muy bien comunicada por carreteras AP- 7, C-33 Y C-17. A 10 minutos a pie de la estación de 
RENFE y a 5 minutos de la para de Bus.

No dude en contactar con nosotros para realizar una visita sin ningún compromiso.


