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CONSTITUCIÓ DELS NOUS AJUNTAMENTS · Martorelles

MARTORELLES. Amb la tranquil·litat 
que suposa una majoria absoluta 
de set regidors i amb el bon ambi-
ent que ha caracteritzat el darrer 
mandat a l'Ajunament, dissabte, 
Marc Candela va ser reelegit al-
calde de Martorelles en un ple 
d'investidura plàcid al celler de 
Carrencà. Durant la primera ses-
sió plenària del nou mandat, Can-
dela va ser l’únic que va presentar 
la seva candidatura a batlle. La 
resta de formacions –dos edils 
del PSC-MAPM, un d’UxM i un de 
Martorelles en Comú-Podem– van 
votar en blanc, sense presentar 
cap candidat.

En el seu discurs d’investidura, 
l'alcalde, que repetia al càrrec, 
destacava el doble fil que suposa 
ser batlle amb una majoria abso-
luta després dels resultats del 26 
de maig. “Som conscients de les 
esperances i confiança diposi-

tada en nosaltres, però també 
de l’expectativa de com gesti-
onem aquesta àmplia majoria. 
La història del nostre poble és 
agredolça en aquest sentit, per 
això ens comprometem des 
d’ERC a obrar amb els mateixos 
valors d’humilitat, empatia i 
treball, que ens han permès en 
vuit anys passar de zero regi-
dors, a tres el 2015 i ara a set”, 
destacava Candela.

L’alcalde va agrair la tasca dels 
seus companys de govern local 
en el passat mandat, PSC, MAPM i 
ICV-EUiA i va voler estendre la mà 
a les formacions de l’oposició per 
“governar per a tots”, deia. En 
aquest sentit, ja fa dies que ERC 
va presentar a la resta de forces 
de la corporació municipal el seu 
projecte de "cogovernabilitat" que 
consisteix en oferir-los la possi-
bilitat de participar en diferents 

coincidir en afirmar en la necessi-
tat d'arribar a acords pel bé comú 
del municipi. Assumpta Pastor, 
portaveu del principal grup de 
l’oposició, PSC-MAPM, ha remar-
cat l’acord “històric de fa quatre 
anys”, i ha avançat que ara el seu 
paper serà “fiscalitzar al nou go-
vern pel bé del poble”. En aquest 
sentit, Margarita Casanovas, 
d’Units per Martorelles, s’ha po-

sat a disposició del nou equip de 
govern però ha avisat: “Si alguna 
cosa no ens agrada ho direm”.
Pel que fa Juan Francisco García 
Caba, de Martorelles en Comú-Po-
dem, ha lamentat els perills de la 
majoria absoluta, tot i que con-
fia que amb l’oposició s’arribin a 
acords “de consens, diàleg i coo-
peració”.. i j.l. rodríguez beltrán 

Candela es compromet 
a governar amb "treball, 
empatia i humilitat"

òrgans tant municipals com 
supramunicipals. “Hem ofert 
als grups de l’oposició llocs 
de representació en man-
comunitats, consorcis 
i consells consultius 
que esperem en les 
properes setmanes s’aca-
bin d’enllestir”, exposava.

Prioritats del mandat
L'alcalde va fixar algunes de 
les prioritats que cal enllestir en 
els propers quatre anys, com ara 
el nou pavelló d’esports, la passe-
ra del carrer Comerç, la reforma 
de la masia Carrencà, el nou Pla 
Urbanístic o la construcció de pi-
sos de lloguer per a joves. A més, 
Candela mostrava el seu desig de 
seguir treballant “per la llibertat 
dels presos polítics i la tornada 
dels exiliats”.

La resta de formacions van 

NOVA CORPORACIÓ  Els regidors que formen el consistori martorellenc després del ple d'investidura

j.l.r.b. MARC CANDELA

Alcalde
Administració Central
Espais públics
Educació i Infància
Estalvi energètic

JOAN MARC FLORES

1r tinent d’alcaldia
Economia
Medi Ambient
Industria i treball

ANNA NOGUERES

2a tinenta d’alcaldia
Participació
Gent Gran
Salut
Turisme

ROGER PARERA

3r tinent d’alcaldia
Convivència i seguretat
Comerç
Comunicació, Tecnologies i Innovació

MÒNICA GARCIA

Cultura
Afers Socials

MIREIA ASTIVILL

Joventut
Igualtat
Cooperació

GERARD DEL CAÑO

Urbanisme i mobilitat
Esports
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CONSTITUCIÓ DELS NOUS AJUNTAMENTS · Sant Fost de Campsentelles

"Entre la meva 
pròpia consciència i 
la disciplina de partit, 
vaig triar la primera"

"Vam mantenir 9 reunions 
amb el PSC i vam 
arribar a concretar acords 
pel govern del canvi"

"Una trànsfuga ha accedit 
a l'alcaldia de Sant Fost 
amb l'aquiescència de sis 
regidors còmplices"

"Cal reconèixer la 
solidaritat d'ERC que va 
apostar per la candidata 
més transversal"

MARIA JOSÉ SÁNCHEZ

ERC-JXSF

IUSF

EN COMÚ PODEM

PSC

A.A.

INCREDULITAT Maria José Sánchez minuts després de ser escollida com a nova alcaldessa de Sant Fost

Maria José Sánchez, 
l'alcaldessa trànsfuga: 
aplaudida i vilipendiada
El dissabte Montserrat Sanmartí havia de tornar a ser 
investida alcaldessa de Sant Fost. La d'IUSF havia obtin-
gut el suport del PSC el dijous i amb 7 regidors de 13 
en tenia prou per ocupar el lloc. Malgrat això, la cap 
de llista socialista, Maria José Sánchez, en mig del ple, 
abandonava el partit i de la mà d'ERC-JxSF i SF En Comú 

Podem, obtenia els vots suficients per convertir-se en 
la nova alcaldessa. El poble s'instal·lava en la crispació 
davant l'acte que alguns titllaven de transfuguisme i 
altres de valentia, mentre els Ajuntaments de Mollet i la 
Llagosta, tots dos socialistes  trencaven relacions insti-
tucionals amb el de Sant Fost.

SANT FOST. Com en qualsevol elec-
ció, el 26 de maig, tots els partits de 
Sant Fost van guanyar. IUSF era la 
primera força i ERC-Junts per Sant 
Fost assegurava que podria sumar 
amb PSC i SF En Comú Podem per 
fer un govern alternatiu. Absolu-
tament ningú sabia que de tots els 
possibles alcaldables, triomfaria la 
candidata menys plausible.

La nit del 13-J
A les 23.30 h el PSC fa públic un 
comunicat. Després de mantenir 

reunions amb IUSF per una banda 
i ERC-JxSF i Podem per l'altra, l'as-
semblea socialista decideix per 
majoria absoluta, fer alcaldessa 
de nou a Sanmartí. A aquella re-
unió hi assisteixen pesos pesants 
del socialisme a la comarca que no 
veuen amb bons ulls un pacte amb 
anticapitalistes i independentis-
tes. En conèixer la notícia, des de 
les files d'ERC-JxSF hi ha decepció 
perquè segons afirmen "s'han 
mantingut fins a 9 reunions" i 
en aquestes trobades "s'han con-

cretat acords documentalment" 
per formar un "govern de canvi".

Matinada del 14-J
Segons expliquen des del PSC, la 
cap de llista del partit, Maria José 
Sánchez, ha votat a favor d'inves-
tir a Sanmartí. Amb tot, ella quan 
arriba a casa s'adona del seu "er-
ror" i pensa que ha estat utilitza-
da pel seu partit que havia promès 
durant la campanya promoure un 
canvi a Sant Fost. "Vaig veure les 
seves llàgrimes", explicarà el seu 

marit dies més tard. Sánchez no 
dormirà en tota la nit pensant com 
evitar la reelecció de Sanmartí.

Matí del 14-J
La cap de llista del PSC truca als 
representants d'ERC-JxSF i SFeCP 
per oferir el seu vot en contra 
d'IUSF. Queda menys d'un dia per 
al ple d'investidura i es plantegen 
totes les possibilitats; és un dia 
frenètic. Finalment s'acaba esco-
llint l'opció més transversal: Sánc-
hez serà alcaldessa amb el suport 
de les dues forces. "Cal reconèi-
xer la solidaritat d'ERC que tot 
i ser la força més votada de les 
tres, ha apostat per la candida-
ta més transversal", dirà Albert 
Bastida, cap de llista de SFeCP.

El ple del 15-J
Només set persones a Sant Fost, 
els regidors de tots els partits ex-
cepte els d'IUSF, saben que María 
José Sánchez serà alcaldessa.

Sánchez pronuncia el seu dis-
curs de recollida de l'acta de re-
gidora i salten totes les alarmes 
quan anuncia que abandona el 
PSC. Aleshores la regidora no ads-
crita presenta la seva candidatura 
a l'Alcaldia i gràcies als vots d'ERC-
JxSF i SFeCP es converteix en al-
caldessa. L'acte trànsfuga agafa 
per sorpresa IUSF que demana 
explicacions a un PSC que encara 
està més atònit. Sanmartí aban-
dona l'Ajuntament ràpidament i 
esclaten els aplaudiments d'una 
part del públic. Carles Miquel, Al-
bert Bastida i Sánchez s'abracen, 
potser encara poc conscients de 
la tempesta que es desencadenarà 
els següents dies. La nova alcal-
dessa abandona l'Ajuntament en 
un cotxe conduït pel seu marit a 
correcuita entre crits de "traïdo-
ra" i els aplaudiments dels seus 
nous socis de govern.

La resposta el 16-J
IUSF i el PSC han estat noquejats, 
però poc triguen a refer-se. Des de 
les files del partit de Montserrat Continua a la pàgina 5 

Sanmartí es fa públic un comuni-
cat en el qual s'afirma que "una 
trànsfuga ha accedit a l'Alcaldia 
de Sant Fost amb l'aquiescència 
de sis regidors còmplices de la 
seva manca de valors i de com-
promís ètic". Així mateix Inde-

"El comportament de  
M. José Sánchez vulnera 
tots els nostres principis 
democràtics"
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A.A.

CRISPACIÓ Quan Sánchez va abandonar el consistori el dissabte, algunes persones van cridar-li "traïdora"

pendents afirma que actituds com 
la de Sánchez han de ser "bande-
jades per sempre del joc polí-
tic". Amb tot asseguren seguiran 
"treballant des de l'oposició". 
Per la seva banda, el PSC anuncia 
que ha expulsat la seva cap de llis-
ta i assegura que desconeixia "les 
converses paral·leles que María 
José Sánchez havia dut a terme". 
"El seu comportament vulne-
ra tots i cadascun dels nostres 
principis democràtics, ètics i 
morals", afegeixen. El més con-
tundent arribar al final de la nota: 
"Ens reservem el dret d'em-
prendre accions legals contra 
María José Sánchez i li exigim 
que torni l'acta de regidora".

La crispació del 17-J
Més d'un centenar de persones es 
reuneixen davant de l'Ajuntament 
entre les 10.30 del dilluns per do-
nar suport a Montserrat Sanmartí 
que, ara com a oposició torna al 
consistori per recollir objectes per-
sonals. Des d'ERC-JxSF i SFeCP es 
manté un silenci total. La nova al-
caldessa tampoc compareix públi-
cament mentre les xarxes socials 
bullen. Els d'una banda critiquen 
amb duresa la regidora trànsfuga, 
mentre que els de l'altra es feli-

citen per haver destronat a IUSF 
després de 26 anys governant.

19-J: Més enllà del poble
El conflicte traspassa les fronte-
res del poble quan l'alcalde de 
Mollet, el socialista Josep Monràs, 
decideix trencar relacions insti-
tucionals amb el nou govern de 
Sant Fost. Monràs tot i acceptar 
la legalitat del nomenament de 
María José Sánchez, afirma que 
"en cap cas es pot acceptar el 

transfuguisme com a pràctica 
democràtica i com a vehicle per 
aconseguir fins pels quals no 
s'ha estat votat i escollit pels 
ciutadans i ciutadanes". L'ende-
mà l'alcalde de la Llagosta, Óscar 
Sierra del PSC, seguirà l'exemple 
del seu homònim molletà. Segons 
informen des de l'Ajuntament de 
la capital baixvallesana, la suspen-
sió de relacions significa que no es 
plantejarà "cap mena d'iniciativa 
conjunta i aquells compromisos 

que ja estaven signats entre els 
dos ajuntaments, a no ser que 
hi hagi alguna clàusula que ho 
permeti, es mantindran".

Serà també dimecres quan apa-
reguin pintades en un mur de Sant 
Fost en les quals es demana la di-
missió de Sánchez. Davant els gra-
fits, Sanmartí demana calma a tra-
vés de xarxes socials. "L'incivisme 
mai no és la solució d'un conflicte 
polític com el que estem patint 
aquests dies", diu l'exalcaldessa.

Sánchez trenca el silenci el 20-J
Maria José Sánchez decideix fer 
un comunicat públic quasi una 
setmana després de ser nomena-
da alcaldessa. En el seu escrit car-
rega durament contra IUSF i as-
senyala que ha governat amb "un 
estil arbitrari" i ha prioritzat "els 
interessos d'uns pocs per sobre 
de l'interès col·lectiu". "Des del 
PSC em van intentar convèncer 
per tal de donar suport a IUSF 
per raons que no compartia", 
afegeix. "Entre la meva pròpia 
consciència i la disciplina de 
partit, vaig triar la primera", diu 
l'alcaldessa.

ERC-JxSF i SFeCP també trenquen 
el seu silenci per assenyalar al PSC 
com a responsable de no voler un 
govern de canvi i de passar per so-
bre dels ideals de la seva candidata.

El futur de Sant Fost
Els pròxims mesos a Sant Fost no 
seran senzills. Aïllat de Mollet i la 
Llagosta i amb una oposició ex-
tremadament bel·ligerant la go-
vernabilitat serà molt difícil per 
a Sánchez, ERC-JxSF i SFeCP. Sant 
Fost: el poble dels set alcaldes en 
pocs mesos, de l'alcaldessa trànsfu-
ga, l'únic poble de Catalunya on ERC 
i JxCAT van de la mà. Un capítol més 
en l'estranya i gens fàcil història po-
lítica sanfostenca.  a. alexandre

ve de la pàgina 4 

CONSTITUCIÓ DELS NOUS AJUNTAMENTS · Sant Fost de Campsentelles
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conductcan
93 433 06 50 
www.conductcan.com
Masia Can Patiràs
08183 Lliçà de Vall

A la nostra residència treballem per a que el teu gos 
se senti com a casa. En un entorn ideal en plena 
natura, el teu millor amic rebrà un servei integral i 
exclusiu de benestar i salut de la mà dels nostres 
professionals.

I tu, ja gaudeixes del teu gos?”

Escola d’educació 
i residència canina

EL CANDIDAT DEL PSC REVALIDAVA L'ALCALDIA GRÀCIES A SER LA FORÇA MÉS VOTADA DESPRÉS QUE LES NEGOCIACIONS PER UN GOVERN ALTERNATIU NO FRUCTIFIQUESSIN

Monràs inicia el seu quart 
mandat com a alcalde a Mollet

l.o.

MOMENT SOLEMNE  Monràs instants abans de rebre la vara d'alcalde

MOLLET. Cap sorpresa durant el ple 
d'investidura del nou consistori 
molletà. Josep Monràs, del PSC, 
continuarà sent l'alcalde de Mollet 
els propers quatre anys, després 
que dissabte revalidés l'Alcaldia 
com a força més votada i sense 
cap altre candidat que sumés una 
majoria absoluta de vots. Un ple 
de discursos farcits de bones in-
tencions que apel·laven al diàleg 
entre totes les forces al consistori 
i el treball conjunt i de consens.
Després de les negociacions fa-
llides per conformar un govern 
alternatiu al del PSC entre Ara 
Mollet, Mollet en Comú i Junts per 

Mollet –que malgrat els intents 
d'última hora no aconseguien el 
suport imprescindible de Podem– 
tots els grups municipals van pre-
sentar el seu propi candidat. 

En el seu discurs d'investidura, 
Monràs va oferir mà estesa a tots 
els grups municipals per obrir un 
diàleg: "Haurem de tenir capa-
citat d'escoltar moltes de les 
propostes dels seus programes 
i que vostès també escoltin les 
del PSC", interpel·lava a la resta de 
grups. L'alcalde va assegurar que 
el PSC ha demostrat "voluntat i 
capacitat de diàleg i consens", en 
referència als darrers quatre anys, 

en què ha governat en minoria i va 
oferir "pluralitat i deixar de ban-
da fronteres i murs que sembla 
que alguns no volen trencar".

Monràs va fer un al·legat a favor 
de la convivència i va asseverar 
que "és l'element més preuat i 
no es pot trencar de cap de les 
maneres ni per part de ningú i 
faré el que estigui a les meves 
mans perquè no es trenqui".

Per la seva part, els portaveus 
de tots els grups municipals tam-
bé van manifestar la seva voluntat 
d'arribar a acords per la ciutat. En 
el seu discurs, el candidat d'Ara 
Mollet ERC MES, Oriol López, i 

cap de l'oposició defensava les 
negociacions per un govern al-
ternatiu. "Ho hem intentat", va 
dir i també va retreure a Podem 
el seu posicionament: "Va néixer 
per transformar i a Mollet no ha 
estat la seva prioritat". López es 
va tornar a erigir com la "clara al-

ternativa per governar Mollet" i 
es va oferir al PSC "tot i el passat 
convuls" per treballar de manera 
conjunta tot i que amb un adver-
timent: "Som la segona força al 
consistori i caps de l'oposició i 
demanem respecte", va conclou-
re. i laura ortiz 

SANTA MARIA DE MARTORELLES. 
Després del principi d'acord que 
es feia públic divendres entre ERC 
i Fem Santa Maria, dissabte es for-
malitzava el nou govern de canvi 
a Santa Maria de Martorelles, que 
substituirà l'executiu d'ICV-EUiA 
després de vuit anys al govern. Les 
dues formacions van arribar a un 
acord de governabilitat "compar-
tida i paritària" pels propers qua-
tre anys a l’Ajuntament de Santa 
Maria de Martorelles.

Així doncs, d'acord amb aquest 
pacte, ERC, amb Luisma Pintor al 
capdavant, assumirà l'Alcaldia el 
primer període de dos anys del 

L'ACORD ENTRE ELS DOS REGIDORS D'ERC I ELS DOS DE FEM SANTA MARIA DESBANCA EL GOVERN D'ICV-EUIA, DESPRÉS DE VUIT ANYS A L'EXECUTIU LOCAL

Pintor (ERC), alcalde de Santa 
Maria els propers dos anys 

mandat i Fem Santa Maria ho farà 
en la segona part, una mostra, se-
gons Pintor que expressa que "la 
responsabilitat per treballar 
per part del dos grups està per 
sobre de la personalització de 
la figura d'alcalde", diu l'alcalde, 
qui promet un govern "del poble, 
obert i participatiu".

El nou alcalde, que substitueix 
Julián Trapero (ICV-EUiA), consi-
dera que s'ha arribat a un acord 
"amb el millor consens en quant 
a responsabilitats en la gestió 
del municipi i a partir de les 
capacitats personals de cada 
regidor per tal d'activar el més 

aviat possible la legislatura".
Així doncs el govern estarà for-

mat per Pintor i Josep Vilaret, com 
a representants d'ERC, i per Rodolf 
Casas i Oriol Vallbona, de Fem San-
ta Maria. El nou alcalde lamenta 
l'absència de dones en l'executiu 
local, un fet que atribueix als "rols 
socials que han de canviar pel bé 
de les generacions futures. Ne-
cessitem més dones a espais de 
responsabilitat. Amb tot tenim 
el ferm compromís de treballar 
en clau feminista", assegura.

Segons apunten les dues forma-
cions, per tal de portar endavant 
el mandat, s’ha preparat un docu-

ment amb les línies bàsiques d’ac-
tuació i els objectius de l’equip de 
govern.

Per la seva part, els represen-
tants de Santa Maria en Comú, 
Olívia Mones, David Escartín i Pa-
trícia Cano restaran a l'oposició els 

propers quatre anys, una etapa, 
que segons Mones entomen "dis-
posats a seguir treballant en 
clau municipal, vetllant pel que 
passa i necessita el nostre poble, 
amb la mateixa dedicació i ga-
nes que fins ara". i

lídiA cAlvet

NOU GOVERN  D'esq. a dreta, Vilaret, Casas, Pintor i Vallbona

CONSTITUCIÓ DELS NOUS AJUNTAMENTS
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CONSTITUCIÓ DELS NOUS AJUNTAMENTS

MONTMELÓ. Pere Rodríguez (PSC) 
ha passat per primer cop la prova 
de les urnes després que substituís 
Antoni Guil un any abans d'acabar 
el mandat. Dissabte, el candidat so-
cialista era investit alcalde per als 
propers quatre anys en una Sala de 
la Concòrdia, plena a vessar, gràci-
es als vots dels sis regidors del PSC. 
Tanmateix, governarà en minoria, 
només amb els vots dels sis regi-
dors socialistes. La resta de càrrecs 
electes van votar, respectivament, 
els caps de llista de les seves forma-

cions polítiques.
Tot i que la intenció és iniciar 

la primera part del mandat en 
minoria, Rodríguez assegura que 
passat l'estiu es reunirà nova-
ment amb tots els partits del con-
sistori. "Em proposo parlar amb 
tothom per buscar acords", diu, 
amb dos objectius principals: la 
redacció del Pla d'Actuació Mu-
nicipal (PAM) "abans d'acabar 
l'any" i dels pressupostos del 
2020. Tot i estar en minoria, es 
mostra confiat que "amb diàleg 

EL CANDIDAT SOCIALISTA PERE RODRÍGUEZ AVANÇA QUE DESPRÉS DE L'ESTIU ENCETARÀ CONVERSES AMB LA RESTA DE GRUPS PER ESTUDIAR POSSIBLES ACORDS  

El PSC governarà,
inicialment, en 
minoria a Montmeló  

AjuntAment de montmeló

NOU CONSISTORI  Els regidors dels quatre grups municipals que conformen la corporació municipal

i explicant-ho tot bé" no serà 
complex arribar a acords amb 
Canviem Montmeló, Fem Mont-
meló i ERC.

Per la seva banda, Jordi Manils, 
cap de llista de Canviem Montme-
ló (i cap de l'oposició), aposta per 
"un govern de concòrdia amb el 
màxim de grups polítics d'es-
querres". Com que "a Montmeló 
hi ha quatre forces polítiques 

i les quatres són d'esquerres", 
Manils veuria amb bons ulls un 
equip de govern que inclogués 
tots els partits del consistori. Tot 
i que seria una situació poc habi-
tual, el cap de llista de Canviem 
assegura que "seria un govern 
amb molta gent disposada a 
col·laborar i a aportar les seves 
visions diferents". A més, creu 
"fermament" que amb el màxim 

de visions "és més fàcil trobar 
les solucions encertades".

El consistori el formen Pere 
Rodríguez, Ariadna Ojeda, Lluís 
Esteban, Mar Hernández, Alfonso 
Jiménez i Marta Ibañez (PSC); Jor-
di Manils, Marcel Comas, M. Cruz 
Ramal i Alba Serrano (Canviem 
Montmeló); Pep Benach i Silvia 
Guerrero (Fem Montmeló), i Al-
bert Monserrat (ERC). i

PARETS. Jordi Seguer (Ara Parets 
ERC) va ser nomenat alcalde de 
Paret, una investidura que trenca 
amb 36 anys de governs socialis-
tes a Parets. Seguer va arrencar 
el seu primer discurs com a batlle 
amb un agraïment cap els dos par-
tits que han fet possible el canvi a 
l'Alcaldia amb els seus vots: Su-
mem Esquerres a Parets i Parets 
per la República.

A més de Seguer (amb 9 vots), 
també van presentar candidatura 
a l'Alcaldia el socialista Francesc 

EL CANDIDAT D'ARA PARETS ERC ERA INVESTIT ALCALDE DISSABTE DESPRÉS DE L'ACORD RUBRICAT AMB SUMEM ESQUERRES A PARETS I PARETS PER LA REPÚBLICA

El tripartit liderat per Seguer 
(ERC) acaba amb 36 anys de 
governs del PSC a Parets

Juzgado (7 vots) i el cap de llista de 
Ciutadans, Manuel Losada (1 vot). 

El ja nou alcalde va assegurar 
que "l'acord té com a prioritat 
canviar les maneres de fer de 
l'Ajuntament" i va afegir que en-
tre ERC, Sumem i Parets per la Re-
pública coincideixen "en el 85% 
de les propostes del programa 
electoral". De fet, Seguer explica-
va que ja durant aquest mandat i 
des de l'oposició, s'havien treba-
llat moltes propostes en comú.
Els portaveus dels partits a l'opo-

sició, el fins ara alcalde, Francesc 
Juzgado, i Losada, van felicitar 
Seguer, a qui van demanar que el 
nou govern "treballi per a tots 
els paretans i les paretanes". 
En aquest sentit, el nou batlle va 
assegurar: "La nostra obsessió 
serà Parets" i va asseverar que 
el nou govern del municipi "no 
és independentista, tot al con-
trari, és un govern que estarà 
al costat de la gent que pateix 
en l'àmbit social, però també de 
la gent que està patint com el 

nostre convilatà Jordi Turull", i 
afegia: "És un govern que prio-
ritzarà realment les necessitats 
que té Parets i una de les fites 
que tindrà serà l'elaboració del 
Pla d'Actuació Municipal".

Amb la constitució del consisto-

ri, arriba "el canvi reclamat" en 
paraules de Seguer, qui també va 
tenir un record per Antoni Arimon, 
l'últim alcalde republicà de Parets. 
Ara, 80 anys després, el municipi 
tornarà a tenir un alcalde d'Es-
querra Republicana. i s.c.

s.c.

SALUTACIÓ  L'exalcalde, Francesc Juzgado, felicitava Seguer
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Especialistes en accidents de trànsit
Dret hipotecari i cessions de crèdit 
Divorcis - Desnonaments 
Llei 2ª oportunitat - Pensions d’invalidesa

Av. Burgos, 29 1ª planta 
Mollet  del Vallès

Tel. 93 570 73 09 
www.bufetespanol.com

BUFET ESPAÑOL MOREDA
ADVOCATS

è

SOCIETAT Aj. montornès

Setmana de l'energia a Montornès
Fins al 28 de juny, l'Ajuntament promou diverses activitats relacionades 
amb l'estalvi energètic i la sostenibilitat. Les activitats s'adrecen bàsicament 
a la població més jove amb accions amb escolars i els participants al  
Casal d'Estiu. D'altra banda, la primera planta de l'Ajuntament acull 
aquesta setmana l'exposició Treballem per una energia sostenible.

1.500
SÓN LES FIRMES QUE LA PLATAFORMA EN 
Defensa de la Sanitat Pública al Baix Vallès ha 
lliurat al Departament de Salut en el marc de la 
campanya Donem vida a l'atenció primària.

Les obres d'adequació de
l'equipament avancen a

bon ritme i es preveu que 
acabin durant la tardor

MOLLET / BAIX VALLÈS. El Departa-
ment de Justícia de la Generalitat 
ha assumit la petició feta per la co-

l.o.

EQUIPAMENTS  EL DEPARTAMENT PROPOSA AMPLIAR AMB 500 METRES QUADRAS L'ACTUAL ESPAI QUE S'ESTÀ ADEQUANT A CAN FÀBREGAS NOU

Justícia gestiona la creació d'un espai 
per a fiscals als nous jutjats de Mollet

EN OBRES Els treballs dels futurs jutjats avancen dins el calendari previst per Justícia

munitat judicial molletana i està 
gestionant una ampliació d'espai 
als futurs jutjats de Mollet del Va-

llès, que aculli una subseu de Fis-
calia a la ciutat. 

La conselleria ha efectuat l'estu-
di funcional i d'adequció del nou 
espai i ha traslladat a la Direcció 
General de Patrimoni de la Gene-
ralitat, depenent del Departament 
d'Economia del govern català, la 
proposta per ampliar el contracte 
de lloguer amb 500 metres qua-
drats més que es destinarien a la 
Fiscalia. "És Patrimoni qui ha 
de determinar la viabilitat de 

la proposta que està estudiant 
i que dependrà de la disponi-
bilitat pressupostària", apunta 
Joan Abad, secretari de Relacions 
amb l'Administració de Justícia, 
qui afegeix, però, que la resolució 
arribaria a partir del 2020, quan 
es preveu que les obres del jutjats 
ja estiguin enllestides.

Projecte inicial amb mancances
La planificació inicial dels nous 
jutjats que s'estan habilitant a uns 
locals de lloguer a Can Fàbregas 
Nou no comptava amb un espai 
que permetés traslladar-hi l'equip 
de fiscals, que actualment treballa 
des de la delegació de Granollers. 
Davant aquesta mancança, tant 
Fiscalia, com l'aleshores jutge 
degà de Mollet, José María Asen-
cio, i l'Ajuntament reclamaven 
l'existència d'un espai suficient 
perquè hi poguessin treballar 
els cinc fiscals. "La idea és que 
l'equip no hagués de continuar 
a Granollers i es pogués tras-
lladar a Mollet per agilitzar la 
feina. Però el projecte només 
preveu un despatx com el que 
tenim ara però amb finestra", 
assegurava aleshores Asencio.

Abad considera que la petició 
és "justa". "El nou espai per-
metrà una major coordinació i 
eficiència de l'administració de 
justícia al partit judicial de Mo-

llet", explica Abad, qui apunta que 
en el primer projecte "vam donar 
servei al que consideràvem pri-
oritari i essencial".

Obres complint calendari
Al desembre de 2018, comença-
ven les obres d’adequació de l’im-
moble de Can Fàbregas que acolli-
rà els nous jutjats de Mollet i que 
està previst que estiguin enllestits 
durant la tardor d'aquest any. Se-
gons Abad, els treballs avancen 
segons el termini previst i espera 
que el nou equipament es pugui 
posar en marxa abans d'acabar 
l'any. 

Justícia va llogar el local de Can 
Fàbregas per un import de 29.000 
euros mensuals, que pagarà du-
rant 20 anys. Les obres d’adequa-
ció van a càrrec del propietari de 
l’edifici i el departament hi instal-
larà posteriorment el mobiliari i 
els equips informàtics.  

El nou edifici permetrà agrupar 
en un mateix espai els jutjats i el 
Registre Civil, que actualment es-
tan ubicats en diferents punts de 
la ciutat. Can Fàbregas disposarà 
de 2.800 m2 de superfície en dues 
plantes: planta baixa (1.408 m2) i 
planta primera (1.391 m2). En to-
tal, els jutjats de Mollet guanyaran 
uns 700 m2 d’espai respecte de les 
dependències actuals. i laura ortiz
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MOLLET DEL VALLÈS

11/06 Elena Robello Estradera 91 anys

11/06 Rosario Vaquero Gutierrez 85 anys

13/06 Mercedes Hernandez Segura 96 anys

16/06 Antonio Dionisio Reyes 76 anys

16/06 Nicolas Gil Tribaldo 96 anys

MARTORELLES

13/06 Antonio Aledo Muñoz 63 anys

PARETS DEL VALLÈS

13/06 Ricardo Avelino Fernandez Ramirez 62 anys 

SANT FOST DE CAMPSENTELLES

15/06 Juan Buendia Garcia 90 anys

Dades facilitades per la Funerària 
Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols

Defuncions

10/06 Adrià Catalán Pérez (Mollet del Vallès)

11/06 Anaïs Guzmán Pont (Bigues i Riells)  

12/06 Arya Valverde Boso (Parets del Vallès)

13/06 Unai Domínguez García (Mollet del Vallès)

15/06 Bruno Romero Moreno (Santa Perpètua)

15/06 Valeria Perales Kostyuk (La Llagosta)

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

consentiment dels pares per ser publicats)

Naixements

Dissabte, 22 de juny de 2019
A les 13.30 h: Resum informatiu de la setmana
Diumenge, 23 de juny de 2019
A les 22h: La Jornada de diumenge
Dimarts, 25 de juny de 2019
A les 20.30h: Parlem-ne, amb Susanna Aguilera 
Dijous, 27 de juny de 2019
 A les 20.30h: Visions, amb Alba López

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

s.c.

EQUIPAMENTS  EL NOU SERVEI FUNCIONARÀ MITJANÇANT LA RADIOFREQÜÈNCIA I ESTÀ SUBVENCIONAT PER LA DIPUTACIÓ

La biblioteca ja disposa
d'un nou servei d'autopréstec

MARCEL COMAS  Fent servir l'aparell

treu una feina rutinària i concre-
ta, però ens permet que el temps 
que dedicàvem a això el puguem 
dedicar a fer altres coses de més 
valor afegit", explica Comas.

Com fer-ho servir
Hi ha una pantalla "molt intuïti-
va", amb les diferents opcions de 
què disposa –préstec, retorn, reno-
vació o reserva– i després de passar 
el codi de barres del carnet –també 
pot ser amb l'aplicació per a mò-
bils– s'han de posar tots els llibres 
a la safata, ja que els identifica tots 
de cop. De moment, aquests pri-
mers dies la biblioteca regalarà una 
bossa i el llibre L'illa dels tresors als 
usuaris que facin servir el nou au-
topréstec amb radiofreqüència. El 
llibre inclou relats breus d'autors 
coneguts sobre biblioteques. i s.c.

L'estació meteorològica de 
Les Pruneres tornarà a estar 
en marxa a partir del juliol
MARTORELLES. Durant les darreres 
setmanes, l'Ajuntament ha fet una 
crida a la ciutadania a través de les 
xarxes per trobar algú que es po-
gués fer càrrec de l'estació meteo-
rològica i el pluviòmetre de l'escola 
Les Pruneres i evitar així que el Me-
teoCat la retirés.

La crida ha fructificat, i a partir 
de l'1 de juliol el nou col·labora-
dor s'encarregarà de l'estació. Ho 
farà de manera compartida amb 
l'escola. És a dir, els dies lectius, 
seran els alumnes qui recolliran 
les dades i la resta de dies ho farà 
aquest nou col·laborador.

Prèviament, havia estat Josep 
Torrents, qui va morir al novem-

bre, qui se'n feia càrrec. "Ell venia 
cada dia a recollir les dades a les 
9 h i explicava als alumnes de 
6è què feia i com ho feia", recor-
da la directora de l'escola, Montse 
Rubió, qui afegeix que no volien 
perdre l'estació perquè "és un 
punt d'informació molt impor-
tant". De fet, el MeteoCat (Servei 
Meteorològic de Catalunya) farà al 
setembre una formació perquè els 
mestres i els alumnes aprenguin a 
fer servir l'estació meteorològica.

Informació que se n'extreu
Concretament, l'estació meteo-
rològica forma part de la Xarxa 
d’Observadors Meteorològics 

(XOM) i "permet saber la tem-
peratura, la precipitació, l’estat 
del cel i la visibilitat de Marto-
relles, entre altres fenòmens 
meteorològics", segons expli-
quen des del MetoCat.

L'estació martorellenca, a més, 
és l'única manual de la XOM que hi 
ha al Baix Vallès –al Vallès Oriental 
també n'hi ha a Campins, Mosque-

roles i Sant Esteve de Palautorde-
ra–. La XOM, a més, també disposa 
de sis estacions meteorològiques 
automàtiques: una al Baix Vallès 
(Parets) i les altres a Vilanova del 
Vallès, Caldes de Montbui, Taga-
manent, Fogars de Montclús (al 
Puig Sesolles, a 1.688 metres) i una 
darrera entre la Roca del Vallès i 
Cardedeu. i sergio carrillo

MEDI AMBIENT  UN NOU COL·LABORADOR RECOLLIRÀ LES DADES DE L'ESTACIÓ ELS DIES QUE NO HI HAGI CLASSES A L'ESCOLA

s.c.

MONTSE RUBIÓ La directora del centre amb l'estació meteorològica

a biblioteca petita, no era una 
prioritat, ja que hi havia altres 
coses que sempre havíem posat 
davant, però en haver-hi aquest 
ajut hem aprofitat".

D'altra banda, també desmitifi-
ca alguna de les crítiques que te-
nen aquests sistemes autònoms. 
"Aquesta tecnologia és la matei-
xa que alguns supermercats ja 
estan fent servir, i hi ha gent que 
diu: 'no vull fer-ho servir, per-
què es perden llocs de treball'. 
Nosaltres els expliquem tant als 
polítics com als usuaris que no 
ens treu cap lloc de treball, ens 

MARTORELLES. La biblioteca Mont-
serrat Roig va inaugurar dilluns el 
nou servei d'autopréstec amb ra-
diofreqüència. Es tracta d'una no-
vetat que incorpora l'equipament, 
gràcies a una subvenció de la Di-
putació –per valor d'uns 15.000 
euros–, amb la qual també s'ha 
adquirit un projector i una panta-
lla, un nou prestatge i es canviarà 
la retolació de la biblioteca.

Marcel Comas, director de la 
biblioteca Montserrat Roig, afir-
ma que "totes les biblioteques 
acabaran incorporant aques-
ta tecnologia". I afegeix: "Com 
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José Ignacio Carnero Sobrado
Advocat

jicarnero@cgcabogados.net

La prescripció 
de les accions 
mercantils
En alguns articles d'aquest espai hem 
abordat diferents terminis de prescrip-
ció. Avui ens ocuparem del termini de 
prescripció d'algunes accions mercantils. 
Aquestes són algunes d'elles: 

1. Les accions de competència deslleial 
previstes prescriuen pel transcurs d'un 
any des del moment en què van poder 
exercitar-se i el legitimat va tenir coneixe-
ment de la persona que va realitzar l'acte 
de competència deslleial; i, en qualsevol 
cas, pel transcurs de tres anys des del 
moment de la finalització de la conducta. 

2. Les accions que es derivin del contrac-
te d'assegurança prescriuran en el terme 
de dos anys si es tracta d'assegurança 
de danys i de cinc si l'assegurança és de 
persones.

3. Les accions civils derivades de la viola-
ció del dret de marca prescriuen als cinc 
anys comptats des del dia en què van 
poder exercitar-se.

4. Les accions civils derivades de la infrac-
ció del dret de patent prescriuen als cinc 
anys, a comptar des del moment en què 
van poder exercitar-se.

5. L'acció per a reclamar la indemnització 
per clientela o la indemnització de danys 
i perjudicis prescriurà a l'any a comptar 
des de l'extinció del contracte.

6. L'acció contra els socis gerents i admi-
nistradors de les companyies o societats 
acabarà als quatre anys, a contar des que 
per qualsevol motiu cessessin en l'exerci-
ci de l'administració

7. La responsabilitat dels agents de Borsa, 
corredors de comerç o intèrprets de bucs, 
en les obligacions que intervinguin per 
raó del seu ofici prescriurà als tres anys.

CONSULTORI

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

MARTORELLES. Les obres del nou 
centre cívic de Can Sunyer, El Safa-
reig, han avançat des de fa uns me-
sos amb un ritme bo, segons apun-
ten des de l'Ajuntament, i es preveu 
que acabin aquest estiu. Després 
de dues sancions imposada a l'em-
presa encarregada de l'actuació 
(Cobra) i de l'amenaça de rescindir 
el contracte, la companyia es va 
comprometre a acabar a finals de 
maig. Tanmateix, respecte al darrer 
compromís "s’està endarrerint 
una mica, però res greu", diuen 
des del consistori. L'equipament 
havia d'estar el juliol del 2018 i ara 
sembla que finalment s'acabarà 
just un any després. 

s.c.

EQUIPAMENTS  AL JULIOL FARÀ UN ANY QUE ESTAVA PREVIST INAUGURAR EL CENTRE CÍVIC

Les obres del Safareig avancen
i es preveu que acabin a l'estiu

EL SAFAREIG S'estan accelerant les obres del centre cívic de Can Sunyer

MARTORELLES. El passat mes de 
maig, en sessió ordinària del ple 
de l'Ajuntament de Martorelles, es 
va aprovar per unanimitat el Pla 
d'Igualtat intern del consistori. Es 
tracta d'un document que compta 
amb 43 accions repartides en cinc 
línies de treball.

Les línies de treball són: conti-
nuar amb el compromís de l’Ajun-
tament amb la igualtat de gènere 
i continuar amb la sensibilització 
del personal de la corporació; vet-
llar per condicions laborals no dis-
criminatòries entre les dones i els 
homes i avançar en el clausurat de 
gènere; incorporar la perspectiva 
de gènere a la cultura de treball 
interna; comunicació corporati-
va en perspectiva de gènere, per 
garantir que l’Ajuntament tingui 
cura del llenguatge i la comuni-
cació inclusiva i no sexista en tots 
els àmbits; promoure iniciatives 
per prevenir l’assetjament sexual 
o per raó de sexe, orientació se-
xual i identitat de gènere a l'àmbit 
laboral i incorporar la perspecti-
va de gènere en la prevenció dels 
riscos laborals i la seguretat en el 
treball.

Aquesta eina pretén definir i 
implantar l’estratègia d’igualtat 
de l’Ajuntament, així com mesures 
i accions concretes per arribar a la 
plena igualtat: “L’administració 
ha de ser un exemple per a la 
ciutadania”, apuntava l'aleshores 
la regidora de Dones, la socialista 
Assumpta Pastor, qui afegia: “És 
un pla que va del 2019 al 2022 
amb 43 accions repartides en 
cinc línies estratègiques però 
obert a noves incorporacions 
durant aquest període”. 

CONSISTORI

L'Ajuntament 
aprova un pla
d'igualtat intern
per unanimitat
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PARETS. Arran de la sanció a Dano-
ne imposada la setmana passada 
per l'Ajuntament de Parets per 
les males olors que es generen a 
la planta paretana, la companyia 
s'ha volgut defensar. La com-
panyia explica que han invertit 

70.000 euros per aplicar les diver-
ses mesures reclamades pel con-
sistori, que complementen les in-
versions que destinen anualment 
a mesures de medi ambient.

Concretament, afirmen que ja es 
troben implementades les mesu-

MEDI AMBIENT  DES DE LA COMPANYIA APUNTEN QUE MAI HAN GENERAT CAP RISC PER A L'ENTORN NI PER A LES PERSONES

Danone assegura que ha 
invertit més de 70.000 euros 
per evitar les males olors

de les ciutadanes i ciutadans de 
Parets", com va dir l'Ajuntament la 
setmana passada. Des de Danone 
asseveren que "en cap moment 
ha existit cap risc per al medi 
ambient ni per a les persones".

I en aquest sentit, reiteren: "Es-
tem compromesos amb la salut 
de les persones i del planeta, i 
en particular amb els territoris 
en què operem. El nostre vincle 
amb Parets es remunta al 1981, 
data en la qual es va inaugurar 
la nostra planta, i des d'ales-
hores hem demostrat el nostre 
compromís amb els veïns, les 
administracions locals i l'en-
torn, invertint per millorar les 
nostres instal·lacions dia a dia".

Manca d'informació
D'altra banda, l'alcalde Jordi Se-
guer, des de dissabte al càrrec, as-
segura que no tenen informació 
del cas Danone com per fer una 
valoració o determinar quin serà el 
tractament per part del nou govern. 
"Com a oposició no se'ns infor-
mava, i ara no hi ha hagut cap 
traspàs", lamenta. Amb tot, Seguer 
es compromet a demanar els infor-
mes interns, ja que vol saber "què 
hi ha de cert en la sanció", i també 
vol "escoltar totes les parts".  s.c.

Arxiu

LA PLANTA PARETANA Danone no està d'acord amb la sanció

res mediambientals sol·licitades 
per l'Ajuntament el passat 12 de 
juny, i que, darrerament, també 
han portat a terme "un projecte 
de millora en col·laboració amb 
l'empresa independent d'estu-
dis mediambientals, Labaqua". 

A més, afegeixen que han instal-
lat "un dipòsit de llots que està 
en funcionament des de l'any 
passat". Tot plegat per intentar 
evitar les males olors que s'eme-
ten de la planta paretana.

Això sí, també neguen rotunda-
ment que aquesta situació estigui 
"repercutint a la qualitat de vida 

La companyia diu que ja ha
implementat totes les
mesures mediambientals
sol·licitades per l'Ajuntament

BAIX VALLÈS. La Generalitat inter-
vindrà 11 km del riu Mogent aquest 
estiu realitzant una prospecció i 
localització de plantes aquàtiques 
invasores per a la seva eliminació. 
Concretament, es tracta de l’Alter-
nanthera philoxeroides, originària 
de l’Amèrica del Sud i que ja es va 
detectar al mes de febrer a la Roca 
del Vallès amb la col·laboració 
d’experts botànics de la UAB. El riu 
Mogent és l’únic indret de tota la 
península on s’ha detectat aquesta 
planta directament en curs fluvial, 
la qual cosa pot generar un elevat 
impacte en els ecosistemes locals, 
principalment pel seu potencial de 
dispersió aigües avall.

En aquest sentit, la Generalitat, 
el Consorci Besòs Tordera, la Di-
putació de Barcelona i els ajunta-
ments de la Roca del Vallès, Car-
dedeu i Vilanova del Vallès han 
acordat avaluar la millor meto-
dologia i el calendari d’extracció 
d’una de les plantes invasores més 
nocives per als ecosistemes autòc-
tons que es coneixen. 

Accions contra
les plantes 
invasores del 
riu Mogent
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MOLLET. L'Institut de Seguretat Pú-
blica de Catalunya (ISPC), a Mollet, 
va acollir dimecres l’acte de lliura-
ment de diplomes del Curs de for-
mació bàsica per a policies 2018-
2019. Enguany s’han graduat 804 
agents: 454 nous mossos d’es-
quadra i 350 policies locals de 84 

ajuntaments catalans. A més, s'han 
incorporat 12 nous agents al cos 
de Mossos d’Esquadra provinents 
de cossos de policies locals.

Aquesta 32a promoció del curs 
es va iniciar el passat 3 de setem-
bre amb 893 alumnes, 511 dels 
quals eren aspirants a mossos d’es-

quadra. Un cop començat el curs, 
s’hi va afegir un agent més. Del to-
tal dels aspirants, 41 han suspès, 
15 hi van renunciar durant el curs, 
un ha causat baixa i un ha quedat 
pendent d’avaluar. Els mossos que 
es van graduar dimecres a l’ISPC  
de Mollet iniciaran pròximament 

Acn / miquel codolAr

SEGURETAT  DIMECRES ES VAN LLIURAR ELS DIPLOMES DEL CURS DE FORMACIÓ BÀSICA PER A POLICIA ALS NOUS AGENTS

Més de 800 mossos i policies 
locals es graduen a Mollet

FORMANT Alguns dels nous agents que passaran al cos de Mossos d'Esquadra i de les policies locals de Catalunya

l’any de pràctiques que hauran de 
superar destinats a comissaries 
d’arreu del territori català. 

Pel que fa a les policies locals, 
382 agents van iniciar el curs i 4 
agents més s’hi van incorporar 
iniciat el curs. Del total d’alumnes, 
29 han suspès, 6 van renunciar 
durant el curs i un ha causat baixa.

Per la seva banda, el president 
de la Generalitat, Quim Torra, va 
demanar als nous agents que facin 
“prevaldre la justícia per sobre 
de la venjança o de la força”. 
També els va dir que, sigui quin si-
gui el seu destí, “no perdin de vis-
ta que estan servint el seu poble 
i el seu país”, i els va recordar que 
seran “vetlladors dels drets i lli-
bertats de la ciutadania arreu 
dels pobles i ciutats del país”.

Per la seva banda, el conseller 
d’Interior, Miquel Buch, es va diri-
gir als alumnes i els va dir: “A par-
tir d’avui passeu a ser una peça 
clau de la seguretat del nostre 
país, perquè vosaltres feu pos-
sible el nostre model propi de 
seguretat”. I va cloure: “Vull des-
tacar la tasca dels nostres poli-
cies com un element clau d’un 
dels principis bàsics del nostre 
model de seguretat, la proximi-
tat”, va afegir. 

SUCCESSOS

Tres persones 
detingudes per un 
robatori a Parets
Dimecres de la setmana passa-
da els Mossos d'Esquadra van 
detenir a Granollers tres ho-
mes, després d'enganxar-los in 
fraganti cometent un robatori 
a domicili a la ciutat. Es tracta 
de tres individus de nacionali-
tat colombiana i d'entre 41 i 45 
anys, veïns de l'Hospitalet de 
Llobregat i el Vendrell, acusats 
d'haver robat també a Parets, 
Lleida i Reus. 

Detenen tres
paretans per un 
intent de robatori
Dimecres de la setmana passa-
da, els Mossos d'Esquadra van 
detenir a Sabadell tres paretans, 
d'entre 28 i 39 anys, així com un 
altre home de 38 anys de Lliçà de 
Vall, com a presumptes autors 
d'un intent de robatori amb força 
a la cocapital del Vallès Occiden-
tal. Un d'ells, a més, també està 
acusat d'agredir un dels agents 
en el moment de la detenció. 
Dijous, després de declarar, van 
quedar en llibertat amb càrrecs.

Sancions per fer 
pintades i beure 
alcohol al carrer
La Policia Municipal de Mollet 
ha identificat dues persones 
fent pintades i consumint al-
cohol al carrer, a les quals ha 
proposat perquè siguin sanci-
onades amb multes que poden 
anar de 100 a 600 euros per les 
pintades i de 750 a 1.500 per 
consumir alcohol a la via públi-
ca. Els agents els van intercep-
tar mentre fugien corrents.

MOLLET.  Els agents cívics van arren-
car dilluns la campanya d'animals 
de companyia a Gallecs, amb l’ob-
jectiu d’informar els propietaris de 
gossos de les normes de comporta-
ment i ús d’aquest espai natural, i 
que durarà fins al 28 de juny.

Un dels comportaments incí-
vics més habituals, i amb més 

incidència al medi ambient i a les 
persones, segons l'Ajuntament, 
és que els gossos vagin deslligats. 
"Aquesta conducta provoca un 
impacte negatiu a la fauna sal-
vatge i als conreus de Gallecs, a 
més de causar greus molèsties 
a la ciutadania que gaudeix de 
l’entorn natural", apunten. 

ANIMALS INFORMACIÓ ALS USUARIS DE L'ESPAI DE GALLECS

Campanya per evitar que
els gossos vagin deslligats
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MOLLET. L'Associació d'Empreses 
de Serveis Funeraris de Catalu-
nya (Asfuncat), que representa 
el 90% dels serveis funeraris de 
Catalunya, va presentar dijous les 

dades de negoci més destacades 
del 2018. L'acte es va celebrar a 
les instal·lacions de la Funerària 
Monserdà.

Entre les dades més destacades, 

hi ha l'augment d'un 77% de les 
incineracions entre el 2008 i el 
2018 a tot el país. Les empreses 
membres d'Asfuncat, entre les 
quals es troba la funerària molle-

ECONOMIA  L'ASFUNCAT VA PRESENTAR LES XIFRES DEL 2018 A LA FUNERÀRIA MONSERDÀ, ON VAN DIR QUE ES PREVEU QUE EL 2025 S'INCINERIN EL 60% DELS DIFUNTS

Les incineracions augmenten 
un 77% en els darrers deu anys

s.c.

MARC SANTOS El gerent de la Funerària Monserdà mostrant els diversos fèretres, la majoria de fusta ecològica

tana, van gestionar 60.122 defun-
cions durant el 2018: 25.755 van 
ser incineracions –que implica 
un creixement del 7,9% respec-
te l'any anterior– i la resta van 
ser enterraments i trasllats. Des 
de l'associació es preveu que "el 
2025 s'incinerin sis de cada deu 
difunts".

L'any passat, els membres d'As-
funcat van facturar un total de 
189,6 milions d'euros, un volum 
de facturació que suposa uns 9,3 
milions més que el registrat el 
2017 (+5,3%).

Després de la presentació, Marc 
Santos, gerent de la Funerària 
Monserdà, va encapçalar una vi-
sita per les instal·lacions molle-
tanes, tot seguint el recorregut 
cronològic que fa una família quan 
va a contractar el servei: oficines, 
sala de vetlla, back office (on es 
preparen els difunts), pàrquing 
per veure els cotxes fúnebres, ora-
tori i crematori.

Més mediambientals
Dades apart, el president d'As-
funcat, Josep Maria Mons, va as-
severar que cada cop estan "més 
sensibilitzats amb el tema me-
diambiental". De fet, va apuntar 
que s'han "autoimposat realit-

Funerària Monserdà

Marc Santos, gerent de la Funerària 
Monserdà, a Mollet, és la setena ge-
neració de l'empresa que justament 
enguany celebra el seu 175è aniver-
sari. La funerària es va fundar el 1844 
i qui se n'encarregava –avantpassat 
de Santos– era el fuster del poble, qui 
construïa els fèretres. Santos també 
ha explicat que aleshores es posaven 
les flors al voltant dels difunts per una 
qüestió pràctica: evitar les males olors. 
Però tot plegat s'ha mantingut com 
una tradició. A més, també ha expli-
cat que als països mediterranis es fan 
els enterraments i incineracions molt 
ràpidament, a diferència dels països 
del nord d'Europa, on poden trigar fins 
a una setmana per fer-ho. Els motius, 
segons Santos, són "climàtics".

MARC SANTOS, LA 
SETENA GENERACIÓ

zar les incineracions amb ba-
guls ecològics i les instal·laci-
ons estan cada cop més dotades 
de sistemes d'eficiència ener-
gètica". A més, les empreses asso-
ciades aposten progressivament 
pels vehicles elèctrics.  s.c.

Ha estat un any ple d'esdeveniments i d'ho-
menatges, com la presentació de la Derbi 
350 de Cross, l'homenatge a la Volta Vallès, 
també des del Museu Isern hem sortit al car-
rer i hem estat a RetroMoto Barcelona, a la 
Fira de Mollet, l'exposició a Platja d'Aro i el 
dinar de jubilats de Derbi. 
Per això, ara fem un descans per carregar 
piles per a pròxims esdeveniments i home-
natges. Us desitgem unes bones vacances 
i ens veiem a la tornada!
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Av. Gaudí, 72, 5a planta · MOLLET  Visites concertades: 665 67 07 07
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OPINIÓ

El panorama polític a alguns ajuntaments baixvallesans ha fet un tomb radical, 
i en algun cas, com el de Sant Fost, totalment inesperat després dels plens de 
constitució dels nous consistoris dissabte. Mentre a poblacions com Mollet, la 
Llagosta i Montmeló els socialistes es mantenen com a força de govern –igual 
que els comuns a Montornès i ERC a Martorelles– a Parets, Sant Fost i Santa 
Maria de Martorelles ha girat la truita i acords de coalició, tots de marcat  
caràcter sobiranista, obren una nova etapa que en algun cas trenquen governs 
que portaven dècades al capdavant dels ajuntaments.

Menció a part mereix Sant Fost. La decisió unilateral de la candidata  
socialista de trencar amb el seu partit i facilitar així un govern alternatiu amb 
ERC-Junts per Sant Fost i Podem ha capgirat el consistori, governat des de fa més 
de dues dècades per IUSF. El cas ha desfermat crítiques duríssimes dels afins als 
independents i suports d'aquells que veuen en la decisió de Maria José Sánchez 
un acte de valentia. El transfuguisme, per se, és una mala praxis política però 
cal conèixer les motivacions que poden portar a una persona a prendre aquesta 
decisió tenint en compte totes les repercusions posteriors. Malgrat les formes 
poc desitjables, Sant Fost té un nou govern i el canvi ha de ser una oportunitat de 
regeneració per trencar amb maneres de fer i oxigenar la institució. És moment 
que tothom posi de la seva part per evitar instal·lar novament l'Ajuntament en la 
crispació permanent d'èpoques anteriors.  

TEMPS DE CANVIS 
Editorial

mb el judici del procés vist per 
a sentència, dissabte passat es 
constituïren els consistoris que 
regiran els nostres municipis.  

Aquestes darreres setmanes s’ha parlat molt 
de majories, de línies vermelles  i de legitimi-
tats per a l’elecció de les batllies. Algunes de 
les persones triades ja van rebre suficients 
vots directes dels seus conciutadans, altres 
han rebut el vot de la majoria d’edils, la resta 
ha accedit a l’Alcaldia per representar la for-
ça més votada el 26 de maig.  A la pràctica, el 
sistema electoral permet governs que no te-
nen la representació directa de la major part 
de la  ciutadania.

Contravenint  reglaments i diccionaris, 
crec que, en política, es fa un ús esbiaixat del 
terme majoria quan ens referim al grup que 
té més representació, però que no arriba a 
la meitat del conjunt; d’igual manera trobo 
exagerat qualificar de majoria absoluta la 
meitat més un, el terme absolut el reserva-

A
MINORIES

Mestre
JAUME NORÓA peu pla

ria per majories tendents a la totalitat. Faig 
aquestes reflexions perquè es podrien fer 
governs més amplis, que representessin 
més gent, si un cop passada la fase com-
petitiva dels processos electorals, s’entrés 
en una fase col·laborativa, especialment 
entre les parts que tenen més afinitats. Si 
es busquessin més les coincidències que 
les diferències, si es pensés més en el dia 
a dia que en el següent cicle electoral, els 
límits entre el manar i el  perdre, l’estar al 
govern o a l’oposició es desdibuixarien. Per 
tenir poder els partits acostumen a apel·lar 
al bé comú i a posicionaments ideològics, 
dissimulant interessos i personalismes. Si 
els grups fossin conscients que només són 
una minoria dins d’un conjunt, la coopera-
ció i l’entesa entre ells enriquiria el debat, 
si les minories més grans actuessin amb 
generositat, hi tindrien més a guanyar que 
a perdre. Un altre tema és si, des del món 
local, es vol contribuir a una solució demo-
cràtica en el conflicte amb l’Estat. 

Obrim noves vies, encara que, de mo-
ment, puguin semblar utòpiques.

Bústia
Judici als querubins
Quatre mesos de judici, retransmès en direc-
te. Els que ens hem interessat pel seguiment 
d'aquestes sessions, denses i maratonianes, 
hem pogut veure com les parts s'enrocaven 
en la seva pròpia història, volent-nos vendre 
el seu producte, el tribunal i tots els altres, 
com si tots junts, inclosos ells mateixos, no 
haguéssim viscut des del principi tot el que 
ha passat des de l'any 2006, i per això, tenim 
el nostre propi criteri.

Uns han anat de ser més llestos que nin-
gú, i altres, no han sabut com fer front a la 
situació. És clar que les lleis estan plante-
jades per a situacions de revolució de les 
masses amb violència, de militars o de cos-
sos armats. Era impensable, i mai s'havia 
donat, una situació en què això passés des 
de la mateixa administració, i per això, les 
lleis, el seu desenvolupament i tots els seus 
matisos, no s'han plantejat sota aquesta 
perspectiva.

Però, de la mateixa manera que això és 
així, tampoc hi havia buits que poguessin 

donar marge als que pretenien un divorci 
a les braves i pensaven (molt convençuts 
ells) que l'altra part no tenia res a opinar, 
ni a dir. Quan un divorci ha estat gratuït i 
fàcil?

Ara, s'arriba a les conclusions de les parts 
i al final del judici i veiem com una part ens 
relata el demoníac de la situació, que no ha 
estat, ni és, poca cosa, i l'altra part, ens pre-
senta la defensa dels encausats o imputats, 
i ens els presenten, com els més innocents 
i tendres dels querubins. Les cares dels im-
putats (escoltant als seus advocats defen-
sors) són la mar d'expressives, els seus ulls 
espurnegen i romanen amb la boca oberta, 
igual que nens als quals els estan explicant 
un conte que els encanta, van assentint de 
tant en tant amb el cap i aviat sembla que 
estiguessin escoltant la història per prime-
ra vegada.

Tot sembla, o és, un veritable despropò-
sit. Per això crec que a aquest judici caldria 
canviar-li el nom i dir-judici als querubins. 

 ramona requena / mollet del vallès

FE D'ERRADES. En l'edició 889, a la notícia sobre el comiat dels regidors de Mollet del Vallès, 
es deia per error que Josep Maria Garzón feia 38 anys que estava al consistori, quan en són 32. 

A partir de la setmana que ve, firmes paretanes oferiran la seva visió del món i les seves 
reflexions a les pàgines d'opinió de l'edició SomParets. Aquest periòdic endega un nou 

projecte, amb la col·laboració de Niu d'Art Poètic, que consistirà en la publicació setmanal d'un 
espai en què conviuran articles sobre anàlisi política, social, cultural i filosòfica amb un racó de 
poesia. En aquest nou espai hi col·laboraran els escriptors, Joan Sala Vila, Isidre Oller i Sergi Pons 
i la doctora Eulàlia Ripoll. A més, Niu d'Art farà una selecció de poemes escolars i adults d'entre 
els que arribin al correu niudart.poetic@gmail.com que també seran publicats.   

LA VINYETA de Manel Fontdevila

Nou racó d'opinió i reflexió a SomParets

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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L'única opció de canvi

Davant dels fets ocorreguts en el Ple de Constitució de 
l'Ajuntament en el qual la Sra. Maria José Sánchez va 
ser escollida alcaldessa de Sant Fost de Campsentelles 
i algunes de les reaccions posteriors viscudes arran 
d'aquests fets, Esquerra- Junts x Sant Fost vol posar de 
manifest el següent:

· La candidatura que al nostre poble vàrem acabar presen-
tant conjuntament els partits Esquerra i Junts per Cata-
lunya, amb el nom Esquerra - Junts x Sant Fost, havia de 
recollir l'anhel de canvi que ens manifestaven molts dels 
nostres veïns i veïnes i va haver de superar les reticències 
inicials dels respectius partits.

· La llista que va sorgir fruit del treball de molta gent que 
voluntàriament va participar-hi, és un reflex de la transver-
salitat i la diversitat de Sant Fost, per damunt de sigles i 
partits. Així va néixer LA FORÇA DEL POBLE.

· Durant la campanya electoral, moltes persones ens enco-
ratjaven a treballar per un canvi al govern de l'Ajuntament.

· Vist el resultat de les eleccions i que el canvi era possible, 
la nostra candidatura es va obligar a dur-lo a terme amb la 

generositat que fos necessària per aconseguir-lo. Sembla-
va un desig compartit per les formacions que així ho havien 
manifestat durant la campanya electoral.

· Les setmanes prèvies al 15 de Juny, les negociacions amb 
PSC i Sant Fost En Comú Podem (9 reunions) varen trans-
córrer de manera fluïda i amb acords que es van acabar 
concretant documentalment, sobre la base de les coinci-
dències programàtiques de cadascun dels partits que po-
saven per sobre de tot l'interès del poble.

· Aquesta bona sintonia es va trencar quan el Partit Socialista, 
en contra d'allò que prometia durant la campanya electoral 
i de les afirmacions reiterades durant les negociacions en el 
sentit de promoure un canvi, ens comunica que ha decidit 
donar suport a la candidatura de IUSF, a molt poques hores 
del Ple.

· Aquest gir inesperat, no provoca només un sentiment de 
decepció a la nostra formació sinó que també ho fa a la prò-
pia candidata del PSC, la Sra. Maria José Sánchez que, a par-
tir d'aquell moment, es veia abocada a escollir entre la seva 
coherència personal i política o donar suport a una decisió 
del seu partit que ella no compartia, no volent decebre als 

seus comanys, amics i votants que li havien fet confiança.

· Davant d'aquesta realitat, la Sra. Maria José Sánchez ens 
comunica la seva decisió de postular-se com a candidata 
al Ple de Constitució de l'Ajuntament amb la voluntat de 
ser coherent amb les seves conviccions i promeses fetes 
durant la campanya.

· Malgrat tenir la força de 5 regidors, a partir d'aquest mo-
ment som conscients que lúnica opció de canvi passa per 
donar suport a la seva investidura, renunciant a votar el 
nostre propi candidat però entrant amb força al nou equip 
de govern.

· Lamentem i condemnem determinats comportaments 
ocorreguts durant el Ple i fins al dia d'avui, que denoten 
la manca de respecte i la intolerància davant del resultat 
d'una votació democràtica.

Sant Fost de Campsentelles, 19 de juny de 2019

El s. XIX, i filles de l’esperit de la il·lustra-
ció, les universitats populars van intentar 
bastir programes de formació permanent 
adaptats a les necessitats de l’alumnat de 
les classes populars. Són fruit i bressol de la 
nova pedagogia social que neix a inicis del 
s. XX com a resposta d’un moviment social 
i polític que es compromet en la generació 
d’espais de formació des de baix. Aquests 
espais van resultar de la combinació de dos 
impulsos: de la intel·lectualitat republica-
na i sectors actius i crítics del professorat; 
i de l’altíssima consideració de l’educació 
que tenia el moviment obrer en aquests 
moments fundacionals. Un bon programa 
estratègic, certament, en el temps present. 

A casa nostra, aquests espais es vehicula-
ran a través de les propostes dels Ateneus 
Populars. Tindrà expressions pedagògi-
ques articulades en el moviment d’escoles 
racionalistes –Ferrer i Guàrdia– i en l’intent 
d’unificar totes les expressions educatives 

NORBERT
FROUFE

Membre del Grup impulsor
de la UP de Caldes de Montbui

del país a través del Consell de l’Escola Nova 
Unificada. Catalunya, des de la seva pròpia 
i consistent tradició formativa s’incorpora 
a l’ús del terme Universitat Popular amb la 
creació de la Universitat Popular de Bar-
celona a inicis del període revolucionari 
de 1936. Som hereus, amb modèstia i amb 
determinació, d’aquesta tradició. Per això 
volem treballar en el marc del lliurepensa-
ment i compartir el coneixement en clau 
d’alliberament personal i col·lectiu. I fer-ho 
construint comunitat.  Per a ser éssers hu-
mans lliures, forts i feliços. Aprenentatge, 
organització i comunitat, la trilogia perdu-
rable del mestre Clavé.

La UPCM, en tant que secció de l’Ateneu 
Centre Democràtic i Progressista, té la de-
terminació d’unir formació, esperit associ-
atiu i espai amable de trobada. És per això 
que treballem per la creació de comunitat 
i identitat col·lectiva. Aquesta voluntat es 
concreta en el propòsit actiu de construir 
claustre de professors i professores i de so-
cialitzar, tant com sigui possible, l’experièn-
cia formativa de l’alumnat tot compartint 
els continguts d’aprenentatge, d’una banda, 
i les activitats i l’experiència associativa de 
l’Ateneu, d’una altra.

Som Universitat Popular, som Ateneu

OPINIÓ

l resultat de les eleccions mu-
nicipals a Martorelles ha estat 
clar i contundent. La victòria 
d'ERC per majoria absoluta, 

amb 7 dels 11 regidors i un 54,10% dels 
vots, deixa poc espai a l'especulació, sobre-
tot si el partit que el segueix, el PSC, ha tret 
2 regidors i el 14,34% dels vots. El resultat 
ha estat poc sorprenent, es veia venir, en 
definitiva ha estat la conseqüència d'un tre-
ball ben fet i ben explicat, buscant la com-
plicitat de veïns i entitats. 

A Martorelles ha guanyat per majoria ab-
soluta folgada un partit d'esquerres, repu-
blicà i independentista que no ha amagat 
cap d'aquests atributs, ans tot el contrari. 
ERC de Martorelles va jugar fort l'1 d'Oc-
tubre, i ho ha fet també en la lluita per la 
llibertat de presos polítics i exiliats, i en 
la defensa dels drets polítics fonamentals 
i la democràcia. Tot això en un context lo-
cal que no és simple ni monolític. No hem 
d'oblidar que a Martorelles les eleccions 
autonòmiques del 2017 les va guanyar Ciu-
tadans amb 928 vots (29,41%), si bé ERC ja 
va ser la força més votada a Generals del 28 
d'abril de 2019 amb 726 vots (24,4%).

A Santa Maria de Martorelles la situació 

E
MARTORELLES I SANTA MARIA, DUES REALITATS

Historiador

JOAN SANJUAN I 
ESQUIROL La miranda

és més complexa. La candidatura Santa 
Maria En Comú Guanyem ha tret la majoria 
relativa  amb 3 regidors i 203 vots (40,4%). 
Amb diferent nom, representa la candida-
tura que ha estat governant a Santa Maria 
de Martorelles amb majoria absoluta de 4 
regidors durant el darrer mandat. La sego-
na força més votada és ERC amb 2 regidors 
i 174 vots (34,32%). I la tercera Fem Santa 
Maria, una plataforma sota l'aixopluc de 
Junts x Catalunya, que ha tret 2 regidors i 
123 vots (24,26%).

Santa Maria en Comú ha viscut amb el 
llarg i persistent rumor de "plego" i de no 
presentar-se a la reelecció, dels fins dissab-
te alcalde en funcions, que ha actuat més 
d'alcalde "emèrit" que d'alcalde real. Un al-
tre aspecte a destacar ha estat la gestió del 
Procés i l'actitud davant de l'1 d'Octubre i 
posterior lluita per la llibertat de presos i 
exiliats polítics. 

És precisament a partir de l'1 d'Octubre 
quan es crea una plataforma que pretén 
desenvolupar un programa de govern i una 
candidatura d'unitat. Finalment el que vo-
lia ser una candidatura única es converteix 
en dos: ERC i Fem Santa Maria, que final-
ment governaran en coalició al municipi.
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Joan Castells lliura els premis de la 
final de dòmino Fiatc Residències
El passat dimecres 5 de juny, Joan Castells, 
president i conseller delegat de la mutua 
FIATC Assegurances, va lliurar els premis 
del primer torneig interresidencial de dò-
mino organitzat per la filial FIATC Residèn-
cies. El torneig va tenir lloc a Masies de Mo-
llet, en una activitat conjunta entre la gent 
gran de Sant Cugat del Vallès (Cugat Natu-
ra), Cornellà de Llobregat (Blau Almeda) i 
Mollet del Vallès (Masies de Mollet).

Cinc finalistes de cada centre van partici-
par en un torneig arrencat amb cinc taules 
de tres participants (un de cada centre) a les 
que jugaven 15 partides. I el guanyador de 
cada taula va aconseguir un detall (un dòmi-
no) per part del president de la companyia i 
després de la suma de punts, Joaquim Rigau, 
Director General de FIATC Residències, va 
fer entrega del diploma al centre guanyador, 
en aquest cas Masies de Mollet.

MASIES DE MOLLET
Carrer de Can Flequer, 48. Mollet. Tel.  933 27 09 45

www.fiatcresidencias.com/masies-de-mollet
L’APARADOR

DE LA SETMANA

Veritat o mentida?
1. Si necessitem més calci hem de prendre més 
llet?

Sovint necessitem calci per evitar lesions si 
practiquem esport, a la menopausa, per evitar 
l’osteoporosi, per millorar la densitat òssia, 
pels ossos o les articulacions...

Amb el pas dels anys metabolitzem menys 
els estrògens i el greix de la llet deteriora el 
nostre sistema immunològic. Us recomanem 
un nou producte natural amb  875 mg de calci 
i 1 mg de vitamina D, a més de 100 mg de mag-
nesi, en una sola càpsula.

2. Menjar poc i poques vegades al dia apri-
ma?

Aquest és un dels errors més habituals i 
només desencadena problemes de salut i de 
frustració.

Si el que et preocupa és baixar pes abans de 
les vacances, alerta amb les dietes restrictives i 
els productes miraculosos, perquè augmenten 
el risc d'obesitat al deixar-les, malestar emoci-
onal, mal humor, nerviosisme i fatiga.

A la nostra botiga et proposem un mètode 
per aprimar-te amb l’assessorament de la 

Natalia, la nostra Cohaching Nutricional, que 
s’adapta a les teves necessitats, gustos, hàbits 
i fins i tot l’estat d’ànim i l'ansietat de menjar 
que tinguis. Utilitzem productes que t’ajuden 
a baixar quilos des del primer dia i sense grans 
esforços

Quan hi ha greix més localitzat a la panxa, 
les cuixes o les cartutxeres, el més efectiu són 
les sessions de Mesoterapia Natural, amb re-
sultats espectaculars des de les primeres ses-
sions. 

3. Els refredats i les bronquitis més fortes es 
donen a l’hivern?

El canvi climàtic ens exposa a alteracions 
de temperatura fora d’estació i això provoca, 
en qualsevol moment de l’any, constipats, tos 
i mucositat.

I en els canvis d’estació com el que estem 
ara, els refredats i mals de coll són molt habitu-
als i especialment molestosos. Us recomanem 
el tractament amb un producte Grip-4 Days 
que té una composició que permet millorar 
els símptomes en quatre dies.

CENTRE DIETÈTIC I HERBORISTERIA TERESA PONS
C/Gaietà Ventalló, 9. MOLLET.

Tel. 93 570 28 29 - facebook: saludteresapons

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

Psicoterapeuta i herborista
EL RACÓ DEL

PROFESSIONAL

Guia

MÈDICA i
ESTÈTICA

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

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

contacte@psicopnaturmolins.cat
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RESIDÈNCIA CANINA CONDUCTCAN
Masia Can Patiràs, Urb. Can Prat, c/ Sant Jaume, s/n Lliçà de Vall 

Tel. 93 433 06 50 - 609 34 16 67 / www.conductcan.com
L’APARADOR

DE LA SETMANA

A l'hora de deixar el teu gos en una residèn-
cia o un centre caní t'has d'assegurar del 
requisit indispensable: el centre ha de res-
pectar la llei, tenir una llicència i unes ins-
tal·lacions habilitades per fer aquesta acti-
vitat. Respectar la llei significa que el centre 
on deixis el teu millor amic ha d'estar donat 
d'alta en el registre de Nuclis Zoològics. As-
segurar-te d'això és preocupar-te per oferir 
el millor al teu gos. No poden considerar-se 
professionals els que no compleixen ni actu-
en d'acord amb la llei. Per a un professional, 
complir la llei és saber què es pot fer i com 
s'ha de fer. 

Al final, tu, com a amo del teu gos, ets el 
client, però el consumidor del servei és el 
teu amic. Una residència canina en condici-
ons és la que vetlla per tal que l'estança del 
teu millor amic sigui la més adequada: pau-
tada per un horari, divertida, relaxada i sen-
se estrès, amb jocs però sense ensurts, amb 
un espai habilitat per a l'esbarjo, per menjar, 
beure i descansar tranquil·lament. Tot ha 
d'estar previst per al seu benestar. Segons 
els professionals del sector, aquestes són les 
activitats que, com a mínim, hauria d'oferir 

Conductcan, el millor hotel per al teu gos    
Vacances tranquil·les a la gran residència canina de Lliçà de Vall

una residència canina, sempre dins d'un 
horari coherent i respectuós amb la salut 
del gos: sortir a passejar tres cops al dia; 
temps de joc a les zones d'esbarjo; descans 
en espais individuals i habilitats; àpats; 
servei 24 h, veterinari i perruqueria i amb 
professionals del món caní. 

Aquesta és la manera de treballar de 
ConductCan. Són més de 25 anys que els 
avalen com a professionals del sector. I 
aquesta és la clau del seu èxit: Coneixen 
quines són les necessitats de tots i cada un 
dels gossos que van a la residència.

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

IMMOBILIÀRIA

COMPRA

PISO PLAN-

TA BAJA 100 M2 

EN MONTMELÓ. 

ZONA DE LA QUI-

TA N A- C E NTRO. 

4 habitaciones (3 

de ellas dobles y 1 

individual), cocina 

con salida a gran 

patio lavadero, y 

otro patio sali-

da por habitación 

individual, baño 

con plato de du-

cha. Terraza 25m2 

aprox. con toldo. 

Cert. energ.: E. 

Ref. EV11139.   PVP: 

165.000 euros. Tel. 

93 572 30 73.

PISO EN MON-

TORNÈS CENTRO. 

Bien conservada, 

88 m2, 4 hab. (3 

dobles y 1 indivi-

dual), baño com-

pleto, recibidor, 

salón comedor, 

balcón, cocina 

conservada, la-

vadero, suelo de 

terrazo, ventanas 

de aluminio, cale-

facción, aire acond. 

(frío/calor), as-

censor. CEE: E. Ref. 

LV11833  Precio: 

137.500 €. Tel. 93 

568 35 45.

PISO EN MONT-

MELÓ Cerca de la 

estación de Renfe. 

67 m2, 3 hab. (2 

dobles y 1 sencilla), 

baño con ducha, 

cocina equipa-

da, salón come-

dor, suelo de gres, 

puertas de sapelly, 

ventanas de alu-

minio, ascensor, 

muy bien conser-

vado,para entrar a 

vivir, buena situa-

ción del inmueble. 

CEE: E. Ref.LV11841. 

Precio: 137.000 €. 

Tel. 93 568 35 45

LLOGUER

SEÑORA COM-

PARTIRIA PISO 

con persona que 

tuviera piso de 

alquiler. Vallès 

Oriental (Parets o 

Mollet). Teléfono 

678 350 973.

SEÑORA CATALA-

NA NECESITA HAB. 

En alquiler en casa 

de matrimonio de 

jubilados. Ayu-

da en la cocina y 

compañía. Vallès 

Oriental o Mares-

me. Tel. 678 350 

973.

TREBALL

DEMANDA

PIZZERÍA LA SOLE 

BUSCA REPARTI-

DOR. Con licencia 

de moto. De miér-

coles a domingo 

de 20 a 24 h. Tel. 

654 082 336. Cal-

des de Montbui 19, 

local 3.

OFERTA

S’OFEREIX AU-

TÒNOMA PER 

PORTAR COMP-

TABILITATS/FIS-

CAL/IMPOSTOS, a 

pimes i autònoms. 

Tel. 651 04 00 07.

RELAX

ANA NUEVA EN 

MOLLET Y AMI-

GA. Besucona, sí 

a todo, masajes 

eróticos, be-

sos profundos 

con lengua, lluvia 

dorada, griego, 

abrazos y cari-

cias… Teléfono 634 

62 38 14.

CHICA PARTICU-

LAR Y FIESTERA. 

Madurita, 50 años, 

gordita y cariño-

sa. 150 de pecho 

natural, soy gua-

pa, me gustan los 

besos con lengua, 

francés natural y 

hago todo tipo de 

servicios. Teléfono 

698 233 361. Susi.

NOVEDAD. Soy una 

española anda-

luza por primera 

vez en Mollet. Mis 

amores, vengo ar-

diente para daros 

todas mis caricias. 

Os espero las 24 

horas. Tengo 100 

de pecho natural. 

Espero tu visita. 

Corazones: 697 994 

479 o 603 736 284.

SE PRECISA 
CAMARER@
INTERESADOS ENTREGAR  

CURRICULUM VITAE A:
hola@restaurantlespruneres.com

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

ES BUSCA PARELLA PER 
REALITZAR TASQUES DE 

VIGILANTS I CUIDADORS D'UNA 
FINCA A PROP DE BERGA

Interessats preguntar per Montserrat

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

Les perruqueries molletanes 
recapten 1.500 euros solidaris
Un grup de perruqueries molletanes va re-
captar 1.500 euros solidaris durant la ce-
lebració del Mollet és Fira, que es va dur a 
terme els passats dies 1 i 2 de juny pel cen-
tre de la capital baixvallesana, en el marc 
de la iniciativa Cabell Boig. 

Els diners ja els han lliurat a l'entitat 
molletana Igualem. Pel que fa a l'entitat 
beneficiària de l'import, es tracta d'una as-

sociació formada per psicòlegs, professors, 
esportistes professionals, terapeutes soci-
als i voluntaris, que promouen i organitzen 
accions per a la inclusió social i pedagògica 
dels infants amb necessitats educatives es-
pecials.

Des de l'organització asseguren que  
"aquesta quantitat ajudarà a deixar una 
bona petjada". 

L’APARADOR
DE LA SETMANA
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ESPORTS

MONTMELÓ. El Circuit de Barcelo-
na-Catalunya va acollir diumenge 
el Gran Premi d'Espanya de Mo-
toGP amb els germans Marc i Àlex 
Márquez com a principals pro-
tagonistes. Marc Márquez es va 
emportar el triomf al Gran Premi 
de MotoGP gràcies, en part, a be-
neficiar-se d'una caiguda a l'inici 
de la cursa en la qual es van veure 
involucrats Jorge Lorenzo, Andrea 
Dovizioso, Valentino Rossi i Ma-
verick Viñales. 

Aquesta és la segona victòria 
del pilot de Repsol Honda al Cir-
cuit de Montmeló competint en la 
màxima categoria de motociclis-
me: la primera la va aconseguir 
l'any 2014. I és, a més, el seu quart 
triomf de la temporada –d'un 
total de set curses disputades–, 
que se suma al del Gran Premi de 
l'Argentina, el de França i el d'Es-
panya. D'aquesta manera, el pilot 
de Cervera continua com a líder 
indiscutible del Mundial de Moto-
ciclisme –ara amb 140 punts– i es 
distancia de 37 respecte a Andrea 
Dovizioso.

Per la seva banda, el seu germà, 
Àlex Márquez, es va imposar en la 
categoria de Moto2 dos anys des-
prés del seu últim triomf a Mont-
meló, i es posa líder del Mundial.

D'altra banda, el pilot de Grano-
llers Aleix Espargaró va haver de 
ser retirat en llitera per una dura 

circuit de bArcelonA-cAtAlunyA

MOTOCICLISME | MotoGP  EL TRO DE CERVERA VA SER EL VENCEDOR EN LA CATEGORIA REINA, I EL SEU GERMÀ, EN MOTO2

Márquez guanya el GP del Circuit, que
creix en espectadors respecte al 2018

caiguda en un xoc amb Bradley 
Smith, durant la segona volta de la 
cursa, mentre que l'altra cara de 
la moneda va ser la del seu germà, 
Pol, que va assolir una bona sete-
na posició, el seu segon millor re-
gistre de la temporada –en el Gran 
Premi de França va ser sisè–. Amb 
aquest resultat, Pol continua novè 
a la classificació general, ara amb 
47 punts, a només 1 del vuitè, el 
japonès Nakagami. Aleix Esparga-
ró, per la seva banda, en té 27 i és 
tretzè al Mundial.

El podi del Gran Premi d'Espa-
nya de MotoGP el van tancar Fabio 
Quartararo –segon– i Danilo Pe-
trucci –tercer–. Quartararo havia 
fet la pole position un dia abans, 
superant Márquez per només 15 
mil·lèsimes.

Increment d'espectadors
Les instal·lacions del Circuit han 
guanyat uns 1.000 espectadors 
respecte a l’edició de l’any pas-
sat: enguany, l’assistència ha es-
tat de 91.734 aficionats durant 

el dia de la cursa pels 90.537 del 
GP del 2018. També ha pujat el 
nombre d’espectadors totals du-
rant els tres dies de competició: 
dels 155.401 de l’any anterior 
s’ha passat als 157.827, segons 
apunten des del Circuit. Tot i això, 
aquestes dades continuen lluny 
de la mitjana de 100.000 usuaris 
durant el dia de la cursa de no fa 
gaires anys.

El pròxim GP es disputarà a As-
sen, als Països Baixos, del 28 al 30 
de juny.  nil artiaga

CAP DE CURSA  Marc Márquez es va mantenir líder del Gran Premi de Catalunya des de bon començament

El Vallag finalitza 
cinquè a la fase 
final de Tercera
LA LLAGOSTA. L'Handbol Club Va-
llag ha finalitzat la temporada 
amb una derrota a la pista del Cas-
telldefels, per 37 a 35, en l'últim 
partit de la fase final de la Tercera 
Catalana. Amb aquest resultat, el 
conjunt de la Llagosta ha acabat 
sumant sis punts i en cinquena 
posició de la classificació d'aques-
ta fase, en la qual han competit 
els sis millors conjunts de la fase 
regular; uns equips que jugaran 
l'any que ve a Segona Catalana. 

HANDBOL | Tercera Catalana

Esport base

L'equip infantil del Vallag es va procla-
mar campió de la Copa Federació des-
prés de classificar-se per a la fase final 
en acabar tercer a la fase regular. Els 
llagostencs van derrotar el Molins de 
Rei a la final de la Copa: 23-16.

L'INFANTIL GUANYA LA 
COPA FEDERACIÓ

Segona Catalana

SANT FOST. El Club Handbol Sant 
Fost va quedar eliminat de la Copa 
Federació de Segona i Tercera Ca-
talana, en caure a les semifinals 
contra el Mataró per 34 a 33.

El Sant Fost cau a la 
Copa Federació

Dues noies de Sant Fost, campiones de Catalunya
Dues noies de Sant Fost, Shara Codina i Maria Pérez, s'han proclamat 
campiones de Catalunya de futbol en categoria juvenil femení amb el 
CF Damm; un títol que se suma al del campionat de lliga d'enguany. No 
és el primer cop que guanyen un campionat de Catalunya: també han 
conquerit la copa catalana en infantil i cadet.

Sira Bella, campiona catalana
La patinadora del CP Parets Sira Bella va obtenir 
la medalla d'or en el Campionat de Catalunya, 
en la categoria cadet, amb un total de 105,39 
punts. Bella s'havia proclamat anteriorment 
campiona de Barcelona en la mateixa categoria.
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Les millors propostes per aquest estiu
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MOLLET. El CF Mollet UE ja té nou 
entrenador en substitució de Jordi 
Gallardo: es tracta de Jordi López, 
provinent de l’Agrupació Esporti-
va i Cultural Manlleu, amb la qual 
ja ha competit a Primera Catalana. 
A més, també va viure un ascens 
amb el Cardedeu i ha estat nome-
nat millor entrenador de la tem-
porada al Vallès Oriental en tres 
ocasions.

Bon paper a Manlleu
Des de la directiva del club molle-
tà asseguren que Jordi López “és 
un bon perfil que encaixa amb 
l’equip”. “La temporada passa-
da va agafar l’AEC Manlleu en 
promoció de descens i va aca-
bar en sisena posició a Prime-
ra Catalana”, explica el director 
esportiu del Mollet, Paco Barrero. 
“Ens agrada la seva filosofia de 
treball, la seva professionalitat 
i teníem molt bones referències 
seves. Jo ja el coneixia perso-
nalment”, subratlla.

cf mollet ue

FUTBOL  EL CLUB HA PRESENTAT EL NOU ENTRENADOR EN SUBSTITUCIÓ DE JORDI GALLARDO I HA RENOVAT FINS A 14 JUGADORS

El CF Mollet UE incorpora l'entrenador 
Jordi López i fitxa el central Jordi Solà

A López l’acompanyarà l’extèc-
nic de la base i exfutbolista del CF 
Mollet UE Marc Fortuny, que tam-
bé estava al Manlleu.

Jordi Solà, primer fitxatge
A més del nou entrenador, l'enti-
tat molletana també ha començat 
a planificar la plantilla de cara a la  

pròxima temporada: Jordi Solà és 
el primer fitxatge d'aquest estiu 
del club vermell, un central que ja 
va jugar al Mollet i a Primera Cata-
lana. Fins ara militava a l’Olímpic 
de la Garriga, equip que compe-
teix a la Tercera Catalana.

D'altra banda, respecte a la 
rescissió del contracte de l’exen-

trenador Jordi Gallardo després 
de l’ascens a Primera Catalana, 
la directiva del CF Mollet UE no 
ha volgut entrar en la polèmica: 
“Ens vam reunir amb ell i li vam 
donar les nostres raons, que 
corresponen a una conversa 
privada i que per tant no farem 
públiques”, asseguren. “Tampoc 
entrarem a valorar el que ell 
hagi pogut dir”, afegeixen. 

El Mollet renova 14 jugadors
El club molletà ha anunciat la re-
novació de fins a 14 jugadors del 
primer equip. Aquests noms són: 
Pol Flores, Erik Ayala, Víctor Ro-
dríguez, David Garcia, Joshua Ro-
mero, Martí Garcia, Óscar Casado, 
Cadmo Buenache, David Castro, 
Brian Quijada, José González, Mi-
raash Imthiyaz, Miguel López i 
Xavi Ferrer.

Tanmateix, també hi ha hagut 
cinc baixes. És el cas d’Oriol Ser-
ra, Nil Sanz, Ramon Fernández, 
Sergio Montero i Sergi Rueda. 

JORDI LÓPEZ  Va ser presentat el dimarts al camp Germans Gonzalvo

Sortejat el 
calendari de la 
modalitat Roller 
Derby de Mollet
MOLLET. El pavelló municipal de 
la Riera Seca de Mollet acollirà 
la disciplina de Roller Derby dels 
World Roller Games entre el 9 i 
el 13 de juliol. Recentment s'ha 
celebrat el sorteig a Barcelona del 
calendari de la competició que 
acollirà el municipi.

D'acord amb el sorteig, en la pri-
mera jornada de la categoria fe-
menina de Roller Derby es dispu-
taran els següents enfrontaments: 
Xina-Austràlia, Índia-Espanya, Es-
tats Units-Xina i Austràlia-Índia. 
D'altra banda, la categoria mas-
culina s'estrenarà amb aquests 
partits: Austràlia-Xina, Japó-Es-
tats Units, Espanya-Austràlia i Xi-
na-Japó.

La competició consta d'una fase 
inicial classificatòria, en la qual 
els quatre primers accediran a les 
semifinals. Les finals masculina i 
femenina, així com els partits per 
aconseguir el tercer lloc, es dispu-
taran el 13 de juliol. 

WORLD ROLLER GAMES
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Experiència i honestedat,
a Tallers Can Mulà

El pròxim mes de novembre, Àngel 
Gonzalo i Esteve Mir celebraran el 
seu cinquè aniversari al capdavant 
de Tallers Can Mulà, que prèviament 
havia estat Tallers Careta. Tanmateix, 
tots dos tenen una extensa experièn-
cia treballant en el sector: el primer 
fa 41 anys que s'hi dedica, i el segon 
en fa 38.

És això, la seva llarga trajectòria, 
així com l'honestedat amb què trac-
ten tots els clients i la confiança que 
van oferint dia a dia, el valor afegit 
d'aquest taller molletà. En aquest 
sentit, Gonzalo assegura que sempre 
atenen els clients de la millor manera 

possible i, de fet, els seus clients valo-
ren la gran professionalitat de Tallers 
Can Mulà.

Entre els serveis que ofereixen, 
destaquen les reparacions generals 
dels automòbils, de totes les mar-
ques. També porten els cotxes per 
passar la Inspecció Tècnica de Vehi-
cles (ITV), fan canvis d'oli i de filtres, 
entre d'altres.

Fa anys que es venen multitud d’acces-
soris per poder transportar les bicicle-
tes al cotxe d’una manera senzilla i sen-
se posar en risc els altres conductors.

Portabicicletes de sostre: La bici 
pot anar dempeus o al revés. Aquests 
portabicis afecten l’aerodinàmica del 
cotxe, que fa que el consum augmenti. 
A més, s'ha de tenir força suficient per 
pujar la bicicleta al sostre del vehicle, i 
molta cura en entrar a pàrquings.

Portabicicletes de maleter: Un dels 
seus avantatges és que l’aerodinàmica 
i el consum del cotxe no se’n ressenten 
tant. Un dels inconvenients és la pèr-
dua de visibilitat per la part de darrere 
del cotxe. Si les llums o la matrícula del 
cotxe queden amagades cal muntar un 
joc addicional.

Portabicicletes de bola de remolc: 
Molt més senzill de muntar, encara que 
requereix tenir una bola de remolc. 
L'amplada amb la bici no podrà supe-
rar l’ample del vehicle, inclosos els re-
trovisors. A més cal assegurar que es 
pot obrir el maleter amb normalitat.

I remolc per a bicicletes: Amb un re-
molc es pot portar d’una manera més 
senzilla diverses bicicletes, a més, no 
s'ha de col·locar a la part posterior el 
senyal V-20 homologat (necessari per 
als portabicis de maleter i de bola de 
remolc), ja que els remolcs ja vénen 
amb la seva senyalització, és a dir, 
llums i matrícula.  amic - tot sant cugat

TALLERS CAN MULÀ
Avinguda de Rafael Casanova, 8

MOLLET DEL VALLÈS
Tel. 93 593 80 02

tallerscanmula@gmail.com

Portabicicletes 
per a cotxes
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12 EQUIPS PARTICIPEN 
EN EL TORNEIG 
ESCOLES DEL PARETS

Dotze equips del Vallès Oriental i Occidental van participar en el 8è Torneig  
Escoles Memorial Josep Seguer organitzat pel CF Parets. Granollers A i B, Ripollet 
CF, Sant Cugat, Aqua Hotel, Martorelles, Horta, Sants, Gimnàstic Manresa, 
Manresa i Montcada i Reixac; a més del CF Parets. El torneig es va celebrar en el 
marc del programa de la celebració del 39è aniversari de la Penya Blaugrana de 
Parets, i en el de les Diades Esportives del municipi, que van finalitzar diumenge.

víctor murillo

FUTBOL  EL TORNEIG ES VA EMMARCAR EN EL 39è ANIVERSARI DE LA PENYA BLAUGRANA 

PARETS. El CF Parets comença a 
confeccionar la plantilla per a la 
temporada vinent. De moment, 
ha fet oficial la incorporació de 
cinc nous futbolistes i ha reno-
vat fins a vuit jugadors. Pel que 
fa a les cares noves, els fitxatges 
per a la pròxima temporada són: 

Mahamadou Tounkara, Marc Plu-
vins, Adrià Laviano, Àlex Calatra-
va i Óscar Reche. D'altra banda, 
els vuit jugadors renovats fins 
ara són: Otman Cabriti, Alkaba 
Diallo, Pol Montpart, Pol Collado, 
Albert Alcoba, Jordi Vallcorba, 
Alexis García i Moussa Diallo. 

El CF Parets fitxa cinc nous 
jugadors i en renova vuit més

PATINATGE  EL SANT FOST VA ASSOLIR SET PODIS EN TOTAL

212 patinadores al 2n Trofeu Nacional
El pavelló II de Sant Fost va acollir el cap de setmana el 2n Trofeu Nacional 
de Patinatge. 212 patinadores, repartides en set clubs diferents, van  
competir en aquest torneig. Va destacar la presència del Club Patinatge 
Sant Fost, que va classificar en primer lloc quatre equips i tres en segona 
posició. També va participar el Club Patí la Llagosta, que va obtenir un 
total de sis medalles: tres ors, dues plates i un bronze. El Trofeu Nacional 
va acollir totes les categories: des de mini fins a sènior. A més, també van 
participar tres mares de patinadores, en la categoria anomenada Màster.

víctor murillo

BÀSQUET  EL TORNEIG VA REUNIR EQUIPS DE TOT L'ESTAT

El Sant Gervasi guanya la PequeCopa
L'equip mini femení del Bàsquet Sant Gervasi es va proclamar campió de la 
PequeCopa Colegial, una competició de bàsquet escolar que es va disputar 
a Barcelona el diumenge passat, i que va reunir equips d'arreu d'Espanya. 
Per la seva part, la jugadora Laia Pérez va ser nomenada MVP del torneig.

escolA sAnt gervAsi

Bons resultats del 
CA Montornès en 
campionats de 
Catalunya

MONTORNÈS. El Club Atletisme 
Montornès ha aconseguit bons re-
sultats recentment en els campio-
nats catalans. D'una banda, Israel 
Ferron s'ha proclamat campió de 
Catalunya en la categoria Sub-20 
en la disciplina de triple salt. D'al-
tra banda, l'atleta Núria Carbonell  
és sots campiona de Catalunya en 
Sub-23 en la modalitat dels 3.000 
metres obstacles. Per últim, Ari-
adna Domínguez és tercera de Ca-
talunya en llançament de pes.

ATLETISME



dV, 21 juny 2019 29



dV, 21 juny 201930 ESPORTS

LA LLAGOSTA. El pavelló Antonio 
García Robledo de la Llagosta va 
ser l’escenari de la Final Four de 
la Copa Catalunya de futbol sala, el 
passat cap de setmana. La compe-
tició la va organitzar la Federació 
Catalana de Futbol Sala, junta-
ment amb el club FS Unión Llagos-
tense, amb motiu de la celebració 
del desè aniversari de l’entitat.

La competició es va desenvolu-
par entre el dissabte i el diumen-
ge, i va englobar les categories 
infantil, juvenil territorial i sènior. 

La Unión va ser subcampiona
Per una banda, la Unión Llagos-
tense va competir en aquest tor-
neig en la categoria infantil, i va 
ser subcampió en perdre la final 
contra l’Escola Futsal Grèvol, amb 
un marcador ajustat de 5 a 4.

D’altra banda, en la màxima ca-
tegoria, el FS Clot es va imposar al 
Teià, amb un resultat de 5 a 2. A 

víctor murillo

FUTBOL SALA  LA UNIÓN LLAGOSTENSE VA ORGANITZAR EL TORNEIG PEL SEU 10è ANIVERSARI

La Llagosta acull la final a 
quatre de la Copa Catalunya

les semifinals, el conjunt barcelo-
ní s'havia desfet del Ripoll (6-1); 
mentre que l'equip maresmenc, 
havia fet el mateix contra el San-

sur (2-1). Per últim, en juvenil ter-
ritorial, el campió va ser el Futsal 
Dante, que va superar el Sallent en 
la tanda de penals. 

FINAL SÈNIOR  El Clot i el Teià van disputar la final en la màxima categoria

TAMBÉ SEGUIRÀ SERGI BARCELÓ I TORNA IVÁN BEAS

LA LLAGOSTA. El CD la Concòrdia 
ha renovat el seu entrenador, 
Dani Mosteiro de cara a la tempo-
rada vinent. També ha anunciat 
recentment l’ampliació de con-
tracte de Sergi Barceló, el delegat 
i l’entrenador de porteres.

A més, pel que fa a l’equip tèc-
nic, ha incorporat novament Iván 
Beas, que ja havia format part del 
club durant les temporades 2016-

2017 i 2017-2018. Beas arriba 
com a nou coordinador de l’equip 
i ajudarà Mosteiro i Barceló en les 
tasques tècniques.

Pel que fa a la plantilla, el club 
de la Llagosta assegura que “can-
viaran moltes de les cares de la 
banqueta”. De moment, ha fet ofi-
cial la renovació de quatre futbo-
listes: Paula Jiménez, Paula Pérez, 
Sonia Blanco i Claudia Oviedo. 

La Concòrdia renova Dani 
Mosteiro i quatre jugadores

El pavelló Antonio 
García acollirà un 
torneig de futbol 
sala des del dimarts
LA LLAGOSTA. El poliesportiu An-
tonio García Robledo acollirà, del 
25 de juny al 5 de juliol, un torneig 
de futbol sala amb equips corres-
ponents a les categories aleví, in-
fantil i cadet. La competició estarà 
organitzada pel Consell Municipal 
de l'Esport Escolar i el Lleure, i 
per l'Ajuntament. 

Les inscripcions es van tancar el 
passat dimarts 18 de juny. 

El Recanvis Gaudí incorpora 
el pivot Javi Rodríguez 
MOLLET. El Recanvis Gaudí CB 
Mollet ha fitxat el pivot interior 
Javi Rodríguez per a la pròxima 
temporada. Rodríguez tornarà 
d’aquesta manera al pavelló Plana 
Lledó sis anys després, ja que ja va 
jugar al Mollet entre els anys 2011 
i 2013. El jugador de 26 anys té 
experiència a la divisió LEB Plata, 
on va competir durant tres tem-
porades, amb el CB L’Hospitalet. 

Guàrdia puja al primer equip
Per la seva banda, Roger Guàrdia, 
disputarà la temporada que ve els 
partits amb el primer conjunt del 
Recanvis –l’any passat combinava 
el primer i el segon equip–.

Amb aquests dos jugadors, els 

BÀSQUET  JA HAVIA JUGAT AL RECANVIS ENTRE EL 2011 I EL 2013

JAVI RODRÍGUEZ

homes de Josep Maria Marsà in-
tentaran substituir les baixes de 
Marc Torres i Lluís Jacas.  

KARATE  TAMBÉ VA OBTENIR 12 PODIS AL CIUTAT DE BADIA

Ple del Mollet Team al campionat català
El club de karate Mollet Team va fer ple de medalles al Campionat de 
Catalunya de karate kyokushin: Carla Jiménez va ser campiona, Marc 
Llorente va ser subcampió, i, per últim, Numidia Chemlali va ser tercera. A 
més, l'entitat va obtenir 12 podis al Campionat de Ciutat de Badia.

mollet teAm

cb mollet
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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 

Armaris de dormitori
pràctics i elegants

Quan arriba l'estiu, és el 
moment de posar les mos-
quiteres, les reixes i els 
tendals. I el millor servei i 
qualitat es troben a Persi-
anes Mollet. Es tracta d'un 
negoci amb llarga trajectò-
ria a la ciutat, ja que fa uns 
35 anys que es va fundar. 
Ara mateix, qui la gestiona 
és Marco Antonio Isaac, fill 
del fundador.

Quant als seus productes 
estrella de temporada, les 
mosquiteres ajuden a com-
batre "la batalla 
dels mosquits", diu 
Isaac. En aquest cas, 
en recomana unes 
de corredisses per 

als espais més grans, i unes 
enrotllables per a les zones 
més petites, que es poden 
recollir a l'hivern.

Pel que fa a les reixes, des 
de Persianes Mollet apos-
ten per les de tipus balles-
ta, que garanteixen la segu-
retat i tranquil·litat.

I per últim, els tendals ti-
pus carpa o més grans per 
cobrir tota la terrassa, són 
els que més destaca el ge-
rent Marco Antonio Isaac 
per a aquest estiu.

PERSIANAS MOLLET
Carrer Roger de Llúria, 49 - MOLLET

Tel. 93 593 89 53

persianas_mollet@hotmail.com

Mosquiteres, reixes 
i tendals per a l'estiu

Amb els armaris de dormi-
tori de MacMobles Chacon 
volem que aconsegueixis un 
moble que t'ajudi a guardar 
la roba d'estiu, la d'hivern, 
sabates i altres objectes, i 
ser un element de decora-
ció. Per assegurar-nos que 
trobes l'armari adequat per 
a tu, pots escollir entre un 
ampli ventall de possibili-
tats, colors, combinacions 
i mides o bé escollir crear 
el teu armari a mida. 
També podràs es-
collir entre armaris 
amb portes batents, 
portes corredisses, 

amb calaixos o amb pres-
tatges perquè puguis guar-
dar-hi les teves pertinences. 
Disposem d'armaris de tots 
colors, materials i estils per-
què puguin acoblar-se a la 
perfecció a la decoració i es-
til de la teva habitació. Tam-
bé pots trobar els mobles de 
dormitori de matrimoni a 
joc amb aquests armaris a la 
secció de composicions de la 
nostra botiga. 

MAC MOBLES CHACON
Rambla Pompeu Fabra, 77 - MOLLET

Tel. 93 883 32 99

macmobles.com - info@macmobles.com
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CELEBREM EL NOSTRE  
140 ANIVERSARI

Les nostres coques
amb PINYONS NACIONALS

Com cada any, 
sortegem 
3 coques  
entre els 

nostres clients!

Ja podeu 
encarregar 
les coques 

per la revetlla

CULTURA

MOLLET. En Moha i el Valero surten 
carregats d'eines d'una furgone-
ta Citroën antiga. És l'escena de la 
nova pel·lícula de Neus Ballús, Sis 
dies corrents, que el passat dimarts 
va rodar-se a l'exterior de l'estu-
di de la fotògrafa molletana Judith 
Vizcarra. Els dos personatges i un 
tercer, en Pep, són els lampistes que 
protagonitzen la cinta de la directo-
ra nascuda a la capital baixvallesa-
na. "La pel·lícula explica què pas-
sa en la vida de tres treballadors 
a diversos municipis de l'àrea 
metropolitana", relata la directo-
ra molletana. "Aquesta història es 
basa en les anècdotes que m'ex-
plicava el meu pare, que també 

és lampista", afegeix. La narració 
en to de comèdia es situa en sis dies 
que conformen sis capítols, en el 
moment en el qual en Moha entra 
a treballar i en Pep es jubila, i narra 
la relació que els tres operaris tenen 
amb la seva clientela.

Com ja havia fet a La plaga, pel-
lícula rodada a Gallecs, els perso-
natges de Ballús actuen com a lam-
pistes i al mateix temps ho són a la 
seva vida real. Un joc entre realitat 
i ficció que, segons explica Ballús 
va començar fa tres anys. "Vam 
estar a l'escola oficial del gremi 
d'instal·ladors de Barcelona, on 
fan classes i vam proposar als 
lampistes que més ens agrada-

ven participar al llargmetratge", 
assenyala. El sentit d'aquest mo-
dus operandi té a veure amb el tre-
ball de la directora molletana i la 
seva forma d'entendre el cinema. 
"M'agrada filmar gent que té la 
seva història, que té la seva pro-
fessió, coneixements, una mane-
ra de moure's, de relacionar-se; 
tot això suma capes a la ficció", 
diu Ballús. Amb tot reconeix que es 
tracta d'un procés molt lent perquè 
el guió es reescriu constantment.

Tot aquest artefacte cinema-
togràfic serveix a Ballús per par-
lar de com "veiem l'altre" i per 
preguntar-se "si és possible en-
tendre'ns". "M'interessen els 

A.A.

LA DIRECTORA  Part del rodatge de la nova pel·lícula es fa a Mollet 

La molletana Neus Ballús prepara un 
film sobre la vida de tres lampistes

CINEMA  EL DIMARTS LA DIRECTORA GRAVAVA UNA ESCENA DE LA SEVA PEL·LÍCULA 'SIS DIES CORRENTS' A L'ESTUDI DE FOTOGRAFIA DE JUDITH VIZCARRA

Inscripcions a la 27a Bicicletada del Besòs
Després que les pluges obliguessin a suspendre la 27a Bicicletada del 
Besòs el 19 de maig l'activitat, que encara té inscripcions obertes, es farà 
el 30 de juny. Aquest esdeveniment solidari contra el càncer organitzat 
pel Consorci Besòs Tordera tindrà el seu tret de sortida a partir de les 
9.30 h a Montornès, al riu Mogent, i a Montmeló, al riu Tenes. 

Els millors punts de llibre a Mollet
Aquest diumenge de 8 a 15 h al Mercat Vell 
de Mollet es celebrarà la 13a Trobada de 
col·leccionistes de bosses de sucre i punts 
de llibre organitzada per l'Associació de 
Col·leccionistes de la ciutat baixvallesana.

A.A.

UNA ESCENA Dos lampistes surten d'una vella furgoneta Citroën

perjudicis que tenim, els rols 
que ens assignen segons el lloc 
on hem nascut, l'estatus social, 
econòmic i cultural, i com és la 
comunicació entre un lampista i 
un client que tot i fugaç pot ser 
intensa", afegeix. 

La importància de Mollet
A la seva nova pel·lícula hi ha un 
substrat més íntim. "Moltes de 
les històries que apareixen me 
les ha explicades el meu pare i 
es mouen en el paisatge humà 
molletà", explica. "De forma na-
tural quan penso localitzacions 
o personatges em venen a la 
memòria llocs i gent coneguda", 

diu la directora que afegeix que en 
el seu cinema hi ha com a objectiu 
"crear un registre de l’espai i la 
gent que hi viu".

El cinema social de Ballús
"Haver nascut a Mollet et fa més 
propera a gent de classe treba-
lladora", afirma la directora. Per 
a Ballús "molts cineastes venen 
de classes altes i hi ha una sèrie 
d'històries que no s'expliquen 
mai o que no s'expliquen de la 
manera que m'agradaria". Es re-
fereix a aquelles cintes que parlen 
de la classe treballadora i conside-
ra que "o bé no són prou subtils o 
són massa pamfletàries". Ballús 
sent que té una responsabilitat en 
aquest tema: "Si aquesta pel·lícu-
la que estic pensant no la faig jo, 
no es farà". i albert alexandre

'Staff only'
ÉS EL SEGON LLARGMETRATGE 
DE LA DIRECTORA MOLLETANA
Aquesta cinta de Neus Ballús va 
ser gravada durant sis setmanes 
al Senegal i narra la història d'una 
família que va al país africà 
de vacances. Allí la filla adolescent 
intenta conèixer joves de la 
seva edat però xocarà amb les 
diferències socials. Staff Only 
s'estrena en una setmana a França 
i el 20 de setembre ho farà a l'Estat 
Espanyol. A diferència de La plaga 
o Sis dies corrents, en aquesta 
cinta Ballús va comptar amb actors 
professionals com Sergi López. 
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PARETS. Gerard Guix ha estat el 
guanyador del concurs de cartells 
de festa major de Parets 2019. Així 
es va fer oficial dimarts a la tarda 
a Can Rajoler, on va rebre el xec 
de 500 euros del premi. Pel que 
fa a l'obra, Guix ha inclòs el carac-
terístic got de plàstic reciclat, la 
beguda, "però responsable", els 
focs artificials, la festa i els con-
certs. Amb el got, de fet, represen-
ta "un brindis pels 40 anys de la 
Comissió de Festes de Parets". 
Concretament aquest aniversari 
ha estat un dels elements presents 
en tots els dissenys finalistes del 
concurs. En l'acte, Guix va explicar 
que era el primer any que partici-
pava en aquest certamen, tot i que 
va afegir: "L'any passat vaig co-
mençar-lo a fer, però no vaig te-
nir temps d'acabar-lo. Així que 
ja el tenia mig començat".

La nova regidora de cultura 
D'altra banda, la presentació del 
cartell també va servir per donar a 

per concretar. "Si l'haguéssim 
de tancar ara, aniríem força 
malament", va dir. Tanmateix, de 
cara a l'any que ve, Domènech va 
apuntar que "caldrà fer una valo-
ració de com ha anat i obrir-la 
als veïns perquè diguin què en 
pensen". i s.c.

conèixer la nova regidora de Cultu-
ra del consistori: Kènia Domènech, 
número tres d'Ara Parets ERC. Do-
mènech va explicar que "aquesta 
festa major ja està molt tanca-
da". Així mateix, va afegir que el 
nou govern vol deixar la seva em-
premta en alguns serrells encara 

s.c.

POPULAR ES VA DONAR A CONÈIXER LA NOVA REGIDORA DE CULTURA, KÈNIA DOMÈNECH

Gerard Guix guanya el concurs 
de cartells de festa major

GUANYADOR Seguer i Domènech amb el dissenyador premiat

La 40a Festa de les Nacionalitats i les Comunitats Autònomes celebrada 
divendres, dissabte i diumenge a Can Gomà va tenir molt bona acollida. Segons 
explica l'organització, en els moments més àlgids un centenar de persones va 
poder gaudir del folklore de diferents punts de l'Estat. FoTo: Víctor Murilllo

Les nacionalitats es reuneixen a Mollet

PARETS. La 6a edició del Cornucòpia Fest 
no va decebre. El festival de metal extrem 
es va celebrar dissabte a la tarda i va co-
mençar a Can Butjosa més d'hora que en 
edicions anteriors, un nou horari, però, 
que no va fer que baixés l'assistència. Ve-
nado Booking ha valorat molt positiva-
ment aquesta edició que ha tingut com a 
grups seleccionats Cerebral Effusion (País 
Basc), Putridity (Itàlia), Serrabulho (Por-
tugal), Bacteria Forte, Angoixa, Fractality i 
Devorate The Universe.

Aquest festival és conegut per apostar 
per bandes internacionals i de qualitat di-
fícils de veure a Catalunya. És el cas dels 
bascos Cerebral Effusion o els italians Pu-
tridity que feia uns 10 anys que no tocaven 
a Barcelona. Així, els organitzadors expli-
quen que el Cornucòpia Fest també vol ser 
un espai perquè les noves bandes del metal 
extrem puguin donar-se a conèixer. L'am-
bient i el fet que sigui gratuït converteix 
aquest festival en un dels referents de la 
comarca en l'escena més obscura. i

Metal extrem i internacional a Parets

víctor murillo

SONS OBSCURS La 6a edició del festival va portar grups italians i portuguesos, entre d'altres

CONCERTS CAN BUTJOSA VA SER L'ESCENARI DEL CORNUCÒPIA 2019

MOLLET. Aquest divendres el Cen-
tre Cívic de Can Pantiquet obrirà 
les seves portes en la 4a edició del  
Viu El Cívic! És música i molt més. 
Aquest acte que començarà a les 
18.30 h servirà per fer un repàs a 
totes les activitats que es realitzen 
al centre amb més d'una desena de 
les entitats que hi col·laboren.

'Viu el Cívic', a  
Can Pantiquet

LA LLAGOSTA. L'Escola Municipal 
de Música de la Llagosta celebrarà 
aquest divendres de 18 a 19.30 h  
el Dia de la Música amb un con-
cert itinerant al Centre Cultural 
i Juvenil Can Pelegrí. En total, es 
realitzaran tres concerts i per 
assistir-hi cal reservar plaça per 
qualsevol de les tres sessions.

Un concert itinerant 
a Can Pelegrí

ACTIVITATS MÚSICA
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24 H /365 DIES A L’ANY · VEHICLES DE 4 A 7 PLACES

LA COOPERATIVA DES DE 1982

... el teu taxi
Recollim als aeroports · Serveis concertats · Empreses i particulars · Missatgeria urgent · Nacional / Internacional

AMPLIEM EL SERVEI A NOVES POBLACIONS: L’Ametlla del Vallès, La Garriga, La Llagosta, Lliçà de Vall, Martorelles, Mollet del 
Vallès, Palau-solità i Plegamans, Parets del Vallès, Polinyà, Sant Fost de Campsentelles, Sta. Maria de Martorelles, Sta. Perpètua 
de Mogoda, Sentmenat, Sta. Eulàlia de Ronçana, St. Feliu de Codines, Caldes de Montbui, Castellar del Vallès i Tagament.

MOLLET. La Colla Morada i la colla 
dels Torrats celebren enguany el 
seu 25è aniversari i per comme-
morar-ho han organitzat una ex-
posició a La Marineta sobre tota la 
seva trajectòria: des de la creació, 
amb Joan Garcia com a president 
de Morats i Torrats, fins a l'actuali-
tat, amb Aitor Millán encapçalant 
Torrats i Jose López al capdavant 
de Morats. Inaugurada el passat 
dissabte estarà fins al 19 de juliol.

Sobre la mostra, López explica 
que l'objectiu és "recordar els 25 
anys de les dues colles, recordar 
les proves antigues, tota la gent 
que hi ha passat i que s'ha deixat 
la pell pels dos colors, i recordar 
totes les festes majors". I Millán 
afegeix: "Volem fer una exposi-
ció molt gran de les dues colles 
en què, com més recursos mate-

rials tinguem, més xula serà per 
a tothom". És per això que durant 
les setmanes previes a la inaugu-
ració van fer una crida perquè la 
gent els fes arribar elements de la 
història de Morats o Torrats. Entre 
les imatges exposades hi ha diver-
ses portades de  Contrapunt en què 
apareixen les colles. 

D'altra banda, sobre els actes 
del 25è aniversari, el cap de colla 
morat explica que porten des del 
gener rememorant l'efemèride: 
"Vam començar amb la festa 
major d'hivern traient un pastís 
i presentant capgrossos". Ara, 
però, estan centrats en la festa ma-
jor d'estiu, i López assevera: "Con-
juntament amb Torrats volem 
recordar les proves antigues, 
buscar actes antics i homenat-
jar totes les persones que han 

passat per les colles i que han 
fet de la festa major de Mollet la 
festa major de Morats i Torrats".

Millán també apunta que estan 
"acabant de definir i de detallar 
la festa major", però té clar que 
volen "que sigui una festa amb 
records d'aquests 25 anys". 

Satisfacció i honor
El cap de colla torrat assegura 
que "és una satisfacció enorme 
ser el cap de colla d'aquest 25è 
aniversari i poder veure que hi 
ha una feina ben feta al llarg de 
tots aquests anys fins ara". El del 
mam recorda que va entrar, entre 
d'altra gent, per l'Adrià Lorente, 
qui va ser cap de colla del 2006 
al 2009, i que ara és membre de 
la junta directiva: "El record més 
antic que tinc de les colles és 

víctor  murillo

A LA MARINETA L'exposició ha estat possible gràcies a l'aportació de fotos de la ciutadania molletana

ENTITATS  AQUESTA MOSTRA, UNA DE LES ACTIVITATS DE L'ANIVERSARI DE LES COLLES, ES POT VISITAR A LA MARINETA FINS AL 19 DE JULIOL

Una exposició recorda els 25 anys 
d'història de Morats i Torrats

d'aquest 25è aniversari".
Quant al primer record que el de 

la teca té de les colles, es remunta 
a la infància: "Participava de l'es-
tirada del cotxe i recordo veure 
a les afartades la gent menjant 
macarrons o bollycaos". També 
diu que té "moltes ganes que 
arribi la festa major –la seva pri-
mera com a cap de colla– i de veu-
re que la gent és feliç amb els 
actes". I afegeix: "Cada cop que 
algú et ve a donar les gràcies, és 
la recompensa i la mostra que el 
treball està ben fet".

Per últim, tots dos clouen en la 
mateixa línia. "Hi ha una rivalitat 
sana a la festa major per veure 
qui guanya, però l'important és 
fer coses per al poble", afirma el 
morat Jose López. Així mateix, el 
torrat Aitor Millán clou: "La suma 
de totes dues colles, i de la resta 
d'entitats, fa que sumi el poble. 
El bon feeling que hi ha entre les 
dues colles és el més necessari 
per a tothom. Hi ha una rivalitat, 
però no ens estem jugant res; si 
guanyes la festa major, bé, però 
al final el que tothom volem és 
passar-ho bé i gaudir del que 
fem".  s.carrillo

veure l'Adri guanyant festes ma-
jors a l'envelat, quan es feia al 
Montseny. A l'Adri l'havia tingut 
d'entrenador de futbol i va ser 
una icona molt important per a 
mi a la meva infància".

I com a avaluació en el seu segon 
any al capdavant de la Colla dels 
Torrats, Millán diu que "ser cap 
de colla és més dur, perquè tens 
moltes més obligacions, i a ve-
gades tens la sensació que estàs 
una mica atabalat. Però per sort 
tens el suport de molta gent que 
fa la feina molt més fàcil".

Pel que fa al seu homòleg morat, 
López afirma que "és una res-
ponsabilitat fer aquesta feina i 
veure que durant molts anys ha 
passat molta gent que segueix 
donant suport a la colla". I també 
diu: "És un honor estar al davant, 
però la colla som tots, la feina la 
farem tots i tots som partícips 

ES MANTÉ LA GRAN REIVINDICACIÓ
CONJUNTA DE LES COLLES: UN LOCAL
n No tot serà festa i celebracions. Les colles molletanes també insisteixen a 
demanar a l'Ajuntament un local. De fet, al juliol farà un any que el consistori va 
aprovar una moció –amb els vots a favor d'Ara Mollet, Canviem i PDeCAT i les 
abstencions del PSC, PP i Cs– que precisament demanava al govern un espai 
permanent a la ciutat per a Morats i Torrats. Sobre aquest tema, el cap de colla 
torrat apunta: "Per desgràcia, tenim la Santa Teca i el Moll Fer en espais no 
visibles, quan són dues icones de la ciutat que haurien d'estar visibles per 
a tothom". En aquest sentit, el cap de colla morat assegura que "les colles de 
Morats i Torrats són patrimoni de la ciutat i haurien de tenir un lloc digne on 
poder-se veure representades durant tot l'any". I també diu: "Necessitem un 
lloc on preparar materials, on guardar els nostres estris on carregar i 
descarregar amb tranquil·litat, on poder fer reunions, on la ciutadania pugui 
venir a parlar amb nosaltres i a comprar merxandatge fora d'actes. És una 
reivindicació per la qual portem molts anys lluitant, i hi seguirem lluitant".
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MOLLET. L'Associació de Veïns del 
Barri de Lourdes ha preparat des 
de divendres quatre dies de festa 
sense pausa. Les activitats comen-
çaran a la tarda amb una exhibició 
de Tae-Kwondo a les 19 h. Seguiran 
la música de Ian-Vico a les 22 h, la 
Màgia amb Pep a les 23 h i una es-
tona de música variada des de les 
23 h. El dissabte a les 20 h es re-
prendran les activitats amb músi-
ca i animació infantil amb Fausty. 
A les 21 h hi haurà el show Play 

Back amb la gent gran, a les 23 h el 
concert de la cantant Mari Pérez i a 
les 00 h actuarà el grup de flamenc 
Sincopao. El diumenge les activi-
tats començaran a les 12 h amb un 
canó d'escuma i seguiran a la nit. 
A les 21 h serà el torn per al grup 
rociero de Parets i a les 00 h per a 
DJ Mike. El dilluns acabaran les fes-
tes amb un vermut per a socis a les 
12 h, un concurs de paelles a les 15 
h, una classe de zumba a les 20 h i 
sevillanes a les 21.30 h. i

El barri de Lourdes viurà 
quatre dies de festa

LES ACTIVITATS COMENCEN LA TARDA DE DIVENDRES

SANT FOST. El difunt historiador de 
Sant Fost, Jaume Rifà, no recordava 
que en els últims 75 anys hi hagués 
hagut colla bastonera al poble. Per 
això és tan notable que el passat 
diumenge es celebrés la primera 
actuació de la Colla de Ball de Bas-
tons impulsada el passat octubre 
per l'Agrupació Sardanista Alba del 
Vallès. El grup va realitzar quatre 
balls davant d'unes 80 persones en 
una diada en què també van dur-se 
a terme sardanes i balls de gegants a 
la plaça de la Vila.

La colla està formada per 14 per-
sones tot i que de cara al setembre 
vol arribar als 16 integrants per 

víctor murillo

POPULAR  LA COLLA VA NÉIXER L'OCTUBRE I TÉ 14 INTEGRANTS

Els bastoners de  
Sant Fost s'estrenen

A LA PLAÇA DE LA VILA Primera actuació amb una vuitantena d'assistents

fer, segons explica Josep Estasio, 
president de l’Agrupació Sarda-
nista Alba del Vallès, "dos grups 
de vuit" i per tant balls més dificul-
tosos. "Qui ve els dissabtes a veu-
re els nostres assajos al Pavelló 
2, es queda a la colla", diu Estasio 
contundent. El president de l'agru-
pació afirma que el ball de bastons 
és "com totes les tradicions cata-
lanes, un acte col·lectiu" i per això 
agrada tant. 

De cara el futur, a més d'actuar 
en l'arribada de la Flama del Ca-
nigó diumenge, la colla de bas-
toners té previst participar en el 
pregó de la Festa Major. i

MOLLET. El Casal de Mollet va cele-
brar diumenge el seu concurs de 
paelles al Jardinet. Enguany, en 
la 32a edició, l'esdeveniment va 
comptar amb unes 250 persones. 
Segons informen des del Casal 
tot i el concurs, totes les paelles 
es van donar com a guanyadores. 
També es va poder gaudir de mú-
sica en directe. i  

Els millors mestres 
molletans de la 
paella al Casal

víctor murillo

QÜESTIÓ DE SAVIESA  Totes les paelles van ser considerades guanyadores

GASTRONOMIA  UNES 250 PERSONES VAN PARTICIPAR EN EL 32è CONCURS DE L'ENTITAT

La festa de l'Estació del Nord 
celebra la revetlla de Sant Joan
MOLLET. Coincidint amb la vigília de Sant Joan, l’Associació de Veïns 
d'Estació del Nord organitza la seva festa de barri al pati de l'escola 
Sant Jordi. La festa començarà a les 21 h amb un sopar popular en el 
qual cada veí portarà el seu menjar i beguda. També es podrà gaudir de 
música ambient, coca i cava.



dV, 21 juny 201936

dissabte 22

diumenge 23

divendres 21

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

El matí començarà amb 
el cel cobert de núvols 
de tipus alt. A la tarda, el 
núvols que deixaren tem-
pestes al nord del país.

Cel variable, amb alguns 
núvols prims enteranyi-
nat el cel. La temperatura 
anirà enfilant-se progres-
sivament.

El cel amb núvols alts que 
no impediran que la tem-
peratura continuï pujant, 
fins a la setmana vinent, 
amb calor extrema.

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

DIJOUS, 13 23ºC 11ºC 23ºC - 32 km/h SSE

DIVENDRES, 14 27ºC 17ºC 24ºC - 34km/h SW

DISSABTE, 15 25ºC 16ºC 22ºC - 26 km/h SSE

DIUMENGE, 16 26ºC 15ºC 24ºC - 31 km/h SSE

DILLUNS, 17 29ºC 15ºC 27ºC - 27 km/h SSE 

DIMARTS, 18 29ºC 17ºC 27ºC - 34 km/h 

DIMECRES, 19 28ºC 16ºC 24ºC - 29 km/h SSE

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

BAIX VALLÈS. Nit del foc, nit de les 
bruixes o nit de festa. L'origen de 
la revetlla de Sant Joan és desco-
neguda. Aquesta nit tan màgica 
podria tenir més de cinc segles 
d'antiguitat i en coincidir amb el 
solstici d'estiu provenir del món 
precristià pagà. Sigui com sigui el 
cert és que tot el Baix Vallès està ja 
preparat per celebrar la revetlla.

A Mollet
La ciutat començarà les seves acti-
vitats a les 18.30 h del diumenge. 
Serà amb una ballada de sardanes 
a la plaça de Catalunya amb la Co-
bla Sabadell. La Colla Gegantera, 
Castellers de Mollet i el Club Mun-
tanyenc s'encarregaran de dur a 
terme una cercavila per rebre la 
Flama del Canigó a les 19.15 h des 
de la cruïlla de Rambla Nova amb 
Via Ronda. La flama arribarà a les 
20.15 h a la plaça Catalunya i allí 
es realitzarà el seu traspàs a les 
poblacions veïnes i la lectura del 
manifest a càrrec de la Colla de 
Morats, la Colla dels Torrats i la 
Colla Gegantera. Després la flama 
enfilarà cap al parc de Ca l'Estra-
da amb la col·laboració de la Co-
lla de Diables a les 21.45 h. Allí es 
realitzarà l'encesa de la foguera 
de Sant Joan a càrrec de Ball de 
Diables i un sopar popular a par-
tir de les 22 h que comptarà amb 
cafè, mojito i pinya colada a càrrec 
de Mollet&Cuba amb l'objectiu de 
recaptar fons per a projectes soli-
daris a l'illa del Carib. Ja entrada 
la nit, a les 22.45 h es podrà ballar 
amb música de DJ fins a les 2 h.

També es celebrarà la revetlla a 
partir de les 20 h al carrer Fran-

REVETLLA  EL DIUMENGE A LES 20.30 H EL POBLE CELEBRARÀ LA REBUDA DE LA FLAMA DEL CANIGÓ A LA MASIA DE CAN CARRENCÀ

Martorelles de festa per
Sant Joan i Sant Pere

Arxiu

LA FOGUERA MÉS FAMOSA Tots els pobles ecendran la flama per Sant Joan

cesc Macià i a la plaça de l'Artesa-
nia. En el primer cas serà l'AV de 
l'Estació de França qui organit-
zarà un sopar i festa, mentre que 
en el segon cas serà l'AV Fira Ar-
tesans. A més, la revetlla també 
es celebrarà al pavelló de la Riera 
Seca des de les 21 h. A les 23 h es 
realitzarà el ball de revetlla amb 
Mar i Cel a la pista exterior del pa-
velló. Per últim, el Club Esportiu 
de Sords de Mollet oferirà la seva 
revetlla al carrer de Sant Ramon.

A Montornès
Les festes de Sant Joan de Montor-
nès van començar fa una setma-
na i s'allargaran fins al dilluns. El 
divendres els actes començaran 
amb la inauguració de l'exposi-
ció de manualitats del Casal de 
la Gent Gran Nord a les 18 h. Una 
hora més tard, es realitzarà una 
cercavila gegantera des del carrer 
de la Llibertat fins a la plaça del 

Poble. Serà a les 20 h quan la Colla 
de Geganters farà el pregó de fes-
tes. A les 22 h, l'Esplai Panda orga-
nitzarà una gimcana a la plaça de 
Federico García Lorca i a la matei-
xa hora els més atrevits tenen una 
cita amb la baixada de carretons. 
Per últim i també a les 22 h Rosa-
rio Mohedano proposa un cabaret 
musical a la plaça del Poble. 

Les activitats es reprendran el 
dissabte a les 9 h amb el campi-
onat de bitlles i petanca. A les 11 
h serà el moment dels més petits 
amb un tobogan aquàtic gegant al 
carrer del Vallès. A partir de les 
18 h serà el torn per a la gimcana 
d'aigua a la plaça de Lluís Com-
panys i a les 19 h es durà a terme 
el 10è Recital de poesia Bernardo 
López a l'Espai Montbarri. El dia 
tancarà a les 23 h amb un concert 
de Versión Imposible a la plaça 
del Poble. El diumenge Montornès 
Nord celebrarà la revetlla a partir 

de les 12 h amb la festa de l'escu-
ma a la plaça del Poble. A les 21.30 
h serà el torn per a l'espectacle de 
foc a càrrec del Ball de Diables i 
Drac de Montornès. Tot seguit hi 
haurà el Petit correfoc fins a la fo-
guera de Sant Joan i a les 22.30 h 
es realitzarà la tradicional encesa 
de la foguera al pati de l'escola 
Marinada. A les 23 h hi haurà el 
ball de revetlla amb el duet mu-
sical Blue Maresme i a les 00.30 
h la Festa jove amb DJ Ruben i DJ 
Alain a la plaça del Poble. La festa 
acabarà el dilluns amb una paella 
popular a les 14 h al pati de l'Esco-
la Marinada, el Festival de danses 
a les 19 h, un sopar de germanor 
a la fresca a les 21 h i l'Espectacle 
Show Stars Montornès Nord.

A Martorelles
Tota la festa de Sant Joan comen-
çarà diumenge a les 20.30 h amb la 
rebuda de la Flama del Canigó a la 
masia de Can Carrencà. A les 21.30 
h es durà a terme un sopar popular 
al mateix indret i a les 23.30 h es 
procedirà a l'encesa de la foguera. 
A les 00 h hi haurà festa amb DJ. 
D'altra banda, el dissabte següent 
i amb motiu de la revetlla de Sant 
Pere es celebrarà a la masia de Car-
rencà una nova festa que comença-
rà a les 19.30 h amb una audició de 
sardanes. A les 22 h hi haurà sopar 
i a les 23.15 h un ball. Organitzada 
per Joventut Sardanista de Marto-
relles, té un preu de 12 euros i es 
pot reservar fins al dijous.

A Parets
Un any més, la plaça de la Vila de 
Parets  rebrà  la  tradicional Flama  
del  Canigó a les 20 h.  Des  de  les  
18.30  h, però, a la mateixa plaça 
tindran lloc diverses actuacions 
de la colla del Ball de Gitanes Pa-
rets, el Niu d'Art Poètic i els  Amics  
de  la  Sardana de Parets. Al  ves-
pre, al local de Manyacs, es farà la  
revetlla dels castellers de Parets 
amb un sopar per 12 euros amb 

amanida, botifarra, xistorra, trui-
ta de patates, got de sangria, coca 
i cava. També hi haurà música en 
viu a càrrec de Mil Hombres i ball. 
A més, el divendres el casal de Ca 
n'Oms durà a terme una revetlla 
avançada amb el grup Maky Maky 
a partir de les 22 h.

A la Llagosta
Un any més Les Llagostes de 
l'Avern encendran la foguera de 
Sant Joan a les 21.30 h. A partir de 
les 19.30 h de diumenge al recin-
te firal hi haurà coca i xocolatada. 
Pel que fa a la festa serà la Colla 
dels Volats qui organitzarà una re-
vetlla de 21 a 4 h al Parc Popular.

A Montmeló
Aquesta revetlla de Sant Joan por-
ta novetats: es centralitza al parc 
de la Cucurny. El diumenge a par-
tir de les 17.30 h hi haurà activi-
tats per als més petits de la mà del 
Cij Esplaia't Montmeló i animació 
infantil amb Roger Canals. La fes-
ta continuarà amb la rebuda de la 
flama i encesa de la foguera i amb 
coca i petards. També, des de les 
22 h hi haurà música amb Chof-
fers i Banda Biruji. La festa s'allar-
garà fins a les 4 h. 

A Sant Fost
La Flama del Canigó arribarà al 
poble de la mà del grup GAM SXX 
de Sant Fost i l'Agrupació Sar-
danista Alba del Vallès. Serà a la 
plaça de la Vila a les 20.30 h del 
diumenge. També es llegirà un 
manifest i es farà un ball de bas-
tons. A més, a l'Espai Jove de la 
Llera hi haurà festa des de les 23 h 
fins a les 6 h organitzada per l'As-
sociació de Joves de Sant Fost. 

A Santa Maria de Martorelles
A la plaça de l'Església de Santa Ma-
ria  de  Martorelles  també  se  cele-
brarà dissabte la revetlla a partir de 
les 21 h. S'obsequiarà els assistents 
amb una copa de cava i coca. i
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Els més menuts de Sant Fost, a escena
L'Auditori de l'Ateneu de Sant Fost va ser escenari el diumenge de Dia del 
Teatre infantil. L'esdeveniment organitzat pel Grup de Teatre segle XX  era 
gratuït, però els assistents podien col·laborar amb donacions de menjar a 
Càritas. Al voltant de 130 persones van assistir-hi com a públic per veure 
les quatre actuacions dels infants i joves de 6 a 15 anys. i

víctor murillo

TEATRE ORGANITZAVA EL GRUP DE TEATRE SEGLE XX 

SANT FOST. Al voltant de 120 per-
sones es van reunir el diumenge 
passat en la 2a edició del Desco-
brim Sant Fost. Organitzada per 
l'Assemblea Nacional Catalana del 
poble, la caminada va anar del ce-
mentiri de Sant Fost fins a Sant Ce-
brià de Cabanyes, on es va explicar 
la història del retaule de l'Ermita 
de Sant Cebrià. i

L'ANC apropa el 
passat de Cabanyes 
als santfostencs

Anc

FOTO DE FAMÍLIA  La caminada va sortir del cementiri de Sant Fost

HISTÒRIA  UNES 120 PERSONES VAN PARTICIPAR EN AQUESTA CAMINADA EL DIUMENGE

PARETS. Els casals municipals de 
gent gran organitzen el pròxim 
dijous a les 22 h al parc de la Line-
ra de Parets una nit cent per cent 
havanera. El grup Els Pescadors 
de l’Escala realitzarà una actuació 
i després hi haurà cremat de rom 
a càrrec de Ramon Talarn i Jaume 
Anfruns.

Parets viurà una 
nit d'Havaneres i 
cremat de rom

LA LLAGOSTA. El Centre Cultural de 
la Llagosta acollirà dissabte a les 
19 h el Festival flamenc organitzat 
per Aires de Andalucía i l'espai 
de flamenc La Capitana. Actuaran 
l'alumnat d'Aires de Andalucía, els 
grups de ball del Centro Cultural 
la Taxonera i els grups de l'espai 
de flamenc La Capitana.

La Llagosta acull un 
festival de flamenc 
el dissabte

MOLLET. Per celebrar el dia de la 
música, l'Escola Municipal de Mú-
sica i Dansa de Mollet ha organitzat 
dos concerts aquest divendres. El 
primer serà a les 18 h, a càrrec dels 
alumnes avançats a La Marineta i 
el segon a càrrec de l'Orquestra de 
Cambra Juvenil i la Jove Orquestra 
de Cambra a Can Gomà.

Dos concerts a 
La Marineta i Can 
Gomà el divendres

Circ Raluy Legacy: Original torna a 
Montornès amb 'TheMagicFormula'
MONTORNÈS. El dijous torna a Montornès l'espectacle #TheMagicFor-
mula del Circ Raluy Legacy. L'espectacle que es va estrenar l'any passat 
al poble, es durà a terme des del dijous fins al diumenge al recinte firal. 
Segons expliquen des del circ, enguany el show comptarà amb nombro-
ses sorpreses.

TRADICIONAL POPULAR MÚSICA
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Una de les pizzes fresques que 
podeu demanar a LA TOMATE 
MAGIQUE és la Mariona. És sabo-
rosa i gustosa, que no us deixarà 
indiferents.
LA TOMATE MAGIQUE és un esta-
bliment obert a Mollet des del 
1999, que ofereix servei al mig-
dia i al vespre i on podeu dema- 
nar pizzes per emportar. Les 

nostres creacions són fetes 
amb una massa fina i crui- 
xent de pa artesanal i elaborades 
amb farines selectes i productes 
naturals. Estan cuinades al forn 
de llenya, cosa que els dóna un 
sabor inconfusible. Si veniu en sor-
tireu satisfets, amb ganes de tastar 
qualsevol altra pizza de la nostra 
extensa carta de creacions.

Pizza Mariona
Amb tomàquet fresc, bacó, xampinyons 
frescos i formatge emmental 

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

pizzerialatomatemagique.com
SUGGERIMENT
GASTRONÒMIC

Ramón Casas 1, 618412788 - Mollet del Vallès

DESAYUNOS, 
TAPAS,  
BOCATAS,  
PLANCHA.

te
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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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