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2015 20.398 (55,25%)
2019 22.803 (61,19%)

Augment de Participació 
Municipals 2019      5,94%

Mireia Dionisio
PSC

Josep Monrás
PSC

Juan José Baños
PSC

Encarna Ortiz
PSC (ind.)

Raúl Broto
PSC

Mercè Pérez
PSC

Francisco Paradas
PSC (ind.)

M. Carmen Moya
Mollet en Comú

Jose F. Sancho
Mollet en Comú

Gabriel Espinosa
Mollet en Comú

Marina Escribano
Mollet en Comú

Xavier Buzón
Podem Mollet

Ana Maria Díaz
PSC

Juan Ignacio 
Torrecilla  PSC

M. Josefa Muñoz
PSC (ind.)

Oriol López
Ara Mollet ERC-MES

Marta Vilaret
Ara Mollet ERC-MES

Iván Garrido
Ciutadans

Marina Planellas
Ara Mollet ERC-MES

Josep Amaya
Ara Mollet ERC-MES

Isabel Padilla
Ara Mollet ERC-MES

M. Ferran Sostres
Ara Mollet ERC-MES

Eva Guillén
Ciutadans

Núria Muñoz
Podem Mollet

Joan Daví
Junts per Mollet

Les cares del Consistori

Després del retrocés que el 
PSC va patir a les eleccions de 
2015, els socialistes de Josep 
Monràs diumenge recupera-
ven part del terreny perdut. 
Amb el 34,71% dels vots, els 
socialistes han sumat 7.885 
sufragis, 2.547 més que el 
2015, un increment significa-
tiu que els permet consolidar 
una majoria amb 10 regidors, 
tres més que fa quatre anys.

Amb el 22,72% dels vots, Ara 
Mollet ERC MES, es converteix 
en la segona força amb 5.160 
vots –1.785 més que fa quatre 

anys– que es tradueixen en sis 
regidors, un més que el 2015.

Com a tercera força se si-
tua la candidatura de Mollet 
en Comú amb 2.964 vots, que 
representen un 13,05% dels 
vots escrutats. Aquests vots es 
tradueixen en 4 regidors, els 
mateixos que ostentaven com 
a Canviem Mollet després de 
l'escissió de Podem. En aquest 
cas, la formació lila amb 1.793 
vots (7,89%) ha perdut un 
regidor respecte els tres que 
havia obtingut en coalició i se 
situa com a cinquè partit.

Ciutadans se situa com a quar-
ta força al consistori, amb 
dos regidors –un menys que 
el 2015. El partit taronja ha 
sumat 2.013 vots, 250 menys 
que el 2015, que representen 
un 8,86% dels vots emesos.
Per últim, Junts per Mollet,  
amb 1.232 vots (5,42%) suma 
un únic regidor –en perd un 
respecte el 2015–.

Per la seva part, el PP de 
Susana Calvo ha quedat fora 
del consistori. Els 954 vots 
han estat insuficients perquè 
els populars revalidessin el re-
gidor que tenien des de 2015.
També han quedat fora del ple-
nari municipal la CUP, amb 365 
vots, i el PRUNE, amb 231.  

El PSC agafa oxigen i amplia 
la majoria a deu regidors 
El PSC guanya tres edils i Ara Mollet es 
consolida com a segona força amb sis

MUNICIPALS 26-M · Mollet del Vallès

7.920 vots 10
5.338 vots 7
5.230 vots 6
3.375 vots 5
3.067 vots 4

4.864 vots* 7*
2.135 vots 2
2.263 vots 3
1.756 vots 2

4.864 vots* 7*
1.142 vots 1
1.609 vots 2

970  vots 0
1.321 vots 1

354 vots 0
692 vots 0

18 vots 0
- vots -

RESULTATS MUNICIPALS 2019

Resultats 2015

Dades municipals 2015
*2015 CANVIEM MOLLET (ICV-EUIA + PODEMOS)

11,17 %

7,95 %

6,52%

3,42%

34,87%

23,03%

13,5%

9,4%5,03%

4,27%

7,73%
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2015 8.185 (57,84%)
2019 9.196 (63,86%)

Augment de Participació 
Municipals 2019      6%

Maria Gorina
PSC (ind.)

Maria Ojara Valdivia
PSC (ind.)

Antoni Fernández
PSC

Casandra Garcia 
Sumem Esquerres

Enrique Villegas
Ara Parets ERC

Montserrat Lara
Ara Parets ERC

Kènia Domènech
Ara Parets ERC

Neus Jordà
Parets per la República

Laura Lozano
PSC

Francisco José de 
la Torre PSC

Miquel Pérez
PSC

Jordi Seguer
Ara Parets ERC

Montserrat Folguera
Ara Parets ERC (ind.)

Antonio Molina
Sumem Esquerres

Francesc Juzgado
PSC

Rosa Martí
Sumem Esquerres

Manuel Losada
Ciutadans

Les cares 
del

Consistori

PARETS. Els veïns i les veïnes van 
decidir diumenge els represen-
tants polítics que conformaran el 
consistori paretà durant els prò-
xims quatre anys. Tanmateix, ara 
serà el torn perquè els polítics es 
reuneixin i parlin per formar el 
govern municipal.

Pel que fa a les xifres, el PSC, 
encapçalat per Francesc Juzgado, 
va ser la força guanyadora amb 
3.398 vots (37,05%). Els segons 
van ser Ara Parets ERC amb 2.295 
vots (25,02) i els tercers, Sumem 
Esquerres a Parets, van rebre 
1.608 vots. Les darreres forces 
van ser Parets per la Repúbli-
ca (801 vots, 8,73%), Ciutadans 
(775 vots, 8,45%) i PP (238 vots, 
2,60%). De fet, el Partit Popular 
ha estat l'únic partit que es va 
presentar a les eleccions pareta-
nes i que no va aconseguir repre-
sentació –en els comicis del 2015 
tampoc van entrar al consistori–.

D'aquesta manera, els 17 regi-
dors de l'Ajuntament se'ls repar-
teixen entre les cinc forces més 
votades de la següent manera: 7 
regidors del PSC, 5 d'Ara Parets 
ERC, 3 de Sumem Esquerres a Pa-
rets, 1 de Parets per la República i 
1 de Ciutadans.

Amb tot, destaca que l'últim 
regidor assignat va ser per a Ara 
Parets ERC –sense aquest cinquè 

regidor, i depenent a quin partit 
hagués anat a parar, no es podri-
en ni plantejar la formació d'una 
alternativa al PSC–, i Parets per la 
República va ser la candidatura 
que va estar més a prop d'acon-
seguir un nou regidor, a 118 vots.

Quant a participació, diumen-
ge hi van votar 9.196 electors en 
els diferents col·legis de Parets 
(63,86%), que comporta un 6% 
més de participació que el 2015, 
quan van votar 8.185 persones al 
municipi (57,84%).

Valoracions a la nit electoral
Encara que les eleccions les hagi 
guanyat el PSC, amb 7 regidors, i 
ERC n'hagi obtingut 5, els resul-
tats deixen un panorama obert a 
una possible alcaldia dels republi-
cans. Un pacte entre ERC, Sumem 
Esquerres a Parets i Parets per 
la República faria alcalde a Jordi 
Seguer. Així es percebia també a 
les diferents seus dels partits pa-
retans diumenge a la nit.

D'una banda, el socialista Fran-
cesc Juzgado admetia que pensa-
ven "treure algun regidor més", 
però no es mostrava "del tot de-
cebut". "Seguim sent la força 
més votada", recordava. Tam-
bé va apuntar que "ha pesat la 
persona del Jordi Turull en tot 
aquest procés d'empresona-

ment" i que, per tant, "treure'n 7 
no és un mal resultat".

Ara "s'obre un espai de diàleg 
i de comunicació", va dir. Però 
va afegir: "No sé si hi ha alguna 
oportunitat –de formar govern–, 
és massa aviat".

Mentre que a la seu socialista, 
l'alegria no desbordava, a la d'ERC 
tot era ben diferent amb els resul-
tats definitius. Del nerviosisme 
durant el recompte, a la felicitat 
amb els resultats finals. Kènia Do-
mènech, número 3 del partit repu-
blicà, assegurava que és "un re-
sultat molt positiu, perquè hem 
aconseguit trencar l'hegemonia 
socialista i els partits d'esquer-
ra i republicans aconseguim su-
mar majories". I destacava que 
era un "resultat històric d'ERC 
a les municipals" i que "ara cal 
veure que vulguin sumar amb 
nosaltres", en referència a Su-
mem i Parets per la República.

Pel que fa als primers, tant la 
Sala Serra, lloc on han viscut els 
resultats, com la candidata, mos-
traven unes sensacions "agre-
dolces", com apuntava la matei-
xa Casandra Garcia: "No són els 
resultats que esperàvem, vam 
sortir a guanyar amb una ma-
joria àmplia per poder imple-
mentar les nostres propostes, 
però tot no serà negatiu". La 

SUMEM ESQUERRES A PARETS TINDRÀ LA CLAU PER FER ALCALDE A JUZGADO O A SEGUER

part positiva que exposava era: 
"Nosaltres serem els qui de-
cidim qui serà l'alcalde a Pa-
rets i per tant les polítiques de 
Sumem Esquerres seran una 
realitat, perquè ens hauran 
d'escoltar". En aquest sentit, va 
afegir que seuran "a parlar amb 
tothom i a veure què és el mi-
llor per al nostre municipi".

Pel que fa a Parets per la Repú-
blica, Neus Jordà afirmava que fa-
cilitarien "un canvi a l'Alcaldia" i, 
per tant, sembla clar que, per poc 
que puguin, donaran pas a Jordi 
Seguer com a alcalde. A la seva 
seu hi havia la festa més gran de 
la nit. Amb només una regidora, la 
celebració donava a entendre que 
ha estat tot un èxit per a aquesta 
formació nova, tot i que auspicia-
da per Junts per Catalunya.

Per últim, Manuel Losada man-
tindrà Ciutadans a l'Ajuntament, 
amb un regidor i també valorava 
el costat positiu d'aquests resul-
tats: "Pugem en nombre de vots 
i ens quedem a pocs regidors 
del segon". "Hem de seguir en 
aquesta línia: com els resultats 
han anat millor, seguirem així", 
concloïa.

Reunions per l'alternativa
Ara Parets ERC ja ha anunciat que 
iniciaria aquesta setmana una 
roda de contactes amb la resta de 
"forces del canvi" per configurar 
un govern municipal alternatiu al 

El PSC guanya les eleccions
a Parets, però Seguer (ERC) 
podria disputar-li l'Alcaldia

El 15 de juny

Els nous ajuntaments sorgits de les 
eleccions municipals de diumenge es 
constituiran el 15 de juny. En aquesta 
sessió es decidirà qui pren la vara de 
comandament municipal. Es produirà 
una sola votació i serà elegit aquell 
que aconsegueixi la majoria absoluta  
de vots. Si cap ho aconsegueix, serà 
directament proclamat alcalde el  
regidor que encapçali la llista amb 
major nombre de vots en les eleccions.

PRESA DE POSSESSIÓ 
DE L'ALCALDIA

del PSC.
El cap de llista Jordi Seguer va 

estendre la mà a Sumem Esquer-
res i Parets per la República-Jx-
CAT la mateixa nit de les eleccions 
i a partir d'aquesta setmana se 
celebraran les primeres trobades 
que han de servir per cercar "els 
punts programàtics on les tres 
forces coincideixen".

Seguer també diu que ERC serà 
"generosa" en la negociació i que 
prioritzarà la formació "d'un go-
vern alternatiu que deixi enrere 
els quasi 40 anys del PSC en el 
poder". L'alcaldable d'ERC també 
ha apuntat: "Ens deixarem la pell 
per arribar a un acord, perquè 
si no la ciutadania no ens ho 
perdonaria". i sergio carrillo

MUNICIPALS 26-M · Parets del Vallès

7,80%

7,75%

7,51%

14,18%

RESULTATS MUNICIPALS 2019

37,05%

25,02%

Dades municipals 2015

17,53%

8,73%

8,45%

2,6%
Resultats 2015

3.398 vots 7
3.029 vots 8
2.295 vots 5
1.153 vots 3
1.608 vots 3
1.671 vots* 3*

801 vots 1
630 vots 1
775 vots 1
611 vots 1

238 vots 0
325 vots 0

*2015 SUMEM ESQUERRES A PARETS
(ICV-EUIA + PODEMOS)
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2015 6.628 (58,07%)
2019 7.408 (63,48%)

Augment de Participació 
Municipals 2019      5,41%

Jordi Delgado
Montornès en Comú

M. del Mar García
Montornès en Comú

Ana M. Madrona
Montornès en Comú

Joffre Giner
Més per Montornès

Rut Carlos
PSC

Sergio Pinza
PSC

Juan José Sierra
PSC

Miguel A. Alvarado
PP

Sergio Carrillo
Montornès en Comú

Natalia Segura
Montornès en Comú

Juan J. Fernández
Montornès en Comú

Mercedes Jiménez
Montornès en Comú

Eva María Díaz
PSC

Irene Egea
Més per Montornès

José A. Montero
Montornès en Comú

Ángeles M. Menchén
Ciutadans

Jaume Casanovas
Primàries-Montornès 
per la República

Les cares 
del

Consistori

MONTORNÈS. Les eleccions munici-
pals de diumenge tornen a deixar 
un clar guanyador. Montornès en 
Comú s'erigeix de nou com la força 
més votada però enguany i després 
de dues seguides, perd la majoria 
absoluta. Per tant haurà de gover-
nar en minoria o fer pactes, cosa 
que els altres grups municipals han 
vist amb bons ulls.

L’actual alcalde, José A. Montero, i 
cap de llista de la formació guanya-
dora, valorava molt positivament 
els resultats i atribuïa la davallada 
respecte al 2015, quan va obtenir 
el 50% dels vots, a diversos factors: 
“Considerem que hi ha hagut 
factors de caràcter de política 

general que han influït també a 
Montornès, la coincidència de 
les generals fa un mes, avui amb 
les europees, han marcat una 
tendència d’algunes forces polí-
tiques com el PSC o ERC que han 
pujat”, opinava.

Pel que fa al que esdevindrà les 
properes setmanes, Montero con-
sidera que “som la força més vo-
tada per tant ens correspondrà 
formar govern però aquestes 
setmanes hem d’aprofitar per 
parlar tots plegats i analitzar 
què ha passat, què posaríem so-
bre la taula per formar govern i 
voler continuar desenvolupant 
aquest projecte que té sentit”.

Per la seva part, Eva Díaz (PSC) 
valora també en positiu els resul-
tats i la suma d'un regidor fet que 
atribueix a la recuperació “d’una 
part de la confiança de Montor-
nès”. Alhora també destaca l’opo-
sició fragmentada resultat d’aques-
tes eleccions i que considera reflex 
de la diversitat del municipi.

La tercera força, Més per Mon-
tornès, el projecte veïnal sota el pa-
raigües d'ERC sorgit fa tres mesos, 
entra al consistori amb dos regi-
dors. Joffre Giner el seu cap de llista 
i actual regidor per ERC, es mos-
trava content pel trencament de 
la majoria absoluta: “Ens trobem 
un nou escenari i és interessant 

veure com ha evolucionat el mu-
nicipi en aquests darrers quatre 
anys", deia.
Els grups que es mantenen al con-
sistori són el PP, amb Miguel Ángel 
Alvarado al capdavant, i Ciutadans, 
amb Ángeles Menchén que perd 
un regidor. Alvarado subratllava la 
importància de la feina que feta du-
rant la campanya per poder mante-
nir el seu regidor. Per la seva banda, 
Menchén agraïa el suport dels seus 
votants i afirmava que “treballarem 
aquests 4 anys per tornar a tenir el 
segon regidor, o més”.

La sorpresa de les eleccions mu-
nicipals ha estat l’entrada al consis-
tori de Montornès per la República 

– Primàries Catalunya en detriment 
de Junts per Montornès que queda 
fora. Jaume Casanovas, de Primàri-
es, manifestava la dificultat de visi-
bilització que han tingut en campa-
nya, "tot i així ens hem deixat la 
pell”, deia Casanovas, qui creu que 
el trenacament de la majoria abso-
luta ajudarà a consensuar temes.

Sergi Asensio, de Junts per Mon-
tornès, creu que és hora de replan-
tejar-se les coses i seguir treballant 
pel municipi i Cecilia Sobral, de Po-
demos, que també ha quedat fora 
del plenari assegura que “a partir 
d’ara Podemos comencem de 
nou, treballant per seguir llui-
tant i fer equip”.  f.figueras

EL PSC SUMA QUATRE REPRESENTANTS, MÉS PER MONTORNÈS, DOS I CS, PP I PRIMÀRIES, UN

Montero perd la majoria 
absoluta amb vuit regidors

MUNICIPALS 26-M · Montornès del Vallès

RESULTATS MUNICIPALS 2019

37,57%

21,5%

50%

15,76%

10,88%8,68%

7,25%

5,4
8%

*2015 ERC 
Dades municipals 2015

2.762 vots 8
3.249 vots* 9*

1.581 vots 4
1.024 vots 3

843 vots 2
564 vots* 1*
609 vots 1
707 vots 2
477 vots 1
471 vots 1
436 vots 1

- -
363 vots 0
356 vots 1
215  vots 0

- -

11,47%

8,28%6,49%

5,93%

4,94%
2,92%

Resultats 2015
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2015 5.465 (56,85%)
2019 6.047 (62,03%)

Augment de Participació 
Municipals 2019      5%

Fran Ruiz
PSC 

Conchi Jiménez
PSC 

Jordi Jiménez
PSC

Isabel Rodríguez
PSC

Núria Guerrero
PSC

Raúl Valero
PSC

Judith Robles
PSC

Toni Cubel
La Llagosta en Comú

Antonia Illescas
PSC

Mariano García
PSC

Antonio García
PSC

Marc Ruiz
PSC

Melània Beltrán
PSC

Xavier Cols
ERC

Óscar Sierra
PSC

Cristina Segura
ERC

Jorge Sabanza
Ciutadans

Les cares 
del

Consistori

LA LLAGOSTA. Pocs s'imaginaven 
una superioritat tan avassalla-
dora del PSC a la Llagosta. Més 
quan a les dues últimes eleccions 
de 2011 i 2015 els resultats dels 
socialistes havien anat frec a frec 
amb els d'ICV-EUiA. Malgrat això, 
el diumenge va quedar clar que el 
partit d'Óscar Sierra és la forma-
ció hegemònica al poble i una de 
les agrupacions més sòlides de tot 
el Baix Vallès. Amb una participa-
ció del 62,03% –quasi un 6% més 
alta que el 2015–, el PSC va en-
dur-se el 65,44% dels vots, la vic-
tòria més clara del partit des de la 
restauració de la democràcia. Així 
els socialistes van obtenir 3.931 

vots que es tradueixen en els 13 
regidors dels quals ara disposen 
per governar en solitari i que dei-
xen una oposició molt debilitada. 
Queda clar que la ciutadania va 
avalar massivament la gestió de 
Sierra dels darrers quatre anys i 
el mateix alcalde, la nit electoral, 
mentre celebrava el triomf va vo-
ler incidir en aquest fet: "Els re-
sultats demostren que estem al 
costat de la gent i per al poble".

L'altre gran triomfador de les 
eleccions va ser ERC encapçala-
da per Xavier Cols. Els indepen-
dentistes van obtenir 578 vots i 
dos regidors en les seves segones 
eleccions al poble. Fins a l'última 

hora va estar ballant el segon re-
presentant al consistori d'ERC 
que demostra que la Llagosta no 
està exempta del debat sobira-
nista. Cols va assenyalar que ERC 
"ha estat l'únic partit que ha 
aguantat l'envestida del PSC" i 
va afegir que el pròxim mandat, 
amb una majoria tan aclaparado-
ra "seran quatre anys difícils". 
De la mateixa manera s'expres-
sava Jorge Sabanza de Ciutadans 
que afirmava que "la situació 
actual pot ser perjudicial per 
al poble, tot i que nosaltres se-
guirem fent oposició construc-
tiva". La formació taronja, quarta 
en nombre de vots, va perdre un 

LA NOVA ICV VIU UNA FORTA DAVALLADA I REGISTRA ELS PITJORS RESULTATS DE LA SEVA HISTÒRIA

regidor i 307 vots respecte 2015.
Amb tot, la gran sorpresa de la 

nit va ser la derrota de La Llagosta 
en Comú. La formació integrada 
per ICV va obtenir 383 vots que 
li van valer tan sols un regidor. 
Cubel, cap de llista del partit, es 
mostrava molt decebut i afirma-
va que en el futur s'hauria de re-
pensar l'estratègia política de la 
formació. "Si l'esquerra trans-
formadora hagués anat unida 
hauríem obtingut potser 3 re-
gidors", explicava referint-se a la 
divisió entre Podem, Iniciativa i 
EUiA. En el cas dels de lila encap-
çalats per Montse Garcia, es van 
quedar a 15 vots d'obtenir repre-

El PSC arrasa a la Llagosta: 
13 regidors i majoria absoluta

sentació. "Els resultats podien 
haver estat millors però per no-
saltres han estat bons perquè 
partíem de zero", deia Garcia.

La nit també va deixar fora del 
consistori Junts per Catalunya 
d'Antoni Arenas i el PP de Jaume 
Bonallach, ambdós partits, socis 
de govern d'Óscar Sierra el dar-
rer mandat. Les dues formacions 
no van obtenir rèdit d'una gestió 
política que ha capitalitzat total-
ment el PSC i van ser foragitats del 
mapa polític: els postconvergents 
per primera vegada des del retorn 
a la democràcia i el PP per primer 
cop des que va entrar al consistori 
l'any 1995. i albert alexandre

MUNICIPALS 26-M · La Llagosta

3.931 vots 13
1.935 vots 7

578 vots 2
304 vots 1
383 vots 1

1.618 vots* 5*
356 vots 1
663 vots 2
286 vots 0

--
217 vots 0
338 vots 1
165 vots 0
281 vots 1
50  vots 0
98 vots 0

RESULTATS MUNICIPALS 2019

Dades municipals 2015

*2015 SUMA D'ICV-EUIA
*2015 Bartolomé Fraile va representar el 2015 a UPyD

65,44%

6,31%

12,37%

5,67%

5,24% 9,62%6,38%5,93%

4,76%

3,61%
2,75%

Resultats 2015
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2015 4.464 (66,41%)
2019 4.812 (71%)

Augment de Participació 
Municipals 2019      4,59%

Mar Hernández
PSC

Lluís Esteban
PSC

Alfonso Jiménez
PSC

Sílvia Guerrero
Fem Montmeló

Pep Benach
Fem Montmeló

Marta Ibáñez
PSC

Jordi Manils
Canviem Montmeló

Marcel Comas
Canviem Montmeló

Mari Cruz Ramal
Canviem Montmeló

Alba Serrano
Canviem Montmeló

Albert Monserrat
ERC (ind.)

Ariadna Ojeda
PSC

Pere Rodríguez
PSC

Les cares del Consistori

MONTMELÓ. El PSC de Montmeló, 
encapçalat per Pere Rodríguez, 
ha tornat a guanyar les eleccions, 
amb sis regidors i, en aquest cas, 
amb el 38,92% dels vots (1.867). 
Pel que fa a la resta, el Consistori 
tindrà representació de Canviem 
Montmeló amb quatre regidors 
(1.406 vots, 29,31%), Fem Mont-
meló amb dos (598 vots, 12,47%) 
i ERC amb un (412 vots, 8,59%).

Fem Montmeló ha estat la nove-
tat, que ha entrat amb 2 regidors, 
en detriment de Canviem. La resta 
tenen els mateixos representants 
que fins ara: tant PSC (6) com ERC 
(1), però també Junts per Montmeló 
–CiU el 2015– i el PP, que en cap 
de les dues darreres eleccions 

han aconseguit representació. Qui 
tampoc ho ha aconseguit ha estat 
un altre partit que s'estrenava en 
aquests comicis, Ciutadans.

Amb aquests resultats, Pere Ro-
dríguez serà novament l'alcalde, a 
no ser que la resta de forces apos-
tin per un tripartit que desbanca-
ria els socialistes.

Una difícil alternativa
En aquest cas, l'alternativa a Pere 
Rodríguez es preveu complicada. 
No perquè Canviem Montmeló, 
Fem Montmeló i ERC no estiguin 
disposats a reunir-se i parlar de 
les diferents opcions que es po-
den plantejar fins que el dia 15 
es constitueixi el plenari i es faci 

NOMÉS LA SUMA DELS ALTRES TRES PARTITS SERIEN ALTERNATIVA

content i molt satisfet pels re-
sultats", sobretot destacant el fet 
d'haver mantingut els 6 regidors i 
d'haver augmentat lleugerament 
els vots del 2015 (de 1.845 a 1.867). 
Tanmateix, no és un augment del 
tot real, ja que, amb l'augment de 
la participació, aquestes xifres in-
diquen que han rebut un 2,72% 
menys de suport que el 2015 (de 
tenir el 41,64% dels vots han pas-
sat al 38,92%). Sigui com sigui, Ro-
dríguez assegura que es conforma-
va "amb ser la força més votada".

Ara serà el torn de parlar amb 
els diferents partits per formar 
govern. En aquest sentit, el socia-
lista afirma que pactaran "per afi-
nitats de programa". Sense des-
cartar explícitament ningú, però, 
sí que apunta: "En el tema del 
soterrament xoquem de front 
amb les propostes de Canviem 
Montmeló, ja que ells proposen 
revisar tot el que ja s'ha fet, tor-
nar a com estàvem el 2015".

D'altra banda, es mostra confiat 
a revalidar l'Alcaldia que osten-
ta des de fa 10 mesos –heretada 
d'Antoni Guil– i no veu factible un 
pacte a tres per desbancar el PSC: 
"Crec que anar tots contra la 
força més votada no és el taran-
nà habitual a Montmeló".

Qui tindrien aquesta clau seri-
en Fem Montmeló i ERC. El cap 
de llista del partit independent, 
Pep Benach, apunta que posaran 
"totes les opcions sobre la taula 
per aprovar-les per assemblea". 
D'altra banda, Benach, també es 
mostra "molt content per haver 
aconseguit l'objectiu". De fet, un 
resultat millor del que cercaven: 
"Volíem tenir representació al 
Consistori".

Per últim, Albert Monserrat 
(ERC), en la mateixa línia que Be-
nach, es mostra "obert a parlar 
amb tothom" i també assegura 
que serà l'assemblea qui prengui 
qualsevol decisió. "Sembla que 
som un dels àrbitres", apunta, 
però a diferència de fa quatre anys 
"no som els únics que tindrem 
la clau del govern". A més Mon-
serrat clou destacant que, per se-
gon mandat consecutiu, Montme-
ló tindrà un plenari "totalment 
d'esquerres". i sergio carrillo

El PSC revalida 
la victòria

la presa de possessió de l'alcalde, 
sinó perquè ja d'entrada la prin-
cipal força de l'oposició (Canvi-
em) admet la victòria socialista i 
considera que ha de ser el PSC qui 
prengui la iniciativa per formar el 
govern municipal. "Respectem 
que la força guanyadora sigui 
qui iniciï les converses per for-
mar govern", apunta Jordi Manils.

El cap de llista ha afegit que es-
coltaran totes les formacions po-
lítiques i no ha descartat cap pos-
sibilitat. Però també és reticent a 
valorar hipòtesis que encara són 
"ciència ficció", qüestionat per 
un possible tripartit o per entrar 
al govern amb els socialistes.

Manils també explica que els re-
sultats no són els que esperaven, 
ja que aspiraven a guanyar, però 
es mostra satisfet perquè "molta 
gent creu en el projecte", fet que 
demostren els 1.406 vots.

El guanyador de diumenge, Pere 
Rodríguez, es mostrava "molt 

MUNICIPALS 26-M · Montmeló

RESULTATS MUNICIPALS 2019

38,92%

29,31%

41,64%

39
,13

%

6,64%

4,99%

6,34%

Dades municipals 2015

12,47%8,59%

4%2,94%
2,84%

Resultats 2015

1.867 vots 6
1.845 vots 6
1.406 vots 4
1.734 vots 6

598 vots 2
- vots -

412 vots 1
294 vots 1
192 vots 0
221 vots 0
141 vots 0

-  vots -
136 vots 0
281 vots 0
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Campanya
RENDA 

2018

ELECCIONS AL PARLAMENT EUROPEU  ELS SOCIALISTES S'IMPOSEN A LA MAJORIA DE POBLES I ERC ES MANTÉ COM A SEGONA FORÇA AL BAIX VALLÈS

Comicis europeus tenyits de vermell
BAIX VALLÈS. Els socialistes s'han imposat 
a les eleccions al Parlament Europeu cele-
brades també diumenge, una coincidència 
amb els comicis municipals que ha afavorit 
un creixement notable de la participació a 
totes les poblacions del Baix Vallès. Les xi-
fres més espectaculars d'increment de la 
participació s'han donat a poblacions com 
Parets, Montornès, la Llagosta o Montmeló 
on ha crescut gairebé un 20% respecte les 

eleccions de 2014.
Els socialistes s'han tornat a imposar a 

la majoria de municipis, i han recuperat 
part del terreny perdut  fa cinc anys, quan 
també s'imposaven però amb un percen-
tatge menors de suports als aconseguits el 
2009. La formació ERC-Ara Repúbliques, 
liderada per Oriol Junqueras, ha estat la 
segona força més votada a tots els munici-
pis baixvallesans excepte allà on ha estat la 

coalició amb més paperetes de color blau. 
És el cas de Martorelles i Santa Maria de 
Martorelles. El vot independentista també 
ha estat l'opció més votada a Sant Fost de 
Campsentelles, tot i que en aquest cas, els 
suports han anat a parar a la llista de Carles 
Puigdemont, Junts per Catalunya.

La coincidència amb les eleccions locals 
ha deixat xifres curioses, que han palesat el 
vot diferenciat dels electors depenent dels 

comicis. A tall d'exemple, en el cas de Mo-
llet, el PSC i ERC han rebut més suports a 
les municipals que a les europees, en canvi, 
Junts per Catalunya aconseguia el triple de 
vots a les europees (15,40% dels sufragis) 
respecte als comicis locals (5,03%. En el cas 
de Catalunya en Comú Podem, els resultats 
a les europees també han estat pitjors que 
la suma de Mollet en Comú i Podem a les 
locals: el 12,83% pel 21,23%. 

PSC
ERC
CiU / JxCAT
Cs
Podemos / CeC
PP
VOX
PACMA

MUNICIPIS VOTANTS ABSTENCIÓ VOTS EN 
BLANC

VOTS
NULS

MOLLET 22.611 
(60,77%)

14.596
(39,23%)

98
(0,43%)

68
(0,30%)

PARETS 9.132
(63,57%)

5.233
(36,43%)

36
(0,40%)

19
(0,21%)

LA LLAGOSTA 5.949
(61,07%)

3.793 
(38,93%)

46 
(0,78%)

28 
(0,47%)

SANT FOST 4.327 
(62,56%)

2.590
(37,44%)

37 
(0,86%)

8 
(0,18%)

MONTMELÓ 4.696 
(69,34%)

2.076 
(30,66%)

44 
(0,94%)

12
(0,26%)

MONTORNÈS 7.297
(62,58%)

4.364
(37,42%)

73
(1%)

31 
(0,42%)

MARTORELLES 2.437 
(63,60%)

1.395 
(36,40%)

14 
(0,58%)

7
(0,29%)

SANTA MARIA 507
(72,74%)

190
(27,26%)

5
(0,99%)

3 
(0,59%)
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Alstom farà el treball previ al 
desdoblament de la R3 entre les 
estacions de Parets i la Garriga

REFORMA  L'estació de Parets serà una de les que es renovarà

FAÇANA  La lona es va col·locar dijous de la setmana passada

Adif ha adjudicat el projecte 
d'adaptació de les instal·lacions 
de seguretat vinculades al des-
doblament de la línia R3 entre les 
estacions de Parets i la Garriga  
–que també inclou les estacions de 
Granollers-Canovelles i les Fran-
queses–. L'empresa Alstom Trans-
porte ha estat l'adjudicatària, per 
un import de 10.291.712 euros 
(IVA inclòs) i un termini d'exe-
cució aproximat de 89 mesos (7 
anys i 5 mesos), d'un paquet de 
treballs previs al desdoblament 
que inclou la redacció del pro-
jecte, la realització de les obres i 
el manteniment dels sistemes. El 
desdoblament va lligat a aquestes 
actuacions, que suposen la su-
pressió de passos a nivell a Grano-
llers i la Garriga, i els projectes de 
remodelació de la via i d'electrifi-
cació a les quatre estacions.

Amb aquest projecte enllestit, 
augmentarà el nombre de cir-
culacions i la regularitat del pas 
dels trens. També es millorarà "la 
seguretat i la fiabilitat de les 
instal·lacions, racionalitzant i 
optimitzant l'explotació ferro-
viària, que comportarà, a més, 
en una reducció dels temps de 
viatge", apunten des d'Adif.

El plec de clàusules inclou, a 
més, la realització de proves, la 

posada en servei i el manteniment 
de subsistemes, entre els quals la 
senyalització dels enclavaments, 
els sistemes de protecció del tren, 
el Control de Trànsit Centralitzat 
(CTC) i els equips auxiliars de de-
tecció, entre d'altres.

El contracte adjudicat també 
preveu la implantació de nous en-
clavaments electrònics a Parets, 
Granollers-Canovelles, les Fran-
queses i la Garriga per a la gestió 
del trànsit, i l'adaptació dels en-
clavaments a Mollet-Santa Rosa i 
Figaró. I es preveu instal·lar nous 
circuits de via i d'instal·lacions 
de seguretat, elements de camp, 
xarxes de cablejat, pantalles fixes 

INFRAESTRUCTURES  ADIF HA ADJUDICAT LES OBRES PER UN IMPORT DE MÉS DE 10 MILIONS 

arxiu

f.s.

Revetlles amb precaucióCampanya contra els cartells a la via pública
Protecció Civil de Sant Fost ha iniciat la campanya 
Revetlles amb precaució 2019, per minimitzar els 
riscos d'incendis forestals que poden ser provocats 
per material pirotècnic, riscos davant dels quals són 
vulnerables tant les persones com el medi natural.

Fins al 7 de juny, els agents cívics faran una campanya informativa  
sobre l’ordenança de convivència en l'àmbit de l’espai públic. Els 
agents informaran sobre la normativa d'enganxada de cartells i 
faran un treball coordinat amb la Policia Municipal per detectar els 
responsables d'aquells cartells enganxats a llocs no permesos.

SOCIETAT

d'informació i el sistema ASFA 
(Anunci de Senyals i Frenat Auto-
màtic) de protecció dels trens.

Altres actuacions incorpora-
des en el projecte és la integració  
dels nous equipaments en els CTC 
de Barcelona-França i Barcelona- 
Sants, en els quals s'actualitzaran 
els sistemes informàtics, i el siste-
ma de comunicacions, que inclou 
les instal·lacions de telecomuni-
cacions per fibra òptica, equipa-
ments en cabina, així com equips 
de tren-terra, transmissió, xarxa 
de veu, telefonia i alimentació 
elèctrica de les instal·lacions per 
dotar al tram de la funcionalitat 
necessària. i

MOLLET DEL VALLÈS. Des de dijous 
de la setmana passada, una lona 
de disseny cobreix la façana de 
l’edifici de Jaume I, número 32. 
Es tracta de l’immoble que acollia 
l'antiga comissaria i que des del 
passat mes de març acull les de-
pendències del nou espai munici-
pal d’innovació i formació adreçat 
als joves i als emprenedors i em-
preses anomenat Mollet Hub.

Segons el consistori, el projecte, 
en què s’ha treballat durant me-
sos, "ha estat concebut amb el 
propòsit de dignificar i fer més 
amable un dels indrets més 
cèntrics i concorreguts de la 
ciutat amb una lona de disseny 
amb grafismes colorits i agra-
dables on es mostren alguns 

dels espais i imatges més icòni-
ques de Mollet", apunten.

La lona ha estat dissenyada 
pels serveis de l'Ajuntament i, en-
tre les imatges, hi ha espais em-
blemàtics com el menhir, la font 
modernista, Gallecs, Can Mulà, 
l’antiga Casa de la Vila, el Mercat 
Municipal, el pont de Ca l’Estrada, 
l’Arlequí o el Mercat Vell. Uns es-
pais per on transiten persones de 
totes les edats sota el lema Mollet 
per viure-la.

La lona, que medeix 32,2 me-
tres d'amplada per 13 metres 
d'alçada, tapa l'edifici que durant 
anys ha tingut la façana coberta 
per una xarxa i que històricament 
també havia estat la seu de Ràdio 
Mollet.  

Una lona gegant 
cobreix l'antic edifici 
de la Policia Municipal

VIA PÚBLICA  MEDEIX 32 METRES D'AMPLADA PER 13 D'ALÇADA
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CONSULTORI 
MÈDIC

QUÈ ÉS UNA UNITAT 
DEL DOLOR?

És una Unitat Espe-
cialitzada en el trac-
tament del dolor que 
integra diferents dis-
ciplines de la salut i 
està liderada per es-
pecialistes en anes-
tèsia. Donat el caire 
multidimensional del 
dolor crònic refracta-
ri, a vegades es requereix la participació d’al-
tres especialistes.

Quines patologies es poden tractar a la Clínica 
del Dolor?

• DOLOR OSTEOMUSCULAR: contractura de 
trapezis, síndrome piramidal, etc.

• DOLOR ARTICULAR: cervicàlgia, dorsàlgia, 
lumbàlgia, dolor lumbo-sacre, coccicodínia, 
coxàlgia, gonàlgia, omàlgia

• COMPRESSIÓ NERVIOSA: cervico-braqui-
àlgia, lumbo-radiculàlgia

• NEUROPATIA PERIFÈRICA: síndrome del tú-
nel del carp, femoro-cutani, pudend, neu-
roma de Morton, Supraescapular, neuràlgia 
post-herpètica

• ESTENOSIS DE CANAL

• SÍNDROME DE CIRURGIA FALLIDA D’ES-
QUENA

• DISTRÒFIA SIMPÀTICA REFLEXA tipus I/II

• TENDINITIS I BURSITIS: tendinitis manegot 
dels rotadors, fascitis plantar, bursitis tro-
cantèria/glútea

Quines són les tècniques més habituals de la 
Clínica del Dolor?

A) INFILTRACIÓ EPIDURAL. Consisteix en 
la injecció d’una substància antiinflamatòria 
(corticoides) i anestèsic local a l’espai epidu-
ral, mitjançant una punció sota anestèsia lo-
cal i mínima sedació. Ens ajudem d’un aparell 
d’imatge (fluoroscopi) i la injecció de contrast 
per tal d’assegurar-ne l’èxit de la tècnica. És 
el tractament habitual de les hèrnies discals i 
l’estenosi de canal, però també d’altres pato-
logies. Amb aquest tractament s’espera dis-
minuir el dolor i millorar la funcionalitat.
Darrerament s’estan administrant via epidural 
els PRP (plasma ric en plaquetes), del mateix 
pacient, anomenant-se col·loquialment factors 
de creixement. S’han demostrat beneficis a nivell 
epidural pel paper regenerador del disc i antiin-
flamatori. Pot ser adequat per aquells pacients 
que volen una alternativa a l’ús de corticoides.

B) RIZOLISIS. Consisteix en la denervació per 
radiofreqüència de les terminacions nervio-
ses que donen sensibilitat a les articulacions 
facetaries de les vèrtebres de la columna. 
Aquestes articulacions contribueixen a do-
nar estabilitat a la columna. La seva degene-
ració (artrosis) o sobrecàrrega (inflamació) 
és causa freqüent de mal d’esquena. És un 
tractament que triga algunes setmanes a fer 
efecte, però el seu efecte és de llarga durada.
Es realitza a quiròfan amb el suport de fluo-
roscòpia o d’ecografia.

Aquestes tècniques de la Clínica del Dolor es 
fan a quiròfan, amb sedació i anestèsia local. 
Es tracta de procediments ambulatoris que 
no requereixen ingrés hospitalari. 

Dra. Laura Martínez
Especialista en Anestèsia i Reanimació

Unitat del Dolor
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Nou desallotjament als pisos 
ocupats de Montornès

AL PATI  La jornada també va incloure altres activitats, a més del mercat

HABITATGE  S'HI ACTUAVA PEL PERILL D'INCENDI PER LA MANIPULACIÓ DE LA XARXA ELÈCTRICA SOLIDARITAT  ELS FONS SÓN PER A SANT JOAN DE DÉU
escola palau d'ametlla

MONTORNÈS. Dimarts un operatiu 
coordinat per la Policia Local i els 
Mossos d'Esquadra desallotjaven 
novament quatre escales d'ha-
bitatges del carrer Sagrera i del 
passatge del Carrer Nou pel perill 
potencial d'incendi per la reitera-
ció de connexions irregulars a les 
xarxes de subministraments. El 
15 d'abril ja es va dur a terme una 
primera intervenció en el mateix 
sentit i l'Ajuntament va decretar 
la inhabitabilitat dels pisos afec-
tats però pocs dies després els 
ocupes van trencar els precintes 
policials i van tornar a ocupar al-
guns d’aquests habitatges posant 
de nou en situació de risc d’incendi 
l’edifici ja que van tornar a mani-
pular les connexions elèctriques.

En total, dimarts es van evacuar 
24 habitatges de dues escales al 
carrer de La Sagrera, dels quals 7 
tenien instal·lacions de subminis-
traments manipulades. Al passat-
ge del carrer Nou es desallotjaven 
els 18 habitatges de dues escales, 

LA LLAGOSTA. L'Ajuntament ha tor-
nat a publicar l'oferta per arranjar 
la nau industrial del carrer Sant 
Llorenç número 17 després que 
el concurs obert el mes de març 
quedés desert. Va ser al desem-

bre quan el consistori va anunciar 
l'oferta per valor de 135.723 eu-
ros que sortien d'una partida dels 
Pressupostos Generals Munici-
pals. Tot i que aleshores l'empresa 
aragonesa, GESTIMAX Gestión y 

La nau del carrer  
Sant Llorenç no estarà
fins que passi l'estiu

OBRES  L'OFERTA PÚBLICA VA QUEDAR DESERTA I S'HA CONVOCAT UN NOU CONCURS PER ARRANJAR L'EQUIPAMENT PROPIETAT DE L'AJUNTAMENT

dels quals 13 també presentaven 
irregularitats. Són els mateixos 
que ja es van desallotjar el 15 
d'abril, a l'empar del Programa 
d'inspecció i conservació d'habi-
tatges buits i ocupats aprovat pel 
Ple de l'Ajuntament al setembre 
de 2018.

La intervenció de dimarts va 
comptar amb l'autorització dels 
Jutjats del Contenciós Administra-
tiu número 11 i 12 de Barcelona. 
L’Ajuntament va comunicar als ve-
ïns afectats que el desallotjament 
és “degut a un risc greu i evident 
per la seguretat de les persones” 
ja que els habitatges desallotjats 
tenien els comptadors elèctrics 
manipulats de forma irregular i 
comportava que "les línies esti-
guessin desprotegides en cas 
de sobrecàrrega i es generés un 
risc de reescalfament i d’incen-
di", apunten fonts municipals.

Igual que a mitjans d'abril, di-
marts l'Ajuntament va aplicar el 
protocol d’assistència i atenció 

d’emergència social a les persones 
afectades, a qui va facilitar allot-
jament durant un màxim de tres 
dies. També se'ls va donar sis ho-
res perquè retiressin els mobles i 
estris i deixessin lliure els habitat-
ges. Les entitats bancàries propie-
tàries dels immobles ja han iniciat 
el tancament dels habitatges.

Un cop els equips tècnics van 
dur a terme les inspeccions i asse-
gurat les instal·lacions elèctriques 
amb irregularitats, les persones 
propietàries i llogateres retorna-
ven dimecres a casa seva. No po-
dran fer-ho les persones ocupants 
dels immobles declarats inhabita-
bles per no reunir les condicions 
mínimes d'habitabilitat.

Aquest desallotjament compor-
ta també l’obligació d’impedir la 
presència de persones als habi-
tatges i a l’entorn per adoptar  les 
mesures necessàries per impedir 
un nou accés en tant que no s’es-
menin les deficiències dels habi-
tatges per manca de seguretat.  

MONTORNÈS. Dilluns, l'Escola Palau 
d'Ametlla celebrava un mercat soli-
dari organitzat pels alumnes de 5è, 
dins del projecte Com millorar el 
món, amb què van recollir 505 eu-
ros per a la Fundació Sant Joan de 
Déu per la investigació del càncer 
infantil. En el mercat es van vendre 
peces de roba i objectes de segona 
mà –joguines, puzles, etc–. També 
es va realitzar un taller de perru-
queria, per fer-se trenes o tallar-se 
el cabell per donar-lo, manualitats, 
pastissos o un taller de polseres.

Prop d'unes 350 persones van 
passar un dia festiu i solidari. 
Adrià Martínez, director del cen-
tre, va explicar que "és molt posi-
tiu que els infants pensin en el 
seu entorn". Els participants van 
començar a treballar el projecte a 
inici de curs i durant aquest ter-
cer trimestre l'han acabat d'en-
llestir, s'han encarregat de tota 
l'organització, de triar la idea, de 
decidir on anirien destinats els 
diners de la recaptació, d'etique-
tar i posar els preus, etc. 

L'Escola Palau d'Ametlla,  
contra el càncer infantil  

Servicios, SL., va ser la guanyado-
ra del concurs el març, la compa-
nyia no va entregar tota la docu-
mentació necessària per poder 
començar les obres al maig i des 
de l'Ajuntament es va considerar 
necessari deixar desert el concurs.

El dijous de la setmana passada 
es va obrir un nou concurs per re-
modelar la nau. Així, i segons esti-
pula el contracte, l'obra no estarà 
finalitzada fins passat l'estiu, ja que 
el termini per presentar ofertes és 
el 14 de juny i l'empresa guanyado-

ra tindrà 2 mesos per fer les obres.
Aquest equipament situat a 

la plaça d'Anna Frank i del qual 
l'Ajuntament n'és propietari, ac-
tualment s'utilitza per guardar-hi 
material de la Brigada Municipal. 
Es tracta d'un emplaçament de 
115 metres quadrats construït el 
1992 on hi ha maquinària i mate-
rial variat com la paella que s'uti-
litza per a la festa major.

Segons el projecte tècnic d'aquell 
concurs de contractació públic 
els arranjaments es duen a terme 

perquè hi ha "problemes d'esta-
bilitat en els murs de tancament 
i escletxes en sentit vertical a 
les parets". És per això que l'obra 
consistirà a enderrocar el forjat 
de l'edifici i a realitzar tasques de 
manteniment tant a l'interior com 
a l'exterior. Així mateix es portaran 
a terme tasques de neteja i es subs-
tituiran les finestres que hi ha a la 
teulada. Per últim es crearà una 
porta d'accés en el mur que dóna 
al Parc d'Anna Frank i es repararà 
la coberta.  albert alexandre
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Un santfostenc creuarà el Marroc en cotxe 
per repartir material solidari al desert

HOME I MÀQUINA  Raúl Ortiz amb el vehicle amb què faran el viatge solidari

ALUMNAT  Els aspirants a bombers durant la presentació del curs a Mollet

SOLIDARITAT  EL JOVE RAÚL ORTIZ, ESTUDIANT D'ENGINYERIA, REPARA UN VEHICLE PER FER LA TRAVESSA EL PROPER FEBRER ENTITATS

r.o.

bombers de la generalitat

SANT FOST / MONTORNÈS. Repa-
rar un cotxe amb més de 20 anys 
d'antiguitat i creuar el Marroc de 
nord a sud per portar 40 quilos 
de material solidari als pobles del 
desert. Aquesta és l'aventura que 
emprendran dos joves, Raúl Ortiz, 
de Sant Fost, i Raúl Maza, de Bar-
celona, el pròxim mes de febrer.

Es tracta de l'Uniraid Dakar, una 
aventura per a estudiants d'entre 
18 i 28 anys, en la qual aquests 
dos alumnes de segon d'Engi-
nyeria de Tecnologies Industrials 
a l'ETSEIB, a la UPC, han decidit 
participar enguany. "Es tracta 
d'un repte de superació en què 
també es posen a prova els teus 
coneixements de mecànica", ex-
pliquen els protagonistes. 

En el seu cas el repte es posar a 
punt un Opel Corsa del 1998 de 60 
cv i amb el qual, entre el 15 i el 23 

MOLLET. L’Institut de Seguretat 
Pública de Catalunya (ISPC), a 
Mollet, acollia divendres l'inici 
del 21è curs de formació per a 
Bombers de la Generalitat, amb 
un total de 148 aspirants, la majo-
ria dels quals homes (97%) i amb 
una mitjana d'edat de 31 anys.

El curs, que durarà fins al no-
vembre, és de 700 hores amb 560 
hores de classes presencials i 140 
en línia. Després, els alumnes fa-
ran la darrera part de formació 

pràctica als parcs de bombers.
Divendres també van començar 

el curs 77 alumnes més de la nova 
promoció de Bombers de l’Ajunta-
ment de Barcelona. En aquest sen-
tit, la directora de l'ISPC, Montse 
Royes, apuntava que "fa anys que 
l'Escola de Bombers i de Protec-
ció Civil volia fer coincidir els 
bombers de Barcelona i els de la 
Generalitat per reforçar siner-
gies de treball compartit", va dir 
durant la presentació del curs.  

148 aspirants a bomber 
inicien el curs a Mollet

SEGURETAT  LA FORMACIÓ A L'INSTITUT DE SEGURETAT PÚBLICA DE CATALUNYA S'ALLARGARÀ FINS AL NOVEMBRE

de febrer viatjaran de Tànger fins 
al desert marroquí, a Erg Chebbi,  
per repartir el material solidari a 
diferents escoles de la regió.

Actualment aquesta parella de 
joves enginyers amb esperit aven-
turer es troben en fase de recap-
tar fons i difondre el seu projecte, 
que portarà principalment mate-
rial escolar a diversos poblats del 
desert marroquí. La recaptació de 
foncs la fan a través de la platafor-
ma Gofundme i les xarxes socials.

Un santfostenc a l'aventura
Pel que fa a en Raúl Ortiz, la seva 
vinculació amb el món del motor 
ve de lluny. "Des que tenia sis 
anys, que m'agrada tot el tema 
de reparar cotxes", assegura. El 
seu pare té un taller de reparació 
de camions a Montornès. És allà, 
on juntament amb el seu tiet, de-

dica algunes estones del seu temps 
lliure a arranjar automòbils antics. 
"Ara estem amb un Renault 8 de 
1964 i amb un Mustang Mercuri 
Cougart de 1968".

El viatge està previst pel febrer i 
en els propers mesos, els dos joves 
hauran d'acabar de posar a punt el 
vehicle i començar els preparatius 
d'aquest periple solidari.  

MOLLET. Un conjunt de veïns i ve-
ïnes de Mollet han decidit crear 
la plataforma ciutadana Espai 
Gos Mollet del Vallès, per lluitar 
"per una nova normativa justa" 
pels gossos de la ciutat. El col·lec-
tiu neix com a reacció dels res-
ponsables de gossos a les noves 
polítiques desenvolupades pel 
Consistori els darrers anys sota 
el paraigües de la protecció dels 
animals, "les quals impliquen  
mesures que són rebudes pels 
responsables de gossos com 
un atac directe". "Entenem que 
aquestes mesures redueixen 
els nostres drets, minven els 
nostres espais, ens releguen a 
ser ciutadans de segona catego-
ria i, a més, fan penjar sobre els 
nostres caps un afilat ventall 
de sancions econòmiques des-
proporcionades per compor-
taments que no estan estimats 
com a delictes", afegeixen.
Concretament, critiquen que la 
normativa municipal obligi a por-
tar els gossos lligats a tot arreu, 
excepte als llocs que es destinin 
per a tal ús i que "no consti un 
registre oficial transparent dels 
gossos amb xip i censats". Tam-
bé recorden que l'Ajuntament "es 
va comprometre a crear noves 
zones d’esbarjo reservades als 
animals", ja que consideren que 
les actuals són insuficients.

Per tot plegat, Espai Gos Mollet 
treballa per millorar la convivèn-
cia entre humans i gossos a par-
tir de l'educació, amb actuacions 
pedagògiques perquè "qui té gos 
es responsabilitzi, i qui no en té 
deixi de demonitzar a tot un col-
lectiu per culpa d’uns pocs". 

Neix un col·lectiu 
en defensa de la 
convivència entre 
humans i gossos
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MOLLET. Té 26 anys, forma part 
del CDR de Mollet i actualment 
està estudiant a la universitat. No 
vol donar el seu nom, però sí que 
vol explicar els motius pels quals, 
segons la seva advocada, li podri-
en demanar 15 anys de presó.  Són 
els mateixos motius pels quals, el 
15 de maig, va dur a terme una ac-
ció de protesta davant la presó de 
Lledoners a Manresa. 

L'1 de febrer passat aquest 
jove molletà juntament amb al-
tres companys de diferents CDR 
va realitzar un acte de protesta 
a Lledoners. Consistia a tallar la 
carretera per impedir que la poli-
cia traslladés els presos indepen-
dentistes a Madrid, on s'havia de 
celebrar el judici al Tribunal Su-
prem. "Els Mossos van venir a 
identificar-nos i jo vaig cridar 

JUTJATS  ELS FETS PELS QUALS LA POLICIA L'ACUSA, VAN SUCCEIR L'1 DE FEBRER A LLEDONERS

Un jove del CDR de Mollet podria 
enfrontar-se a 15 anys de presó

MOLLET. La Policia Municipal de 
Mollet va evitar dimecres l’ocupa-
ció d’un habitatge situat al carrer 
de Palaudàries. Gràcies a l’alerta 
ciutadana, dues patrulles de la po-
licia es van personar a l'immoble i 
van frustrar la possible ocupació. 
La policia va identificar els quatre 
presumptes infractors. Se’ls hi va 
confiscar un pany, una eina per fer 
palanca i un tornavís. Un cop iden-
tificats i retirades les eines, es van 
obrir diligències penals per temp-
tativa d'estafa i usurpació.

La Policia de Mollet 
frustra l'ocupació 
d'un habitatge

SUCCESSOS

MOLLET. El dijous a les 19 h a la 
Plaça Prat de la Riba a Mollet tin-
drà lloc un nou acte #JoAcuso, en 
el marc de la campanya Judici a 
la democràcia que impulsa Òm-
nium Cultural arreu del territori 
per "evidenciar la vulneració 
de drets fonamentals". En l'acte 
hi intervindran Montserrat Tura, 
Marcel Mauri, vicepresident d’Òm-
nium, Josep Pagès i Massó, de la 
Sindicatura Electoral de l’1 d’oc-
tubre, i Laura Masvidal, dona de 
Joaquim Forn.

Laura Masvidal, 
dona de Joaquim 
Forn, visita Mollet

ACTE D'ÒMNIUM

MOLLET / MARTORELLES. El mercat 
setmanal de Martorelles serà l'es-
cenari en el qual es durà a terme 
aquest dissabte la jornada de sen-
sibilització Dones i Salut. Aquest 
acte té com a objectiu, fomentar 
la sensibilització pel dret a decidir 
de les dones sobre el seu propi cos 
i la importància de l’atenció a la 
salut amb perspectiva de gènere. 
Així mateix, aquest divendres co-
mença al CIRD de Mollet una ex-
posició sobre l'activista feminista 
egípcia Nawal el Saadawi.

Martorelles viurà 
una jornada sobre 
dones, salut i cos

FEMINISME

'vergonya'", explica el jove. Va 
ser aleshores quan el van retenir 
juntament amb tres companys 
més. "Mentre estàvem allà, un 
dels agents deia: que farem 
amb aquest 'borrego'?", relata.

Un mes més tard, li va arribar 
una citació policial. Es va negar 
a acudir perquè, segons afirma, 
els ciutadans no tenen l'obligació 
d'atendre aquests requeriments. 
"Després va arribar la citació 
judicial, i aleshores sí que vaig 
presentar-me, perquè no fer-ho 
pot tenir conseqüències penals, 
però em vaig negar a declarar", 
diu. Els Mossos l'acusen de cinc 
delictes, tot i que encara no hi ha 
cap petició de penes ni de fisca-
lia, ni acusació popular, perquè el 
procés està en una fase inicial.

"L'advocada ens ha dit que 

les penes pels cinc delictes su-
men 15 anys de presó", afirma. 
"Ens acusen de desordre públic, 
atemptat contra l'autoritat, 
robatori amb força, lesions i 
d'impedir circular al tràfic amb 
greu perill", enumera. Amb tot 
aclareix que en aquests casos el 
normal és que no s'apliqui tota la 
força de la llei, més quan ell no té 
antecedents penals. Així mateix, 
no reconeix cap dels delictes dels 
quals la policia l'acusa.

"El més increïble de tot és 
que els Mossos que són un cos 
que depèn de la Generalitat ens 
acusin", diu el jove enfadat. "Ens 
vam moure per defensar els 
companys dels qui governen i 
ara ens volen tancar a nosaltres 
també, no té cap mena de sen-
tit", conclou.  albert alexandre

PARETS. Dilluns van començar les 
obres per reurbanitzar la plaça 
de Joaquim Guasch, que pretenen 
fer d'aquest espai un referent a 
l'entrada del municipi. El pressu-
post de licitació (amb IVA) és de 
91.643,03 euros i es preveu que 
les actuacions estiguin enllestides 
abans del juliol. L’objectiu princi-
pal del projecte és millorar-ne la 
imatge i l’accessibilitat, fer-la més 
funcional i dotar l’espai d’una 
identitat pròpia que la faci molt 
més singular i representativa, tot 
integrant-la visualment en la res-
ta de l’espai reformat del centre 
històric del municipi.

Els treballs preveuen la supres-
sió del bordó de formigó que di-
ficulta l’accés, un canvi integral 
del paviment, que continuarà 
sent d’ús exclusiu per a vianants, 
millorar l’accessibilitat, incorpo-
rar nova vegetació als arbres que 

hi ha actualment, augmentar els 
punts d’enllumenat i posar nou 
mobiliari urbà.

Els elements d’il·luminació es 
canviaran per donar continuïtat 
al projecte impulsat a la resta 
del nucli antic. Seguint els crite-
ris de sostenibilitat que l’Ajunta-
ment preveu en totes les obres, 
s’hi plantaran espècies terreres 
o baixes, que requereixin escàs 
manteniment i reg. Tot plegat, a 
més, comportarà l'ampliació de la 
plaça a costa reduir una mica de 
calçada.

Segons apunten des del con-
sistori, "la reforma de la plaça 
de Joaquim Guasch respon al 
compromís i la voluntat de l’ad-
ministració paretana de crear 
espais de convivència i relació 
ciutadana, i desenvolupar pro-
jectes sostenibles, de millora 
de la mobilitat".  

En marxa les 
obres a la plaça 
Joaquim Guasch

EQUIPAMENTS  EL COST DE L'ARRANJAMENT ÉS DE 91.643 €

aj. parets

REPRESENTACIÓ 3D Així quedarà quan acabin les tasques de millora
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Henkel inaugura una nova plantaEl Sincrotró ALBA i Esadecreapolis entren al HUB B30
Henkel inaugurarà dimarts la seva nova planta 
d’adhesius per a la indústria aeroespacial 
(Henkel European Hub Aerospace). La nau es 
troba al Vial Centre (s/n), al Polígon Industrial 
Riera Marsá, al mateix carrer que la seu.

Després de poc més d’un any de la seva creació, la plataforma Hub B30 
incorpora dos nous agents de recerca i innovació. Es tracta del Sincrotró 
ALBA (Cerdanyola) i Esadecreapolis (Sant Cugat). El president d'Àmbit B30, 
Josep Monràs, opina que la incorporació reflecteix “el treball de projecte de 
futur, innovació, recerca, complicitat i intercanvi que estem fent".

ECONOMIA

MOLLET. Les diferents fires del pro-
jecte de dinamització comercial 
Mollet és Fira se celebraran de ma-
nera conjunta aquest cap de set-
mana, al carrer de Barcelona, les 
rambles i el parc de les Pruneres 
bulliran d’activitat amb les fires 
Gurmet, Motor, Comerç i Qualitat 
de Vida. Les fires Gurmet i Motor, 
previstes pel cap de setmana del 
18 i 19 de maig, es van haver de 
posposar per la pluja. De manera 
que les quatre fires sectorials coin-
cidiran en data i ompliran la ciutat 
d’activitat comercial i festiva.

Els comerços participants es 
distribuiran segons el sector. Les 
parades de Mollet és Gurmet es 
trobaran a la rambla Fiveller; les 
de Mollet és Motor, al parc de les 
Pruneres, i les de Mollet és Qualitat 
de Vida i Comerç, a les Pruneres, 

Les quatre mostres del Mollet és 
Fira, juntes aquest cap de setmana

rambla Balmes i carrer Barcelona. 
Una de les característiques destaca-
des d’aquest model firal és la dina-
mització al voltant de les fires, amb 
un gran ventall d’activitats organit-
zades per les botigues i empreses 
participants, per a tots els públics.

D’altra banda, com és habitual a 
Mollet és Fira, hi té un paper desta-
cat la campanya de premis i sorte-
jos que es llença de manera paral-
lela a les fires i en la qual es registra 
una elevada participació i compro-
mís del sector comercial en el pa-
trocini d’aquests premis. El sorteig 
públic es farà diumenge 2 de juny, 
a les 19 h, a l’escenari del parc de 
les Pruneres. Concretament es 
lliuraran fins a 8.200 euros amb 
diversos premis i sortejos. En total 
seran sis premis de 1.000 euros 
del Gran Sorteig Mollet és Fira; 10 
premis de 200 euros al Sorteig 10 
i 4 vals de 50 euros al premi Om-
ple el cistell al Mercat Municipal. 
La resta de premis seran: 5 lots de 
material escolar a càrrec d'Abacus; 
3 tractaments de salut dental, gen-
tilesa de Vitaldent; i 5 pernils de 
BonÀrea. i

arxiu

MOLLET ÉS QUALITAT DE VIDA  L'any passat es va portar a terme amb més de 150 establiments participants

COMERÇ  LES FIRES GURMET, MOTOR, COMERÇ I QUALITAT DE VIDA OMPLIRAN EL CENTRE DE LA CIUTAT AMB TOTA MENA DE PARADES I ACTIVITATS

Fer sabó amb oli
de cuina usat, al
Mollet és Gurmet
El taller de compostatge i elaboració de 
sabó amb oli de cuina usat serà una de les 
activitats que es portarà a terme el cap de 
setmana al Mollet és Gurmet. També hi 
haurà una food truck infantil a càrrec de 
Good Idiomes, i fins i tot una carpa del Mer-
cat Municipal amb el cuiner Txus Zubeldia 
que girarà entorn de la cuina mediterrània.

Exposició d'autocars 
antics i de motos
Entre les diferents activitats del Mollet és 
Motor, destaquen dues exposicions  de ve-
hicles tant dissabte com diumenge. En una, 
a càrrec de l'empresa Sagalés, es podran 
veure autocars i  transports  antics. En 
l'altra, a càrrec d'Imperiales  MC, es podrà 
gaudir d'una mostra de motos i del mar-
xandatge del club motard. També hi haurà 
un simulador de cotxes i una exposició de 
cotxes de competició, entre d'altres.

Dos concursos de
dibuixos i Instagram
Cloudalia organitza dos concursos amb 
motiu del Mollet és Fira. El primer és el 
de dibuix infantil, realitzat a les escoles de 
Mollet, però també es pot lliurar el dibuix 
a la fira. L'altre certamen és el d'Instagram. 
Per participar-hi cal publicar una imatge 
de la fira amb l'etiqueta #concurscomerçfi-
ra. Tots dos giren entorn del lema La boti-
ga del futur i els guanyadors s'emportaran 
aparells tecnològics de Cloudalia.

Una fira que promou
la qualitat de vida
Durant tot el cap de setmana hi haurà 
multitud d'activitats al Mollet és Qualitat 
de Vida i Comerç, com per exemple: xer-
rades sobre eficiència energètica, assesso-
rament de sexologia, tatuatges definitius, 
temporals i pírcings, pentinats, demostra-
cions de massatges amb teles, lífting de 
pestanyes i tractament facial, exhibició de 
rooms escape, diagnòstics facials, activi-
tats infantils, i reiki i tarot, entre d'altres.
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PARETS / MONTMELÓ. La firma gra-
nollerina Audens Food, amb seu 
al polígon Jordi Camp i planta a 
Parets, va ser una de les empreses 
reconegudes a la setena Nit Em-
presarial de la Unió Empresarial 
Intersindical (UEI), celebrada el 
passat 16 de juliol al restaurant 
Mas de Sant Lleí de Vilanova del 
Vallès. També van rebre premis 
MB Motors, el Circuit de Barcelo-
na-Catalunya, Siber Zone i Liftisa.

El conseller delegat d'Audens 
Food –líder del mercat de plats 
precuinats i snacks congelats–, 
David Sala, va recordar que la fir-
ma té 780 treballadors i el "com-
promís, no només amb el pro-
ducte, sinó amb el territori", 
assegurava i indicava que l'em-
presa d'alimentació compra el 
producte a proveïdors de l'entorn, 
"una inversió que fem que té re-
torn i ajuda el país a tirar enda-
vant", deia. Sala rebia el premi a la 
responsabilitat social i empresari-
al de la mà de Josep Riera, director 

territorial de Catalana Occident, la 
firma que esponsoritza el guardó.

Montmeló també hi va ser pre-
sent en el lliurament de premis, 
ja que una de les guardonades va 
ser la firma montmelonina Liftisa 
–d'elevadors per a treballs en al-
çada– amb el premi a la seguretat 

industrial (atorgat per MB Mo-
tors), així com el Circuit de Bar-
celona-Catalunya, que va rebre el 
premi a la implicació al territori 
(patrocinat per Estabanell).

D'altra banda, també va ser pre-
miada la franquesina Siber Zone 
–fabricant de sistemes de ventila-

m.e.

PATRONAL  EL CIRCUIT VA SER PROTAGONISTA DE LA SETENA NIT EMPRESARIAL, QUE VA COMPTAR AMB EL CONSELLER CHAKIR EL HOMRANI

La UEI premia Audens Food, 
Liftisa i el Circuit de Montmeló

AUDENS FOOD Sala va recollir el premi de la mà de Riera, Díaz i El Homrani

ció–, que va rebre el premi a la sos-
tenibilitat industrial (atorgat per 
JDA). I MB Motors, amb conces-
sionari a la carretera del Masnou 
(Granollers), també va ser recone-
guda, en aquest cas en la categoria 
de creixement i qualitat empresa-
rial (atorgat per UEI). La seva ge-
rent, Marta Mateu, va posar en va-
lor l'equip de treballadors.

Pendents de la Formula 1
Precisament, el Circuit va ser pre-
sent en els parlaments de la Nit 
Empresarial, ja des que el presi-
dent de la UEI, Joan Díaz, mostra-
va la preocupació de la patronal 
perquè el contracte de la Formula 
1 al Circuit no estigui lligat. Díaz 
recordava que des de l'aprovació 
del Pla Director Urbanístic (PDU) 
del Circuit, el 2015, "no s'ha fet 
res, i cal crear les condicions 
necessàries perquè neixi el 
silverstone català. Si es perd 
la Formula 1, aquest projecte 
se'ns en va enlaire", assegurava.

El president de Foment del Tre-
ball, Josep Sánchez Llibre, també 
advocava per "treballar tots per 
la renovació de la F1 al Circuit, 
ja que Barcelona és una de les 
capitals europees del sector del 
motor", deia.

En recollir el premi, el director 
del Circuit, Vicenç Aguilera, asse-
gurava que "la voluntat del go-
vern de la Generalitat –màxima 
accionista de la infraestructura– 
és renovar la F1 i hi estem tre-
ballant intensament". Aguilera 
recordava que el Circuit, inaugu-
rat el 1991, és una infraestruc-
tura estratègica de país i que la 
seva pista està ocupada 320 dies 
a l'any.

Acord amb el territori
El conseller de Treball, afers so-
cials i família, el granollerí Chakir 
El Homrani, va cloure l'acte, tot 
apostant per la concertació, com 
"la millor manera de solucionar 
un conflicte, amb diàleg i ne-
gociació, no judicialitzant-lo", 
deia, i recordava que aquest maig 
s'ha començat a tramitar el decret 
de regulació de concertació ter-
ritorial "perquè les polítiques 
actives d'ocupació s'elaborin 
des de la perspectiva de cada 
territori, amb una estratègia 
compartida", deia.

El conseller afegia que "no hi 
ha millor política social que el 
treball de qualitat i això ho hem 
de tenir incorporat a l'ADN", 
deia als empresaris.  Montse eras
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CONSULTORI

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

Són deduïbles 
les despeses de 
reformes i compra 
d’electrodomès-
tics que realitza 
l’arrendador quan 
l’habitatge no està 
arrendada?
Si en un exercici l’arrendadora no obté 
rendiments del capital immobiliari deri-
vats de l’habitatge, les despeses de repa-
ració i conservació podran ser deduïts en 
els quatre anys següents.

En la Consulta Vinculant V0440-19, de 
28 de febrer de 2019 s’analitza un cas 
en el qual l’arrendadora ha de fer front 
a certes reformes després dels danys que 
el seu inquilí va provocar a l’habitatge 
llogat l’any 2017, ja que va haver de 
comprar electrodomèstics. Així mateix, 
com a conseqüència d’unes filtracions 
d’aigua que, a principis de l’any 2018, 
van afectar l’habitatge de baix, va haver 
de realitzar obres en el bany i en la cuina.

La Llei de l’IRPF exigeix a l’efecte de 
la deduïbilitat, una correlació entre les 
despeses de conservació i reparació i els 
ingressos derivats de l’arrendament. Per 
això, aquestes despeses que l’arrendado-
ra ha d’afrontar seran deduïbles sempre 
que obtingui rendiments del capital im-
mobiliari, podent, si escau, practicar-se 
tal deducció en els quatre anys següents.

Respecte a les obres, en el cas que pu-
guin qualificar-se de millora, el seu cost 
constituirà un major valor d’adquisició de 
l’immoble i serà deduïble el seu import 
via amortització, aplicant un percentatge 
del 3% anual. De la mateixa manera, i de 
conformitat amb el que es preveu en les 
taules d’amortització simplificada podran 
amortitzar-se les despeses d’adquisició 
d’electrodomèstics i altres estris al 10% 
anual, amb un període màxim de 20 anys.

Finalment, són igualment deduïbles les 
quotes relatives a la Comunitat de Pro-
pietaris i l’assegurança de llar.

Salvador Xicola
Assessor fiscal

salvador.xicola@asemax.org

PARETS. Els alumnes de l'escola 
Nostra Senyora de Montserrat van 
sortir dimecres al carrer a vendre 
els productes de les seves coope-
ratives. Concretament va ser al 
mercat setmanal del Camp de les 
Peces, amb motiu de la cloenda 
del projecte Cultura Emprene-
dora a l'Escola (Cueme), que han 
desenvolupat durant el curs els 
infants de 5è A i 5è B del centre.

Durant el matí, els assistents 
van poder comprar els productes 
de les cooperatives Delux product 
–presidida per Guillem Garcia– i 
Dreams of Montserrat –presidida 
per Júlia Moreno–. Aquesta venda 
de productes elaborats pels ma-
teixos alumnes com jocs de taula, 
tasses, punts de llibre o bijuteria, 
també tenia un vessant solidari, ja 
que part dels beneficis obtinguts 
eren destinats per a l’entitat Pa-
rets Contra el Càncer.

Com a part de l'activitat, els 
alumnes també han hagut de defi-
nir l'estratègia empresarial, repar-
tir els càrrecs, i enregistrar dues 
falques publicitàries a RAP107 per 
promocionar els seus productes.

Pel que fa al projecte, Cueme és 

un programa educatiu que vol fo-
mentar l’esperit emprenedor i les 
competències bàsiques definides 
en el currículum d’educació primà-
ria, amb el suport de l’Ajuntament i 
d’altres agents socials com empre-
ses i establiments comercials. 

arxiu

EMPRENEDORIA  VA REUNIR ESTUDIANTS DE L'ESCOLA NOSTRA SENYORA DE MONTSERRAT

Les cooperatives d'alumnes
de Parets fan parada al mercat

AL CAMP DE LES PECES Durant la venda al mercat de l'edició anterior

LA LLAGOSTA. La Junta de Govern 
de la Llagosta va treure a concurs 
a principis de maig una oferta pú-
blica per contractar un servei de 
suport al Servei de Recerca i Ocu-
pació del poble (ROL).

Aquest servei depèn de la Regi-
doria d'Ocupació i Promoció Eco-
nòmica i s'encarrega de dinamitzar 
la borsa de treball públic, assesso-
rar les persones que busquen feina, 
buscar aliances amb altres entitats 
del territori per millorar les expec-
tatives de feina de la població o rea-
litzar formacions per a treballadors 
o emprenedors, entre d'altres.

En total l'oferta pública su-
posarà una inversió per part de 
l'Ajuntament de 151.730,80 euros 
anuals i el contracte tindrà una 
durada de dos anys. L'empresa 
guanyadora del concurs dotarà 
al ROL de dos tècnics que treba-
llaran 38 hores setmanals des del 
setembre fins a l'agost de 2021. 
Seran un tècnic en orientació la-
boral i un tècnic especialitzat en 
prospecció d'empreses. 

MOLLET. Les oficines de l'Associació 
d'Ajuda Mútua d'Immigrants a Ca-
talunya (AMIC–UGT de Catalunya) 
de Mollet van atendre, durant el 
2018, 441 usuaris en un total de 
2.606 serveis. La majoria, dones.

A tot el Vallès Oriental, les ofi-
cines van atendre un total de 1.187 
usuaris i 1.697 consultes, unes xi-
fres que suposen un increment de 
179 persones respecte del 2017.

L’AMIC és un servei de la UGT 

que dóna cobertura i suport als 
immigrants en els seus processos 
d’integració i de gestió de la docu-
mentació, “una activitat que va 
més enllà de les qüestions es-
trictament laborals”, destacava 
divendres passat el secretari co-
marcal de la UGT, Vicenç Albiol.

Per nacionalitats, el 31,6% pro-
venen del Marroc, seguides del Pa-
raguai (10,1%), Espanya (8,1%), 
Bolívia (5,7%) i el Senegal (4,9%), 

INTEGRACIÓ EL SERVEI D'ASSESSORAMENT JURÍDIC EN ESTRANGERIA DE LA UGT ATÉN 1.187 PERSONES EN UN ANY AL VALLÈS ORIENTAL

La UGT atén 441 migrants 
durant el 2018 a Mollet

amb un repunt important de pa-
ïsos com Veneçuela i Hondures, 
“persones que vénen expulsades 
del seu context natural per les 
condicions socials d’aquests pa-
ïsos”, apuntava Albiol. La majoria 
de persones ateses fa més de 10 
anys que viuen a Catalunya i que 
aspiren a consolidar l’arrelament 
social i a obtenir la nacionalitat, tot 
i que també hi ha moltes persones 
en situació irregular arribades re-
centment que sol·liciten ajut per 
tramitar el permís de residència.

Coincidint amb la jornada electo-
ral de diumenge, el sindicat també 
reclamava el dret de vot d’aquestes 

persones. “A Catalunya hi ha gai-
rebé un milió de persones que 
tenen negat el dret de vot pel 
fet de ser d’origen no comuni-
tari”, deia David Papiol, president 
d’AMIC-UGT de Catalunya, qui re-
clamava, entre d’altres, l’ampliació 
dels drets de participació democrà-
tica de tota la ciutadania, eliminar 
la inscripció prèvia en el cens elec-
toral i reduir el temps de residència 
de 10 a 5 anys per adquirir la naci-
onalitat i agilitar-ne la tramitació.

La UGT disposa de dues oficines 
més a la comarca on ofereix el ser-
vei d’Ajuda Mútua d’Immigrants: a 
Granollers  i la Llagosta. 

Es reforça el
servei d'ocupació
públic a la Llagosta
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Ens movem per tu

Ronda dels Pinetons, 8 | MOLLET DEL VALLÈS | T. 93 563 61 00 www.fsm.cat

9a Caminada a Gallecs
P RO M OVE NT  L A  SA LUTProp de 150 persones van participar aquest 

diumenge a la 9a Caminada a Gallecs, que 
organitza la Fundació Sanitària Mollet amb 
motiu de la celebració del Dia Nacional de 
la Nutrició. Un cop més, els participants van 
combinar salut i natura, realitzant un circuit 
circular que sortia i arribava a l’Hospital. 
L’organització va incloure diferents avitu-
allaments molt saludables, tant a la sortida 
com a l’arribada, així com a la meitat del re-
corregut, a l’ermita de Gallecs.

La Caminada va comptar també amb el su-
port d’alumnes de Sant Gervasi i Aigua 
Viva, que van elaborar un tríptic amb infor-
mació sobre alimentació saludable, un pòs-
ter anunciant la caminada i participant com 
a persones voluntàries ajudant en diferents 
moments de l’activitat.

Gràcies a tothom per participar! Us esperem 
l’any vinent a la celebració dels 10 anys de 
Caminada!!

Agraïm la col·laboració de les següents empreses/entitats: 
ISS, Torrefactora del Vallès, Consorci de Gallecs, Mollet contra el Càncer, Fresenius Kabi, Nutricia i Abbott.
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MOLLET DEL VALLÈS

23/05 Carmen Tarres Donadeu 93 anys

23/05 Fermín Jaurrieta Gallego 92 anys

24/05 Visitación Conde Garrido 94 anys

PARETS DEL VALLÈS

24/05 José Brunes Bonet 59 anys 

Dades facilitades per la Funerària 

Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols

Defuncions

20/5 Nil Cabrejas Cristóbal (Mollet)

24/5 Beth Planes Martínez (Palau-solità i 

Plegamans)

Dades facilitades per l'Hospital de Mollet 

(només consten els naixements amb 

consentiment dels pares per ser publicats)

Naixements

Dissabte, 1 de juny

A les 13.30 h: Resum informatiu de la setmana

Diumenge, 2 de juny

A les 22h: La Jornada de diumenge

Dilluns, 3 de juny

A les 22h: La Jornada, amb Albert Maspons i 

Alba Castilla García

Dimarts, 4 de juny

A les 20.30h: Parlem-ne, amb Susanna Aguilera

 

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

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

www.vallesvisio.cat

programació

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

Av. Burgos, 29 1ª planta 
Mollet  del Vallès

Tel. 93 570 73 09 
www.bufetespanol.com

BUFET ESPAÑOL MOREDA
ADVOCATS

è

MOLLET. Idneo, companyia tec-
nològica especialitzada en el dis-
seny, desenvolupament, validació 
i fabricació de productes i serveis 
d’alt valor afegit per als sectors 
de la mobilitat, tecnologia mèdica 
i l’Internet de les coses, amb seu 
al polígon de Can Magarola té pre-
vist contractar a un centenar d’en-
ginyers durant el 2019.

Segons ha informat la compa-
nyia, les noves incorporacions 
aniran destinades a cobrir po-
sicions d’alt valor afegit "amb 
projectes punters per a com-
panyies de referència a nivell 
mundial". Entre aquests projec-
tes, per exemple, el cotxe connec-
tat i autònom o el desenvolupa-
ment d’equipaments mèdics per 
al diagnòstic de malalties.

Aquestes contractacions tenen 
l’objectiu de donar resposta a l’im-
portant creixement que està ex-
perimentant la companyia, amb seu 
central a Mollet, oficines a Silicon 
Valley (Estats Units), abast global i 
més de 400 treballadors en l’actua-
litat, també coneguts com a dream-
makers (creadors de somnis).

En paraules de Raúl Lucas, 
CEO d’Idneo: “És una molt bona 
oportunitat de formar part 
d’una companyia tecnològica 
única pel seu caràcter multisec-
torial i per la seva nova forma 
d’entendre l’enginyeria, creant 

solucions que millorin la vida 
de les persones, a través del 
desenvolupament de tecno-
logia. La nostra nova visió de 
l’enginyeria també es veu en 
la nostra manera de treballar i 
d’afrontar els reptes".

Idneo ofereix un gran suport 
en el desenvolupament del pla de 
carrera professional dels seus tre-
balladors, amb la possibilitat de 
mobilitat internacional i progra-
mes de formació. Les posicions 
principalment s’ubicaran al Centre 
Tecnològic de Mollet, encara que 

també es cobriran llocs de treball a 
nivell internacional i in company a 
clients de primer nivell.

Com destaca Artur Opi, People 
Director a Idneo: “Desenvolu-
pem projectes pioners, treba-
llant amb tecnologies punteres, 
i comptem amb una dimensió 
global, però el factor diferen-
cial d’Idneo és el nostre equip, 
els dreammakers. A més, som 
conscients que el servei al client 
i el coneixement són factors di-
ferencials en un món cada cop 
més complex i tecnològic".  

s.c.

EMPRESES  COBRIRAN POSICIONS D'ALT VALOR AFEGIT PRINCIPALMENT A CAN MAGAROLA

La molletana Idneo contractarà 
un centenar d'enginyers el 2019

Gallecs acull un 
nou Benvinguts 
a Pagès
MOLLET / PARETS. Gallecs s'omplirà 
diumenge al matí d'activitats per 
celebrar una nova edició de Ben-
vinguts a Pagès. Tot plegat arren-
carà a les 10 h amb un taller fami-
liar a l'hort del Rave Negre, sobre la 
plantació de plantes aromàtiques i 
medicinals als camps de les varie-
tats locals i tradicionals. D'11.30 h 
a 12.30 h serà el torn per a l'esmor-
zar amb ecoentrepans de truita i 
per a la visita guiada per conèixer 
els blats antics que es conreen a Ga-
llecs. I per últim, es farà una visita 
a la granja de gallines ecològiques 
L'ou de Gallecs, a Can Castellà, i de 
l'hort i el molí de vent de Can Blanc. 
La ruta començarà al Consorci de 
Gallecs (Can Jornet Xic) i per par-
ticipar-hi cal inscriure's a info@
espairuralgallecs.cat fins al 31 de 
maig. El preu és de 2,5 €.

També al restaurant El Jardí
Un altre lloc on aterra Benvinguts 
a Pagès és al restaurant paretà El 
Jardí, que de divendres a diumenge 
oferirà un menú especial. Per co-
mençar: gaspatxo de remolatxa de 
Gallecs amb mató de can Ponsa i oli 
d'alfàbrega; gyozza de carn d'olla, 
crema de l'hort i Hoi-Sin; i risotto 
amb bolets ecològics de Bolet ben 
fet. I de segon, a escollir entre: de-
lícies de xai, festucs i cítrics; o peix 
de mercat al toc del Mediterrani. 
El menú, per un preu de 32,50 €, 
inclou vins amb D.O., pa i postres. 

MÓN RURAL

Formació per a emprenedors 
El Mollet Hub va acollir dimecres una nova formació, sota el nom
Emprèn els passos per innovar, emprendre i anar més enllà, a càrrec 
d'Adrián González i Ivan Pajares, d'Idneo. Tots dos van explicar els passos 
més comuns dintre d'un procés d'innovació, concretament focalitzats en 
el Design thinking. L'objectiu era, per tant, cercar la manera de "construir 
un diferencial", segons deia González. Per fer-ho, cal prèviament "veure 
quines són les tendències del mercat i com adaptar-se a un món cada 
cop més ràpid i més ple de canvis, on la societat, la cultura i l'economia 
ens exigeix com a emprenedors continuar investigant i innovant". D'altra 
banda, el regidor Raúl Broto va apuntar que d'aquí a dues setmanes hi 
haurà una nova formació al Mollet Hub, en aquest cas tractarà sobre "com 
utilitzar el big data per prendre decisions".
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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

Avantatges de l'ortodòncia en nens
Quantes vegades hem sentit a dir: "Fins que 
no li surtin totes les dents als nostres fills, 
no podem fer res en les seves boques"? 
Aquesta afirmació sovint és certa –fins que 
es recanvien totes les dents no podem aline-
ar la dentició i deixar-la amb una oclusió per-
fecta–, però la majoria de vegades pensar així 
és un error. És molt important acudir a les re-
visions del dentista des que surten les prime-
res dents. En aquestes visites no només com-
provem que no hi hagi càries, sinó que també 
serveixen per reeducar el pacient en la higi-
ene dental, i sobretot per comprovar que el 
desenvolupament dels seus óssos (maxil·lar 
i mandíbula) creixin correctament.

En edats primerenques podem corregir 
hàbits nocius per al correcte desenvolupa-
ment de la boca com la deglució atípica, la 
respiració oral o la succió digital, que poden 
provocar que el maxil·lar es mogui cap al da-
vant, que el paladar sigui molt estret, que es 
formi una mossegada oberta, o que la mandí-
bula creixi massa sobrepassant el maxil·lar. 
Tot això estaria provocant un inadequat crei-

xement dels óssos. I quan el nen està en crei-
xement podem actuar sobre aquests óssos.

Si el paladar és estret, el podrem eixam-
plar amb una aparatologia molt senzilla, i en 
aproximadament un any el gran benefici que 
tindrà serà de poder triturar correctament 
i poder col·locar la llengua en el lloc que li 
correspon per no perjudicar altres óssos.

Si el creixement del maxil·lar o de la mandí-
bula no és el correcte, el podrem estimular o 
frenar amb aparatologia removible durant un 
parell d'anys, per corregir-ho i que no esde-
vingui un problema esquelètic que només es 
podria corregir amb cirurgies ortognàtiques.

Si els óssos estan creixent bé, però les 
dents són grans i ens falta espai, podem 
eixamplar els maxil·lars i ens evitarem en 
un futur extreure premolars sans per poder 
aconseguir espai per alinear les dents.

Per tant, el més important és assistir a 
les revisions periòdiques, perquè cada nen 
és diferent, cada boca és diferent, però hem 
d'intentar que el seu desenvolupament sigui 
el més harmònic, funcional i estètic possible.

CENTRE MÈDIC I DENTAL PARETS
Av. Catalunya, 155 - Parets del Vallès

Tel. 93 562 25 53 - www.cmdparets.com

DORI MERINO
Ortodoncista

EL RACÓ DEL
PROFESSIONAL



dV, 31 Maig 2019 29

IMMOBILIÀRIA

COMPRA

PISO DE 104M2 
EN MOLLET. CAN 
BORRELL. 3 ha-
bitaciones, baño 
y aseo, cocina 
office reforma-
da, lavadero, sa-
lón-comedor de 
24 m2 con salida 

a balcón. Cale-
facción. Parking. 
Cert. energ.: E. 
Ref. JV14070.   PVP: 
235.000 euros. Tel. 
93 579 33 33.

PISO REFORMA-
DO EN MOLLET. 
CENTRO. 74 m2. 4ª 
planta en finca sin 
ascensor. Consta 
de 3 dormitorios, 1 

baño, terrado co-
munitario y lava-
dero. Completa-
mente reformado. 
Calefacción y aire 
a c o n d i c i o n a d o . 
Cert. energética: F. 
Ref. JV14104. PVP: 
150.000 euros. Tel. 
93 579 33 33.

ÁTICO DE 101 M2 
CON TERRAZA EN 

MOLLET. COL·LE-
GIS NOUS. Finca 
con ascensor. Vi-
vienda exterior de 
4 habitaciones, 2 
baños, terraza de 
70 m2. Cuenta con 
suelos de gres, 
ventanas aluminio. 
Cert. energética: G. 
Ref. JV14099. PVP: 
205.000 euros. Tel. 
93 579 33 33.

LLOGUER

SENYORA CATA-
LANA NECESSITA 
HAB. En lloguer a 
casa de matrimoni 
de jubilats. Ajuda a 
la cuina i compa-
nyia. Vallès Orien-
tal o Maresme. Tel. 
678 350 973.

SEÑORA CATALA-

NA NECESITA HAB. 
En alquiler en casa 
de matrimonio de 
jubilados. Ayuda 
en la cocina y com-
pañía. Vallès Ori-
ental o Maresme. 
Tel. 678 350 973.

SERVEIS

PIZZERÍA LA SOLE 
BUSCA REPARTI-

DOR. Con licencia 
de moto. De miér-
coles a domingo de 

20 a 24 h. Tel. 654 
082 336. Caldes de 
Montbui 19, local 3.

S’OFEREIX AUTÒ-
NOMA PER PORTAR 
COMPTABILITATS/

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

Classificats PER ANUNCIAR-TE EN AQUESTA SECCIÓ: PUBLICITAT@DIARISOM.CAT

ES VEN TERRENY 
PARTICULAR 573M2  

A SANT FOST 
Cèntric al costat de tots els 

serveis, Ajuntament, forn, CAP, 
correus. ES POT CONSTRUIR.

619 056 366 Agustí

SE PRECISA 
CAMARER@
INTERESADOS ENTREGAR  

CURRICULUM VITAE A:
hola@restaurantlespruneres.com

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

Demanar per Mar

ES BUSCA PERRUQUERA
VILANOVA DEL VALLÈS 

Escola d'Idiomes  
de Mollet necessita

PROFESSOR/A DE FRANCÈS  
AMB NIVELL AVANÇAT

Interessats truqueu al 
               686 533 572
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OPINIÓ

L'escenari polític sorgit de les eleccions de diumenge mostra realitats ben  
diverses al Baix Vallès. Des de les majories absolutes aconseguides pel PSC i 
ERC –forces a l'alça a Catalunya en els darrers comicis– a la Llagosta 
 i Martorelles, respectivament; a les majories no tan clares però sí suficients de 
comuns a Montornès i socialistes a Montmeló, passant per escenaris encara 
incerts a Mollet, Sant Fost i Santa Maria de Martorelles. En aquests últims tres 
casos, l'aritmètica i la voluntat expressada per una part de les candidatures, 
que tenien com a objectiu desbancar els actuals governs establerts –del PSC, 
IUSF i ICV-EUiA– faria possible governs alternatius. Ara bé, ja se sap que en 
aquestes setmanes fins a la constitució dels nous ajuntaments  les  
negociacions entre partits poden fer molts tombs i el desenllaç, ara per ara, és 
incert. En un sistema com el nostre en què la suma de partits per conformar 
majories és la que governa són totalment legítims els acords entre forces, tot i 
que no hi sigui la més votada, però si són capaços de teixir un projecte comú, 
coherent i amb futur, que vagi més enllà de tombar les actuals alcaldies.

OBJECTIUS POSTELECTORALS
Editorial

Tenim un sistema parlamentari, 
en el qual cal conformar majories

suficients i la legitimitat està en la 
capacitat d'entesa i l'articulació
d'un projecte de govern efectiu

ust abans de l'inici de la campa-
nya de les municipals, vaig treu-
re el nas al debat electoral que 
es feu al Casal Cultural. Força 

concorregut, només amb l'absència de dos 
partits totalment incapaços de fer públi-
ques propostes concretes per a Mollet i que 
van menystenir l'oportunitat per defensar 
una visió política més específica a les ne-
cessitats de Mollet, van assistir la resta de 
caps de llista –bé, un hi va enviar sorpre-
nentment la seva número dos i es reservà 
la presència per al debat institucional de la 
televisió– i van adreçar monòlegs al públic.

No hi va haver gaire confrontació d'idees 
ni interpel·lacions mútues. Així doncs, els 
vaig preguntar que, sintèticament i sense 
lemes estàndard, citessin tres propostes 
que els diferenciessin dels altres i algun 
punt que consideressin que tenien en comú 
amb les altres candidatures. Òbviament, la 
pregunta era amb mala hòstia, però calia 
que suessin la cansalada si pretenien ob-
tenir l'Alcaldia de la ciutat. No estem per a 
discursos de púlpit ni arengues o lletanies.

Era d'esperar que la majoria de respos-
tes fossin poc concises, concretes, rigoroses 
i ben articulades, els demanàvem improvi-
sació. Però sí que sorprenentment, s'hi van 
esplaiar amb els punts en comú: Gallecs, el 
servei de bus, aprofundir en els serveis a les 

J
SARGIM VESTITS

Politòleg
ORIOL ESCURACave Canem

persones... Per tant, és evident una cosa: hi 
ha elements que generen consens i que, en 
situacions de manca de majories prou su-
ficients per governar, permeten articular 
diverses majories plurals de composicions 
diferents. No hem votat alcaldes o alcal-
desses, no tenim un sistema presidencia-
lista, sinó parlamentari, en el qual cal con-
formar majories suficients, i la legitimitat 
està en la capacitat d'entesa i l'articulació 
d'un projecte de govern efectiu.

És el moment que les propostes es con-
cretin més i que els sastres sargeixin els 
nostres vestits a mida. Penso en Mollet del 
Vallès, Parets del Vallès, Sant Fost de Camp-
sentelles o Santa Maria de Martorelles com 
a referents que em queden més a prop. Nin-
gú és imprescindible, ni es pot ventar de te-
nir l'única legitimitat pel simple fet d'haver 
estat primera força. Ningú, però, és sobrer 
ni menyspreable, perquè conté un mandat 
democràtic representatiu. Les possibilitats 
obertes donen emoció i enriqueixen el de-
bat... Obrin joc i que governi qui sàpiga tro-
bar bones fórmules de govern!

Bústia
Resposta sobre civisme 
a l'avinguda Sant Jeroni
En la carta de Paula Entrepeñas, publicada 
en l'edició 885, com a resposta a la meva 
carta Incivisme a l'avinguda Sant Jeroni, 
afirma que és paradoxal que només els ve-
ïns de la planta tercera estiguin expressant 
queixes respecte al soroll emès des de la 
porta del bar situat en els baixos de l'edi-
fici. He d'insistir que les proves de so que 
vaig esmentar en el meu article demostren 
que el nivell de so és superior al permès, i 
això, des de la tercera planta. Òbviament el 
nivell de so serà més gran en plantes infe-
riors, però depèn de cada veí i si per a ells 
no és una molèstia, me n'alegro molt, em-
patitzo amb ells. Però legalment, no deixa 
de ser un problema, i les lleis que ens hem 
donat tots han de ser respectades per tots, 
independentment del nombre de persones 
que siguin afectades o denunciïn la situa-
ció. Una crida subtil a "fer els ulls grossos" 
no em sembla la millor manera d'actuar, és 
donar peu al fet que situacions similars es 
repeteixin en altres llocs.

Potser els altres veïns no expressin més 
públicament la seva opinió per evitar que 
els seus vehicles apareguin amb les ro-
des punxades com va passar amb el meu 
si decideixen deixar-ho aparcat de nit a 
l'avinguda, això no ho sé. Però aquesta és 
precisament la raó per la qul he d'amagar 
a la nit el meu vehicle en un aparcament 
privat, per evitar que torni a ser "atacat", 
pagant això amb els diners de la meva pen-
sió (guanyada també a força de molt esforç 
i treball durant la meva vida laboral). Ja 
m'agradaria poder evitar aquesta despesa, 
però no em sento tranquil·la exposant el 
vehicle a la nit. Durant el dia està aparcat 
a la plaça assignada davant de l'edifici, per 
facilitar així poder accedir-hi a causa de la 
meva invalidesa (agraeixo a l'Ajuntament 
disposar d'aquesta plaça).

He de donar-li la raó a la Paula quan es-
menta que la policia local ha d'atendre les 
necessitats de tot Sant Fost, és una cosa 
que òbviament comparteixo. Però em fa 
una mica la sensació que no hi ha mitjans 
suficients per garantir un degut servei a les 
múltiples urbanitzacions en un terme muni-
cipal tan gran com el d'aquesta localitat, si a 
la majoria d'ocasions que contacto amb ells 
triguen bastant en arribar. Entenc que ha-
gin d'atendre incidències en ordre de gra-
vetat, però aquestes tardances reiterades 
semblen apuntar a una escassetat d'efectius 
(o de no ser així, al fet que han decidit que la 
meva persona no mereix cap atenció).

La Paula parla d'empatitzar, també li 
dono la raó. Com deia Marshall Rosenberg, 
psicòleg que va desenvolupar el procés 

de comunicació no violenta, "l'empatia et 
dóna l'habilitat de compartir el dolor d'una 
altra persona". No sento que la Paula hagi 
empatitzat molt amb mi, a part de recoma-
nar-me anar a la muntanya més alta per no 
molestar. 

 isabel gallego / sant fost

La sanitat pública i les 
donacions d'Amancio Ortega
Si partim de la base que la prevenció, assis-
tència i recerca per a l'assistència sanitària 
–per tant cuidar de la nostra salut– ha de 
ser una prioritat i obligació de qualsevol 
govern ja sigui autonòmic, estatal o muni-
cipal, s'hi han de posar tots els recursos ne-
cessaris per no dependre de mecenes, que, 
moltes vegades, fan donacions per rentar 
la seva consciència explotadora o bé per 
tenir bonificacions fiscals.

Hi ha persones amb bona fe que han patit 
directament o a través de familiars i amics 
un procés de càncer i veuen amb bons ulls 
aquestes aportacions privades però serà 
la sanitat pública i l'Estat el que garantirà  
que, per sort en molts casos, els pacients es 
curin o visquin dignament molts anys. Això 
és degut als molts professionals i investi-
gadors/es  de recerca que treballen en la 
sanitat pública i que, per desgràcia, estan 
poc reconeguts i mal pagats.

Per tant no necessitem la beneficència de 
372 milions d'euros que aporta aquest se-
nyor perquè els pressupostos de totes les 
administracions públiques haurien d'apor-
tar recursos i no dependre dels senyors rics 
o molt rics que exploten nens i nenes en pa-
ïsos anomenats del tercer món,  s'enriquei-
xen i després renten la seva consciència.

La salut de les persones no ha de conver-
tir-se en una mercantilització i negoci per 
a uns quants, ha de ser universal i gratuïta 
en l'ús ja que la paguem per igual tota la 
ciutadania a través dels nostres impostos 
ja sigui IRPF, IVA, etc.

Nosaltres des de la Plataforma/Marea 
Blanca  lluitem cada dia  perquè al nostre 
país la sanitat sigui un dret i no una bene-
ficència dels més poderosos i com deia un 
gran activista: "El dia que hagis de dema-
nar un préstec per a una intervenció greu 
de salut aquest dia la gent es morirà pel 
carrer" i això ho hem de combatre sí o sí.
Sanitat pública, sí, privada, no. 

 plataforma en defensa de la sanitat 
pública al baix vallès

Les cartes i imatges han de fer constar el nom i cognoms de 
l’autor, l’adreça, un telèfon de contacte i el document d’iden-
titat. Els escrits han de tenir una extensió màxima de 20 línies. 
En cas que es depassin, la redacció es reserva el dret d’es-
curçar-les.

Promou:

L’Editorial, als efectes previstos a l’article 32.1 paràgraf segon del vigent TRLPI, s’oposa expressament a que qualsevol de les pàgines d’aquesta obra o parts d’ella siguin utilitzades per a la realització 
de resums de premsa. Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només pot realitzar-se amb l’autorització dels seus titulars, llevat d’excepció 
prevista per la llei. Dirigeixi’s a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necessita fotocopiar o escanejar fragments d’aquesta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)
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Arriba la 27a Festa de l'Esport al Carrer de Mollet
L'Ajuntament de Mollet organitza pel diumenge 2 de juny la 27a Festa 
de l'Esport al Carrer. L'esdeveniment popular tindrà lloc a l'avinguda 
Llibertat d'11 fins a 14 h. Hi haurà moltes modalitats d'esports: 
atletisme, futbol, bàsquet, minitennis, patins, ping pong, escacs, 
hoquei, minigolf, karate, futbol flag i ball esportiu, entre d'altres.

Parets acull un torneig d'scooter
El casal de joves Cal Jardiner de Parets del 
Vallès acollirà, aquest dissabte a les 16 h, 
una competició d’scooter, que patrocina la 
marca coneguda de patinets Bestial Wolf. Les 
inscripcions es duran a terme el mateix dia.

ESPORTS

PARETS.   El Club de Futbol Parets 
ha fet història: ha ascendit per pri-
mera vegada a Primera Catalana. 
El que semblava difícil d’aconse-
guir no fa gaires setmanes, arribar 
i mantenir aquesta tan desitjada 
primera plaça del grup 4 de Sego-
na –l’única que permet l’ascens di-
recte de categoria–, finalment s’ha 
convertit en una realitat.

“L’any passat vam estar molt 
a prop d’assolir l’ascens”, recor-
dava l’entrenador, David Parra. 
L’equip va estar durant moltes 
jornades al capdavant de la clas-
sificació, però al final va anar de-
caient. Enguany, l’esforç i la per-
sistència els han recompensat: 
“Vull agrair a tots els jugadors 
tot l’esforç que han fet durant 
tota la temporada. Ho hem 
aconseguit amb molt sacrifici 
i molt orgull”, afirmava Parra. 
“També vull donar les gràcies 
a tothom que ha vingut al camp 
a donar l’última empenta a 
l’equip, al cos tècnic i a la direc-
tiva per confiar amb mi durant 
aquests tres anys”, concloïa.

Partit històric i per al record
El conjunt paretà arribava a l’úl-
tima jornada de la competició 
regular gairebé amb l’ascens a 
la butxaca, com a líder, i només 
els faltava certificar-ho. I quina 

ona cervera

FUTBOL | Segona Catalana  ÉS EL SEGON ASCENS EN TRES ANYS, AMB DAVID PARRA D'ENTRENADOR, QUE NO SAP SI SEGUIRÀ

El CF Parets fa història i puja per 
primera vegada a Primera Catalana

millor manera de confirmar un 
ascens històric de categoria –i el 
campionat de grup– que regalant 
un triomf a l’afició que diumenge 
va omplir de gom a gom el camp 
municipal Josep Seguer, i que va 
viure un partit per a la memòria 
del poble: i és que quan l’àrbitre 
va xiular el final tothom ho va fes-
tejar de valent.

El Parets va derrotar la Unió 
Atlètica Gramanet (2-1), però no 
sense dificultats. I és que els gols 
no van arribar fins a la segona 
meitat, i tots tres gairebé de forma 

consecutiva. Jordi Vallcorba posa-
ria per davant els locals (1-0), al 
minut 55 de partit. 

Posteriorment, el conjunt visi-
tant igualaria la contesa al 61, mi-
tjançant Daniel Pérez; un resultat 
que igualment, però, assegurava 
l’ascens. No obstant això, només 
cinc minuts després, els paretans 
anotarien el definitiu 2-1, obra de 
Sergio Sánchez.

Així, doncs, tres punts, una lliga 
i un ascens històric d’una tacada 
per tancar la temporada 2018-
2019, en la qual el CF Parets ha 

acabat amb 67 punts i amb un ba-
lanç general de 19 victòries –les 
cinc últimes de forma consecuti-
va–, 10 empats i 5 derrotes.

Parra, a l'espera de la renovació
Des que David Parra va agafar el 
timó, la temporada 2015-2016, el 
conjunt paretà ha viscut dos as-
censos. Tot i això, el tècnic encara 
no sap si continuarà la temporada 
que ve al capdavant del projecte: 
“Estic esperant que el Parets 
em faci una oferta de renova-
ció", assegura.  nil artiaga

FELICITAT ABSOLUTA  Jugadors i tècnics celebren el primer ascens a Primera Catalana de la història del club

MOLLET. El sènior femení del Sant 
Gervasi jugarà aquest diumenge 2 
de juny (18.45 h) a casa el segon 
partit del play-off de descens con-
tra el Bàsquet Ateneu Montserrat. 
Les noies de Toni Fuentes estan 
obligades a guanyar per a forçar el 
tercer i definitiu matx per la per-
manència a la Primera Catalana. 

Les molletanes van perdre el 
primer dels tres enfrontaments a 
domicili el diumenge passat, amb 
un resultat de 59 a 52; en un partit 
on van anar gairebé sempre per 
darrere del marcador, excepte en 
alguns compassos del segon i el 
tercer període.  nil artiaga

BÀSQUET | Primera Catalana

El Sant Gervasi 
afronta un partit 
decisiu per a la 
permanència

MARTORELLES. L'UEB Martorelles 
celebrarà un torneig de mini-
bàsquet amb motiu del 30è ani-
versari de la història del club. Es 
disputarà el dissabte de 9 a 20 h. 
Hi participaran 12 equips en cate-
gories femení i masculí. Destaca la 
presència del FC Barcelona o el CN 
Terrassa, entre d'altres. 

Categoria 'mini'

L'UEB Martorelles 
organitza el Torneig 
Mini pels 30 anys
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MOLLET. El CF Mollet UE s’enfron-
tarà al CE Artesa de Segre a la fase 
d’ascens a Primera Catalana. El 
play-off constarà d’una única eli-
minatòria a doble partit: l’anada 
es disputarà aquest diumenge a 
les 18 h a Artesa; i, la tornada, el 
dissabte 8 de juny al camp munici-
pal Germans Gonzalvo (18 h).

Al conjunt molletà li ha tocat el 
subcampió del grup 5 de segona 
catalana, amb 67 punts i amb un 
balanç general de 21 victòries, 4 
empats i 9 derrotes. L’entrenador 
del Mollet, Jordi Gallardo, assegu-
ra que “no hi ha rival fàcil un cop 
arribats en aquest punt. Ens en-
frontem sis dels millors equips 
de la categoria” –d’aquests sis 

cf mollet ue

FUTBOL | Segona Catalana  L'ANADA ES JUGARÀ EL DIUMENGE FORA DE CASA, I LA TORNADA, AL GERMANS GONZALVO EL DIA 8

L'Aleví guanya la Costa Brava Soccer Cup
L’equip aleví A masculí del CF Mollet UE es va proclamar campió de la 
Costa Brava Soccer Cup 2019, disputada del 24 a 26 de maig a Palamós i a 
Sant Antoni de Calonge. El torneig va reunir equips de Catalunya i d’arreu 
d’Espanya en les categories aleví i benjamí. El club molletà va ser campió 
contra l’Sporting de Gijón, derrotant el conjunt asturià a la final per 3-0. En 
categoria benjamí, el Girona FC va ser el guanyador.

El CF Mollet UE es jugarà el retorn 
a Primera contra l'Artesa de Segre

en pugen tres–. “És una loteria”, 
conclou. Respecte a la fase re-
gular, el tècnic dels rojos afirma: 
“Ha estat una temporada ex-
cel·lent. Estic molt content de la 
feina que hem fet amb un equip 
pràcticament nou. Hem fet una 
segona volta espectacular” –
han guanyat vuit dels últims nou 
enfrontaments–. I recorda que 
l’objectiu “era retornar l’equip 
a Primera Catalana, ja fos de 
forma directa –cosa que no s’ha 
aconseguit– o via play-off”.

Empat per tancar la fase regular
El CF Mollet va cedir un empat en 
el partit que tancava la fase regu-
lar. Va empatar a 2 al camp del 
Premià, igualant un 2-0 en contra 
als últims compassos. David Gar-
cia, al minut 75, i Brian Quijada, al 
89, van salvar un punt.  nil artiaga

ARTESA DE SEGRE -  CF MOLLET
Diumenge, 2  18.00 h Artesa

CE PREMIÀ 2
CF MOLLET UE 2

FUTBOL | Segona Catalana  EL CONJUNT D'ANTONIO FILGAIRA ES VA ACOMIADAR DE LA SEVA AFICIÓ AMB UN EMPAT (1-1)

MOLLET. La UD Molletense ha aca-
bat la temporada 2018-2019 en 
desena posició del grup 2 de Sego-
na Catalana, amb 46 punts, i amb 
un balanç general de 12 victòries, 
10 empats i 12 derrotes.

El conjunt molletà es va acomi-
adar de la seva afició amb un em-
pat contra el Turó de la Peira (1-
1) –el tercer classificat– al camp 

municipal Zona Sud. Els visitants 
van equilibrar el marcador a dos 
minuts pel final del partit i van 
prendre dos punts a una Molle-
tense que s’havia avançat al minut 
10 amb un gol de David Sánchez.

Desè empat de la temporada en 
un tram final on els blanc-i-blaus 
han millorat els resultats després 
de tres derrotes consecutives. 

La UD Molletense tanca la 
temporada en la desena plaça

ona cervera

SANTIAGO RODRIGO  Intenta construir una jugada des de la línia defensiva

 El CF Mollet UE i la UD Lourdes han 
signat un conveni pel qual ambdós con-
junts acorden tenir una relació de filials. 
Segons expliquen des de les dues enti-
tats, l’objectiu principal d’aquest acord 
és complementar la formació dins el 
futbol base, amb jugadors en categoria 
juvenil i Sub-23. “Aquest acord per-
metrà a tots dos equips actuar com a 
equip filial, és a dir, els jugadors Sub-
23 o menors podran pujar amb l’equip 
patrocinador, el qual serà el que es-
tigui en la categoria superior, tal com 
regula la normativa de la Federació 
Catalana de Futbol” (FCF), afirmen. 
L'acord de col·laboració va ser adoptat 
per part de les assemblees de socis i les 
juntes directives.

EL CF MOLLET UE 
I LA UD LOURDES 
ACORDEN LA CREACIÓ 
D'UN EQUIP FILIAL

La UD Lourdes 
acaba cuer del 
grup 9 de Tercera
MOLLET. La UD Lourdes ha fina-
litzat la temporada 2018-2019 
com a cuer del grup 9 de Tercera 
Catalana –18è classificat–, amb 
només 24 punts, i amb un balanç 
general de 7 victòries, 3 empats 
i 24 derrotes. El conjunt molle-
tà ja va descendir a la penúltima 
jornada, arran de la derrota en 
l'enfrontament directe per la per-
manència contra el Santa Eulàlia 
de Ronçana. I, en l'últim partit, 
els molletans van sumar una nova 
derrota, en aquesta ocasió a fora 
de casa contra l'Atlètic Vallès, per  
3 a 1. I això que es van avançar en 
el marcador al minut 36; però els 
locals van acabar remuntant amb 
tres dianes.  nil artiaga

Tercera Catalana
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MOLLET. El Club Atlètic Mollet va 
obtenir molt bons resultats en el 
Campionat de Catalunya en cate-
goria juvenil –Sub-18–; disputat 
el passat dissabte 18 de maig a 
Palafrugell.  El club molletà va as-
solir tres medalles: per una banda, 
l'atleta Álex Salgado va quedar 
primer a la prova dels 2.000 me-
tres obstacles. D'altra banda, Isaac 

Paradas va obtenir la medalla de 
plata a la prova dels 1.500 metres 
llisos. Per últim, Jan Soler va acon-
seguir la medalla de bronze a la 
cursa dels 3.000 metres llisos.

El Club Atlètic Mollet també va 
fer grans resultats en el Campionat 
de Catalunya de Clubs en catego-
ria benjamí (Sub-10), disputat el 
19 de maig al Prat de Llobregat. 

ATLETISME  ELS ATLETES DEL CLUB ÁLEX SALGADO, ISAAC PARADAS I JAN SOLER VAN FER OR, PLATA I BRONZE AL SUB-18

Triomfs del CA Mollet al campionat 
català Sub-18 i al benjamí Sub-10

ca mollet

ÁLEX SALGADO  Primer classificat en la prova dels 2.000 metres obstacles EN EQUIP  El benjamí masculí va ser guanyador d'entre 32 clubs

ca mollet

PATINATGE  QUATRE PATINADORES CLASSIFICADES

PARETS. La patinadora cadet del Club Patí Parets Sira Bella va assolir la 
medalla d'or en el Campionat de Barcelona en categories cadet i juvenil. 
També hi van participar Aina Martín, Paula Ramírez i Abril González 
–cadets–, i la juvenil Ariadna Amoros. Bella, Martín i Ramírez es van 
classificar per al Campionat de Catalunya; mentre que González ho va 
fer per al Campionat Territorial. 

Or de Sira Bella amb el CP Parets

Dues medalles per 
a dues karateques 
del Montornès en 
torneigs estatals
MONTORNÈS. Dues karateques del 
Club Karate Montornès van tornar 
amb una medalla dels campionats 
estatals. Per una banda, Wiam 
Koubiss es va fer amb la medalla 
de bronze al Campionat Estatal 
Universitari de Karate, en la mo-
dalitat de combat. També va com-
petir en la disciplina de kata, però 
va ser desqualificada en la segona 
ronda. Aquesta va ser la seva pri-
mera participació en un Campio-
nat d’Espanya Universitari.

D’altra banda, la seva companya 
Judith Anguera va assolir la me-
dalla de plata en la modalitat de 
kata, en el Campionat d’Espanya 
Infantil.  

KARATE

L'HC Vallag suma 
el primer triomf a 
la fase final 
LA LLAGOSTA. L’Handbol Vallag ha 
aconseguit la primera victòria a la 
fase final de la Tercera Catalana. 
Després de dues derrotes conse-
cutives, el conjunt de la Llagosta 
va poder sumar un triomf el diu-
menge contra el Castelldefels amb 
un resultat de 29 a 22. 

Tot i la victòria, el Vallag conti-
nua quart a la classificació, d’un 
total de sis equips que s’estan ju-
gant el campionat de Tercera –els 
tres primers dels grups A i B de la 
fase regular–. El primer classificat 
d’aquesta fase, la Salle Montcada 
B, és el proper rival del conjunt 
llagostenc.  

HANDBOL

L'equip masculí va ser campió de 
Catalunya; i, el femení, subcam-
pió; en un torneig on van compe-
tir un total de 32 clubs d'atletis-
me. Els atletes masculins del CA 
Mollet que van participar-hi van 
ser: Sergi Riera, David Escribano, 
Eric Buch, Charafeddin Bilal, Julen 

López i Victor Guillén. I, d'altra 
banda, l'equip femení benjamí va 
estar format per: Azahara Pérez, 
Jordina Aced, Gisela Andrés, Aroa 
Zapata, Noa Godino i Daniela 
Sánchez. Els equips van ser diri-
gits per Adrià Espinosa i Anna 
Ruiz. 
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Com ja és costum 
s’ha celebrat el menjar 
anual de jubilats de 
DERBI
Aquesta és el 10è menjar que any rere any se 
celebra des que Derbi tanqués les seves portes. 
Tot aquest esforç és gràcies a la voluntat i bon 
fer d’un incansable Tomás Domingo el qual porta 
a la seva esquena els 10 menjars anuals, aquest 
any amb un significatiu homenatge a la Família 
Pujolar la qual és posseïdora de més de 100 
vehicles Derbi, a part de diversos treballadors i 
Josep Isern del Museu Isern.
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Av. Gaudí, 72, 5a planta · MOLLET  Visites concertades: 665 67 07 07
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LA LLAGOSTA. El CD La Concòrdia 
jugarà aquest dissabte a les 16 
h el partit d’anada dels play-offs 
d’ascens a la Primera Divisió Na-
cional, la màxima categoria estatal 
del futbol sala femení. S’enfronta-
rà al conjunt gallec Cidade de As 
Burgas –segon classificat del grup 
1–; amb el primer partit a Galícia. 

Una temporada històrica
Si les llagostenques superen l’eli-
minatòria, seria la primera vega-
da a la història que assolirien la 
màxima divisió espanyola. Encara 
que no ho aconsegueixin, però, 
igualment la temporada ja és his-
tòrica pel fet d’haver guanyat el 
títol de lliga de Segona per prime-
ra vegada. “Per un poble com la 
Llagosta és una fita increïble”, 
afirma l’entrenador de la Con-
còrdia, Dani Mosteiro. “Hem fet 
una temporada extraordinària 
i hem superat totes les expecta-
tives”, afegeix. 

cd la concÒrdia

FUTBOL SALA | Segona Divisió Nacional  JUGARAN DISSABTE A LES 16 H CONTRA EL CIDADE

La Concòrdia afronta l'anada 
de la fase d'ascens a Galícia

Pel que fa al rival de la fase d’as-
cens, el Cidade de As Burgas és un 
equip que fa dues temporades es-
tava a Primera Divisió; i que, per 
tant, a priori té l’etiqueta de favo-
rit en el seu intent de retornar el 
club a la màxima categoria. “És un 
equip renovat i amb gent jove. 
Serà un camp molt complicat, 
però nosaltres anirem a fer el 

nostre joc i a no perdre la iden-
titat”, assegura Mosteiro.

“Per a nosaltres pujar a Pri-
mera seria un premi enorme, 
però no una necessitat. Seria la 
cirereta del pastís a una tem-
porada històrica”, assegura el 
tècnic de la Concòrdia. “Competi-
rem al màxim i amb tota la il·lu-
sió del món”, conclou.  nil artiaga

LA CONCÒRDIA  Ha guanyat la lliga de Segona Divisió per primera vegada

La Unión queda 
eliminada de la 
Copa de Catalunya

El Parets empata i 
acaba la temporada 
en sisena posició 

El Can Calet goleja 
el cuer en l'últim 
partit de lliga

LA LLAGOSTA. El FS Unión Llagos-
tense va caure eliminat en els  set-
zens de final de la Copa de la Fede-
ració Catalana de Futbol Sala, en 
perdre per 6 a 8 contra el Clot. A, 
més, el filial també va quedar eli-
minat a la mateixa ronda, contra el 
Maristes Rubí a la tanda de penals 
(3-1); després que el partit acabés 
amb empat a cinc gols.

PARETS. El FS Parets ha acabat la 
temporada a la sisena plaça del 
grup 1 de la Divisió d'Honor Ca-
talana, amb 44 punts, i amb un 
balanç general de 13 victòries, 
5 empats i 8 derrotes. En el par-
tit que tancava l'any, els paretans 
van empatar com a locals contra 
el Centelles (6-6), amb dianes de 
Serra, Pérez, Díaz i Muñoz. 

SANT FOST. El Barri Can Calet va 
oferir a l'afició un bon partit per 
tancar la temporada a la Divisió 
d'Honor: 8-2 contra el Vall de Te-
nes, el cuer de la categoria. Els de 
Sant Fost finalitzen la campanya 
2018-2019 en 11a posició amb 29 
punts, sis per sobre del descens; 
i amb un balanç de 7 victòries, 8 
empats i 11 derrotes.

Copa Catalunya Divisió d'Honor Catalana Divisió d'Honor Catalana

Primera Catalana  VAN GUANYAR PER 8-0 A L'ÚLTIMA JORNADA

El FS Mollet acaba sisè la temporada
La Unió Futbol Sala Mollet ha finalitzat la temporada en sisena posició 
del grup 2 de la Primera Divisió Catalana, amb 38 punts, a 21 del play-off 
d'ascens i 16 per sobre del descens; i amb un balanç general d'11 victòries, 
5 empats i 10 derrotes. El conjunt molletà va aconseguir una golejada con-
tundent a l'última jornada de la competició, la número 26: va guanyar per 
8-0 contra el CSC Futsal. Juan José Martín va ser l'autor d'un hat-trick de 
manera consecutiva –al minut 22, 29 i 33–, mentre que Faisal Raiss –al 18 
i al 36– i Daniel Moreno –al 17 i al 39– van fer doblet. L'altre gol el va fer 
Carlos Sánchez al minut 4 de partit. Aquesta és la tercera victòria consecu-
tiva; un triomf amb bon sabor per acomiadar-se de l'afició.

ona cervera
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AUTOMOCIÓ

Els microcotxes aterren amb 
força a Ankhar Motor

Els microcotxes han aterrat amb força 
a la seu vallesana d'Ankhar Motor (a 
les Franqueses del Vallès). Des del con-
cessionari oficial de Ligier i Microcar 
apunten que aquests vehicles que fa 
anys s'adreçaven a la gent gran sense 
carnet, ara els venen als adolescents. 
"Són uns vehicles enfocats al jovent 
a partir de 15 anys", explica Óscar 
Valverde, gerent d'Ankhar Motor. Per 
conduir aquest tipus de vehicles cal 
disposar d'un carnet, concretament 
el de ciclomotor. I destaca que aporta 
"més seguretat que les motos i una 
gran llibertat tant per a pares com 
per als fills".

D'altra banda, Ankhar Motor tam-
bé és un concessionari oficial d'UM. 
I, per tant, són especialistes en motos 
americanes com les Custom o les Trail.

Per últim, Óscar Valverde desta-
ca que també disposen d'un taller 

on ofereixen un servei integral per 
a tota mena de cotxes i motos, entre 
els quals destaca: mecànica, electrici-
tat, xapa i pintura, així com recanvis 
originals sempre amb dos anys de 
garantia i accessoris originals. A més, 
quan els usuaris deixen el seu cotxe al 
taller d'Ankhar Motor, poden disposar 
d'un vehicle de substitució de manera 
gratuïta. Més enllà de tots els serveis, 
Valverde clou afirmant que en aquest 
concessionari s'ofereix "proximitat i 
l'experiència de portar 40 anys tre-
ballant en el sector".

Aquests dies, Ankhar Motor serà a la 
Fira de l'Ascensió de Granollers.

Si per conduir cal ser responsables, els 
dies que plou cal ser molt més caute-
losos per evitar accidents o provocar 
problemes als altres conductors i als 
vianants, ja que no només influeix en la 
conducció l’aigua de l’asfalt, que pot fer 
el vehicle inestable, sinó que també els 
sots de la carretera i la intensitat de la 
pluja poden fer perillós el recorregut.

Alguns consells per conduir sota la 
pluja són: conduir sempre que sigui 
possible pel carril de la dreta; portar 
encesos els llums quan plogui, i si la plu-
ja s’intensifica molt posar en marxa els 
llums de boira davanters per augmen-
tar la visibilitat, i els posteriors perquè 
us vegin; circular a una velocitat més re-
duïda del normal i si la pluja intensa di-
ficulta la visibilitat, aturar-se en el voral; 
anar a poc a poc si s'ha de travessar un 
bassal gran, ja que poden mullar-se els 
discos de fre i perdre una mica d’eficà-
cia; si els vidres s’entelen, degut al canvi 
de temperatura interior-exterior, posar 
en marxa la lluna tèrmica del vehicle.

Tot i aquestes recomanacions, convé 
prendre precaucions abans de trobar-se 
amb un complicat dia de pluja, com as-
segurar-se que el cotxe compta amb 
uns pneumàtics en bones condicions i 
que tenen la pressió adequada, ja que 
si estan llisos poden resultar perillosos, 
a més cal tenir en compte que la pluja 
i la boira redueixen l’adherència de les 
rodes fins un 50%.  aMic - tot sant cugat

ANKHAR MOTOR
Carretera de Ribes, km 31,8

LES FRANQUESES DEL VALLÈS
Tel. 938 495 598 

ankharmotor.com / info@ankharmotor.com

Conducció 
sota la pluja
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PARETS. El teatre Can Rajoler es va 
omplir de gom a gom dissabte a 
la tarda amb motiu de la 10a Gala 
benèfica Parets contra el càncer. 
Unes 200 persones van gaudir de 
les diverses actuacions musicals i 
de dansa que es van dur a terme 
durant dues hores. Segons explica 
Montserrat Montaner, presidenta 
de Parets Contra el Càncer "el pú-
blic va sortir molt satisfet i va 
aplaudir molt".

CONCERTS AMB BONA CAUSA En total es van realitzar sis espectacles de dansa i música

Ple a Can Rajoler en la 
10a Gala contra el càncer

SOLIDARITAT  LES ENTRADES DE L'ESDEVENIMENT TENIEN UN PREU DE SIS EUROS

CULTURA
Cap de setmana de cinema a la Fiveller
L'Ajuntament de Mollet projectarà a la Sala Fiveller dues noves 
pel·lícules aquest cap de setmana. El dissabte a les 18 h serà el torn 
per a la cinta Bohemian Rhapsody que narra la vida del líder de Queen, 
Freddie Mercury, i el diumenge a les 12 h es podrà veure la pel·lícula 
Dumbo. En els dos casos el preu de l'entrada és de 3 euros.

Pintura amateur a Parets
Aquest divendres a les 19 h s'inaugura a la 
sala d'exposicions de Can Rajoler una mostra 
de les obres i treballs realitzats pels alumnes 
dels tallers de pintura i dibuix del Casal de 
Cultura Can Butjosa.

En total es van realitzar sis es-
pectacles. Primer va pujar a l'es-
cenari l'Escola Municipal de Mú-
sica, després va ser el CEM María 
Grever i a continuació l'Associa-
ció Balls de Saló, PROdansa, Inés 
Nisa i Nerea. El preu de l'entrada 
era un donatiu de 6 euros i, tot i 
que encara no hi ha dades exactes 
dels diners recollits, Montaner si-
tua per sobre dels 1.000 euros la 
quantitat que es va obtenir amb 

la venda. Aquestes aportacions es 
destinaran a ajudar a l'associació 
Parets contra el càncer a mantenir 
els serveis gratuïts de psicologia, 
nutrició, fisioteràpia i podologia 
que s'ofereixen a tots els socis. 
Des de l'entitat expliquen que 
acullen "tots els malalts de càn-
cer" i que "ve gent de llocs dife-
rents de l'entorn, no només de 
Parets". "Per desgràcia, tenim 
molta gent", clouen. i

Unes 200 persones van assistir a l'esdeveniment a Parets

MONTORNÈS. Aquest dissabte els 
carrers de Montornès tornaran 
a vestir-se de l’Edat Mitjana amb 
la sisena edició de La Remençada. 
Serà a partir de les 18 h des de la 
plaça dels Remences. Enguany el 
padrí de l'espectacle és el pastis-
ser local Jaume Viñallonga, premi-
at dues vegades per la Generalitat 
com a Millor Jove Artesà Alimen-
tari Innovador. Prop d’un cente-
nar d’actors i actrius es posaran 
sota la direcció de Toni Figuera 
per rememorar la revolta dels pa-
gesos de remença catalana contra 
el feudalisme. Compta també amb 
la participació d'una cinquantena 
de col·laboradors, amb el suport 
de l'Ajuntament de i establiments 
i empreses del municipi. 

El primer escenari serà la plaça 

dels Remences on s’interpretaran 
els dos primers actes, l’incendi 
dels pallers i la fugida de Barto-
meu Sala després que es negui a 
cedir la seva filla com a minyona 
per al castell. El tercer i el quart 
acte, dedicats a la revolta i a l’atac 
de Montornès per part de la Dipu-
tació, es realitzaran al parc dels 
Gegants. Els dos últims actes que 
inclouen les negociacions i la vic-
tòria remença, es realitzaran a la 
plaça Pau Picasso.

La Remençada és un espectacle 
de gran format que es representa 
un cop l'any a Montornès. El text, 
en vers, escrit pel novel·lista Xa-
vier Bertran, es canta amb una 
cinquantena de cançons del com-
positor Xavier Baurier i té una du-
rada de tres hores. i

Montornès torna a 
l’Edat Mitjana amb 
‘La Remençada’

POPULAR  JAUME VIÑALLONGA ÉS EL PADRÍ DE LA TRADICIÓ

ona cervera
arxiu

GRAN FORMAT Un centenar d’actors i actrius pujaran a l'escenari 
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MOLLET. El bon temps ja és aquí 
i com no podia ser d'una altra 
manera, amb la pujada de tempe-
ratures també arriben les festes 
dels barris de Mollet. Aquest cap 
de setmana serà el torn per a la 
Riera Seca i Plana Lledó.

El barri de la Riera Seca co-
mençarà les seves activitats a les 

11.30 h el dissabte a l'avinguda 
Teixidores amb una gimcana in-
fantil i una xocolatada. A les 22 h 
es farà el tradicional sopar de ger-
manor del barri, que acabarà amb 
un ball amb música en directe.

Pel que fa al barri de Plana Lledó 
les activitats també s'han concen-
trat el dissabte. A les 9.45 h es durà 

Plana Lledó i Riera Seca 
es vesteixen de festa

TRADICIONAL DISSABTE ESTARÀ CARREGAT D'ACTIVITATS ALS DOS BARRIS MOLLETANS
a terme una cercavila amb les colles 
dels Morats i els Torrats i els caste-
llers de Mollet a la plaça Joan Miró. 

Un any més, el centre neuràlgic 
de les festes del barri serà el pati 
de l'Escola Joan Salvat Papasseit. 
A les 11 h hi haurà jocs per a la ca-
nalla i a les 12.30 h, un canó d'es-
cuma per als infants. A les 14 h es 
realitzarà una paella i de les 17.30 
h en endavant hi haurà actuacions 
a càrrec dels grups de flamenc, de 
country i de dansa del ventre de 
l'AV, La Tramolla i el mag molletà 
Pau Segalés.  

MARTORELLES. Aquest dissabte es 
celebrarà al pati de la masia de 
Carrencà la tradicional sardinada 
de l'Escola Orfeònica. L'esdeve-
niment començarà a partir de les 
21 h i s'allargarà fins a gairebé 
mitjanit. El menú constarà de pa-
tates xips, olives i fuet, sardines a 
la brasa, gelat, pa amb tomàquet, 
aigua, vi i cafè.

Martorelles acull 
la sardinada de
l'Escola Orfeònica

PARETS. Dissabte, Parets acollirà 
la Festa Rociera 2019. Organitzat 
pel Coro rociero Alborada, l'esde-
veniment es celebrarà als voltants 
de la residència de gent gran Pe-
dra Serrada entre les 12 i les 18 h i 
comptarà amb cinc actuacions. El 
preu per poder-hi participar és de 
8 € en els quals s'hi inclou dinar, 
beguda i postres.

Menjar, beure i 
música en la Festa 
Rociera de Parets 

MOLLET. "Si hi ha una cosa que 
als nens els agrada més que 
fer bombolles de sabó, és pe-
tar-les", explica Adrià Viñas, di-
rector de l'Associació Cultural Un 
Toc Festa i impulsor aquest diu-
menge a les 11.30 h al parc de les 
Pruneres de Mollet, de la iniciati-
va Bombolles Solidàries. Aquest 
projecte es presentarà dins del 
marc de la Global Bubble Parade 
que es celebra per tercer any a la 
ciutat. "Les bombolles tenen un 

poder de connexió amb petits i 
grans", afegeix.

La seva iniciativa, que encara 
el seu primer any de vida, vol fer 
arribar "la felicitat als infants en 
risc d'exclusió, hospitalitzats o 
a les persones amb diversitat 
funcional". Així mateix Bombo-
lles Solidàries col·labora amb di-
verses ONG i està treballant per 
aconseguir recursos per "portar 
les bombolles a algun lloc del 
món on mai les han vist". 

INFANTIL LA INICIATIVA ESTÀ IMPULSADA PER UN TOC DE FESTA

GASTRONÒMIC POPULAR

Mollet s'omplirà dissabte 
de bombolles solidàries

arxiu

EDICIÓ 2018 La d'enguany serà la 3a edició de la Global Bubble Parade



dV, 31 Maig 201942

MONTMELÓ. Tot està a punt per 
acollir aquest cap de setmana la 
7a edició del FITKAM, festival in-
fantil i juvenil de teatre, organit-
zat per l’Associació de Professio-
nals del Teatre Infantil i Familiar, 
Kacu Mensi i l'Ajuntament. 

Es representaran 23 funcions de 
gèneres diversos en 6 espais dife-
rents del poble entre els quals en-
guany s'hi inclou un nou espai de 
pagament a la plaça de la Vila, on 
dissabte hi haurà BiCirc de la com-
panyia Circ Xic i Amb p de pallasso 
de la Companyia Sabanni mentre 
que diumenge s’ha programat La 
Bella Tour de la Companyia Bella 
Tour i Ludus de la Companyia Jor-
di del Rio. La resta d’espais interi-
ors i exteriors són els Jardins de la 
Torreta, la Sala de la Concòrdia, el 

Totes aquestes activitats són 
només una petita part de les més 
de 20 actuacions, les entrades de 
les quals es poden adquirir fins di-
vendres a la pàgina web Entràpo-
lis i durant el festival al punt d’In-
formació, ubicat a l’Ajuntament 
de Montmeló. El preu de l'entrada 
és de 3 € per als adults i 2,5 € per 
menors d’edat. Els infants de 0 a 

Teatre de l’Agrupa i la Sala Poliva-
lent. Així mateix en aquesta edició 
es torna a incorporar l’espai  del 
Casal de la Gent Gran, que és l’es-
pai dedicat als infants de fins a 3 
anys.

Segons afirmen des de l'organit-
zació, la novetat més destacada de 
2019 serà que "per primer cop 
es representa a un festival l’es-
pectacle El Monstre de Colors de 
la Companyia Tutatis, un espec-
tacle de titelles, música i colors 
per fer viatjar els més menuts 
pel món de les emocions, una 
interpretació lleial de l’exitós 
conte de l’Anna Llenas". La fun-
ció tindrà lloc a l’acte de clausura 
del FITKAM, diumenge a les 18.30 
h a la Sala Polivalent del centre 
cultural La Torreta.

fitkam

TEATRE  AQUEST ANY S'INCORPORA UN NOU ESPAI DE PAGAMENT A LA PLAÇA DE LA VILA ON HI HAURÀ QUATRE ESPECTACLES

Montmeló viurà dos 
dies de teatre juvenil i 
infantil amb el FITKAM

EN PRIMÍCIA Espectacle 'El Monstre de Colors' de la companyia Tutatis

3 anys tenen entrada gratuïta a 
tots els espectacles, sempre que 
no ocupin seient. Els espectacles 
itinerants i els programats en els 
espais exteriors tindran accés lliu-
re, sense entrada.

Enguany, i com a novetat, hi ha 
l’opció de comprar un abonament 
de 6 entrades per espectacles di-
ferents a 12 €. i

Lestonnac obre 
inscripcions per a 
la seva caminada 
MOLLET. Juntament amb Morats i 
Torrats, i Bèsties de Foc, els alum-
nes de 2n de primària de l'Escola 
Lestonnac de Mollet han organit-
zat per al pròxim 7 de juny una 
caminada solidària les inscrip-
cions de la qual ja estan obertes. 
Els diners que s'aconsegueixin es 
destinaran al projecte de la FISC 
de la Companyia de Maria i servi-
ran per ajudar al projecte de soli-
daritat amb el poble d'Haití.

Qui hi vulgui participar pot 
apropar-se a l'escola molletana 
i donar 3 €. També es poden pa-
gar 6 € si a més de participar en 
la caminada es vol tenir beguda i 
entrepà de botifarra en acabar-la. 
"Aquesta caminada forma part 
del nostre projecte de treball i 
l’estem preparant amb molta il-
lusió", diuen els alumnes. i

SOLIDARITAT

La poesia pren els balcons 
i carrers de la Llagosta
LA LLAGOSTA. La poesia va sortir 
al carrer el passat dimarts a la 
Llagosta. El taller creatiu de po-
esia de la Biblioteca va organitzar 
l’activitat Poesies des del meu bal-
có que s’emmarca dins dels actes 
del 25è aniversari de la Biblioteca 
a Can Pelegrí. Aquest esdeveni-
ment que vol fer arribar l’art po-
ètic a tothom consisteix a llegir 
versos des de balcons d’habitat-
ges del poble com si es tractés 
d'una cercavila.

L’activitat va començar al bal-
có de la Biblioteca i va continuar 
pels carrers de Jaume I, del Doc-
tor Fleming, Verge de Montserrat, 
Sant Pau i l’avinguda del Turó. 

Es van fer 48 lectures per part 
de la  vintena d’integrants del Ta-
ller de poesia de la Biblioteca. Així 
mateix, es van llegir 24 poesies en 
una vintena de balcons i la resta a 
la Sala de Plens de l’Ajuntament, 
on va concloure l’activitat. Tam-
bé hi va haver música a càrrec de 

08centvint

LITERATURA  L'ACTIVITAT VA COMENÇAR A LA BIBLIOTECA DE CAN PELEGRÍ I VA ACABAR A LA SALA DE PLENS DE L'AJUNTAMENT

VERSOS D'ALTURA Es van llegir 24 poemes des dels balcons del poble

l’alumnat Música de 4t d’ESO de 
l’INS Marina. 

L'organització considera que l'ac-

tivitat d'enguany ha estat un èxit i 
que amb aquesta tercera edició l’es-
deveniment està consolidat. i

MOLLET / MARTORELLES Aquest 
cap de setmana torna per segona 
vegada el Festival de Dansa Infan-
til que organitza l'Agrupació Ball 
de Gitanes de Martorelles. L'esde-
veniment es realitzarà el diumen-
ge a les 11 h a la plaça El·líptica 
del poble i és gratuïta.

No serà l'únic ball infantil a la 
comarca aquest cap de setmana. 
El dissabte a les 12.30 h i a les 19 
h l'Escola Municipal de Música i 
Dansa de Mollet durà a terme una 
mostra de dansa al Teatre Munici-
pal de Can Gomà. i

Dues propostes de 
ball infantil per al 
cap de setmana

DANSA



dV, 31 Maig 2019 43

Hi col·laboren:

CAMPANYES I ADHESIONS

• #JO ACUSO. Des del Casal dema-
nem l’alliberament dels presos polítics 
i el retorn dels exiliats perquè votar 
en un referèndum mai ha de ser con-
siderat delicte. Votar és Democràcia. 
Ens afegim a la campanya d’ÒMNIUM 
#JO ACUSO denunciant que el judici 
que es fa a Madrid és una farsa i ens 
estan jutjant a tots/es. És un judici a la 
Democràcia!.

27a  MOSTRA DE  
CATIFES DE FLORS AMB 

L’OU COM BALLA

• DIUMENGE 2. Fins a les 20 h podreu 
admirar aquest art popular català i des-
prés les colles del Ball de Gitanes de 
Mollet desfaran les 12 catifes inscrites 
de les entitats ballant al so del Toc 
d'Inici.
• DIJOUS 20 DIA DE CORPUS 
CRISTI. Adornarem amb flors la font 
de l'Església de Sant Vicenç i posarem 
l'Ou com Balla al sortidor de la Rectoria.

25a TROBADA DE 
PUNTAIRES

DIUMENGE 2. Coincidint amb les 
Catifes de Flors, pel matí tindrem la 
Trobada de Puntaires. 

9a MOSTRA DE TALLERS 
DEL CASAL

DIUMENGE 2. Com a Mostra dels cur-
sos del Casal exposarem a les carpes 
les manualitats, els tallers i les activitats 
que hem anat fent durant tota la tempo-
rada. Hi hauran actuacions en directe 
al llarg de tot el dia, coincidint amb les 
Catifes de flors i Trobada de Puntaires.

32è CONCURS DE 
PAELLES AL JARDI

DIUMENGE 16. Adreçat a totes les enti-
tats, associacions, col·lectius i colles de 
Mollet, obrim de nou l’espai del Jardí a 
tota la ciutat. Cada colla o entitat elabo-
rarà la seva paella i es premiarà la més 
gustosa i la més vistosa. Enguany amb 
música en directe per animar l’habitual 
ambient de germanor dels participants. 
Inscripcions a secretaria del Casal fins 
al 10 de juny. Els socis del Casal podran 
participar en la paella de l’entitat a un 
preu de 10 euros.

ACTIVITATS 
GASTRONÒMIQUES

DIMARTS 4 A LES 19 H. Taller de 
Ratafia. S’acosta Sant Joan, amb la nit 
màgica de recollir les herbes per fer la 
ratafia. De receptes n’hi ha un munt i 
cadascú diu que la seva és la millor. Us 
n’explicarem una, us proporcionarem 
les nous verdes i herbes i us ensenya-
rem com fer-la. Per participar en aquest 
taller cal inscripció prèvia. Sra. Inma 
(matins) o Sra. Glòria (tardes). Preu: 
2 euros.

REBUDA DE LA FLAMA 
DEL CANIGÓ

DIUMENGE 23. Sota la coordinació 
del Club Muntanyenc Mollet i altres 
entitats (ÒMNIUM, les Colles...) el Casal 
Cultural també participa en l’organitza-
ció de la Rebuda de la Flama que vin-
guda del Canigó agermana les fogueres 
que s’encenen per la Revetlla de Sant 
Joan pels Països Catalans per celebrar 
el solstici d’estiu. Lectura del Manifest.

2n CICLE 
“MÚSICA AL JARDINET” 

DISSABTE 8. Actuació de grups 
vallesans Mediterrània de La Garriga i 
Cable Obsession de Caldes de Montbui, 
que el 8 de març va treure el disc Viu 
la vida. 
Amb la col·laboració de les Colles de 
Morats i Torrats, a la fresca de les 
nits de juny el Jardí es torna a omplir 
de música per a joves a un preu de 
2  euros (entrada sola) o bé 3 euros 
(amb consumició de cervesa/refresc). 
Hi haurà servei de beguda i menjar a 
càrrec de les Colles. El Jardinet s’obrirà 
a partir de les 21h per acabar la música 
en directe cap a les 00:30h.

SORTIDES I EXCURSIONS

• VIATGE DE 7 DIES PER IRLANDA + 
IRLANDA DEL NORD. Del 26 de juny 
al 2 de juliol, visitant Belfast, Castell 
de Dunluce, Penya-segats de Moher, 
Dublín, St. Patrick Cathedral, etc. Preu 
tot inclòs 1.985 euros. 

• VIATGE PER LA HISTÒRIA AMB 
L’ASSUMPTA MONTELLÀ. El pro-
per 6 de juny es compliran 75 anys 
del desembarcament de Normandia. 
L’Assumpta Montellà ens guiarà en 
un viatge que repassarà la història 

d’aquell 6 de juny del 1944.  Al llarg de 
6 dies anirem a Bordeus-Sant Maló, el 
Mont Sant Michel, Bayeux, Merville, 
Arromanches, cementiris i platges 
del desembarcament Omaha, Utah, 
Rennes,… L’anada amb autocar i la 
tornada amb avió. Sortida específica 
pels socis del Casal del 26/8 al 31/8 
(darrera setmana d'agost). Preu tot 
inclòs 900 euros. Més informació a 
Secretaria del Casal.

• SORTIDA A THUIR (FRANÇA). 
Diumenge 9 de juny sortirem de Mollet 
a les 7:30h en direcció a Thuir, fent 
parada per esmorzar (no inclòs). 
Visitar em les caves del famós Aperitiu 
BYRRN, on podrem admirar una de les 
botes de roure més grans del món i on 
també farem una degustació dels seus 
productes. Seguidament anirem a dinar 
al Gran Buffet de la Jonquera amb 250 
plats per escollir i finalment podrem 
visitar la Outlet del centre comercial. 
Tot seguit retorn a Mollet. Preu tot 
inclòs 35 euros. Inscripcions a partir 
del divendres 10 de maig a la segona 
planta.

BALLS CADA DISSABTE 
AL CASAL

Cada dissabte i diades especials, a 
partir de les 17.30 hores, continua la 
ballaruga amb balls de saló a la Sala 
del Casal.

DIA 1. Marcos 
DIA 8. Manuel y María 
DIA 15. Fernando
DIA 22. Àlex (Ball de Revetlla de Sant 
Joan)
DIA 29. Duo DAVA (Ball de Sant Pere)

CINE CLUB DEL CASAL. 
LA MIRADA DEL CINEMA

 DISSABTE 15. Tanquem la tempora-
da amb 3 propostes: Sopar al Jardinet, 
concert de la Sandra Bautista i poste-
riorment cinema a la fresca amb la 
pel·lícula Les vacances de monsieur 
Hulot de Jaques Tatí. La pel·lícula 
explica que en un balneari de la costa 
atlàntica, els estiuejants són incapaços 
d’oblidar-se de les seves rutinàries 
costums urbanes, fins que hi arriba 
un tal Monsieur Hulot que trencarà la 
calma estival i per gran alegria dels 
nens del balneari oferirà als clients 
de l’hotel unes vacances inoblidables. 
Informació i inscripcions fins el 10 de 
juny a Secretaria.

ESCAPADES AL TEATRE

DIVENDRES 28. Teatre Romea de 
Barcelona. Casa de nines, 20 anys 
després. A les 19 h sortirem de l’av. 
Llibertat per anar en autocar al Teatre 
Romea de Barcelona a veure l’obra La 
casa de nines, 20 anys després, dirigida 
per Sílvia Munt amb l’Emma Vilarassau 
i en Ramon Madaula. Dintre de la pro-
gramació del Grec’19, un final diferent 
de l’obra mestra d’Ibsen de 1879. Preu 
30 euros (entrades + autocar) aprox.  
Inscripcions abans del 25 de maig Sra. 
Inma (matins) o Sra. Glòria (tardes).  

3r CICLE D’ESPECTACLES 
PER A LA MAINADA
“EL PETIT CASAL”

DIUMENGE 9. A les 11h al Jardinet del 
Casal, amb la guitarra a la mà i una 
maleta plena d’històries, la Caro Von 
Arend donarà vida a un munt d’aven-
tures i ens obrirà les portes del País 
dels contes, un món on creixerem ple-
gats. Preparats pel viatge?. Aportació: 
8 euros per família (Inclou vermut!!).

CURSOS I TALLERS  
DEL CASAL

Per inscriure-us a un Taller adreceu-vos 
directament al Monitor corresponent o 
bé a la Sra. Inma (matins) o Sra. Glòria 
(tardes). Per fer un Taller del Casal 
Cultural cal ser soci de l’entitat.
• ANGLÈS. Dilluns de 18 a 19.30 h. 
Dimecres de 18.00 a 20 h.
• CANT CORAL. Dimarts de 17.45 a 
19.15 h.
• HIPOPRESSIUS. Dilluns i Dimecres 
de 15.30 a 16.30 h. Dimarts de 9 a 10 h. 
Dijous de 10 a 11 h.
• INFORMÀTICA. De Dilluns a Dijous 
de 9 a 10.30 h. Dimecres i Dijous de 
10.30 a 12.00 h.
• IOGA. Dilluns i Dijous de 09.30 a 
10.30h. Dilluns i Dimecres 18.30 a 
19.30h.
• LABORS. Dilluns de 15 a 17.30h. 
Dimarts de 15 a 18 h.
• MEMÒRIA. Dilluns de 16.30 a 18 h.
• ÚS DEL TELÈFON MÒBIL. 
Dilluns i dimarts de 10.30 a 11.30   
i de 11.30 a 12.30 h.
• PILATES. Dijous de 9 a 10 h.
• PINTURA OLI I ACRÍLIC: Dimecres 
de 16 a 18 h.
• PINTURA ROBA: Dimarts i dijous de 
16 a 18 h.
• SARDANES: Dimarts de 19 a 20 h.

• SWING: Dijous de 19.15 a 20.15 h.
• TAI-XÍ XIKUNG: Dilluns de 17.30 a 
19h i de 19.30 a 20.45 h. Divendres de 
10 a 11 h.
• TONO PILATES: Dimecres de 19 a 
20.30 h.
• ZUMBA GOLD: Dilluns de 9 a 10 h.

SÍNDIC DELS SOCIS

Us recordem que el Sr. Àlvar Yañez és 
el Síndic dels Socis, per vehicular els 
suggeriments, queixes i/o felicitacions 
dels socis envers la Junta o el funcio-
nament del Casal en general. Mitjançant 
la sol·licitud d’una entrevista o bé amb 
un escrit que es pot dipositar a la bús-
tia corresponent, el Síndic us atendrà 
gustosament. No s’acceptaran anònims.

ACTIVITATS  
DEL CASAL ACTIU

• Cada dimarts i dimecres preparació i 
Taller de Manualitats a les 16.30 h.
• Cada dijous. Taller de psicomotricitat 
a les 17.30 h.
• Cada divendres. Bingo a la Sala d’Ac-
tes a les 17 h.

INFORMACIONS DE 
SECRETARIA

• PROTECCIÓ I ACTUALITZACIÓ DE 
DADES. Demanem a tots els socis que 
passin per Secretaria per actualitzar 
les dades i poder rebre correctament la 
Revista del Casal a casa, així com fer els 
tràmits de la LOPD.
• HORARIS DEL CASAL: De dilluns a 
divendres de 9 a 13 h i de 15 a 21 h. De 
13 a 15 h estarà obert només pel Servei 
de menjador.
• APARCAMENT PEL CASAL. Pels 
usuaris del Casal gratuït de 15 minuts al 
carrer Berenguer davant del pas zebra.
• ÚS DEL JARDINET PELS SOCIS. 
Feu-ne la petició a Secretaria, seguint 
el protocolcorresponent. En cap cas es 
permet l’ús per a una finalitat comercial 
o de negoci.
• ESTIGUES AL DIA A LES XARXES. 

CADA DIA DINAR AL 
CASAL!

De dilluns a divendres podeu venir a 
dinar al Casal al preu de 5,80 euros el 
menú. Les persones interessades han 
de fer la reserva abans de les 10h, 
telefonant al 93 593 11 74. Amb la col-
laboració de l’Obra Social de La Caixa,  
Cuinats Cecoc i persones voluntàries.

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

Telèfon i fax de secretaria:  93 593 11 74 

BUTLLETÍ JUNY 2019
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MONTORNÈS. Aquest dissabte l'Es-
pai cultural Montbarri va acollir 
la IV Mostra de Curtmetratges, 
la Gala Crispeta d'Or. La gala va 
servir per visionar els 12 curts 
presentats, sis dels quals eren de 
temàtica d'Igualtat i LGTBI+ i sis 
de temàtica lliure. Montbarri es 
va convertir en el famós teatre de 
Hollywood amb catifa vermella in-
closa per rebre als actors,  actrius, 
directors i directores dels curtme-
tratges. Aquests van arribar amb 
limusina i passaven per la catifa 
vermella signant autògrafs i fent-
se fotos amb el públic assistent. 

Tots els participants van rebre 
la Crispeta d'Or i com a novetat 
d'enguany es va fer entrega d'un 
premi del públic, amb les vota-
cions d'aquest de totes les projec-
cions. El guanyador va ser el curt 
d'acció Martin. La gala també va 

principal triada, igualtat i LGTBI+. 
Alhora valoren molt positivament 
que enguany han comptat amb 
més pressupost gràcies als pressu-
postos Kosmos. i

comptar amb actuacions musicals 
de l'Escola Municipal de Música.

Des de l'organització estan molt 
satisfets amb l'alta participació 
que hi ha hagut i amb la temàtica 

radio montornès

CINEMA EL CURT GUANYADOR EN LA VOTACIÓ DEL PÚBLIC VA SER EL CURT D'ACCIÓ 'MARTIN'

Èxit de participació a la gala de 
la Crispeta d'Or de Montornès

A LA CATIFA VERMELLA L'acte va comptar fins i tot amb limusina

El maltractament sobre l'escenari
La Fundació SURT va portar el passat dissabte l'obra Som Nostres a la Sala 
Fiveller de Mollet. L'espectacle era un show multidisciplinari format per 
una exposició, una conferència, un debat i una performance, a càrrec del 
col·lectiu TeatreVida que volia reflexionar sobre el rol de les dones 
sobrevivents de la violència masclista. i

ona cervera

ESCENA TEATREVIDA VA ACTUAR A LA SALA FIVELLER

L’escola de dansa Pas a pas de Martorelles va aconseguir cinc medalles, dues 
plates i tres bronzes en categoria de jazz i dansa urbana el passat diumenge en 
el concurs escolar de dansa New Talents Barcelona. Els grups de ball premiats 
estaven formats per nenes d'entre 6 i 13 anys. foto: Aj. MArtorelles

Cinc medalles per a l'escola Pas a pas

LA LLAGOSTA. El parc Popular de 
la Llagosta acullirà la 22a Festa 
Galega de l'Agrupación Cultural 
Galega. El tret de sortida serà el 
divendres a les 20 h amb la hissa-
da de la bandera, un sopar i una 
revetlla. El dissabte es realitza-
rà el 21è Campionat de petanca, 
una paella popular, actuacions 
de grups regionals i una revetlla 
amb l'orquestra Pensilvania. El 
diumenge conclourà la festa amb 
pirotècnia i altres activitats.

La Llagosta celebra 
durant tres dies la 
seva festa gallega

TRADICIONAL

dissabte 1

diumenge 2

divendres 31

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

Temps anticiclònic i cel 
serè, amb un augment 
de les temperatures que 
serà més evident en dies 
posteriors.

Continuarem amb aquest 
anticicló, que garantirà 
el cel serè i estabilitat 
atmosfèrica.  La tempera-
tura seguirà a l'alça.

Un altre dia d’anticicló i 
temperatures mínimes 
molt fredes. Com dissab-
te, les màximes aniran 
pujant gradualment.

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

DIJOUS, 23 24ºC 12ºC     20ºC              -  32 km/h SSE

DIVENDRES, 24 17ºC 13ºC 15ºC             16,6 15 km/h NE

DISSABTE, 25 23ºC 14ºC 19ºC              2,6  18 km/h SW

DIUMENGE, 26 25ºC       13ºC 22ºC             0,2               24 km/h WNW

DILLUNS, 27 24ºC 12ºC 20ºC              -                  35 km/h SSE 

DIMARTS, 28 20ºC 15ºC 18ºC              -  35 km/h SSE

DIMECRES, 29 22ºC 13ºC  19ºC              - 29 km/h SSE

Registres de la setmana * Dades a les 19 h de l’estació meteo de Mollet (Est. de França)
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Guia professional i de serveis per a la llar de Mollet i el Baix Vallès
Si vols anunciar-te en aquesta secció: publicitat@contrapunt.cat o 93 570 52 59 

Un gran magatzem per a professionals i 
particulars, a Pinturas Montcada
El Centro Decocenter Mo-
llet, del grup Pinturas y Su-
ministros Montcada, és un 
magatzem amb tota mena 
de pintures i eines per al 
seu ús adreçat tant a profes-
sionals com a particulars, 
així com també ho són els 
establiments que l'empresa 
té a Montcada i Sabadell. 
D'aquesta manera es pot ad-
quirir pintura de mides in-
dustrials així com pots més 
petits, adients per a l'àmbit 
domèstic. Concretament, els 
sectors de negoci que ofereixen als 
clients se centren fonamentalment 
en pintures, vernissos i annexos per 
decoració, indústria, automoció i ve-
hicles industrials.

Amb gairebé 45 anys treballant en 

el sector, Pinturas Montcada ofereix la 
millor qualitat, ideal, per exemple, per 
donar un nou toc de color als habitat-
ges durant aquest estiu. La mateixa 
empresa defineix la seva qualitat en 
els següents quatre factors: satisfac-

ció del client, preu competitiu, 
qualitat dels productes, i aten-
ció i tracte personalitzat.

D'altra banda, també destaca 
el magatzem central de 1.000 
metres quadrats al carrer Bea-
to Oriol de Montcada, dotat de 
sistemes tintomètrics automà-
tics d'última generació, depar-
tament de colorimetria amb 
espectofotòmetres, cabina de 
temperatura, elements de me-
dició i control de la qualitat que 
garanteixen la satisfacció dels 
clients.

PINTURAS MONTCADA
Can Fábregas, Local 8 - MOLLET

Tel. 93 570 13 49

www.pmontcada.com

El sofà és molt utilitzat per tota la 
família, i per això, per mantenir-lo 
sempre com nou, és important saber 
com netejar-lo. En primer lloc s'ha de 
retirar la pols, les molles de pa o de 
galetes i tot allò que interfereixi en la 
neteja a fons del sofà. Per fer això, cal 
passar-hi l’aspiradora o un raspall.

En segon lloc, cal aplicar els pro-

ductes de neteja, com per exemple 
un producte casolà fet a base d’un 
litre d’aigua i mitja tassa de vinagre 
blanc. Una vegada feta la barreja, cal 
posar-la sobre la taca, fregar amb un 
drap de tela blanca i deixar assecar. 
Després d’això, passeu-hi un raspall 
de pues suaus i toves.

Si el sofà té taques de tinta, és im-

Netejar el sofà de manera fàcil portant distingir quin tipus de tinta 
és. Si es tracta de tinta rentable, amb 
només una mica d’aigua i sabó es pot 
eliminar la taca. En canvi, si es trac-
ta de tinta no rentable, caldrà més 
esforç: mullar un cotó amb una mica 
d’alcohol, aplicar-ho sobre la taca i 
fregar amb un drap blanc fins a elimi-
nar la tinta. 

Òbviament, també hi ha productes 
comercials que poden ajudar a netejar 
l’entapissat del sofà. aMic - tot sant cugat
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ENTREPANS TORRADES · CARN A LA BRASA
VINS · TAPES I MÉS...

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

Especialitats
Ibèriques

Gaudeix
de les nostres

RESERVA TAULA

LA LLAGOSTA
LA FAMILIA
Menú i carta
c/ Estació, 5
93 182 24 85
VOSTRA VITE
Restaurant pizzería
Estació, 7
93 560 24 82

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

MOLLET
ANALÒGIC
Vins, tapes i entrepans
Anselm Clavé, 11
93 544 50 81
CAL MARFÀ
Cuina casolana 
i tradicional
Prat de la Riba, 13
93 593 00 04 
CERVECERIA RÍVOLI
Tapes casolanes 
i menú diari
c. Agricultura, 9
93 570 57 57

CHINA TOWN 
Cuina xinesa
Av. Burgos, 61
93 570 66 46 
93 511 34 83
EL GARBÍ
Entrepans i tapes
Pompeu Fabra, 20
93 593 49 28
EVA
Cuina tradicional
Avda. Gaudí, 62
93 593 21 16
KENFIR
Braseria 
Joaquim Mir, 57
93 570 85 93
LA LLAR D’EN TARIEL
Braseria - Cafeteria
Pompeu Fabra, 42
93 570 05 46
LA MARIETA
Cuina Mediterrània
Plaça de l’Esglèsia, 9
93 593 31 83
LES PRUNERES
Cuina casolana 
i tradicional
La Pau, 48
93 593 38 69
PITAPES
Vermuts i tapes d'autor
Jacint Verdaguer, 6
93 593 72 22

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

PARETS
MOLÍ DE VENT 
Cuina casolana 
Garbí, 17
93 562 16 34
LLEVANT PARK
Entrepans especials 
Tenes, 1
93 562 14 28
 
SANT FOST
CASTANYERS
Cuina catalana
Camí Castanyers, s/n 
(La Conreria)
93 593 00 42
EL XARAGALL
Cafeteria - Catering
Plaça de la Vila, 2
644 44 36 08

Guia de restaurants

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

Cocina variada
distinta cada día

Productos de
PROXIMIDAD

SLOW COOKMENÚ DIARIO

MENÚ
EJECUTIVO

CARTA
Fin de semana
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Els comerços i serveis de proximitat 
ELS TROBAREU A

REALE VIDA RISC

ASSEGURANCES DE VIDA
RISC, PER A LA VIDA REAL
Perquè la vida també és cuidar dels teus millors projectes.
Ens agrada la vida tal i com és, per això l’assegurem.

COBERTURES
Defunció n Incapacitat Permanent absoluta n Incapacitat Per-
manent Total n Defunció per Accident n Incapacitat Permanent 
Absoluta per Accident n Malaltia Greu/ Malaltia Greu Terminal n 
Depedència Severa i Gran Dependència n Defunció per Accident 
de Circulació n Incapacitat Permanent Absoluta per Accident de 
Circulació

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

T.935 705 462
F.935 796 123 

ASSEGURANCES
ASSEGURANCES PER A LA VIDA REAL

Martorelles  i Sant Fost
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