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EN PORTADA
PLE D'INVESTIDURA EL NOMENAMENT DEL CANDIDAT D'ERC-JXSF ES VA FER EN EL PLE EXTRAORDINARI DE DILLUNS ON TAMBÉ ES PRESENTAVA MONTSERRAT SANMARTÍ D'IUSF

Carles Miquel, nou alcalde de Sant Fost

Serà el segon batlle santfostenc del mandat després de la renúncia de Maria José Sánchez
a.m.

a.m.

SATISFACCIÓ Carles Miquel aguantant la vara amb el companys de govern

EXPECTACIÓ Molts veïns van haver d'escoltar el ple des de fora de la sala

SANT FOST. El ple extraordinari de

sió anunciada. Ens preguntem
de què ha servit tot aquest circ
d'uns polítics que només miren
per la cadira i per cobrar. I ho han
trencat tot en temps rècord. Amb
dos mesos i un de vacances", afirmava Sanmartí a l'inici del ple.
La cap de l'oposició també va
tenir paraules per a Sánchez: "No
per deixar de ser alcaldessa deixa de ser trànsfuga. Hauria de

dilluns va servir per investir un nou
alcalde en menys de tres mesos.
L'elecció de Carles Miquel es produïa després de la renúncia que la
setmana passada feia la fins dilluns
alcaldessa Maria José Sánchez.
Amb els vots a favor dels cinc
regidors de la seva formació, ERCJxSF-AM, de l'exalcaldessa com a
regidora no adscrita i d'Alberto Bastida, de Sant Fost En Comú Podem,
el candidat republicà, Carles Miquel,
aconseguia la majoria absoluta per
ser investit alcalde. Una votació a
la qual també es va presentar com
a candidata a l'Alcaldia Montserrat
Sanmartí, del grup municipal Independents Units per Sant Fost (IUSF)
qui va comptar amb els únics suports dels seus sis regidors.

Agraïments a Sánchez

En el discurs d'investidura, el nou
alcalde va tenir paraules d'agraïment per a la seva família i companys de partit, per la "paciència i
suport" donat durant aquests gai-

rebé tres mesos de govern. També
per a l'exalcaldessa a qui va donar
les gràcies per fer un pas al costat:
"És difícil trobar una dona tan
ferma i valenta", deia Miquel referint-se a Sánchez, a qui també
va voler defensar donant suport
i condemnant "l'acarnissament"
que, segons Miquel, hauria patit
Sánchez en el seu mandat.
Durant el seus parlaments, Carles Miquel també va estendre la mà
a l'oposició: "Em comprometo a
reforçar tots els escenaris de diàleg. Governar des de la centralitat política amb el respecte i el
compromís d’escoltar tothom",
deia el nou batlle, qui es comprometia a "impulsar a partir d'ara,
un nou canvi al municipi" i a treballar per "ser alcalde de tots els
santfostencs", anunciava Miquel.

IUSF donarà suport al PSC

Per la seva part, la cap de l'oposició,
Montserrat Sanmartí va intervenir
a l'inici del ple i va assegurar que
"això és la crònica d’una dimis-

IUSF preveu demandar a
l'exalcaldessa María José
Sánchez per un delicte de
suborn de funcionari
retornar l’acta de regidora. No
s’esmena aquest fet amb aquesta dimissió", reclamava Sanmartí,
qui va anunciar que el seu partit donarà suport a les demandes contra
l'exalcaldessa i exregidora socialista que el PSC va anunciar la setmana passada en un comunicat.
Sanmartí també va voler insistir

en què el decret en què Sánchez
s'agafava l'excedència per excercir
d'alcaldessa és "il·legal", assegurant que no tenia plaça fixa com a
treballadora municipal, ja que mai
es va presentar a cap prova i que
per tant, la seva plaça com a interina, en quedar buida, havia de ser
presentada a concurs públic per
poder ser ocupada per un nou interí. Tràmit que no s'hauria produït,
segons el partit de l'oposició.
"En aquest país ser trànsfuga
no està penat. Però fer-ho com
a canvi d'alguna cosa sí que ho
és i això se'n diu suborn", afegia
Sanmartí. En aquest sentit i "si el
govern municipal no ho soluciona en els pròxims dies", IUSF
preveu demandar l'exalcaldessa
María José Sánchez per un delicte
de suborn de funcionari.

Gran expectació

Els veïns i veïnes de Sant Fost també van voler fer acte de presència
en el ple extraordinari celebrat dilluns. Un centenar de persones es

DOS BATLLES D'UN
MATEIX GOVERN EN
MENYS DE TRES MESOS
n Pocs esperaven que les eleccions
municipals celebrades el passat mes
de maig portessin tanta cua a Sant Fost.
Tot i que Independents Units per Sant
Fost guanyava els comicis amb un total
de 1.897 vots (43,23%) i el resultat concedia sis regidors a la candidatura municipalista, IUSF necessitava un pacte
per governar. De cara al ple de constitució del 15 de juny semblava que tot
estava fet. Montserrat Sanmartí tornaria a ser alcaldessa, però un gir de guió
inesperat va permetre que la candidata
del PSC ocupés el càrrec, deixant les
files socialistes i formant coalició amb
ERC-Junts per Sant Fost i Sant Fost En
Comú Podem com a regidora no adscrita i alcaldessa. I quan podia semblar
tot dat i beneït, el passat 2 de setembre, Maria José Sánchez renunciava a
l'Alcaldia, fent trontollar de nou el cartipàs municipal. El testimoni el recollia
dilluns Carles Miquel, d'ERC-Junts Per
Sant Fost, qui governarà amb Sánchez
com a regidora i el suport de Sant Fost
en Comú Podem.

van reunir una estona abans a les
portes del consistori per poder assistir a l'acte d'investidura del nou
alcalde. L'expectació va ser tal que,
un cop més, la sala de plens es va
quedar petita per encabir tots els
assistents, fet que va obligar molts
dels presents a veure el ple des de
les finestres que es van obrir de bat
a bat perquè es poguessin seguir les
intervencions. De moment, els pocs
plens que s'han celebrat des del 15
de juny han congregat més públic
que la majoria de sessions plenàries del darrer mandat. i anna mir
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Alcalde de Sant Fost de Campsentelles

Carles Miquel

“Amb el suport a Sánchez vam
posar per davant l'interès general
perquè hi hagués canvi de govern"
–Esperava ser alcalde fa tres mesos?
–Aleshores era candidat, havíem plantejat una candidatura
molt potent a nivell de persones de molts àmbits del poble.
Vam ser l'únic municipi que va poder fer una cadidatura
unitària republicana i independentista i els resultats electorals de les europees i a l'Estat ens donaven esperances i,
finalment, van ser els de les nostres millors travesses.
–Però no van aconseguir la majoria...
–Érem i som conscients que al poble hi havia i hi ha dos
grans pols, veïns que s'estimen molt i que defensen la feina
d'IUSF però també hi ha un altre grup de veïns i veïnes que
són els que ens ha votat a nosaltres i a les altres forces que
es plantejaven una alternança de govern. Nosaltres confiàvem en ser capaços de sumar i aconseguir aquest canvi.
–Precisament un dels reptes del nou equip de govern
seria gestionar aquesta confrontació perquè no es
converteixi en un conflicte enquistat.
–Correcte. Hem de recuperar el diàleg, el treball pel poble.
Totes les candidatures volem el millor per a Sant Fost. No
pot ser que portem tres mesos de legislatura i amb prou
feines haguem parlat de projectes. Des del govern no estem entrant en cap mena de confrontació, no responem
a la crispació, perquè intentem passar de puntetes i centrar-nos en definir les millors polítiques públiques per
Sant Fost, per retornar la confiança als veïns i veïnes. Ens
agradaria que l'oposició també enfoqués la seva energia
cap a fer un control al govern, que és la seva funció.
–Quins mecanismes farà servir el govern per afavorir
aquest major diàleg?
–Tots els que tinguem a l'abast. Hem creat una Regidoria
de Transparència i una de Participació Ciutadana perquè
nosaltres hem de posar en marxa mecanismes perquè tothom se senti representat: veïns, entitats i partits polítics.
Si hi ha alguna gran decisió per al poble creiem que el veïnat i els partits polítics han de poder dir la seva amb taules
de diàleg i partipació.
–Esperaves ser alcalde d'aquesta manera? Hi ha un
punt d'autocrítica en tot el que ha passat?
–El primer ple d'investidura va ser una sorpresa per a tots
plegats, no el mateix dia del ple, sinó en el període que hi

El candidat d'ERC-Junts per Sant Fost és el
nou alcalde després de la renúncia de Maria
José Sánchez. Miquel assumeix el càrrec en un
moment en què la polarització veïnal al poble és
patent i amb el repte d'engegar polítiques que
evidencïin el canvi promès en campanya
després de dècades de governs d'IUSF
va haver entre l’assemblea del PSC i el ple. Durant el divendres 14 es planteja una alternativa i s'executa. Els regidors
d'ERC vam haver de decidir si renunciàvem a la natural
posició de candidatura a l'Alcaldia o donàvem suport a la
candidata Maria José Sánchez.
–Hi ha molta gent que no ha entès el suport a Sánchez.
–Vam posar per davant l'interès general. Ens vam presentar
a les eleccions per promoure les polítiques de canvi que portàvem al programa. Vam estar disposats a renunciar a l'Alcaldia mentre l'acord programàtic es pogués desenvolupar.
Com han anat les coses després? Realment és una situació
no desitjable. Hem hagut de suportar un acarnissament i una
pressió, sobretot la Maria José que ha sigut greu. Ens va dir fa
un parell de setmanes que creia que havia de treure del punt
de mira dels atacs del despatx de l'Alcaldia per poder avançar.
Ha preferit donar aquest pas i nosaltres li hem donat suport.
Que hagués estat més natural potser? Segurament, però va
venir com va venir. Vam haver de prendre una decisió en un
moment donat i vam posar per davant l'interès del poble.
Nosaltres vam considerar que el poble havia decidit que hi
hagués un canvi, molt ajustat però ho havia decidit.
–Molta gent acusa Sánchez de transfuguisme. Vosaltres no critiqueu la seva actuació?
–Per nosaltres és legítim. Ella es va presentar amb una idea.
Va fer una campanya electoral en la qual, en tot moment,
demanava el vot per promoure un canvi a l'Ajuntament.
–Però ella es presentava amb les sigles del PSC i potser
per això molta gent la va votar.
–Sí, però al final tenen un programa i demanaven el canvi.
Hi ha vídeos publicats a les xarxes en els quals es diu que
l'acord de la legislatura 2015-2109 no s'havia respectat i
que ells havien de liderar aquest canvi. De
laura ortiz
fet, la mateixa nit electoral el partit socialista ens deia que aritmèticament sumàvem i que seríem capaços de tirar endavant
aquesta legislatura. Vam tenir set reunions,
vam redactar un acord programàtic i per
això ens va sorprendre una mica la decisió
que es va prendre en aquella assemblea.
–Creieu que va haver pressions de la cúpula del PSC?
- N'estem segurs. Evidentment s'han de respectar les decisions assembleàries però entenc que ella va valorar què l'havia portat a
ser candidata i al final es va trobar amb una
decisió que no la representava.
–El canvi a l’Alcaldia ja estava previst des
de feia temps?
–Ho nego rotundament. Mai, mai, mai en les

converses que es van succeir en aquells dies, de fet va ser
un dia –14 de juny–, mai es va parlar d'una data límit en el
seu càrrec d'Alcaldia. No tindria cap sentit. Es va arribar a
un acord i no hi va haver absolutament cap definició temporal. Va ser una oportunitat, vam apostar per ella i vam tirar
endavant.
–Parlem del nou cartipàs. Hi haurà algun canvi respecte al que es va presentar?
–Jo com a alcalde deixo alguna de les regidories que tenia
assignades, però són petits serrellets. Al final els regidors
que hi havia al capdavant de cada una de les carteres segueixen portant les regidories que portaven. Jo seguiré
portant Hisenda i Comunicació les demés les cedeixo.
–Sánchez serà primera o segona tinent d'alcalde?
–Serà tinent d'alcalde. Primera o segona no és un tema que
ens preocupi. Ella portarà les regidories de Media Ambient, Feminisme i LGTBI+, Transparència i Turisme.
–Es mantindran els sous que es van aprovar?
–Haurem de donar compte de qualsevol moviment que hi
pugui haver en el proper ple. Si hi ha algun canvi seran mínims en dedicació, però petits canvis.
–Sant Fost necessita tres polítics a dedicació exclusiva?
–Si comparem la plantilla de l'Ajuntament de fa 12 anys
amb la plantilla que hi ha ara hi ha unes diferències descomunals. En aquest Ajuntament fan falta braços. Una de les
raons perquè la gent ens escull és perquè posem en marxa
les polítiques que
portem amb el nosEl que va fer Sánchez és
tre programa. Ens
legítim perquè durant tota la
hem adonat que hi
ha àrees infradota- campanya el PSC demanava el
des, tenim el presvot per promoure el canvi
supost que tenim...
És molt llaminer
quan es parla dels
No estem fent res il·legal
sous dels polítics.
amb el tema dels sous. Hem
Hem vingut aquí per
treballar i fer el que
vingut per treballar i s'haurà
ens demanen i quan
de valorar la nostra feina
se'ns exigeix s'haurà
de valorar el que és
la nostra feina. No esHem de recuperar el diàleg.
tem fent res il·legal.
Al final no deixem de
No pot ser que portem tres
ser veïns i veïnes que
mesos i amb prou feines
deixem la feina en un
haguem parlat de projectes
entorn i la venim a
fer aquí.
–Les tres dedicacions exclusives eren una condició del pacte entre ERCJxSF, Sant Fost en Comú i Sánchez?
–No és el cas. Hem valorat a on calia incidir més. L'àrea de
Serveis Socials és una àrea en què, com a govern d'esquerres, creiem que hi hem d'aportar el màxim de recursos.
Per altra banda, Sant Fost és un poble verd, un percentatge
altíssim del nostre territori és muntanya, i creiem que és
un dels nostres actius i hem de treballar perquè així sigui.
La regidoria de Medi Ambient i Sostenibilitat ha de ser un
dels pilars fonamentals de la nostra política.
–Parlem d'acció de govern. Quines seran les vostres línies prioritàries de treball?
–Aquests primers dos mesos, cada regidors està valorant
quins recursos té a la seva àrea. Estem treballant sobre un
pressupost que no hem defensat nosaltres i qualsevol gran
projecte que ens plantegem ens l'haurem de plantejar a
partir del 2020, amb el nostre pressupost. Evidentment les
grans línies d'actuació tindran a veure amb els grans pilars
que t'he comentat. Mobilitat, medi ambient, àrea de serveis socials i educació... Hi ha molt a treballar i hem d'aplicar les polítiques que portàvem als nostres programes.
–Diu que la mobilitat és un tema que els preocupa. Un
dels eixos de la població és la carretera B-500. Quin és
el projecte que teniu per a aquesta carretera?
–Nosaltres qüestionem els grans tòpics. Les anàlisis de
circulació que hi ha sobre la B-500 no discriminen entre
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l'usuari que no és del poble i el que sí que ho és. És a dir,
imaginem-nos que per volum de trànsit es considerés que
realment el que fa falta a Sant Fost és un desviament i es
desviessin tots els vehicles que vénen des de Badalona, Tiana o des del Maresme i van cap al Vallès. No hi ha cap estudi
que ens digui si passarem de 10.000 a 2.000 vehicles. El que
hem demanat a Carreteres és que facin una anàlisi. Seria
una llàstima invertir una gran quantitat de diners per fer
aquest moviment i que només fossin mil els vehicles que es
circumval·len. La titular de la via és Carreteres. El que nosaltres volem és que Carreteres faci un anàlisi amb cara i ulls.
–Però aleshores es farà alguna actuació?
–Creiem que és un assumpte de suficient importància i que
preocupa a una part de la ciutadania. És una via per la qual
passen molts vehicles i per a nosaltres la principal prioritat és la seguretat dels nostres veïns i més en les zones escolars. La legislatura passada vam presentar en el ple una
moció amb 15 mesures de pacificació de la carretera. De
fet, en el Parlament, en totes les ocasions que aquest punt
ha anat a la Comissió de Territori hem proposat que s'apliquin mesures de pacificació. No hem de ser nosaltres qui
decidim, han de ser els veïns però amb tota la informació.
–Al febrer, el conseller de Territori, Damià Calvet, deia
en seu parlamentària que s'estaven fent estudis de
traçats alternatius?
–Sí. Calvet va comprometre’s a fer un projecte de desviament.
Estem en aquesta fase. Hi hem de contactar ara però al febrer
el director general em va dir que hi estaven treballant i que
tenien ja un parell o tres d'alternatives. Una d'elles tenia problemes tècnics i les altres eren d'un elevat pressupost.
–Per tant, un cop es tingui aquesta informació es podria fer una consulta als veïns sobre el tema?
–Si l'alternativa és viable, evidentment no ho ha de decidir
un equip de govern sol perquè creiem que és una decisió
de poble molt important. Però no veiem que sigui una de
les grans preocupacions de la gent. Està sobre la taula. És
un debat que de tant en tant apareix i l'hem de valorar.
–Una altra de les qüestions que té a veure amb la
B-500 són les càmeres en els semàfors. Vosaltres havíeu estat molt crítics amb aquestes mesures. La idea
és mantenir-les?
–A nivell programàtic el nostre compromís és eliminar-les
en el moment que ens sigui possible. Creiem que les eines
de seguretat que tenim al nostre abast no han de ser posades amb fins recaptatoris. Si tenim una càmera ha de ser
per millorar la seguretat.
–Creieu que en el cas de Sant Fost són recaptatòries?
–Potser no totes, però la que hi ha al semàfor de Mas Cantí,
a la carretera de la Roca, no aporta res a la seguretat per-

què és un semàfor amb pulsador per a vianants.
–Aquestes càmeres recaptaven molts diners. La pèrdua
d'aquests ingressos pot afectar el pressupost municipal...
–És cert que hi ha una recaptació molt important i que
l'Ajuntament té un pressupost. Jo ara com a regidor d'Hisenda tinc sobre la taula una sèrie d’ingressos i despeses.
Hem de lluitar contra un altre dels grans tòpics. La càmera
aporta uns ingressos i un dels tòpics és que aquests ingressos provenen, en un 95%, de gent que no són veïns de Sant
Fost. No tenim cap anàlisis real sobre aquesta dada, però
en qualsevol cas s'ha de produir un equilibri. Els pressupostos han de tenir els seus ingressos i les seves despeses.
I nosaltres com
a equip de goUn cop tinguem tota la
vern hem de fer
informació sobre la B-500
un plantejament
valorarem si fer una consulta
de pressupostos
i
d'ordenances
veïnal sobre el desdoblament
fiscals que permetin que Sant
Fost se sostinHem decidit que tot allò que
gui. Sant Fost en
transcendeixi de qüestions
els darrers anys
té uns ingressos
municipals ho decidirà el ple
que
provenen
i amb el llaç groc així ho farem
de la recaptació
de les càmeres.
Però també genera un romanent de tresoreria que hem
d'analitzar i veure si realment podria permetre'ns la seva
eliminació. Per exemple, ens trobem que darrerament hi
ha molts comportaments incívics al poble, l'Ordenança de
Civisme té molts anys i les seves sancions no estan adequades al que avui en dia tenim.
–La idea és endurir les sancions als incívics?
–Hem de treballar en aquesta ordenança i en la conscienciació perquè els veïns i veïnes es comportin de manera
cívica. Tenim desbordaments dels contenidors, abocaments il·legals al bosc..., que segurament poden compensar aquests ingressos. Ara mateix estem treballant perquè
hi hagi agents cívics al municipi per poder corregir determinats comportaments.
–La recollida de residus és un tema molt important.
Quan vau arribar al govern vau aturar la licitació de la
contractació pública del servei de recollida i transport
de diverses fraccions de residus municipals. Què és el
que proposeu?
–No hi ha una solució màgica i menys en un poble amb
l'orografia que té Sant Fost. D'entrada critiquem la poca
transparència amb què es va produir tot aquest moviment

dels darrers anys. No entenem com hem pogut estar amb
un sistema durant tants anys, que funcionava millor o pitjor, però que funcionava.
–Funcionava però les dades de recollida selectiva eren
molt dolentes, per tant, no funcionava tant...
–Funcionava en el sentit que feien la recollida i hi havia
una certa pau veïnal. A principis del 2018 es licita una
compra de contenidors, s’instal·len els contenidors en gairebé les mateixes ubicacions que els anteriors, es canvia
el sistema de recollida i es licita per sis mesos la recollida.
Aquest sistema genera una sèrie de soroll veïnal i a la gent
no se li va preguntar si era el millor sistema. No es va posar sobre la taula, es va decidir al despatx. No creiem que
hi hagi un sistema universal, però creiem que si s'ha de
produir un canvi, i de fet hi ha una normativa europea que
ens obligarà a un any vista a reciclar més del 50%, creiem
que els veïns hi han de poder dir la seva. Nosaltres vam
aturar la licitació que estava prevista a vuit anys més dos
de pròrroga. No hem vist els informes i creiem que no està
prou madurada la decisió. De fet aquest sistema que s’aplica durant sis mesos ens ha portar a haver de contractar
serveis a determinats barris on aquest camió no arriba i
això ens preocupa perquè ara mateix estem amb diferents
empreses per fer la recollida. D'entrada ho hem aturat i
volem valorar quina és la millor de les opcions.
–El reciclatge a Sant Fost és un dels grans reptes...
–La realitat és que, segons les dades de recollida selectiva,
Sant Fost tenia el 2017 un 24,3% de recollida selectiva i el
2018 un 23%. Hem perdut percentatge. Es recullen més
tones però percentualment recollim menys selectivament.
El que paguem com a Ajuntament al Consorci de Residus
són les tones de rebuig i això ho hem de reduir. Més del
10% del percentatge de despesa que paguem com a Ajuntament se'n va a la recollida de residus. Hem de ser capaços de conscienciar els veïns que han de reciclar.
–Un tema que va coincidir amb campanya electoral va
ser les dades sobre robatoris. Des de la vostra candidatura parlàveu d'incrementar els recursos a la Policia Local. En què es traduirà això?
–Una de les grans crítiques que nosaltres vam posar sobre
la taula era que no es reunís la Junta de Seguretat. És cert
que l'increment d'inseguretat que s'ha produït a Sant Fost
ha succeït a molts pobles, però el que no enteníem és que
s'amagués la dada. Les dades són les que són, però no pots
dir que hem millorat a nivell de robatoris quan la dada pura
i dura és la que és. Criticàvem la manca de transparència.
Després hem de treballar sobre la seguretat, sí, hem de contractar agents i en això estem. S'han incorporat de forma interina dos agents nous d'arrest en els darrers mesos.
–Perquè, la plantilla actual quina és?
–La plantilla és insuficient. S'ha d'ampliar, però hem de
complir amb els mecanismes d'estabilitat pressupostària
que ens marca l'Estat. Però hi ha excepcions que s'han de
defensar. Hi ha hagut agents que s'han jubilat, s'han de
convocar les places i en aquest procés estem. També a nivell de vehicles estem pitjor que estàvem fa 30 anys.
–Posareu el llaç groc a l'Ajuntament?
–Ara mateix hi ha una decisió de ple que en dues ocasions
es va votar en contra. Evidentment si m'ho preguntes a mi
com a cap de llista i representant de la candidatura d'ERC
JuntsxSantFost si tinguéssim la majoria suficient per ferho ens hagués agradat posar-ho, però no volem fer alcaldades i creiem que havent-hi aquesta decisió ha de ser el
mateix ple el que ho decideixi.
–Però aquesta decisió és del mandat anterior i la composició del plenari ha canviat.
–Estem convençuts que tard o d'hora aquesta qüestió serà
sotmesa a la votació del plenari i si el ple ho decideix es
posarà. Ara mateix som un govern que tenim una coalició
amb altres forces i en l'acord de coalició hem decidit que
qualsevol decisió que transcendeix de les qüestions merament municipals sigui el ple qui ho decideixi.
–La intenció és passar el punt aviat al ple?
–Fins on jo sé hi ha mecanismes al ROM perquè això es
porti al ple i probablement hi hagi una iniciativa ciutadana
que així ho faci. laura ortiz
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SOCIETAT

Petit incendi a la terrassa de Cal Marfà

Nova temporada a Ràdio Sant Fost

La matinada de dijous un incendi al bar Cal Marfà, a la plaça Prat de la
Riba de Mollet, va cremar el paraigua i part del mobiliari de la terrassa.
Els Bombers van rebre l'avís a la 1.46 h, per part dels Mossos, hi
van treballar uns 20 minuts. Els Bombers apunten que el foc, originat
en un paraigua de la terrassa, no va causar altres afectacions.

Ràdio Sant Fost, que emet per Internet, ha iniciat
la vuitena temporada amb nous programes com
els programes musicals El mundo de MIDI i
La última y nos vamos, i Deixa't d'històries,
que recrea fets històrics de forma divertida.

SUCCESSOS AQUEST ÉS EL SEGON ACCIDENT MORTAL A L'ENTORN DEL TÚNEL DE MOLLET EN MENYS DE DOS MESOS

Una dona mor en un nou accident de
trànsit a la C-17 a l'altura de Mollet
google maps

MOLLET DEL VALLÈS. Una dona de

31 anys veïna de Ripollet va morir diumenge a conseqüència d'un
accident produït a la C-17 a l'altura de Mollet. El Servei Català de
Trànsit informava que el sinistre
s'havia produït al punt quilomètric 10,7 de la C-17, a la calçada
en sentit Barcelona, molt a prop
de la sortida cap a la B-500. A les
06.31 h, els Mossos d’Esquadra
rebien l’avís que un turisme amb
dos ocupants havia sortit de la via
i s'havia estimbat per un desnivell d'uns cinc metres. Com a conseqüència de l’accident la passatgera davantera del cotxe, A.R.S, de
31 anys i amb veïnatge a Ripollet,
va morir. El conductor va resultar
ferit menys greu i va ser evacuat a
l’Hospital de Granollers.
Al lloc dels fets s’hi van desplaçar desplaçat quatre patrulles
dels Mossos d’Esquadra, dues dotacions dels Bombers de la Generalitat i tres ambulàncies del Sistema
d’Emergències Mèdiques (SEM).
Pel que fa a l’afectació viària, hi
va haver un carril restringit de la
calçada en sentit Barcelona fins a
les 10 h, aproximadament.

Tram amb baixa accidentalitat

Aquest és el segon accident mortal en menys de dos mesos que
es produeix al tram molletà de la
C-17, després que a finals de juliol

A LA SORTIDA DEL TÚNEL L'accident de diumenge al matí es va produir a l'entorn de la sortida cap a la B-500
morís un motorista en topar amb
un vehicle que va saltar la mitjana
de la carretera al quilòmetre11,1.
Malgrat tot, els Mossos d'Esquadra asseguren que aquest no es
considera un punt negre ja que és
un tram amb una baixa accidentalitat. "En els darrers cinc anys
no s'havia produït cap accident
mortal", indica Pedro Castrejón,
inspector en cap de l'Àrea Regional de Trànsit de l'Àrea Metropolitana Nord.
En concret, i segons les dades
facilitades pels Mossos, en el tram
molletà de la C-17 –comprès en-

tre els punts quilomètrics 9,9 i
13,6– en els darrers cinc anys
(2015-2019) no s'havia produït
cap accident mortal i només s'havia comptabilitzat un ferit greu. A
més, respecte el mateix període
de l'any passat, enguany, els accidents s'havien reduït un 26% i el
2019 era l'any amb una accidentalitat més baixa des del 2015.
Els dos accidents mortals de
juliol i setembre han disparat l'estadística però Castrejón assegura
que, en tots dos casos, les causes
del sinistre estarien relacionades
amb el factor humà i, no pas, amb

l'estat de la via. "És un tram ben
senyalitzat, amb una velocitat
adequada i amb mitjana de separació entre sentits", diu.
Pel que fa al punt concret on
s'han produít els dos accidents
–a 400 metres de distància un de
l'altre, un a dins del túnel i l'altre
a la sortida– Castrejón opina que,
malgrat els diferents accessos i
sortides que hi ha a la carretera, no
és un punt perillós. "Si fos un punt
conflictiu ja haguéssim fet un informe al titular de la via perquè
es prenguessin mesures, però
no és el cas", assegura. i l.ortiz

La Policia deté
dos presumptes
lladres pel robatori
a quatre botigues
MOLLET. La Policia Municipal va

detenir dijous de la setmana passada dos presumptes lladres que
haurien robat a quatre establiments de la ciutat productes per
valor de més de 1.000 euros. Els
veïns va ser els que van alertar el
cos de seguretat que dues persones havien intentat robar alguns
productes en un establiment i
que, al ser descoberts, havien fugit en un vehicle.
Agents del cos policial van localitzar el turisme, amb els dos
suposats delinqüents a l’interior, i
van intervenir una gran quantitat
de productes que han estat valorats en més de 1.000 euros. Fetes
les investigacions corresponents
es va esbrinar que els productes
intervinguts pertanyien a quatre
establiments de la ciutat.

Investigació oberta

Els presumptes autors dels robatoris són un veí de Santa Coloma
Gramenet de 21 anys i un veí de
Badalona de 32 anys, que també
podrien ser els responsables d’un
robatori en un establiment de Granollers el passat mes d’agost.
La investigació, coordinada entre els Mossos d’Esquadra i la Policia Municipal, continua oberta i
no es descarta que les dues persones detingudes poguessin estar
vinculades per altres fets similars
a les poblacions de l’entorn.
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Centre de dia
35€/dia

*amb el sopar inclòs per emportar

Horari: de dilluns a diumenge de 10 a 18 h

COMFORT

BENESTAR

ATENCIÓ SEGURETAT

RESPONSABILITAT

SERVEIS
Menjar
Higiene personal
Bugaderia
Perruqueria (s.extern)
Podologia (s. Extern)

INSTAL·LACIONS
Sala de Cinema
Sala Polivalent
Biblioteca
Terrassa / Pati
Despatx Mèdic
Gimnàs
Sala Estimulació Basal

ACTIVITATS
Estimulació Sensorial
Manualitats
Fisioteràpia
Musicoteràpia
Teràpia Amb Gossos
Estimulació Cognitiva
I molt més...

PROFESSIONALS
Fisioterapeuta
Psicòloga
Animadora Sociocultural
Infermeria i Metge
Treballadora Social
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EDUCACIÓ EL PROFESSOR UNIVERSITARI PACO CASCÓN VA FER DIVENDRES PASSAT UNA CONFERÈNCIA PER DONAR EL TRET DE SORTIDA AL CURS ESCOLAR

"La violència és la conseqüència
d'un conflicte no reconegut"
aj. parets

PARETS. Divendres passat al matí

es va inaugurar el nou curs escolar a Parets amb una conferència
a càrrec del professor universitari
i assessor en resolució de conflictes Paco Cascón i que portava de
nom Educar en i per al conflicte i
la convivència, en la qual va parlar
precisament sobre com tractar els
conflictes i la convivència des de
l'educació. En la seva ponència,
Cascón va compartir conceptes
com: "La violència és la conseqüència d'un conflicte no reconegut i no abordat".
Uns dos centenars de docents
dels centres paretans van poder
gaudir de la xerrada, en la qual
Cascón va dir que "la violència
és evitable i hem d'evitar-la per
tots els mitjans, però el conflicte és inevitable i hem d'aprendre a conviure amb els conflictes, a fer del conflicte una
oportunitat de canvi, de millora

violència de gènere o de l'assetjament escolar, no crec que sigui necessàriament perquè n'hi
hagi més, sinó perquè les coses
que abans deixàvem passar, ara
no les deixem passar".

Presentació oficial de la regidora

SALA BASART La conferència de Paco Cascón va fer ple d'assistència
i de transformació".
I en aquesta línia, va comentar
que "on s'ajuntin dues o més
persones diferents hi haurà
conflictes de tota mena, perquè

som diferents, però això és bo.
El que no hi ha d'haver mai és
violència, sinó respecte".
D'altra banda, el ponent va afegir: "Quan ara parlem més de la

Aquesta va ser la "presentació
oficial com a regidora d'Educació" de Casandra Garcia, com
ella mateixa va apuntar. Garcia,
qui també és tinenta d'Alcaldia, va
explicar que "un dels objectius
és fer xarxa amb totes les escoles i intentar posar el més fàcil
possible la feina a tots aquests
professionals, perquè sigui més
fàcil educar, que és una feina
tan valuosa i tan important". I
va afegir: "Volem ser al vostre
costat durant tot el curs i remar
en el mateix sentit".
Durant el seu parlament, Garcia va valorar la bona qualitat de

l'educació que hi ha a Parets i va
animar tots els assistents a continuar amb els projectes educatius
dels centres per mantenir l'èxit de
l'educació en el municipi. A més,
va destacar les bones dades dels
darrers mesos pel que fa a resultats i va animar tothom "a continuar exercint les vostres funcions amb tanta professionalitat,
alhora que gaudiu del que feu,
perquè la vostra tasca és especialment rellevant".
Seguidament va donar la paraula a l'alcalde, Jordi Seguer, qui va
fer un breu parlament per agrair
la participació dels assistents en
l'acte i per reafirmar l'aposta que
l'Ajuntament fa per l'educació.
D'aquesta manera, va assegurar
que "l'educació és un pilar bàsic del desenvolupament de les
persones i de la societat des de
l'aprenentatge, el desenvolupament de les capacitats, però sobretot dels valors".
A l'acte també va assistir-hi la
inspectora d'Educació, Pilar Capellà, qui va dirigir unes paraules al
públic per agrair la tasca que fan
i per animar els professionals a
continuar fent els projectes tan diversos que hi ha a Parets.

LA MINISTRA SOCIALISTA MATILDE FERNÁNDEZ I L'ALESHORES ALCALDESSA ROSA MARTÍ, ACTUAL REGIDORA, LA VAN INAUGURAR EL 10 DE SETEMBRE DE 1989

L’escola bressol La Cuna
celebra el seu 30è aniversari
PARETS. La regidora d’Educació i

primera tinent d’Alcaldia, Casandra Garcia, i l’alcalde de Parets,
Jordi Seguer, van visitar dimarts
al matí la llar d’infants La Cuna,
amb motiu del seu 30è aniversari.
Durant l'acte, els dos membres
de l'equip de govern van fer entrega d'una placa commemorativa a les representants de l'escola.

El centre La Cuna va néixer el
10 de setembre de 1989 i va ser
inaugurat per la ministra socialista Matilde Fernández i per l’actual
regidora Rosa Martí, qui aleshores era l’alcaldessa.
D'aquesta manera, La Cuna va
ser la primera escola bressol municipal que va tenir el municipi,
però la seva història es remunta

a molts anys enrere. Abans que
obrís definitivament el 1987, el
centre va funcionar en diverses
etapes: la primera d'elles va ser
l'any 1937, en plena Guerra Civil,
i situada a la Linera.
A banda de La Cuna, actualment
Parets compta amb dues escoles
bressol municipals més: El Cirerer i El Gargot.

aj. parets

FOTO DE FAMÍLIA Amb la placa commemorativa de l'efemèride
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POLÍTICA EL GOVERN DE PARETS TÉ PREVIST COL·LOCAR-HI UNA TANCA PERIMETRAL

MEDI AMBIENT SETMANA EUROPEA DE LA MOBILITAT

El PSC engega una recollida de Parets promou la
signatures contra el tancament mobilitat sostenible
del parc del Sot d'en Barriques
PARETS. El PSC inicia una campanya
de recollida de signatures perquè
el nou govern no col·loqui una tanca perimetral al parc del Sot d'en
Barriques. Concretament arrencarà dissabte amb una carpa a l'avinguda Catalunya amb el carrer La
Mina, on hi estaran de 10 h a 13 h.
Francesc Juzgado, portaveu socialista, considera que el parc "no
hauria d'estar tancat ni per la
seva ubicació ni pel tipus de parc
que és". I, de fet, assegura que
aquesta no seria una solució contra
el vandalisme: "L'únic parc que
tenim tancat a Parets és La Linera i allà hi salten, fan botellons,
destrosses i pintades, i trenquen
les càmeres". Per tant, insisteix
que el fet "que estigui tancat no
és una garantia de seguretat".
En tot cas, també recorda que
per a la creació del parc es va fer
un procés de participació, "on van

participar al voltant de 3.000
persones i cap dels suggeriments
demanava que fos tancat".
Juzgado també afegeix: "No
volem una confrontació, sinó

tures també servirà per engegar la
venda de la loteria de Nadal del PSC
de Parets, amb el número 03398,
que és el nombre de vots que van
aconseguir en els darrers comicis.

Francesc Juzgado: "Cap Moció contra Endesa
D'altra banda, el PSC també presuggeriment del procés sentarà una moció en el pròxim
participatiu demanava ple, "en resposta a les amenaces
a les administracions
que el parc fos tancat" d'Endesa
locals en relació al deute relaposar-nos al costat de moltes
veïnes i veïns que ens han fet arribar aquest neguit". I en aquest
sentit, assevera que volen "estar
molt presents al carrer per fer
costat les veïnes i veïns, ara des
de l'oposició tot i haver estat
clarament la primera força en
nombre de vots i regidors".
La carpa que muntaran dissabte
per arrencar la recollida de signa-

tiu a les factures energètiques
de les famílies vulnerables". Els
socialistes demanen "la retirada
de l’amenaça d'Endesa d’efectuar talls de subministraments
a partir de l’1 d’octubre a les
persones endeutades en situació de vulnerabilitat", així com
"crear una acció conjunta institucional per donar una resposta coordinada a la problemàtica
de la pobresa energètica".

PARETS. Durant la setmana que ve
es realitzaran tot un seguit d'activitats emmarcades en la Setmana Europea de la Mobilitat, amb
l'objectiu de promoure hàbits de
mobilitat més sostenibles, segurs i
saludables com els desplaçaments
a peu, en bicicleta, en transport
públic o amb vehicle elèctric.
Però també es pretén reflexionar sobre els canvis possibles en
l’ús de l’espai públic, i com millorar la qualitat de l’aire i la reducció de la contaminació. I per fomentar l'ús del transport públic,
del 16 al 22 de setembre, el servei
del bus urbà tornarà a ser gratuït
en tots els horaris i recorreguts.
Durant tota la setmana hi haurà, a les escoles i biblioteques, diferents tallers i activitats relacionades amb la mobilitat adreçades
als estudiants.
D'altra banda, dilluns i dimecres (de 10 h a 12 h) s'instal·laran
punts informatius sobre mobilitat
sostenible als mercats de Can Berenguer i del Camp de les Peces.

Dijous (10 h) tindrà lloc la caminada saludable, coordinada pels
Casals d'Avis de Parets i amb la col·
laboració de l'Escola de la Natura.
I diumenge, Dia Mundial Sense
Cotxes, es farà la cloenda de la jornada amb la Diada de la Bicicleta,
que sortirà des del poliesportiu
municipal a les 10 h i tindrà un

L'objectiu de la jornada
és promoure hàbits de
mobilitat més sostenibles,
segurs i saludables

recorregut circular i de dificultat
baixa de 10 quilòmetres. I paral·lelament durant el matí es desenvoluparà a l’aparcament del
Poliesportiu l’activitat mou-T en
família!, per a famílies amb nens
a partir de 3 anys, que consistirà
en un circuit quadrat tancat de 30
metres per 30 metres, on es podran provar diferents aparells de
mobilitat elèctrica.

10

dV, 13 setembre 2019

DIADA NACIONAL JORNADA MOLT REIVINDICATIVA A PARETS AMB LA PRESÈNCIA DE TOTS ELS GRUPS POLÍTICS DEL CONSISTORI, A EXCEPCIÓ DE CIUTADANS

El discurs institucional de l'Ajuntament de Parets
reivindica "llibertat, justícia i democràcia"
s.c.

El PSC i Cs no han subscrit el manifest perquè
"no dóna cobertura a tots els ciutadans"
PARETS. Enguany, la Diada ha estat
ben reivindicativa. De fet, el manifest institucional redactat pel govern feia "un clam en defensa de
la llibertat, de la justícia i de la
democràcia, sempre des del diàleg, el respecte i la convivència".
"Aquest és el tarannà del nostre
poble, plural i respectuós, dialogant i comprensiu", hi afegia.
El text, al qual no es van adherir
els grups polítics de l'oposició, també reivindicava "la defensa dels
drets a la llibertat d’expressió, a
la manifestació i a la participació
política" i reclamava "la llibertat
dels presos polítics i el retorn
dels exiliats, perquè exercir el
dret a vot, tal com vàrem fer l’1
d’Octubre de 2017, mai pot ser
considerat un delicte en un estat
democràtic. Només amb la seva
llibertat i el seu retorn, podrem
reprendre la normalitat democràtica i l’obertura del diàleg polític per resoldre el conflicte amb
l’estat espanyol, com a camí per
trobar una solució d’acord als
valors democràtics". En aquest
sentit, també feia "una menció es-

pecial al veí Jordi Turull, privat
de llibertat des de fa 569 dies".
Per la seva banda, l'alcalde, Jordi
Seguer (Ara Parets ERC), va recalcar la importància de "buscar un
referèndum acordat" i d'exigir
"la llibertat dels presos i exiliats
polítics catalans a les portes de la
sentència, que ha de marcar un
abans i després". Tot plegat sense
descartar "la via del diàleg", però
també sense renunciar a les pròpies
idees d'ERC: "El dret a la llibertat i
a la independència".
La primera tinenta d'Alcaldia, Casandra Garcia (Sumem Esquerres a
Parets), va apuntar que enguany volien "fer aquesta Diada una mica
més reivindicativa". "Des de Sumem Esquerres, tot i ser una organització no independentista,
sí que creiem que la democràcia
avui en dia està molt tocada i òbviament exigim la llibertat dels
presos polítics i el retorn de les
persones exiliades, per tornar a
la normalitat democràtica i per
poder desencallar el conflicte
territorial que estem vivint actualment", va afegir, també destacant

OFRENA FLORAL CONJUNTA Bona part dels regidors dels tres partits de l'equip de govern i del PSC
que cal "retornar a un diàleg per
poder acostar postures".
Per últim, pel que fa a l'equip de
govern, Neus Jordà (Parets per la
República) va reclamar "el dret a
la llibertat, a l'autodeterminació i sobretot el retorn aviat dels
nostres presos i exiliats a casa,
perquè és on han d'estar, perquè l'únic que han defensat ha
sigut la nostra paraula". I, a més,
va voler encoratjar els paretans a
"aprofitar aquest dia de festa i fer
el que sabem fer el poble català:
reivindicar de la manera més di-

vertida, més unitària i més maca
que hi ha".

El manifest no convenç el PSC
Quant als partits de l'oposició, cap
d'ells es va voler sumar al manifest institucional. Els socialistes
consideren, en paraules del seu
portaveu, Francesc Juzgado, que
el text "no dóna cobertura a tots
els ciutadans, sigui quina sigui
la seva manera de pensar". Tot i
això, Juzgado sí que va recalcar que
"l'última part del manifest, la que
fa referència al nostre veí Jordi

Turull, la compartim al 100%;
abans i ara". El cap de l'oposició,
però, hauria preferit un escrit en
la línia del que s'havia fet en els
darrers anys al municipi, en el qual
"pogués sentir-se representat
qualsevol ciutadà del poble".
A diferència dels socialistes, que
sí que van assistir i participar de
l'acte, Ciutadans no es va sumar al
manifest ni va assistir a l'esdeveniment, ja que consideren que "no és
la festa de tots els catalans", perquè està "segrestada pel nacionalisme". sergio carrillo

L'EXCONSELLER VA ESCRIURE UNA CARTA PER ALS PARETANS, QUE VA LLEGIR LA SEVA DONA, BLANCA BRAGULAT, DURANT LA CELEBRACIÓ DE LA DIADA

Jordi Turull: "L'1 d'Octubre no
va acabar res, va començar tot"
PARETS. La Diada paretana va
comptar amb un missatge escrit per l'exconseller de la Presidència empresonat a Lledoners,
Jordi Turull, que va llegir la seva
dona, Blanca Bragulat. "Poques
coses m'agradarien més que
ser avui aquí a Parets, a casa,
amb tots vosaltres", iniciava el
text escrit, que feia memòria dels
orígens d'aquesta celebració: "Per
la Diada commemorem els fets
de 1714, retent homenatge a
aquells homes i dones que fins a
les darreres conseqüències van
defensar els drets i llibertats nacionals de Catalunya. I lluny de
commemorar una derrota, ens
refermem amb l'actitud de tots
aquells que l'endemà, lluny de
caure en la renúncia, la rendició
o la resignació definitiva, van
persistir al llarg dels anys en

l'afirmació de la nostra voluntat
de ser com a nació i van mantenir viva la flama de les nostres
senyes d'identitat". "Aquesta actitud és el que ens ha permès seguir sent, malgrat els constants i
cíclics embats de l'estat al llarg
de la història contra la nostra
dignitat, personalitat i llibertat",
continuava la lectura de Bragulat.
Turull també esmentava la relació de Catalunya amb l'Estat:
"Després de tots els intents
per trobar un encaix que faci
compatible la nostra voluntat
d'autogovernar-nos amb l'Estat
espanyol, cada cop que hem aixecat el dit per fer-ho possible,
l'única resposta que hem rebut
ha estat la resignació com a camí
i l'amenaça com a resposta. I des
de la resignació i l'amenaça no
es pot construir cap futur espe-

rançador, ni a nivell personal, ni
a nivell nacional".
I, evidentment, el text també
retrocedia fins a l'1 d'Octubre de
2017. "La reacció de l'Estat va
ser més pròpia de meitats del
segle passat que d'un país europeu del segle XXI". I va reivindicar la rellevància del que va passar aquell dia: "L'1 d'Octubre no
va acabar res, va començar tot.
No ens vam posar en un carreró sense sortida, vam començar
un camí sense retorn, el camí
de la radicalitat democràtica i
de l'exercici dels drets i llibertats fonamentals sense por per
a l'assoliment de la independència de Catalunya, si així ho
decideixen els seus ciutadans".
La carta no incloïa només referències als fets passats –alguns
de més antics i d'altres de més

s.c.

SOTA LA PLUJA Bragulat va llegir la carta escrita pel seu marit des de Lledoners
recents–, sinó també missatges de
futur: "Per culminar allò que va
començar aquell 1 d'Octubre,
cal ara, més que mai, que siguem
ferms, i que de manera unitària,
autoexigent, activa, pacífica i
determinada, persistim fins que
hi hagi un moment en què no hi
hagi prou repressió per fer front
a tanta democràcia".
I Bragulat va cloure, fent arri-

bar així les paraules del seu marit
als paretans: "Patirem i costarà,
però tard o d'hora sempre s'imposa la voluntat lliure i pacífica
de les urnes, de la ciutadania i
de la gent, i no els efectes i l'acció de les porres, les presons o
les togues. Us convido a persistir,
persistir i persistir. Si persistim,
guanyarem, res haurà estat en va
i tot haurà valgut la pena". i s.c.
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ONZE DE SETEMBRE L'ACTE INSTITUCIONAL ES VA CELEBRAR AMB TOTES LES FORMACIONS POLÍTIQUES REPRESENTADES A L'AJUNTAMENT I L'ANC

L'ANC reclama al govern de Sant Fost que
es proclami "independentista i republicà"
AJ. sant fost

ESTRENA El nou alcalde de Sant Fost, durant la Diada
SANT FOST. L'11 de Setembre es va
viure a Sant Fost amb una estrena.
Carles Miquel pronunciava el seu
primer discurs com a alcalde durant l'acte de la Diada. "Tres segles
per reivindicar el dret a decidir
el què volem ser i com ho volem
ser. Decidir és apoderar-se; és reflexionar i prendre consciència a
nivell individual, de quina mena

de persona vull ser, i actuar en
conseqüència", exposava. Una declaració d'intencions a la qual afegia: "És de les Diades més tristes
dels darrers anys i potser de les
més tristes de la nostra història",
fent referència als presos, preses i
exiliats polítics.
La resta de partits polítics representats al Consistori també van

participar de l'acte institucional
i l'ofrena floral a la plaça Onze de
Setembre. Esquerra Junts per Sant
Fost destacava que: "Un cop més
celebrem la Diada marcada per
l'exigència de la llibertat dels
presos i preses polítiques i per la
imminència d'una sentència que
després d'un judici esperpèntic tots sabem que serà injusta i
desmesurada" i afegia: "Enlloc de
retrets cal focalitzar que l'adversari de Catalunya avui és comú".
Per la seva banda, des de Podem
Sant Fost feien aquesta reivindicació: "Enfront de la judicialització
d'un conflicte que és de naturalesa política, defensem que, ara
més que mai, cal una resposta
que se sustenti en els grans consensos que la societat catalana
ha assolit al llarg de la historia".
Les reivindicacions des d'Independents Units per Sant Fost
es centraven en fer front comú a
partir de la paraula: "Si bé no són
temps de concordia cal lluitar

per assolir-la, ser conscients
que tots som importants i podem remar a partir de la confiança i de la constatació que el
diàleg és l'única solució".
Mentre que des de l'ANC es mostraven satisfets de tenir nou alcal-

de republicà: "El primer esglaó
del poble amb la política passa
pels ajuntaments, per això ens
felicitem tant de tenir per fi un
govern municipal en sintonia".
Però també reclamaven fets: "Dibuixar una nova línia política a
Sant Fost i començar unes noves
maneres de fer menys caciquils,
més transparents i sobretot més
republicanes. No és hora que
l'Ajuntament es proclami obertament independentista i republicà?", exigien al nou govern.
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Naixements
MOBILITAT ARRIBEN SET MESOS DESPRÉS QUE ES TANQUÉS EL PAS SOBRE LES VIES

Es posen en funcionament els
ascensors de Mollet-Santa Rosa
s.c.

MOLLET. Divendres passat es van

posar en funcionament els ascensors de l'estació de Mollet-Sant
Rosa, set mesos després que s'habilités el pas inferior per creuar les
andanes i que, automàticament, es
tanqués el pas per sobre les vies.
Segons apunten des de Renfe,
"els tràmits administratius i

Monràs també demana
"que s'accelerin les obres
per millorar l'accessibilitat
de Mollet-Sant Fost"
la burocràcia que s’ha de dur
a terme han fet que la contractació de l’escomesa elèctrica
necessària no hagi estat tant
fluïda com s’hagués desitjat per
totes les parts implicades", causant del retard en el funcionament
dels ascensors.
D'aquesta manera, l'estació de
Mollet-Santa Rosa guanya una accessibilitat per a tots els usuaris

ELS NOUS ASCENSORS Estan en marxa des de divendres passat
que no hi havia des que es va tancar la passera per sobre les vies.
En aquest sentit, l'Ajuntament
de Mollet va publicar divendres
un comunicat en el qual l'alcalde,
Josep Monràs, valorava "positivament la posada en marxa
dels ascensors perquè millo-

ren l’accessibilitat per a tota la
ciutadania, especialment per
a les persones amb problemes
de mobilitat". Tanmateix, també
continua demanant que "s’accelerin les obres per millorar l’accessibilitat de Mollet-Sant Fost,
l’altra estació de la ciutat".

JUSTÍCIA

La Generalitat
aprova el trasllat
dels jutjats a
Can Fàbregas
MOLLET. El Govern de la Generalitat ha aprovat durant aquest estiu
el trasllat dels jutjats de Mollet al
nou edifici de Can Fàbregas on ara
s’estan fent les obres d’adequació
de l'immoble. Es tracta d'un tràmit que apropa encara més aquesta reivindicació.
Les obres d’adequació de l’immoble van començar el 2018 i està
previst que estiguin enllestides durant la tardor d'aquest any. De fet, el
departament de Justícia espera que
el nou equipament es pugui posar
en marxa abans d'acabar l'any.
Justícia va llogar el local de Can
Fàbregas per un import de 29.000
euros mensuals, que pagarà durant 20 anys. Les obres d’adequació van a càrrec del propietari de
l’edifici i el departament hi instal·
larà posteriorment el mobiliari
i els equips informàtics. I el nou
edifici permetrà agrupar en un
mateix espai els jutjats i el Registre
Civil, que actualment estan ubicats
en diferents punts de la ciutat.

04/09 Ahmed Haque (Mollet del Vallès)
06/09 Sergio Barragán Soriano (Parets)
07/09 Roger Mayor Franco (La Llagosta)

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

Defuncions
MOLLET DEL VALLÈS
03/09 Maria Perez Ibañez
06/09 Mariano Crespo Longares
06/09 Maria Garcia Gracia
06/09 Jose Ruiz Ruano
06/09 Sebastian Balada Marcos
07/09 Maria Asuncion Lucas Gallego
09/09 Antonio Basoli Rabasa
09/09 Rosa Torondell Falguera
MARTORELLES
06/09 Vicente Enjuanes Cagigos

82 anys
79 anys
87 anys
84 anys
55 anys
71 anys
92 anys
81 anys
69 anys

Dades facilitades per la Funerària
Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols

programació

Dissabte, 14 de setembre de 2019
A les 16h: Resum informatiu de la setmana
Diumenge, 15 de setembre de 2019
A les 22h: La Jornada de diumenge
Dilluns, 16 de setembre de 2019
A les 20.30h: La Jornada
Dimarts, 17 de setembre de 2019
A les 20.30h: Parlem-ne, amb Susanna Aguilera
Dimecres, 18 de setembre de 2019
A les 20.30h: Especial Festa Major de Martorelles
Dijous, 19 de setembre de 2019
A les 20.30h: Especial Festa Major de Montornès
www.vallesvisio.cat
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NOMENAMENT LA PARETANA HA ESTAT NOMENADA AQUEST ESTIU PRESIDENTA DE L'ASSOCIACIÓ CATALANA PELS DRETS CIVILS

Bragulat: "Els trasllats fins a la presó haurien
estat impossibles sense la solidaritat de la gent"
s.c.

PARETS. La paretana Blanca Bra-

gulat, dona de l'exconseller de
Presidència Jordi Turull, ha estat
nomenada aquest estiu presidenta de l'Associació Catalana pels
Drets Civils, i hi arriba al càrrec
"en un moment d'impàs, pendents de la sentència dels presos polítics".
Tot i això, sí que assegura que
tenen "campanyes preparades
pel que pugui passar", per si la
sentència és desfavorable a Turull
i la resta d'empresonats.
Bragulat explica que el seu
nomenament com a presidenta
arriba després que la seva antecessora, Meritxell Lluís –dona de

PRESIDENTA Blanca Bragulat substitueix al càrrec Meritxell Lluís

Josep Rull–, entrés al consistori
de Terrassa com a regidora: "Es
va considerar que la presidenta
no havia de ser un càrrec electe". Però, en tot cas, la seva "complicitat i responsabilitat serà
la mateixa ara que abans com
a vocal". I afegeix que, malgrat
els càrrecs d'uns o altres, "estem
totes les famílies dels empresonats i dels exiliats unides contra la repressió de l'estat".
En el que insisteix la paretana,
és en agrair el suport de tanta
gent: "Els trasllats fins a la presó haurien estat impossibles
sense la solidaritat de la gent",
assegura.

NOVA DIRECCIÓ LA MOLLETANA ÉS UN DELS 21 NOMS DE LA CANDIDATURA A L'EXECUTIVA NACIONAL D'ESQUERRA

Vilaret, candidata a la llista
de Junqueras per dirigir ERC
MOLLET. Esquerra Republicana

triarà aquest mes de setembre
la seva nova direcció en el marc
del 28è Congrés Nacional. La regidora molletana Marta Vilaret
és un dels 21 membres de l'única
candidatura que s'hi presenta a
l'elecció de l'Executiva Nacional,
anomenada Compromís Republi-

cà, i que estarà encapçalada pel
doble tàndem format per Oriol
Junqueras i Marta Rovira, i Pere
Aragonès i Marta Vilalta.
Vilaret ja forma part de la direcció del partit des de fa gairebé un
any. La molletana s'incorporava a
l'Executiva Nacional el setembre
de l'any passat com a responsable

de la vicesecretaria general de Suport a la Presidència i la Secretaria general del partit.
El partit ha tornat a confiar en Vilaret per formar part de l'Executiva
Nacional, que es triarà diumenge
15 de setembre en una jornada
electoral, en què també s'escolliran
30 persones conselleres nacionals.
En aquest cas, un altre molletà,
el president d'ERC a Mollet, Albert Biescas, és un dels candidats
al Consell Nacional, màxim òrgan
d’ERC entre congressos. s.c.

MARTA VILARET

Àmbits com la mobilitat, la promoció econòmica o la joventut, sobre la taula
MARTORELLES.
Els alcaldes i
tinents d'alcalde de Sant Fost,
Martorelles i Santa Maria es van
reunir divendres passat al Celler
de Carrencà amb l'objectiu de
cercar eines per reactivar la Mancomunitat del Galzeran. "Volem

apostar per la Mancomunitat i
ens hem posat deures per a la
propera reunió al mes d’octubre", assegurava l'alcalde de Martorelles, Marc Candela.
A més, Candela posava exemples d'aquests projectes manco-

munats: "Compartir les àrees
de promoció econòmica, fer un
planejament urbanístic pel que
fa als límits de cada municipi i
a partir d’aquí anar desenvolupant els espais que queden
entremig o fer una proposta de

programació d’activitats per al
jovent de cara a l’hivern o l'estiu de forma coordinada”.
Aquesta trobada també va servir com a primera presa de contacte entre els regidors dels tres
municipis amb l'objectiu de conèixer quins projectes té cada població i en quins altres poden col·laborar tots tres per tal de millorar
els serveis de la ciutadania en àmbits com la promoció econòmica,
l'urbanisme, el medi ambient, la
joventut o la mobilitat.

B UFET E SPAÑOL M OREDA
A DVOCATS

Llibres que han
de portar els
autònoms des del
punt de vista fiscal
S'ha publicat en el BOE l'Ordre
HAC/773/2019, de 28 de juny, per la qual
es regula l'obligació de portar els llibres
registres en l'Impost sobre la Renda de les
Persones Físiques.
En aquesta Ordre s'especifiquen els llibres
que fiscalment han de portar els empresaris
autònoms, depenent del tipus de modalitat
en la qual tributin:
1. Estimació Directa modalitat simplificada:
estaran obligats a portar i conservar els següents llibres registres:
a) Llibre registre de vendes i ingressos
b) Llibre registre de compres i despeses.
c) Llibre registre de béns d'inversió.
2. Mètode d'estimació objectiva: estaran
obligats a portar i conservar els següents
llibres registres:
a) Quan dedueixin amortitzacions, estaran
obligats a portar un llibre registre de béns
d'inversió.
b) Quan realitzin activitats el rendiment net
de les quals es determini tenint en compte
el volum d'operacions, hauran de portar un
llibre registre de vendes i ingressos,
3. Activitats professionals: els contribuents
que desenvolupin activitats professionals el
rendiment de les quals es determini pel mètode d'estimació directa, en qualsevol de les
seves modalitats, estaran obligats a portar
i conservar dels següents llibres registres:
a) Llibre registre d'ingressos.
b) Llibre registre de despeses.
c) Llibre registre de béns d'inversió
d) Llibre registre de provisions de fons i
suplerts.
Cal assenyalar que la principal novetat que
s'introdueix en aquesta Ordre és la necessitat que, en les anotacions en els llibres
registres de vendes i ingressos i de compres
i despeses, es faci constar el NIF de la contrapart de l'operació.

Salvador Xicola
Assessor Fiscal
salvador.xicola@asemax.org

SUPRAMUNICIPAL ELS GOVERNS DE LES TRES POBLACIONS HAN PARLAT DE POSSIBLES FUTURS PROJECTES COMPARTITS

Sant Fost, Martorelles i Santa Maria volen
reactivar la Mancomunitat del Galzeran

CONSULTORI

è

c. Anselm Clavé, 2 · 4t 2a · Mollet
Tel. 935 703 991
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A UGT VOLEM DIR ADÉU A
LA JORNADA DE 8 HORES
Avui dia tenim limitada la càrrega
de treball a 8 hores diàries gràcies a
l’esperit inconformista de centenars
de treballadors que un dia van dir
«prou». Els vaguistes de La Canadenca de Barcelona van paralitzar la
capital catalana fins que el 3 d’abril
de 1919 el president del govern espanyol, Álvaro Figueroa Torres, va
cedir a les seves exigències i va signar el decret de limitació horària. No
es tracta, doncs, d’un assoliment
recent. Ni tan sols d’aquest segle.
Per això a UGT creiem que Ja és
hora, per tant, de reprendre aquest
esperit de lluita i plantar-se davant
una jornada que actualment és insostenible.
A UGT la lògica, després d’aquests
100 anys sense canvis, ens dicta
que ha arribat el moment de fer un
salt endavant: Treballar millor, treballar menys i cobrar més no només
és possible, sinó que ens permetrà
disposar d’una societat més justa,
equilibrada i sostenible.
Fins ara el gran augment de la capacitat productiva només ha suposat beneficis pels empresaris, alhora que ha de servir d’excusa per a
la destrucció sistemàtica de molts
llocs de treball. Cada nova generació de màquines produeix més
i necessita menys mà d’obra. La
pèrdua de poder adquisitiu —i de la
capacitat de consum—, la reducció
de les cotitzacions i l’augment de
la necessitat de subsidis o d’ajudes
són algunes de les conseqüències
que ja ens trobem actualment i que
no faran sinó augmentar la despesa
pública si continuem amb el mateix
model de jornada laboral. UGT vol
un canvi que permeti als treballadors poder gaudir d’una bona estabilitat —tant social com econòmica—, ja que aquesta és la clau per
poder millorar la riquesa dels nostres recursos públics.
La viabilitat d’aquest plantejament,
sempre en entredit per alguns, ja
ha sigut comprovada satisfactòriament a molts altres països: Segons

el llistat de l’Organització per a la
Cooperació i el Desenvolupament
Econòmic (OCDE) de 2014, Alemanya és el país amb una mitjana més
baixa d’hores treballades, concretament 1.371 hores anuals amb un
salari mitjà de 45.170 euros. El segueixen Holanda, amb 1.419 hores
anuals i un salari mitjà de 48.109
euros; Noruega, amb 1.419 hores
i un salari mitjà de 67.144 euros; i
Dinamarca, que compta una jornada laboral anual de 1.419 hores i un
salari mitjà de 53.061 euros.
Espanya, per contra, té una mitjana
anual de 1.691 hores laborals i un
salari mitjà de 26.027 euros anuals.
Hi ha, doncs, molt espai de millora
respecte als nostres veïns europeus
i a UGT pensem que aquesta millora ha de passar per la contrareforma laboral perquè les dues últimes
reformes impulsades pels partits
PSOE i PP que han reforçat la flexibilitat laboral, no han servit per assolir la plena ocupació i pel contrari
han suposat més precarietat, injustícia social i ens allunyen cada vegada més dels països capdavanters
d’Europa.
UGT vol una contrareforma laboral que derogui les anteriors, que
només ens han dut a una precarietat laboral mai vista en els últims
anys, i que limiti el treball diari a 6
hores. Amb aquest canvi, per cobrir
una jornada laboral de 24 hores es
necessitaran quatre torns de treball
i es reduirà l’atur, a més de distribuir-se equitativament els beneficis
privats.
Les oligarquies econòmiques i els
polítics liberals han fet creure a
l’opinió pública, a través dels seus
mitjans de comunicació, que la
classe treballadora viu per sobre de
les seves possibilitats. Ans al contrari: la gent treballadora té salaris
per sota de les seves necessitats i
ha d’exigir un canvi. Diguem tots «ja
n’hi ha prou». A UGT volem dir adéu
a la jornada laboral de 8 hores.

www.ugtvallesoriental.cat
GRANOLLERS
c. Esteve Terrades, 30-32 (08400)
Tel. 93 870 42 58 - 93 870 47 02
Fax 93 879 65 17

MOLLET DEL VALLÈS
c. Balmes, 10, 2 (08100)
Tel. 93 579 07 17
Fax 93 570 78 90
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OPINIÓ

Editorial

Pensament lliure

ALERTA A LA CARRETERA
En menys de dos mesos, dues persones han mort al tram molletà de la
carretera C-17. Una fatídica casualitat, segons els Mossos d'Esquadra, ja que
els gairebé quatre quilòmetres que passen pel terme municipal de Mollet del
Vallès, no és, segons les seves dades, un punt amb una elevada accidentalitat.
De fet, les xifres deixen palès que en els darrers cinc anys la sinistralitat amb
ferits greus i víctimes mortals havia estat gairebé nul·la. A més, des de l'àrea
de trànsit del cos català apunten que es tracta d'un tram de la via ràpida ben
senyalitzat, amb elements de seguretat com la separació de la mitjana i amb
una velocitat màxima indicada correcta.
Aleshores, quin és el motiu d'aquestes morts a només 400 metres de
distància? Doncs el factor humà. Ja l'any passat, des del Departament
d'Interior de la Generalitat s'alertava de l'increment de víctimes mortals en
accidents de trànsit, la majoria de les quals per causes relacionades amb
aquest factor humà: l’excés de velocitat, el consum d’alcohol i drogues i les
distraccions al volant –com ara l’ús del telèfon mòbil–. Davant aquesta
realitat, les persones conductores han de ser conscients que allò que porten
entre les mans no és cap broma i que una petita distraccióal volant pot ser fatal.

A peu pla

SOM EL 80%

D

urant l’estiu les forces polítiques catalanes i estatals han
continuat debatent propostes i
estratègies en públic, evidenciant que el contenciós català continua bloquejant la formació del govern a l’Estat. La
Diada haurà servit, també, d’indicador de
l’estat del moviment sobiranista. A l’espera
de la sentència del judici del Tribunal Suprem cal fer visible i reiterar que el 80%
de la nostra societat està en contra de l’empresonament dels líders socials i polítics i
que aposta per la negociació per trobar una
solució política al conflicte.
A l’horitzó no s’albiren intencions dialogants per part dels partits estatals, però si
el 80% de la societat catalana aconsegueix
articular una estratègia col·lectiva a l’entorn de l’exercici dels drets individuals i
col·lectius, de l’aprofundiment democràtic
i, si cal, de la desobediència civil, el diàleg i
la negociació seran inevitables.
Jordi Cuixart, el president d’Òmnium
Cultural empresonat, diu, en una entrevista al diari Ara, que cal incloure en aquest
consens una amplia representació del món
cultural, social i polític de Catalunya i afe-

JAUME NORÓ
Mestre
geix encara: qui pensi que trobarem una
solució sense el PSC, s’equivoca. Sens dubte estem lluny d’aquest plantejament, en
política els camins poden ser lents però a
voltes els esdeveniments es precipiten.
Aquests dos últims anys, per l’11 de setembre, els socialistes molletans han utilitzat l’eslògan: Per una Espanya plural i
una Catalunya de tothom. Els animo a fer
campanya, arreu de les espanyes, amb la

Rambla Pompeu Fabra, 32 · 08100 Mollet del Vallès
T- 93 570 52 59 · redacciodiarisom@som.cat

Premi Tasis-Torrent de la Diputació de Barcelona a la millor
publicació de premsa local i comarcal de Catalunya (2006) ·
Premi de periodisme Eugeni Xammar d’Òmnium Cultural (2017)

LA POESIA, UN DIÀLEG DE LLIBERTAT

E

n el llenguatge social és normal
donar el mateix significat a les
paraules poesia i poema. Molt
respectuós amb els hàbits de
les persones, la paraula poesia té major extensió que poema. Poema és el conjunt de
paraules amb què, complint unes normes,
una persona manifesta la seva capacitat
artística mitjançant la paraula. El poema és
poesia d’acord amb la capacitat de creació
artística de cada persona. Per contra externament ho pot semblar, però internament
no ser-ho. La paraula en les relacions humanes defineix la imatge i en la seva forma i
expressivitat, la capacitat artística, reglada
per la intel·ligència però desitjada i provocada per la passió. La coordinació intel·ligència-passió dibuixarà el missatge artístic
del poema. És veritat que no tothom que
escriu poemes és artista de la paraula com
també ho és que moltes persones que no es
reconeixen poetes i no gosen escriure poemes, poden ser i són tant o més poetes que
força dels que s’hi dediquen. L’experiència
m’ha ensenyat, que persones que estimen la
poesia però no se senten poetes, a l’hora de
la veritat donen vida als poemes dels altres
i esdevenen autèntics pedagogs de l’art. La
tècnica és un company extraordinari amb
les formes que dóna a les paraules, però la

tècnica no és art, esdevé una amiga. Una
amiga que fa més desitjables els poemes
dels verdaders artistes de la paraula i, a la
vegada, encén el desig de creació artística.
No oblidem que l’art té altres suports excel·lents que sense la capacitat poètica no

És veritat que no tothom que
escriu poemes és artista de la
paraula però altres que no gosen
escriure 'n poden ser tant o més
poetes que els que s'hi dediquen

assolirien satisfer el desig. Poesia (art de
la paraula), pintura (art del color amb missatge directe o figurat), l’escultura ( l’art
del ferro, de la fusta, del fang, elements
d’interpretació de desitjos), l’arquitectura ( l’art dels edificis), el cinema (l’art del
moviment), la música (l’art de la mística
dels sons), la dansa, el ballet i el ball ( l’art
de l’expressivitat corporal) i curiosament
l’expressió artística s’ha enamorat de la
cuina. La força expressiva de la capacitat
poètica de la imatge és tan lluminosa que
l’èsser humà només amb la seva presència
la fa evident.

LA VINYETA de Manel Fontdevila

A l'espera de la sentència del
judici cal fer visible i reiterar que
el 80% de la nostra societat està
en contra de l'empresonament
dels líders socials i polítics

primera part, ja que aquí ja tenim clar que
Espanya és plural i que el país que volem
construir és per a tothom.
Esperem que el Tribunal Suprem sigui
tant escrupolosament garantista com ho
ha estat el tribunal que ha absolt el PP per
la destrucció dels ordinadors del cas Bárcenas. Mentrestant direm: Pels drets i les
llibertats, absolució!
sommollet.cat
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ECONOMIA

Acord tecnològic entre Grifols i Mondragon

Benvic entra a la indústria del reciclatge plàstic

La companyia paretana Grifols ha signat un acord de col·laboració amb
la cooperativa Mondragon per desenvolupar conjuntament projectes
específics d'automatització, robòtica, instrumentació i altres tecnologies
i infraestructures relacionades amb el sector de la salut. L'acord també
inclou col·laboracions en l'àrea de la formació i el talent.

L'empresa de Montornès dedicada al compostatge amb planta
al polígon de Can Bosquerons, ha signat l’adquisició de
l'empresa Ereplast, un especialista francès en el reciclatge de
residus plàstics industrials. Amb aquesta transacció, Benvic
confirma la seva ambició de liderar el reciclatge de PVC a Europa.

AGRICULTURA LA COLLITA DE RAÏM PODRIA CRÉIXER UN 25% ALS CELLERS DEL VAIX BALLÈS VINCULATS A LA DO ALELLA, UN INCREMENT SIMILAR AL DEL 2018

Els viticultors DO Alella preveuen una de
les millors veremes dels últims 15 anys
L.o.

VEREMA La temporada va començar a Can Roda a mitjans d'agost i es preveu acabar a inicis d'octubre
SANTA MARIA DE MARTORELLES. Els

viticultors baixvallesans vinculats
a la DO d'Alella es mostren satisfets.
Per segon any consecutiu pronostiquen un creixement en la collita
de raïm:"En general es preveu
que aquest any tindrem una de
les millors veremes dels últims
15 anys". Així ho considera Enric
Gil, enòleg i un dels propietaris del
Celler de Can Roda, de Santa Maria
de Martorelles, que des de mitjans
d'agost i fins a començaments d'oc-

tubre es troba en plena verema.
“El temps ens ha acompanyat
i si tot continua així i no ens arriben les pedregades, podrem
parlar d'un bon rendiment de
la vinya amb un 20-25% més
de producció que l'any passat",
comenta Gil.

Aposta pel creixement

L'augment de la producció a Can
Roda també està lligat amb l'aposta que ha fet el celler per créixer. I

és que a principis d'any Can Roda
va canviar de mans i ara són tres
els propietaris que dirigeixen
l'empresa: "Teníem més demanda de la que podíem servir. Necessitàvem créixer i a principis
d'any vam fer un canvi en la
direcció i vam adquirir vinyes
d'uns quants pagesos, ampliant les 7 hectàrees de vinya a
les 22 actuals", explica Gil. Un
creixement amb què assegura, i
si la climatologia ho segueix per-

metent, podran arribar a recollir
unes 80.000 quilos de raïm. Amb
aquest increment de la collita
quasi es triplicaria la producció
de l'any anterior, passant de les
25.000 ampolles del 2018 a les
gairebé 70.000 previstes per enguany. Una producció que tot i
està centrada en el mercat català,
comença a augmentar les seves
vendes a l'exterior: "Actualment
exportem vins al Japó, Andorra,
Bèlgica i Mèxic i la nostra previsió és arribar també a Txèquia i
Rússia", comenta el propietari de
Can Roda, tot explicant el projecte
d'exportació que té el celler gràcies a les 15 hectàrees de terrenys
que ha adquirit enguany.
A diferència de l'any passat, la

bona climatologia ha propiciat que
les vinyes es lliuressin de l'atac de
plagues com el míldiu, un fong que
afecta les fulles, la tija i els fruits
sobretot quan hi ha molta humitat.
Gràcies aquest bon temps els viticultors parlen d'una “bona anyada amb un raïm equilibrat, amb
bon grau i acidesa adequada",
assegura Enric Gil.
A més dels fongs i les malalties
vinculades als ceps, els viticultors
també es mostren preocupats per
l’elevada presència de senglars
que s’alimenten de raïm.

Membres de la DO Alella

Des de 2010, el celler Can Roda
elabora vins dins la D.O. l’Alella.
Actualment disposa d’unes 22
hectàrees de vinya de les varietats
pansa blanca, moscatell, merlot i
cabernet. El 2014 el celler va començar la reconversió de les seves vinyes a ecològiques, obtenint
el segell el 2017. Un procés que
iniciarà de nou amb els terrenys
adquirits enguany . a.m.

LA DO ALELLA, UNA DENOMINACIÓ DE LES
MÉS ANTIGUES DE LA PENÍNSULA IBÈRICA

n La Denominació d’Origen Alella és una de les més petites i també de les més
antigues de la Península Ibèrica. Situada al nord de Barcelona i ocupant una
superfície d’unes 230 hectàrees, la configuren dues comarques, el Maresme
a la vora de la mar i, a l’altra banda de la Serralada Litoral, el Vallés Oriental. Al
territori DO Alella, la majoria dels sòls dedicats al conreu de la vinya tenen com a
base el sauló. Es tracta de sòls d’estructura arenosa o franco-arenosa, fàcils de
treballar, d’alta porositat, airejats, color clar, bon drenatge, gran permeabilitat i
amb poca capacitat de retenció d’aigua i elements nutritius, cosa que afavoreix la
maduració adequada del raïm. Les varietats recomanades són la garnatxa blanca
i tinta, el moscatell i la pansa blanca amb què s'aconsegueixen vins blancs suaus.
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SEGURETAT LA CNT VA CONVOCAR DIVENDRES UNA CONCENTRACIÓ A LA PLAÇA DE LA VILA, ARRAN DE L'ACCIDENT MORTAL A L'EMPRESA EMBALAJES PETIT

Clam contra la precarització i
els accidents laborals mortals
PARETS. La CNT va convocar di-

vendres passat una concentració
a la plaça de la Vila, arran de l'accident mortal d'Embalajes Petit,
per clamar contra la precarització laboral. Precisament aquesta
seria una de les causes principals
dels accidents laborals mortals,
segons Genís Ferrero, secretari
d’Acció Sindical i Jurídica de la
secció comarcal de la CNT Vallès
Oriental, que explica que estan
"en una campanya contínua
contra la sinistralitat laboral" i
que volen "sensibilitzar la societat i posar sobre la taula que es
presti atenció a les xifres, que
són molt alarmants".

A PARETS Una desena de persones amb la pancarta que encapçalava l'acte

Mon Pa presenta un
ERO i tancarà les seves
quatre botigues de Mollet
Arxiu

ACOMIADAMENTS L'empresa deixarà sense feina a 96 treballadors
MONTORNÈS. L’empresa Mon Pa

–a través de les panificadores
MYRPA i PAMYR– va presentar
el passat dilluns 2 de setembre
un expedient regulador d'ocupació (ERO), que suposarà el tancament de totes les seves botigues
–4 a Mollet i 23 a Barcelona– i
l'acomiadament dels seus 96 treballadors, "al·legant causes econòmiques", segons informa el
sindicat Comissions Obreres.
Aquest "expedient d'acomiadament col·lectiu" suposarà el
cessament de tota l’activitat productiva i, per tant, es tancaran els
forns de pa molletans dels carrers
Gaietà Vinzia, Berenguer III i Gaietà Ventalló, i de l'avinguda Caldes de Montbui.
Des del sindicat consideren
que "aquesta mesura és del tot
desproporcionada i injusta", i
denuncien que "s’ha executat de
mala fe per part de la direcció

s.c.

de l’empresa".
D'altra banda, també han sol·licitat a l’empresa "que es paguin
les dues últimes mensualitats
que deu a la plantilla" i insten "a
buscar solucions que garanteixin la continuïtat de l’activitat
i l’articulació de mesures no
traumàtiques per a la plantilla".
En les dues primeres reunions
amb la direcció de Mon Pa, segons
CCOO l'empresa "no ha aportat
cap solució i únicament al·lega
la manca de liquiditat per pagar les nòmines, cosa que deixa
clara una nul·la voluntat de diàleg amb expectatives de continuïtat".
Amb tot plegat, des del sindicat
CCOO afegeixen que treballaran
"intensament per trobar una
solució mitjançant la negociació", però no descarten iniciar
mobilitzacions. i

Concretament, en aquest 2019,
fins al mes de juliol, hi ha hagut 64
morts en accidents laborals a Catalunya, d’un total de 492 al conjunt de l’Estat. "És un degoteig
constant i no es presta suficient
atenció a la nostra opinió", afirma el sindicalista.
Des de la CNT asseguren que els
accidents laborals mortals sovint
tenen en comú "la precarietat laboral", amb contractes eventuals
o de poca durada, i treballadors
d'empreses subcontractades o
d'ETT. La poca previsió de durada
"fa que moltes vegades es dediqui menys atenció a les mesures
de formació o informació que
han de rebre els treballadors",
diu Ferrero. De fet, afegeix que és
molt freqüent que aquestes formacions consisteixin únicament
"a haver de signar documents".
Per reforçar aquests arguments,

Ferrero assevera que "l'any passat, un de cada quatre morts
en accidents laborals portava
menys d'un mes d'alta a la seguretat social a l'empresa on va
tenir lloc l'accident".
Amb el lema de la concentració –
Els seus beneficis, els nostres morts–,
el sindicat apunta que "hi ha una
tendència general a precaritzar
les condicions laborals per obtenir més beneficis en detriment
de la seguretat de les plantilles".

Causes de l'accident a Parets
Sobre el cas concret d'Embalajes
Petit, la CNT està a l'espera que
Inspecció de Treball finalitzi la
investigació i determini les causes de l'accident. I Ferrero apunta que, "si s'obre un expedient
sancionador, segurament ens
personarem per veure el contingut d'aquestes causes". s.C.
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Guia

MÈDICA i
ESTÈTICA

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

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

Descobreix tot el que t’oferim per millorar la teva salut!

CUIDEM AL MÀXIM ELS CLIENTS PER TENIR
SEMPRE UN AMBIENT TRANQUIL I FAMILIAR
NO SOM LOW COST NI TENIM PERMANÈNCIA .

HORARIS ZUMBA

ACTIVITATS DESTACADES: CROSS TRAINING (NOVETAT), THAI CHI, ZUMBA
GOLD, ENTRENAMENT FUNCIONAL,
AQUAGYM, PILATES, AERÒBIC, JIU JITSU
I MUAY THAY.

Més informació a:
Can Flaquer, 6-8
Mollet del Vallès
Tel 93 593 77 50
Segueix-nos a:
/Gimnàs Pantiquet

• ZUMBA GOLD els dilluns
i divendres a les 10.15 h
• ZUMBA KIDS els dilluns
a les 17.30 h
• ZUMBA MATINS els dimarts
i dijous a les 10.15 h
• ZUMBA MIGDIA els dimarts
i dijous a les 15.30 h
• ZUMBA TARDA els dilluns
18.15 h dimecres 17.30 h
i divendres 17.45 h
• ZUMBA NITS (NOU) dimarts
i dijous 19.15 h

LLOR
LA MI DE
A
OFERT STÀ
AE
ZUMB TRE
S
AL NO S
À
GIMN
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367

Diari Som, periòdic oficial del Vallès Oriental
El Diari Som serà novament el periòdic oficial del Vallès Oriental del nou repte
del paretà Sergi Mingote: 14x1000 Catalonian Project Pirineus Barcelona 2030.
D'aquesta manera, aquest diari oferirà setmanalment contingut en exclusiva de
la nova aventura de l'alpinista en les nostres edicions digitals i també en paper.
L'objectiu d'aquest acord és donar a conèixer la fita històrica del paretà.

SET '19

Dhaulagiri
8.167 m

MAR '20

Annapurna
8.091 m

MAI '20

Kanchenjunga
8.586 m

JUL '20

Gasherbrum I
8.068 m

SET '20
Cho Oyu
8.201 m

OCT '20

Shisha Pangma
8.027 m

SÓN ELS DIES QUE VA TRIGAR
Sergi Mingote en completar
el primer repte històric.

ABR '21
Makalu
8.463 m

MAI '21
Everest
8.848 m

ALPINISME L'ALPINISTA, QUE JA HA FET SIS VUIT MILS EN 367 DIES, VOL SUPERAR EL RÈCORD MUNDIAL DEL SUD-COREÀ KIM CHANG-HO DE 7 ANYS, 10 MESOS I 6 DIES

Sergi Mingote vol completar els
catorze vuit mils en 1.000 dies
jl.r.b.

PRESENTACIÓ Sergi Mingote al costat de Gerard Figueras, a la seva esquerra, i Ramon Terrassa, a la dreta
PARETS. Sergi Mingote va establir

un nou rècord Guiness el juliol
passat després de completar els
sis vuit mils sense l'ajut d'oxigen
en un total de 367 dies. El paretà
ara té la intenció de continuar el

projecte i completar la resta de
vuit mils en un temps rècord de
1.000 dies. La nova aventura passa a anomenar-se 14x1000 Catalonian Project Pirineus Barcelona
2030.

El paretà va explicar fa uns dies
el seu nou projecte al Centre d'Alt
Rendiment de Sant Cugat al costat
del Secretari General de l'Esport,
Gerard Figueras, i del director del
CAR, Ramon Terrassa. L'objectiu

de Mingote és coronar els catorze vuit mil sense oxigen i superar
l'actual rècord de 7 anys, 10 mesos i 6 dies, que pertany al sud-coreà Kim Chang-Ho. "El repte va
néixer d'una il·lusió personal",
ha admès Mingote, que es va engrescar a completar els catorze
vuit mils després del balanç positiu del primer repte: "Tenia dubtes de com em trobaria amb els
sis vuit mils, però he vist que
he estat bé, amb experiència i
en bona forma. Ara m'ha donat
l'oportunitat de gairebé ser els
únics ara de rebaixar el rècord
dels set anys".

El camí del repte
A Mingote li queden vuit vuit mils
i prop de 600 dies per completar
el repte. El projecte es reprèn
aquest mes de setembre i avui divendres marxa per fer la pujada al
cim del Dhaulagiri (8.167 metres).
Precisament, aquest cim se li va

Jocs Olímpics d'Hivern

PRIMER AMBAIXADOR
PIRINEUS-BARCELONA
Sergi Mingote és el primer ambaixador
de Pirineus-Barcelona 2030, que és la
candidatura que impulsa la Generalitat
de Catalunya pels Jocs Olímpics d'Hivern 2030. "Serà la cara visible", va dir
el Secretari General de l'Esport, Gerard
Figueras. "Té molt sentit tot plegat
perquè per poder fer aquest repte
jo entreno als Pirineus", va destacar
Mingote, que se sent "molt orgullós"
i amb "molta responsabilitat" per ser
ambaixador de la candidatura.

resistir l'octubre passat. L'activitat continuarà ja el 2020 amb un
calendari que passa al març per
l'Annapurna (8.091 m), al maig
el Kanchenjunga (8.586 m), al juliol el Gasherbrum1 (8.068 m), al
setembre el Cho Oyu (8.201 m) i
l'octubre el Sisha Pangma (8.027
m). Pel 2021, Mingote afrontarà
els dos últims cims del projecte: a
l'abril el Makalu (8.463 m) i, finalment, al maig intentarà l'Everest
(8.848 m). jl.rodríguez beltrán
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FUTBOL | Primera i Segona Catalana MOLLETENSE JUGA A CASA

Mollet i Parets, a per la
primera victòria del curs
CF MOLLET UE - RUBÍ
Diumenge, 15 12 h Mollet
VIC - CF PARETS
Dissabte, 14 16 h Vic

MOLLET / PARETS. El CF Mollet UE
i el CF Parets buscaran la seva
primera victòria de la temporada
2019-2020 a la segona jornada.
Els dos equips baixvallesans no
van poder superar els seus respectius rivals en l'inici de la campanya. El Mollet va perdre al camp
del Lloret, 3 a 2, i el Parets, va deixar escapar la victòria al tram final per empatar contra l'Escola de
Futbol Mataró, 2 a 2.
El conjunt molletà rebrà a casa
el Rubí, que a la primera jornada
va guanyar amb comoditat contra
el Sabadell Nord, per 3 a 1. La temporada passada els del Vallès Occidental es van salvar del descens
i enguany tornen a ser un dels

equips més potents amb jugadors
potents, com ara el davanter Sergi
Estrada.
Pel que fa al CF Parets, visitarà
el camp del Vic amb el seu primer
punt a la Primera Catalana a la
seva casella. A la primera jornada
el Vic va guanyar a domicili contra
el Tona, per 0 a 2, i el conjunt osonenc està cridat a ser un dels aspirants a l'ascens, amb exjugadors
vallesans, com ara Héctor Miguel
o Àlex Gil.

Molletense contra Argentona

La Unió Esportiva Molletense va
imposar-se a la primera jornada
contra el Premià, per 1 a 2, amb
un doblet d'Antonio Gómez. El
conjunt molletà comença amb
bon peu la temporada que vol lluitar per l'ascens. Diumenge rebrà
la Molletense al Zona Sud (18 h)
l'Argentona, que a la primera jornada va empatar al seu camp contra la Gramenet, 1 a 1.

Futbol base PARTITS PREBENJAMINS, BENJAMINS I ALEVINS

A punt la vuitena Molletense Cup
MOLLET. La 8a edició de la Molletense Cup tindrà lloc aquest cap
de setmana al Camp de la Zona
Sud. Un total de 24 equips participaran a les tres categories del
torneig que organitza la Unió Esportiva Molletense, entre prebenjamins, benjamins i alevins.

El campionat comptarà amb
equips referents del ftubol català, com ara el Barça, l'Espanyol, la
Damm, el Nàstic Manresa, el Cornellà o el Girona "Ja és un clàssic, Fins i tot el Barça ja espera
aquesta data", diu Kiko Montoya,
president de la Molletense.

CICLISME EASTERN WATTS TEAM GUANYA EL GRAN FONDO
circuit barcelona-Catalunya

BÀSQUET | Lliga Catalana UN TIR LLIURE D'ÁLVAREZ DONA LA VICTÒRIA ALS MOLLETANS A CASA

El Recanvis Gaudí Mollet
sap patir contra l'Arenys

Els molletans necessiten imposar-se diumenge a la pista del
Badalonès per superar la fase prèvia de la Lliga Catalana d'EBA
jl.r.b.

BADALONÈS - CB MOLLET
Diumenge, 15 12.15 h Badalona

MOLLET. Primer partit oficial i primera victòria del Recanvis Gaudí
Mollet. L'equip de Josep Maria
Marsà va anar de més a menys
contra l'Arenys, tot i que va acabar
guanyant a l'últim suspir, per 75 a
74, amb un tir lliure d'Álvarez al
Plana Lledó. Dimecres es va estrenar el Mollet a la primera jornada
de la fase de grups de la Lliga Catalana d'EBA i diumenge a la segona, i última, jornada necessitarà
guanyar contra el Badalonès per
passar ronda.
El conjunt molletà va imposar-se amb certa facilitat els dos
primers quarts (20 a 17 i 22 a
14), però l'avantatge a la represa
es va anar escurçant. Al tercer
període l'Arenys va guanyar 14 a
21 i a l'últim, els maresmencs es
van arribar a posar per davant a
l'electrònic amb un màxim de tres
punts. "S'ha vist un Mollet que
ha pecat de confiança. A la mit-

EN JOC Un dels moments del duel del Mollet contra l'Arenys
ja part crèiem que ja ho teníem
fet i no. A la represa no s'ha vist
el Mollet", va manifestar en acabar el duel el tècnic del Recanvis
Gaudí Mollet, Josep Maria Marsà,
que va remarcar: "si aquest duel
serveix com a toc de pedra, benvingut. Diumenge haurem de
guanyar".
En un final ajustat amb victòria
molletana, els millors locals van
ser Javi Rodríguez -amb 24 punts,
10 rebots i 4 assistències-, Álvarez
-11 punts, 1 rebot i 5 assistències-

i Soto -16 punts i 17 rebots-. "El
tècnic em demana més joc sota
cistella i això intento fer", va dir
Javi Rodríguez.
Per passar a la següent fase, el
Mollet necessita guanyar contra
el Badalonès. En cas de derrota,
hi hauria triple empat al grup amb
una victòria i el Mollet té un pitjor
bàsquet average. jl.rodríguez b.
RECANVIS GAUDÍ MOLLET
ARENYS BÀSQUET

FUTBOL SALA LA MOLLETANA I LA LLAGOSTENCA MILITEN A L'AE PENYA ESPLUGUES

Arantxa Medina i Estefa Jémez es
proclamen campiones de Catalunya
j.a.

MOLLET / LA LLAGOSTA. La molleta-

193 voltes en 24 hores al Circuit
L’equip Eastern Watts Team va guanyar el Gran Fondo 24 hores del
BiCircuit Festival, que va tenir lloc el cap de setmana en l'asfalt del Circuit
de Barcelona-Catalunya. L'equip campió va completar les 24 hores de la
prova ciclista de resistència amb un total de 193 voltes i amb un marge de
tan sols 5 segons amb el segon classificat, el CC Ratpenat 1.

75
74

na Arantxa Medina i la llagostenca Estefa Jémez es van proclamar
dimecres campiones de la Copa
Catalunya de futbol sala amb l'Associació Esportiva Penya Esplugues, que milita a la Primera Divisió espanyola. Les dues jugadores
baixvallesanes van disputar amb
l'equip del Baix Llobregat la final
contra l'Eixample amb una clara
victòria, per 4 a 0.
La jugadora més destacada de la
final va ser precisament la molletana Medina, que va marcar el 2 a
0, un xut seu va provocar el 3 a 0
i el 4 a 0 va néixer d'una gran jugada individual. Estefa Jémez, que
surt d'una lesió, també va disputar

AMB LA COPA Estefa Jémez, Arantxa Medina i Jordi Alonso
la final. A l'equip, també hi ha el
molletà Jordi Alonso fent tasques
de responsable esportiu.

La Penya Esplugues començarà
la llliga el cap de setmana contra
El Pozo Múrcia.
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HOQUEI PATINS EL COMBINAT ESPANYOL GUANYA TOTS ELS PARTITS EXCEPTE DOS EMPATS

NATACIÓ FA LA SEVA MILLOR MARCA ALS 100 METRES BRAÇA

Carles Aguilera, campió
d'Europa sub-17 amb Espanya

Miguel Luque frega la final
del Mundial de Londres

c.a.

PARETS. Carles Aguilera, amb la selecció espanyola sub-17 d'hoquei
patins, ha guanyat el Campionat
d'Europa de Portugal. El combinat
espanyol es va proclamar dissabte campió després d'empatar amb
Portugal (1-1) l'últim partit de la
lligueta final entre els quatre millors equips. "És el resultat de
molta feina", admet Carles Aguilera, que ja va tornar diumenge a
Parets.
A l'últim partit de la segona fase,
Espanya (+13) i Portugal (+11)
van arribar empatats, tot i que la
diferència de gols era favorable
al combinat espanyol. El duel es
va viure com una veritable final i
Espanya es va posar per davant a
l'electrònic "i ja teníem a tocar
el títol", recorda Aguilera, però
Portugal va empatar pocs segons
abans del final. "La graderia estava plena i com que no hi cabien totes les persones van instal·
lar una pantalla gegant fora del
pavelló. L'ambient va ser molt
bo, i amb molt respecte. Vam
gaudir de la victòria", diu Aguilera, que va mostrar la bandera
paretana a la pista portuguesa de
Torres Vedras. "Vaig guardar la
bandera fins a la final", explica
el paretà.

Carles Aguilera marca 9 gols

Espanya va guanyar tots els partits excepte dos empats, a l'últim
partit de la segona fase contra

m.l.

PARETS. Miguel Luque es va que-

dar a tan sols una posició de colar-se a la final dels 100 metres
braça SB4 del Mundial paralímpic
de Londres, que va començar dilluns. El nedador va participar a la
primera jornada de la cita internacional amb la delegació espanyola, tot i que es va quedar a les
portes de la final.
Luque va registrar el novè millor temps de les sèries del 100
metres braça amb un registre d'1
minut i 55,04 segons, sent aquesta
la seva millor marca personal. Tot
i això, pel paretà va ser insuficient
per passar a la final. "Finalitzem
el Mundial de Londres en novena posició. Ens hauria agradat
molt poder estar a la final i nedar-la. Tot i això marxem molt
contents del resultat obtingut
baixant la marca personal, en

MIGUEL LUQUE
una prova poc comú per a mi
perquè sempre nedo els 50 metres braça", ha comunicat per
Twitter Miguel Luque.

PATINATGE ARTÍSTIC PARTICIPEN TRES MEMBRES DEL CP PARETS
AMB LA BANDERA El paretà celebra el títol amb la bandera paretana
Portugal (1-1) i el duel contra Itàlia (3-3) a la primera fase. Aguilera recorda que el millor partit va
ser precisament contra els italians
però a la fase final "perquè vam
marxar al descans amb derrota,
1 a 2, però a la segona part vam
capgirar l'electrònic fins a guanyar per 11 a 4". Carles Aguilera
es mostra satisfet del seu paper

amb la selecció fent un total de
9 gols i "donant profunditat a
l'equip".
El paretà no tindrà descans després de l'Europeu sub-17 perquè
ja s'incorpora a la disciplina juvenil del FC Barcelona per preparar
la Lliga Catalana i, en tres setmanes, l'Europeu de clubs que tindrà
lloc a Blanes. jl.rodríguez beltrán

FUTBOL SALA L'EQUIP LLAGOSTENC ES REFORÇA A TOTES LES DEMARCACIONS

Sisè lloc europeu de Rodríguez
PARETS. Silvia Rodríguez, del CP
Parets, va ser l'última integrant
del club paretà en participar al
Campionat d'Europa de patinatge artístic, que va tenir lloc fins
al cap de setmana a la localitat
alemanya d'Harsefeld entre les
categories cadet, juvenil, júnior
i sènior. La paretana va prendre
part en la categoria absoluta i
va registrar un meritori sisè lloc

amb 87,66 punts, quedant a 34,41
punts de la medalla de bronze.
Del Club Patí Parets van participar dos membres més amb el
combinat espanyol. La més destacada va ser la cadet Sira Bella,
que va penjar-se una medalla de
bronze. Pel que fa Bruno Marco,
va siuar-se en llocs de podi durant part del campionat, però finalment va acabar quart.

FUTBOL ALÈXIA PUTELLAS REP UN RECONEIXEMENT

Silvia Jorquera és converteix en el
vuitè fitxatge del CD la Concòrdia
LA LLAGOSTA. El CD la Concòrdia

suma ja vuit cares noves per a la
temporada 2019-2020. La segona
temporada de l'era Dani Mosteiro
presentarà el proper 21 de setembre un equip del tot renovat a la
primera jornada de la Segona Divisió estatal –la campanya passada van ser campiones–. L'última
incorporació a la plantilla és Silvia
Jorquera, que ha estat comunicada pel club dilluns després d'una
concentració de l'equip a la localitat gironina de la Vall-llobrega.
La Concòrdia, que ja va començar els entrenaments de la pretemporada el 26 d’agost, havia

cd concòrdia

signat set fitxatges més durant
l'estiu amb la portera Júlia Sanz
(prové del CN Caldes); l’ala-tanca Leyre Granero (CN Caldes); les
ales Mercè Portabella (Les Corts)
i Sandra Navarro (Rubí); les
ales-pivot Élida Tortosa (Rubí) i
Júlia Nabona (Sabadell); i la pivot
Naiara Moreno (sense equip).

Primera golejadora al Johan Cruyff

Set baixes a la plantilla

A més, han estat baixa de la plantilla Jessica Cobos i Sònia Ancosta,
per motius personals, i Iris Gutiérrez, Alba Laguna, Ainoa Romero,
Anna Domingo i Cristina Ancosta,
perquè es van retirar.

fcb

SILVIA RODRÍGUEZ

La molletana Alèxia Putellas segueix fent història amb el FC Barcelona
després de ser la primera jugadora que marca a l'Estadi Johan Cruyff, del
Barça, i de retruc, aquesta temporada 2019-2020 de la Primera Divisió
femenina. L’11 blaugrana va rebre dissabte una placa commemorativa de
mans del president del FC Barcelona Josep Maria Bartomeu i la directiva
Maria Teixidor després de la victòria contra el CD Tacón (9-1) per estrenar
el nou estadi del FC Barcelona, a Sant Joan Despí.

24

ESPORTS

dV, 13 setembre 2019

HOQUEI | Primera Catalana femenina ESTARÀ DIRIGIT PER TERCER ANY PER NIL SOLER

FUTBOL L'EQUIP MILITARÀ A LA SEGONA CATALANA

El Mollet HC femení debutarà
a la pista de l'HCP Igualada

CF MARTORELLES

Mollet HC

IGUALADA - MOLLET HC
Diumenge, 15 11.30 h Igualada

ENTRENAMENT Les jugadores al camp martorellenc, entre setmana

MOLLET. El sènior femení del Mo-

llet HC debutarà a la Primera Catalana a la pista de l'Igualada. El
conjunt femení, que està dirigit
per tercer any consecutiu per Nil
Soler, ha confiat en la plantilla de
l'ascens i no ha fet cap fitxatge. "No
hem fitxat cap jugadora perquè no hem vist res que millori
l'actual plantilla. A més, tenim
molta confiança en aquestes jugadores", afirma el president del
Mollet HC, Leo Conde.
L'objectiu de l'absolut femení és
la permanència, tot i que el club
no descarta donar la sorpresa. Fa
uns dies van disputar un duel contra el filial del Bigues i Riells, de la
Nacional Catalana, i van perdre 0 a
1. "Va ser un bon partit i només
vam perdre d'un. Ens falta definició", apunta Conde.

El CF Martorelles crea un
equip absolut femení
La promoció d'ascens, repte del masculí
El primer equip masculí del Mollet HC s'ha reforçat amb dos jugadors
molletans per intentar disputar la promoció d'ascens a final de temporada.
Des de fa uns anys, la política de fitxatges de l'entitat molletana és portar
a jugadors que havien estat al Mollet, entre aquests, enguany han tornat
Marc Rojo, júnior que provè de l'Espanyol, i Martín Moreno, exjugador del
Cerdanyola i del Manlleu, on va entrenar amb l'equip de l'OK Lliga. "Hem
mantingut la plantilla del curs passat i aquests dos reforços són
importants. Podem fer la promoció", diu el president del club, Leo Conde.
El primer duel a Segona serà diumenge a casa contra el Caldes (18.30 h).

ATLETISME

ESCOLAR ELS ENTRENAMENTS COMENCEN L'1 D'OCTUBRE

Dorsals gratuïts per
la Milla de Montornès

Inscripcions obertes de les Escoles
Esportives Municipals de Parets

La 24a Milla Urbana de la Festa
Major de Montornès, organitzada pel CA Montornès, ha obert el
període d'inscripcions fins al 19
de setembre. La cursa, que és gratuïta, tindrà lloc el 21 de setembre
al carrer Federico García Lorca
(17 h) amb categories des de minis fins a veterans.

L'Ajuntament de Parets va obrir ahir dijous el període d'informació i
inscripcions per participar en les Escoles Esportives Municipals de
Parets del Vallès 2019-2020. Les inscripcions poden formalitzar-se al
poliesportiu municipal de dilluns a divendres de 9 a 13 h, i de 15 a 21
h. L'activitat està adreçada a nens i nenes de P4 i P5 (nascuts entre els
anys 2015 i 2016). Els entrenaments de l'esport escolar es faran de l’1
d’octubre de 2019 al 28 de maig de 2020 en quatre centres: Can Butjosa, Pau Vila, Poliesportiu Joaquim Rodríguez i Vila Parietes.

MARTORELLES. Des del 3 de setembre un grup d'una vintena de noies entrena amb el CF Martorelles
per formar el nou primer equip
femení. El club ha decidit enguany
recuperar l'absolut femení, que
feia una dècada que no tenia. "És
una voluntat de la directiva. Vo-

lem que hi hagi futbol femení
a Martorelles", admet el president, Carles Sig, que adverteix que
l'equip ja s'ha inscrit a la Segonna
Catalana de la Federació Catalana de Futbol (FCF). A més, el club
també ha format un equip de base
amb l'aleví-infantil.

MOTOR PROP D'UN CENTENAR D'INFANTS AMB EL MOTOCRÒS
FCM

Martorelles decideix els campions
El Circuit de motocròs de Martorelles va decidir diumenge els campions
de la Lliga Catalana de Nens 2019 amb un centenar de participants. Els
guanyadors van ser Amanda Storm (fèmines), Bruno Miró (MX65), Daniel
Valencia (MX50), Nil Rojas (MX85, juvenil) i Guillem Gili (MX85, cadet).

dV, 13 setembre 2019
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CULTURA

'Dues mirades', pintura i fotografia a Can Rajoler

Festa de Sant Cebrià de Cabanyes

Dissabte (12 h) s'inaugurarà l'exposició Dues Mirades al Centre Cultural
Can Rajoler de Parets, realitzada per Mercè Ramírez i Magda Cano, tot i
que ja es pot visitar des d'aquest divendres i fins al 29 de setembre. La
mostra uneix la fotografia i la pintura i els va sorgir a les autores
observant els canvis produïts al seu barri, Santa Caterina (Barcelona).

Diumenge se celebrarà a Sant Fost la Festa de
Sant Cebrià de Cabanyes, amb una missa (12
h) i un dinar de germanor (13.30 h). El dinar
consistirà en una paella amb postres i beguda
per 8 euros i cal portar els plats i els gots.

POPULAR EL NUCLI ANTIC DE MOLLET S'OMPLIRÀ FINS DIUMENGE AMB MÉS D'UN CENTENAR DE PARADETES D'AUTÈNTICS PRODUCTORS ARTESANS

Més de 700 meduses decoraran
la 36a edició de la Fira d'Artesans

ocasió s'havien trobat amb algun
artesà amb productes comprats.
"Si això passa els fem marxar".
"Tots els paradistes han de tenir
el carnet d'artesà", afegeix.
Els assistents trobaran productes de ceràmica, porcellana, papereria, marroquineria, estores, seda,
fusta, joieria, espelmes, tèxtil, joguines, mobles, encens, ungüents o
vidre. I pel que fa a la gastronomia
hi haurà olis, mel, fruits secs, torró,
pa, dolços, vins, embotits, anxoves
o formatges. Un any més, alguns
paradistes també oferiran tallers
familiars de pa artesà, fang, ceràmica i torner de fusta, i infantils de
barreteria i reciclatge.

GUARNIT L'Associació de Veïns de la Fira d'Artesans dijous ultimava els darrers detalls de la decoració dels carrers
MOLLET. Aquest divendres arrenca als carrers del nucli antic de
Mollet la 36a edició de la Fira d'Artesans, que durarà fins diumenge
i que estarà decorada amb unes
760 meduses arreu de la plaça de
l'Artesania i els carrers Portugal,
Can Pacià, Sol i Bartomeu Robert.
El president de l'Associació de
Veïns de la Fira d'Artesans, Martí
Turégano, assegura que elaborar
la decoració d'enguany ha portat
"una feinada tremenda", però tot
l'esforç es veurà recompensat amb
la "vistositat" dels carrers. "És im-

pressionant. Cada any ens superem", afirma orgullós Turégano.

Una fira molt reconeguda

La Fira d'Artesans de Mollet és
una de les fires d’artesania més
reconegudes d'arreu de Catalunya
i és per això que molts artesans hi
volen participar, "però no hi ha
lloc per a tothom", diu el president, qui també afegeix "la fira ja
no es pot fer més gran".
I aquest màxim són un centenar
de parades d’autèntics productors
artesans. Per tal de preservar la

qualitat d’aquesta fira, només hi
poden participar autèntics productors artesans, cosa que queda
palesa amb la mostra d’oficis en la
qual l’artesà ensenya com treballa
i, alhora, permet la participació
del públic a través d’aquestes demostracions artesanes i els tallers
familiars, ja siguin de pa, fang, ceràmica o torns de fusta.
Segon Turégano, aquesta ha
estat una de les claus de l'èxit de
l'esdeveniment: "El fet que tots
siguin artesans ens ha fet créixer". I també explica que en alguna

Una fira cultural

Més enllà de les paradetes, durant
el cap de setmana hi haurà un
programa farcit d'actes culturals,
festius i populars, com és cas de
la nit de divendres a la plaça de
l'Artesania. A les 21 h hi haurà la
sardinada, amb més d'un centenar
de quilos de sardines, i una hora
després tindrà lloc el ball popular
amb el Duet Gerunda.
Pel que fa a dissabte, l'Associació
de Veïns de la Fira d'Artesans organitzarà una xocolata a la mateixa
plaça de l'Artesania (10.30 h), que
també es farà diumenge. A la tarda
serà el torn per al taller de castells,
a càrrec dels Castellers de Mollet

(18 h, al carrer Can Pacià) i per al
concert de l'Associació Musical Pau
Casals (18.30 h, a la plaça de l'Artesania) en el seu 30è aniversari.
Destaca, però que la primera actuació de l'entitat va ser precisament
en el marc de la Fira d'Artesans. I pel
que fa al vespre i a la nit, hi haurà
la trobada de tabals amb el Ball de
Diables pels carrers de la fira (20 h)
i el concert de Swing Shot Band (22
h, a la plaça de l'Artesania).
Per últim, diumenge serà la tradicional cercavila dels castellers,
acompanyats pels capgrossos dels
Gegants de Mollet i els capgrossos
de la Fira d’Artesans –el Tòful i la
Dinga– (11 h a la plaça Catalunya);
a les 12 h tindrà lloc l'actuació
castellera de les colles de Mollet i
Montcada a la plaça de l'Artesania. I
els actes clouran a la mateixa plaça
amb l'audició de sardanes de Punt
Cat Cobla (18 h) i amb la cantada
d’havaneres amb Les Anxovetes i
cremat de rom (20 h). s.carrillo

Tret de sortida

UNA EXPOSICIÓ
SOBRE L''UPCYCLING'
La inauguració oficial de la fira serà
aquest divendres (19.30 h) amb l’exposició Upcycling a La Marineta, que
es podrà visitar fins al 26 d’octubre. La
mostra d'Hèctor Escudero, Dolo Navas,
Karol Bergeret i Imanol Ossa vol donar
a conèixer aquest model de reaprofitament de roba i objectes diversos per
donar-los una utilitat diferent per a la
qual estaven creats.

27

dV, 13 setembre 2019

TEATRE LES OBRES SERAN ELS DIUMENGES A LES 18 H, DES DEL 22 DE SETEMBRE AL 27 D'OCTUBRE

Sis funcions protagonitzen el
Cicle de Tardor a la Sala Fiveller
08centvint

MOLLET. La Sala Fiveller ja prepara

el 5è Cicle de Teatre a la Tardor
amb una programació que anirà
fins al 27 d'octubre amb sis obres
diferents. Les funcions seran els
diumenges a les 18 h i el preu és
de 7 euros per espectacle.
Tot plegat arrencarà diumenge
vinent, 22 de setembre, amb Tres
històries... una vida!, a càrrec de la
companyia de microteatre AgosaRaTs. I el 29 de setembre serà el
torn per al clàssic de Tennessee
Williams La gata damunt la teulada de zinc calenta, que serà representada per Kadiram Teatre.
Les altres quatre obres seran a
l'octubre. L'Associació Artística
Encert portarà el dia 6 a la sala
molletana Una trama mal urdida.
El Tramvia representarà Sucre
amarg (de Montserrat Cornet) el

NANOCOSMOS Els llagostencs seran uns dels protagonistes del cicle
dia 13. Els llagostencs Nanocosmos
seran els protagonistes el dia 20
amb La herida del tiempo perdido
(de J.B. Priestley). I el Cicle de Tea-

Parades a un euro omplen Berenguer III

tre a la Tardor clourà el diumenge
27 d'octubre amb La Cabra o qui és
la Sylvia? (d'Edward Albee) que representarà Cornellà Teatre.

Galiot engega
una gira nacional
per celebrar el
seu 25è aniversari
MOLLET. La companyia molletana

de titelles Galiot Teatre engega
aquest cap de setmana una gira
per diversos indrets de l'Estat
per celebrar el seu 25è aniversari. Concretament, els titellaires,
encapçalats per Jordi Monserdà,
marxen aquest divendres a Oviedo, on participaran durant quatre
dies al festival Artes de calles en
el parque, dins de les festes de la
capital asturiana (San Mateo).
Tot seguit, tornaran a Catalunya
per actuar a les festes de la Misericòrdia de Reus i aniran al país
Valencià per formar part del festival Passeig de les Arts a les fires i
festes de Gandia durant tres dies.
Cap a principis d'octubre, arrencarà la nova temporada de teatre i els diferents espectacles de
titelles de Galiot formaran part de
diferents programacions teatrals
de pobles i ciutats de Catalunya.

Celebrant la patrona de Santa Maria

POPULAR

La nova temporada
del CRA'P inclou
kalaripayattu
L'associació molletana CRA’P
(pràctiques de creació i recerca
artística) engega la seva nova
temporada amb un grup d'entrenaments de kalaripayattu, un art
marcial del sud de l'Índia que es
portarà a terme amb la col·laboració del centre Kalarigram, de
l'Índia. També hi haurà els tallers
Cos Escènic –per infants i adolescents de 3 a 14 anys– i Universos
en moviment –per a adults–.

Calella, Capital
del Ball de Gitanes
del Vallès 2019

Calella serà nomenada diumenge Capital del Ball de Gitanes del
Vallès 2019. Per celebrar-ho hi
haurà una programació d'activitats des de dissabte, amb una
ballada de lluïment a la plaça
de l'Ajuntament de Calella. Diumenge (10 h) tindrà lloc una cercavila i a les 11 h serà el nomenament. Es tracta d'una iniciativa
de l'Agrupació de les Colles del
Ball de Gitanes del Vallès, de la
qual en formen part les entitats
baixvallesanes de Mollet, Parets,
Montmeló i Martorelles.

Inscripcions a la
Casa Bastinos

Berenguer III es va omplir dissabte amb desenes de paradetes on es podien
adquirir tota mena de productes per un euro. El mercat, anomenat La
Berenguera, va ser organitzat per l'Associació de Comerciants del Carrer Berenguer
III i l'Associació de Col·leccionistes de Mollet i comarca. Foto: víctor murillo

EL TEMPS
divendres 30

dissabte 31

diumenge 1

per

Felip Comas

Cel serè a primera hora,
amb situació anticiclònica, però vent de llevant,
que anirà ennuvolant
paulatinament el cel a
partir de mig matí.
Continuarem amb vent
de llevant, que mantindrà el cel tapat amb probabilitat d’alguns ruixats
febles al final del dia.
Malgrat els núvols de primera hora, el cel acabarà
asserenant-se, per tornar-se a ennuvolar ja al
vespre, amb alguns ruixats a darrera hora.

Els capgrossos (a la foto) van ser protagonistes de les festes de la patrona de
Santa Maria: dissabte es van restaurar i diumenge van sortir pels carrers del
poble acompanyats d'una batucada. La programació també va incloure un concert
a l'església i altres activitats infantils. Foto: aj. santa maria de martorelles

La meteorologia a Mollet en directe a www.felipcomas.jazztel.es

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

Mín. * Temp.

Pluja (l/m2)

Cop màx. vent

DIJOUS, 5

27ºC

19ºC

24ºC

3,6

32 km/h NE

DIVENDRES, 6

25ºC

17ºC

24ºC

-

32 km/h SSE

DISSABTE, 7

26ºC

16ºC

24ºC

-

27 km/h SW

DIUMENGE, 8

24ºC

17ºC

21ºC

-

34 km/h SE

DILLUNS, 9

25ºC

19ºC

24ºC

-

26 km/h SE

DIMARTS, 10

21ºC

15ºC

16ºC

21,6

35 km/h ENE

DIMECRES, 11

26ºC

16ºC

25ºC

4

52 km/h ENE

Dilluns s'obrirà el període d'inscripcions als tallers de la Casa
Bastinos de Sant Fost, fins al divendres, dins del programa No
t'aturis!. Hi ha activitats de gimnàstica dolça, de català castellà i
anglès, de balls diversos, de memòria, de massatges, de pintar,
de puntes de coixí, de matemàtiques, de cantaires o de teatre,
entre d'altres.
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LES TRADICIONS, EL
PLAT FORT DE LA FESTA
LA LLAGOSTA. L'espectacle de l'humo-

rista Manolo Sarria i el tradicional
castell de focs posaven dilluns el punt
i final a les festes de la Llagosta 2019.
Una celebració que inaugurava el dia 5
la cercavila canalla. Un acte on petits i
grans van poder remullar-se i gaudir
d'allò més. Divendres, la cercavila amb

els gegants i les entitats locals va posar
en marxa la celebració que enguany va
comptar amb l'humorista i actor, Salva Reina com a pregoner de les festes.
Després d'aquest discurs, el públic va
poder assistir a un dels plats forts del
cartell, el monòleg que el mateix actor
malagueny va oferir en directe a dalt

de l'escenari de la plaça d'Antoni Baqué, on
les rialles van estar assegurades. Una altra de
les actuacions més especials de la festa la va
protagonitzar Lotokotó. El grup de batucada
llagostenc va celebrar al carrer el seu 10è aniversari amb un espectacle a ritme de percussió, llums i foc.
Les activitats esportives van encapçalar la
jornada, sobretot de dissabte. També la primera de les tres proves organitzada per les
colles dels Volats i els Saltats, 1,2,3 Splash!
que recuperaven el duel amb un caire més

dV, 13 setembre 2019

La Llagosta
festiu, després d'un any sense enfrontar-se. El
resultat va donar el triomf final als Saltats.

Una festa per a tots els públics

Durant la festa també es van celebrar una
gran varietat d'actes populars. La paellada
va ser un dels més multitudinaris amb prop
de 2.000 comensals. Les Llagostes de l'Avern
van ser una altra de les entitats protagonistes
de la festa. La colla de diables va celebrar dissabte el seu 10è aniversari amb el tradicional
correfoc pels carrers del municipi. i

aj. la llagosta

aj. la llagosta

EL PREGÓ L'actor i humorista Salva Reina durant el seu discurs com a pregoner de les festes
aj. la llagosta

GEGANTS La cercavila amb les entitats i els gegants, un dels actes més populars
aj. la llagosta

GERMANOR Volats i Saltats satisfets per recuperar de nou la competició entre colles

Clínica Dental
Dra. Eva Morales

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

CERCAVILA CANALLA El canó amb escuma, un dels moments més esperats del dijous a la nit

Ens trobaràs a:
Vilanova i a Montornès

Somriure
perfecte amb
ortodòncia
invisble

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

te

RESTAURANT- BRASERIA EL JOGLAR
Avinguda de Joan XIII, 2. Martorelles.
Tel. 935 70 74 96

MENÚ DIARIO

SLOW COOK

MENÚ
EJECUTIVO

Cocina variada
distinta cada día

CARTA
Fin de semana

Productos de
PROXIMIDAD

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

Restaurant-Braseria El Joglar

Amplia la seva carta amb dos plats recuperats de la cuina
empordanesa: el Cim i Tomba i la Poma de Relleno
Si seus a taula del Restaurant -Braseria El Joglar no et pots deixar
perdre una de les seves últimes
meravelles culinàries. La Poma de
Relleno, unes postres típiques de
l’Empordà, d’origen medieval; elaborades amb la poma reineta, una
varietat empordanesa reconeguda
per ser l'ingredient d'aquest plat
típic de la localitat de Vilabertran.
Una altra de les novetats a la
carta per aquesta temporada és

el Cim i Tomba. Es tracta d'una
recepta marinera originària de
Tossa de Mar. Segons expliquen
els pescadors, les llargues hores
a la mar els obligaven a empescar-se-les totes per poder menjar,
així naixia aquest guisat cuinat
amb fogó, carbó i altres instruments a dalt de l'embarcació a
base del peix que aquell jornada
es pescava. A la recepta d'El Joglar
el preparen amb rajada.

Gaudeix
de les nostres

Especialitats
Ibèriques

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

Classificats
IMMOBILIÀRIA
COMPRA

PISO PLANTA PRIMERA 56 M2 EN
MOLLET
ESTACIÓN DEL NORTE.
3
habitaciones,
baño con plato de
ducha, salón con
salida a balcón,
cocina, lavadero.
Sin parking. Suelos
de gres. Certificación energética:E.
Ref. JV14084. PVP:
115.000 euros. Tel.
93 579 33 33.
E S P ECTAC U L A R
PISO DE 105 M2
EN MOLLET. ZONA
CAN BORELL. 3
habitaciones,
2
baños, cocina de
14 m2, salón con
salida a balcón.
Calefacción. Piscina, parking y
zona comunitaria.

Cert. energ.: E.
Ref. JV14176. PVP:
231.900 euros. Interesados llamar
al teléfono 93 579
33 33.
PISO PARA REFORMAR DE 80M2
EN MOLLET CENTRO. 2º sin ascensor, en el centro
de mollet. Dispone
de 3 habitaciones, 1 baño, cocina con lavadero,
salón- comedor.
Piso de origen.
125.000€ Certificación energética:
f. Ref. JV14209 Interesados llamar
al teléfono 93 579
33 33.
CASA DE PUEBLO DE 76 M2 EN
MOLLET CENTRO.
Casa tipo dúplex
en el centro, recién

reformada, consta
de 3 habitaciones, 1 baño, salón
y cocina americana, balcón. Sin
parking. 165.000€
Certificación
energética: E. Ref.
JV14178 Interesados llamar al teléfono 93 579 33 33.
PISO EN EL CENTRO DE 73 M2 EN
MOLLET CENTRO.
Frente al Parc de
Les Pruneres. Finca con ascensor.
Consta de 2 habitaciones, baño
completo, amplio

salón-comedor,
balcón,
cocina
independiente.
Ventanas aluminio
y A/A. Sin parking.
166.000€ Certificación energética:
E. Ref. JV14182 Tel.
93 579 33 33.
PISO CON PARKING Y TRASTERO DE 64M2 EN
MOLLET
ZONA
CAN PANTIQUET.
Piso con parking
y trastero en la
misma ﬁnca. Con 2
habitaciones, cocina y baño reformados, lavadero,

salón de 22 m2.
Calefacción y A/A.
179.000€ Certificación energética: D. Ref. JV14192
Teléfono 93 579 33
33.
CASA ADOSADA
EN EL CENTRO
DE 165 M2 EN
MOLLET CENTRO.
Casa de 3 plantas que consta de
3
habitaciones,
2 baños y 1 aseo,
salón y cocina
americana. Calefacción y A/A.
Magníﬁcas calidades. Sin parking.

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

PER ANUNCIAR-TE EN AQUESTA SECCIÓ: PUBLICITATDIARISOM@SOM.CAT

375.000€ Certificación energética: E. Ref. JV14197
Interesados llamar
al teléfono 93 579
33 33.
PISO
PLANTA BAJA 100 M2
EN MONTMELÓ.
ZONA DE LA QUITA N A- C E NTRO.
4 habitaciones (3
de ellas dobles y
1 individual), cocina con salida a
gran patio lavadero, y otro patio
salida por habitación individual,
baño con plato

de ducha. Terraza
25m2 aprox. con
toldo. Certificación energética: E.
Ref. EV11139. PVP:
165.000
euros.
nteresados llamar
al teléfono 93 572
30 73.
LLOGUER
DESPATX DE 84M2
A
L'AVINGUDA
LLIBERTAT
DE
MOLLET, a prop de
l'Ajuntament. Primera planta amb
molta llum. Vestí-bul + 3 despatxos amb modernes
mampares de se-

paració i climatització fred-calent.
Alta vigent de llum
i aigua. PVP: 450
euros. Interesados
llamar al teléfono
606 30 51 03.
SENYORA NECESSITA HABITACIÓ
a canvi d’ajudar a
casa. Zona Collblanc. tel. 678 350
973.
RELAX
CHICA PARTICULAR Y FIESTERA.
Madurita, 50 años,
gordita y cariño-

sa. 150 de pecho
natural, soy guapa, me gustan los
besos con lengua,
francés natural y
hago todo tipo de
servicios. Teléfono
698 233 361. Susi.

BUSCO HABITA-

TREBALL

OFERTA

DEMANDA
PIZZERÍA LA SOLE
BUSCA REPARTIDOR. Con licencia
de moto. De miércoles a domingo
de 20 a 24 h. Tel.
654 082 336. Caldes de Montbui 19,
local 3.

CIÓN,

PEQUEÑO

ESTUDIO,

PISO

ECONÓMICO

O

CASA para cuidar
en Mollet o alrededores. Melania.
Tel. 606 232 980.

S’OFEREIX
TÒNOMA
PORTAR

AUPER
COMP-

TABILITATS/FISCAL/IMPOSTOS, a
pimes i autònoms.
Interessats trucar
al telèfon 651 04
00 07.
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L'AJUNTAMENT TALLARÀ UN TRAM DE LA CARRETERA DE LA ROCA DURANT ELS DIES DE LA FESTA DES DE LA CRUÏLLA DE CAN CALET PER FACILITAR EL PAS A LA FIRA

L'envelat a la pista esportiva de Carrencà i
la fira al polígon, noves ubicacions festives
s.c.

aj. martorelles

Alcohol

CAMPANYA
PEL CONSUM
RESPONSABLE

L'ENVELAT PORTÀTIL Acollirà bona part dels concerts i espectacles

BAIXADA DE CARRETONS Un dels participants en aquesta tradicional activitat

MARTORELLES. Aquest cap de set-

bició de l'escola Pas a pas (19 h);
i una festa de l'escuma (19.30 h).
Aquestes tres darreres activitats
tindran lloc a la plaça El·líptica.
De dissabte destaca el tobogan
aquàtic al carrer Joan Maragall, a
l'aparcament de la Muntanyeta (11

mana es viuran els actes centrals
de la festa major de Martorelles
que enguany compta amb noves
localitzacions. Després que es desmuntés i retirés l'Envelat i amb
les obres del Centre Polivalent La
Vinya de Carrencà en marxa, totes
les activitats que tradicionalment
s'havien fet en aquell espai s'han
hagut de traslladar. Així doncs, la
principal novetat és que els concerts i els espectacles passen a
l'envelat mòbil que s'ha col·locat
a la pista esportiva de Carrencà. A
més, a la baixada del mercat estan
ubicades les barres de les entitats.
D'altra banda, el recinte firal i
les atraccions s'han traslladat al
carrer del Molí del polígon industrial. És per això que es tallarà la

carretera de la Roca durant els
dies de festa major des de la cruïlla de Can Calet fins a la pujada de
la travessera de Carrencà.

Activitats populars

La festa major ja va arrencar divendres passat, i durant el cap de
setmana es va poder gaudir de diverses activitats, com la trobada
de motos antigues o la baixada de
carretons, entre d'altres. I la gresca continuarà fins diumenge.
Pel que fa a algunes de les activitats que es preveu realitzar en els
pròxims dies, divendres hi haurà
un vermut literari amb Big Mama
Montse i un concert-conferència
sobre Teresa Pàmies a la biblioteca Montserrat Roig (12 h); el
martoxef infantil (18 h); una exhi-

h). Diumenge tornarà la tradicional ballada de gitanes i xocolatada
organitzada per l'Agrupació Ball
de Gitanes de Martorelles (18 h, a
la plaça El·líptica). I la festa major
s'acomiadarà de Martorelles fins al
2020 amb el castell de focs (23 h).

UN PROGRAMA ESPORTIU AMB FUTBOL,
BÀSQUET, BICICLETADA I CAMINADA

n El CF Martorelles i la UEB Martorelles organitzen els tradicionals partits de
festa major aquest cap de setmana, i en total es disputaran 23 partits entre
dissabte i diumenge. D'altra banda, dissabte a les 9 h arrencarà la bicicletada
pels carrers del poble des de la plaça El·líptica. Amb la col·laboració de Donkey's
Cycle, els participants recorreran el municipi sobre dues rodes durant unes tres
hores. Per últim, diumenge a les 9 h serà el torn per a la caminada de festa major
pels carrers de Martorelles, amb sortida i arribada a la Masia de Carrencà, i amb
la col·laboració de l'associació martorellenca Trotacamins.

La festa major comptarà amb les campanyes #SomExemple en el consum
d'alcohol i No Venem Alcohol a Menors, del CRÍTIC, el Pla de Prevenció en
el Consum de Drogues i Pantalles que
engloba els municipis de Martorelles,
Santa Maria, Montornès, Sant Fost, Vilanova i Vallromanes. "La normalització
i en alguns casos la banalització del
consum desenvolupa un paper molt
important en la conceptualització
del ritual de beure que realitzen els
i les adolescents", apunta el CRÍTIC,
que també diu: "Cal que els familiars
i les persones adultes de referència
col·laborin en la promoció d’hàbits
saludables donant exemple a infants
i joves. Si no som crítics amb el consum d’alcohol, ens costarà més serho amb el consum d’altres drogues".
Estava previst que un tècnic del CRÍTIC
i un agent de la policia local informessin durant els dies previs a la festa als
establiments que serveixen alcohol als
espais de la festa major i llocs propers sobre la normativa i l’afectació
d’aquesta substància en la salut. També els lliuraran un cartell de la campanya perquè el puguin col·locar en un
lloc visible com a mostra d’adhesió.
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MÚSICA A L'ENVELAT DE LA FESTA MAJOR TAMBÉ ES PODRÀ GAUDIR DE LES ACTUACIONS D'HEY PACHUCOS, FRECUENCIA BANDARRA O MIL HOMBRES

Pupil·les i Ítaca Band estaran
al capdavant del cartell musical

Les valencianes seran el plat fort de divendres i el de dissabte serà el grup de Montcada
pupil·les

PUPIL·LES Natàlia Pons, Mireia Matoses i Joan Rodríguez (dj Rule)

itaca band

ÍTACA BAND La banda de Montcada i Reixac actuarà dissabte a la nit

Després de la nit dels djs locals,
prevista per dijous, el cap de setmana arrenca amb Pupil·les com a
plat fort de divendres a la nit.
La banda valenciana –formada
per les cantants Natàlia Pons i Mireia Matoses, i el punxadiscos dj
Rule– portaran el seu rap feminista i les seves lletres festives i reivindicatives a l'envelat de la festa
major. Tot plegat serà en una nit en
la qual també actuarà el grup barceloní Hey Pachucos, amb les seves
versions i imitacions de temes i artistes populars. La nit clourà amb
la sessió de dj Degrand.
Dissabte, per la seva banda, els
protagonistes principals seran els
montcadencs Ítaca Band que posaran sobre l'escenari el seu heterogeni estil que va des de l'ska
fins a la música llatina, passant pel
reggae. I el mateix dissabte, a partir de les 23.30 h, també hi haurà
les actuacions dels martorellencs
Freqüència Bandarra –rock, blues i
rumba canalla–, Mil hombres –versions– i els punxa-discos i animadors Del salón a la discoteque.

DANSA L'ENTITAT MARTORELLENCA OFERIRÀ FINS DIUMENGE TRES VESPRES PLENS D'ACTUACIONS A L'ESCENARI DEL PATI DE LA MASIA DE CARRENCÀ

Balls flamencs a l'escenari
de la Unión Cultural Andaluza
Durant els tres dies que resten
de festa major, la Unión Cultural
Andaluza de Martorelles (UCAM)
organitzarà diverses actuacions a
l'escenari del pati de la Masia de
Carrencà. La primera serà aquest
mateix divendres (21.30 h) amb
les actuacions del grup Aires Nuevos de la UCAM, dels quadres de
ball de la Casa de Andalucía de
Santa Perpètua, de Samara Canción Española i del Coro Semblan-

za Rociera de la UCAM.
Dissabte a la mateixa hora, tornaran les actuacions organitzades
per la UCAM, amb els quadres de
ball del Centro Cultural Andaluz
de Mollet, de l'Escuela de Baile
Flamenco de l'A.C.A Casa de Sevilla i del grup Rumba Alborada.
I per últim, diumenge a les 20 h
i fins a mitjanit tindrà lloc el taller
de cant de la UCAM, seguit d'actuacions dels quadres de ball de

arxiu

l'entitat martorellenca i dels quadres convidats.

Ball de gala de festa major

D'altra banda, l'envelat acollirà
dissabte al migdia (12 h) el ball de
gala de festa major, organitzat per
l'Ajuntament. Per assistir-hi i participar-hi caldrà pagar 1 euro solidari –la recaptació anirà a parar
a la campanya Pueblos solidarios,
d'ACNUR–. i

UCAM Durant una de les actuacions de la festa major del 2018
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CERTIFICADOS MÉDICOS PARA RENOVACIÓN Y OBTENCIÓN DE CARNÉ DE CONDUCIR
· PERMISOS DE ARMAS · TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS ·
CERTIFICADOS NÁUTICA · GRÚAS Y TORRE MÓVIL · DEPORTE · SUBMARINISMO Y PESCA

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

PRECIO ESPECIAL
EMPRESAS Y GRUPOS

45€

Información al

639 857 650

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

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

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

MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES

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

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

20.00 -21.00 h
09.30 - 10.30 h

PARKING
GRATUITO
30 MIN

PZA. PAU CASALS
(Frente
Ayuntamiento)

TODA LA INFORMACIÓN EN WWW.CERMSA.COM
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ESPECTACLES SERÀ DIUMENGE A LES 21 H A L'ENVELAT I EL COST DE L'ENTRADA ÉS D'UN EURO

'Guillem Albà & Marabunta', un
xou de clown on res té sentit
L'envelat de festa major acollirà
diumenge (21 h) l'espectacle Guillem Albà & Marabunta. Es tracta d'un xou de clown, enèrgic i
energètic, catapultat per la millor
música en directe i amb una lluita constant dels personatges: que
res no s'entengui. "Res no té sentit i tot és possible. No hi ha cap
ordre establert. És el caos del
pallasso", assegura la companyia.
Tot plegat s'entrellaçarà amb
gags absurds i números de cabaret. Tampoc no hi faltarà la improvisació, les rialles i la diversió.
Els assistents podran gaudir de la
bogeria experta d’un jove clown a
punt d’explotar, Guillem Albà. "El
nostre líder té classe i zero dignitat. No la vol per res, i la regala
a qui la vulgui. Ell és boig i capaç
de tot", el defineixen els seus companys. Es tracta d'una actuació on

ART RECUPERAT EL CONCURS DE PINTURA RÀPIDA RICARD MIRA
aj. martorelles

Guillem Albà & Marabunta

Una dotzena de pintures del poble

GUILLEM ALBÀ & MARABUNTA Hi haurà gags absurds i números de cabaret
grans i petits gaudiran, i fins i tot
cantaran i hi participaran.
El preu de l'entrada és d'1 euro

solidari –la recaptació anirà a parar a la campanya Pueblos solidarios, d'ACNUR–.

Joan Josep Pérez (Esparreguera) va aconseguir el primer premi del recuperat
Concurs de Pintura Ràpida Ricard Mira, amb una pintura de Carrencà amb
les seves vinyes en primer pla i la masia al fons. El segon premi va ser per a
Manel Doblas (l'Estany), per la seva representació de la porta principal de
la masia de Carrencà, i el tercer premi, per al santfostenc Jaume Olivé, que
va pintar la vista des del pont que comunica Sant Fost amb Martorelles amb
l'església encapçalant l'skyline martorellenc. Per últim, el premi per a la
categoria local va ser per a Zaida Fernández, per la seva pintura de l'edifici
de l'Ajuntament. En total hi van participar gairebé una dotzena de pintors.

POPULAR IRIS VALLS PREN EL RELLEU DE LÍDIA RODRÍGUEZ
víctor murillo

L'EXITÓS ESPECTACLE INFANTIL ES REPRESENTARÀ DIUMENGE AL MIGDIA A L'ENVELAT

El Pot Petit farà cantar i
ballar la canalla a l'envelat
El Pot Petit

A ESCENA És un dels grups actuals que més atrau els infants

El grup de música i animació infantil El Pot Petit portarà el seu
exitós espectacle a l'envelat martorellenc diumenge al migdia (12
h). El Pot Petit és un pot molt màgic, ple de música, teatre, cançons
i personatges divertits. I a dins
hi viuen en Pau, la Jana, la Melmelada Band, la Gina, la Juna i en
Pol, acompanyats de tots els seus
amics: el lleó vergonyós, el cuc poruc, els pirates, la girafa i l’elefant,
la formiga rockera o el drac Rac,
entre d'altres. Tots plegats oferiran un concert que combina la
música, els titelles i el teatre. Les
cançons originals dels intèrprets,
tot i ser pensades per atraure els
més petits, també acaben enganxant els més grans.

La Joventut Sardanista té nova pubilla
Iris Valls (a l'esquerra), de 15 anys, va ser escollida dissabte la nova
pubilla de la Joventut Sardanista de Martorelles, prenent així el relleu de
Lídia Rodríguez (a la dreta). Tot plegat va tenir lloc en el 41è Aplec de la
Sardana, en el qual va assistir gairebé mig miler de persones d'arreu de
Catalunya i sis colles van participar del concurs de Colles Improvisades.
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CONCURS SUPERBEBIENTES VA SUMAR ELS SEUS DOS PRIMERS PUNTS, A LA PROVA DE MENJAR FLAMS, SEGUIT DE CEDA EL VASO I LOS ILUMINAOS AMB UN PUNT

En marxa la 12a edició de
la competició de les colles
aj. martorelles

IMPARABLES La colla es va estrenar a la competició amb aquesta paella

Superbebientes, Ceda el Vaso, Los
Iluminaos i Els Imparables van arrencar diumenge la 12a edició de
la competició de les colles. Va ser
amb el concurs de paelles i sangria,
que van guanyar Ceda el Vaso i Los
Iluminaos respectivament. Superbebientes, per la seva banda, van
sumar dos punts com a guanyadors
del concurs de menjar flams tant
a la categoria masculina com a la
femenina. I també es va realitzar
l'activitat de l'humor amarillo, de la
qual encara no se saben les puntuacions. Com a novetat, el concurs de
paelles d'enguany també ha estat

obert a tota la ciutadania.
Les proves es reprendran aquest
divendres, amb el relleu de glops, a
l'Era de Carrencà (21 h). I dissabte
tindran lloc les proves de furor i
maquillatge artístic –una de les activitats noves d'enguany– en el mateix emplaçament (22.30 h).
Per últim, diumenge seran les
darreres proves del concurs, totes
elles també a l'Era de Carrencà. A
les 18 h serà el torn del Lipdub i
mitjà hora més tard tocarà l'apilada de caixes, l'estirada de la corda
i l'embolic de proves. I per últim,
a les 19.30 h, serà el gran moment
del veredicte en el qual es coneixerà el nom de la colla guanyadora.
D'entre les colles destaquen Els
Imparables, que l'any passat ja estaven constituïts però no van participar de la competició –ja que
eren menors d'edat– i que enguany
s'han estrenat al concurs.

Més activitats

LA GASTRONOMIA
I EL BEURE, ALTRES
PROTAGONISTES
Competició a banda, les colles també
organitzen altres activitats: algunes
relacionades amb la gastronomia i
d'altres amb el beure com a protagonista. Relacionades amb el menjar,
aquest divendres a l'Era de Carrencà
es farà el sopar de les colles (20 h), i
diumenge al matí, ben aviat, serà l'esmorzar popular de festa major al pati
de la Masia (7 h). I d'altra banda, relacionades amb el beure, dissabte a les
16 h arrencarà el Corretasques –una
activitat que atrau un nombrós públic–, que sortirà del parc Joan Miró i
recorrerà els carrers del poble.

POPULAR DISSABTE A LA NIT TAMBÉ PROTAGONITZARAN ELS VERSOTS, DAVANT DE CARRENCÀ

Tot a punt per als correfocs
i la gimcana de Llamps i Trons
La colla de diables Llamps i trons
organitza aquest divendres la 17a
gimcana de festa major. El punt de
trobada serà a l'avinguda d'en Piera –davant de Carrencà–, i enguany
comptarà com a novetat amb la
col·laboració del CF Martorelles. I
dissabte serà el torn per omplir el
poble de foc. Els diables portaran
el correfoc infantil de la Masia al
carrer Àngel Guimerà (20.30 h), i el
correfoc adult amb un recorregut
invers (21.30 h). Tot plegat, amb
les colles convidades de la Llagosta
i del Casc Antic de Barcelona. A les
23 h, a més, Llamps i Trons protagonitzaran els versots a l'avinguda
d'en Piera, davant de Carrencà.

arxiu

CORREFOC Llamps i Trons tornaran a ser els encarregats de treure la pólvora
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El programa
DEL 13 al 15 de SETEMBRE

DIVENDRES 13 SETEMBRE
· 12 h a 13.25 h. Vermut literari amb
Big Mama Montse
Concert-conferència sobre Teresa
Pàmies amb Vermut DO
Lloc: Biblioteca Montserrat Roig
· 17.30 h a 19 h. Martoxef infantil
Lloc: Plaça El·líptica
· 19 h a 20 h. Exhibició de l'escola de
dansa Pas a pas
Lloc: Plaça El·líptica
· 19.30 h a 20.30 h. Festa de
l'escuma
Lloc: Plaça El·líptica
· 20 h a 21 h. Sopar de les colles
Lloc: Era de Carrencà
Organitza: Colles
· 21 h a 21.45 h. Relleu de glops
Lloc: Era de Carrencà
Organitza: Colles
· 21.30 h a 23.55 h. Actuacions a
l'escenari de la UCAM, amb Aires
nuevos, quadres de ball de la Casa de
Andalucía de Santa Perpètua, Samara
canción española i Coro Semblanza
rocíera
Lloc: Pati de la Masia
Organitza: UCAM
· 22 h a 23.55 h. 17a Gimcana de
Festa Major
Punt de trobada: Avinguda d'en Piera,
davant de Carrencà.
Organitza: Colla de diables Llamps i
trons i CF Martorelles
· 22.30 h a 3 h. Concerts: Pupil·les,
Hey Pachucos i dj Degrand
Lloc: Envelat de festa major
DISSABTE 14 SETEMBRE
· 9 h. Partits de futbol del
CF Martorelles
Aleví "C" vs. La Garriga
Aleví "A" vs. U.E. Tona
Lloc: Camp Municipal de Futbol
Organitza: Club Futbol Martorelles

· 9 h. Partits de bàsquet de la UEB
Martorelles
Premini Mixte vs. Canovelles Mini
Femení vs. CB Vilanova del Vallès
Lloc: Pavelló Municipal d'Esports
Organitza: Unió Esportiva Bàsquet
Martorelles
· 9 h a 12 h. Bicicletada de
festa major
Sortida i arribada: Plaça El·líptica.
Col·labora: Donkey's Cycles
· 10.30 h. Partit de bàsquet de la UEB
Martorelles
Preinfantil Masculí vs. Montornès
Lloc: Pavelló Municipal d'Esports
Organitza: Unió Esportiva Bàsquet
Martorelles
· 10.30 h. Partits de futbol del CF
Martorelles
Prebenjamí "B" vs. La Garriga
Prebenjamí "A" vs. La Garriga
Lloc: Camp Municipal de Futbol
Organitza: Club Futbol Martorelles
· 11 h a 14 h. Tobogan aquàtic
Lloc: Aparcament de La Muntanyeta
(carrer Joan Maragall)
· 12 h a 14 h. Ball de gala de festa
major
Lloc: Envelat de festa major
Preu: 1 €
· 12 h. Partit de bàsquet de la UEB
Martorelles
Preinfantil Femení vs. Femení Sant Adrià
Lloc: Pavelló Municipal d'Esports
Organitza: Unió Esportiva Bàsquet
Martorelles
· 12 h. Partits de futbol del
CF Martorelles
Benjamí "B" vs. Premià de Mar
Aleví "B" vs. Can Parellada
Lloc: Camp Municipal de Futbol
Organitza: Club Futbol Martorelles
· 14 h. Partit de futbol del
CF Martorelles
Cadet "B" vs. Esparraguera

Lloc: Camp Municipal de Futbol
Organitza: Club Futbol Martorelles
· 16 h. Partit de bàsquet de la UEB
Martorelles
Júnior Masculí vs. Santa Perpètua
Lloc: Pavelló Municipal d'Esports
Organitza: Unió Esportiva Bàsquet
Martorelles
· 16 h a 20 h. Corretasques
Sortida: Parc de Joan Miró
Organitza: Colles
· 16 h. Partit de futbol del
CF Martorelles
Infantil "A" vs. C.F. Ripollet
Lloc: Camp Municipal de Futbol
Organitza: Club Futbol Martorelles
· 17.30 h. Partit de bàsquet de la UEB
Martorelles
Sots25 Masculí vs. Ronçana
Lloc: Pavelló Municipal d'Esports
Organitza: Unió Esportiva Bàsquet
Martorelles
· 17.30 h. Partit de futbol del
CF Martorelles
Juvenil "A" vs. Alella
Lloc: Camp Municipal de Futbol
Organitza: Club Futbol Martorelles
· 19 h. Partit de bàsquet de la UEB
Martorelles
Sènior Masculí vs. Vilanova del Vallès
Lloc: Pavelló Municipal d'Esports
Organitza: Unió Esportiva Bàsquet
Martorelles
· 19.30 h. Partit de futbol del
CF Martorelles
Cadet "A" vs. U.E. Tona
Lloc: Camp Municipal de Futbol
Organitza: Club Futbol Martorelles
· 20.30 h a 21.15 h. Correfoc infantil
Amb les Colles convidades de La
Llagosta i del Casc Antic de Barcelona
Recorregut: De la Masia de Carrencà al
carrer d'Àngel Guimerà cantonada amb
Joan Maragall
Organitza: Colla de diables Llamps i
trons
· 21.30 h a 22.30 h. Correfoc adult
Amb les Colles convidades de La
Llagosta i del Casc Antic de
Barcelona
Recorregut: Del carrer d'Àngel
Guimerà cantonada amb Joan
Maragall a la Masia de Carrencà
Organitza: Colla de diables Llamps i
trons

· 21.30 h a 23.55 h. Actuacions a
l'escenari de la UCAM, amb els
quadres de ball del Centro
Cultural Andaluz de Mollet, Escuela de
flamenco de la ACA Casa de Sevilla i el
grup Rumba Alborada
Lloc: Pati de la Masia
Organitza: UCAM
· 22.30 h a 23.30 h. Furor i
maquillatge artístic
Lloc: Era de Carrencà
Organitza: Colles
· 23 h a 23.30 h. Versots de festa
major
Lloc: A l'avinguda d'en Piera davant de
Carrencà
Organitza: Colla de diables Llamps i
trons
· 23.30 h a 4 h. Concerts: Frecuencia
Bandarra, Ítaca Band, Mil Hombres i
dj Del Salon a la Discoteque
Lloc: Envelat de festa major
DIUMENGE 15 SETEMBRE
· 7 h a 8 h. Esmorzar popular de festa
major
Lloc: Pati de la Masia
Organitza: Colles
· 9 h a 11.30 h. Caminada de festa
major
Sortida i arribada: Masia de Carrencà
Col·labora: Trotacamins
· 10 h. Partits de futbol del
CF Martorelles
Benjamí "C" vs. U.E. Tona
Benjamí "A" vs. U.E. Tona
Lloc: Camp Municipal de Futbol
Organitza: Club Futbol Martorelles
· 12 h a 13.30 h. Concert familiar amb
El Pot Petit
Lloc: Envelat de festa major
· 12 h. Partit de futbol del
CF Martorelles
Infantil "B" vs. U.E. Tona

ACTIVITAT PERMANENT
· Exposició de les obres del
Concurs de pintura ràpida
Ricard Mira 2019 durant els
dies de festa major
Lloc: Celler de Carrencà

Lloc: Camp Municipal de Futbol
Organitza: Club Futbol Martorelles
· 14 h. Partit de futbol del
CF Martorelles
Juvenil "B" vs. Esparreguera
Lloc: Camp Municipal de Futbol
Organitza: Club Futbol Martorelles
· 16 h. Partit de futbol del
CF Martorelles
Primer Equip vs. C.E. Lliçà d'Amunt
Lloc: Camp Municipal de Futbol
Organitza: Club Futbol Martorelles
· 18 h. Lipdub de Colles
Lloc: Era de Carrencà
Organitza: Colles
· 18 h a 19 h. Ballada de Gitanes i
xocolatada popular
Lloc: Plaça El·líptica
Col·labora: Agrupació Ball de Gitanes
de Martorelles
· 18 h. Partit de futbol del
CF Martorelles
Amateur "B" vs. Esparreguera
Lloc: Camp Municipal de Futbol
Organitza: Club Futbol Martorelles
· 18.30 h a 19 h. Apilada de caixes,
estirada de corda i embolic de proves
Lloc: Era de Carrencà
Organitza: Colles
· 19.30 h a 20 h. Veredicte de la
colla guanyadora de festa major
Lloc: Era de Carrencà
Organitza: Colles
· 20 h a 23.55 h. Taller de cant de la
UCAM i actuacions de Ball de la UCAM
i els quadres convidats
Lloc: Pati de la Masia
Organitza: UCAM
· 22 h a 23.55 h. Espectacle
'Marabunta' de Guillem Albà
Lloc: L'envelat de festa major
Preu 1 €
· 23 h a 23.25 h. Castell de focs
Lloc: Carrencà
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