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EN PORTADA

Alerta roja per 
l'abús de consum 
de plàstics 
El Consorci per a la Gestió de Residus
del Vallès Oriental alerta de l'increment de 
preus que hi haurà per fer ús de l'abocador
BAIX VALLÈS. La recollida selectiva 
de residus millora lentament al 
Vallès Oriental. Segons dades de 
l’Agència de Residus de Catalunya, 
la comarca va reciclar l’any passat 
el 40,8% de les escombraries, un 
2,6% més que l’any anterior. Les 
dades continuen sent inferiors a la 
mitjana catalana, que l’any passat 
va situar-se en gairebé el 42% de 
residus reciclats. El creixement és 
generalitzat a totes les fraccions de 
la brossa: l'orgànica, el paper i car-
tró, els envasos –sobretot plàstic– i 
el vidre, tot i que també augmenta 
el total d'escombraries generades 
(+2,9%), una tendència que s’asso-
cia a la recuperació econòmica i a 
l’increment del consum.

La Unió Europea ha marcat l’ob-
jectiu d’arribar al 50% de reciclatge 
de residus el 2020. “Al Vallès Ori-
ental hem superat el 40% des-
prés d’uns anys d’estancament, i 
ara toca fer un esprint més fort 
per assolir aquesta xifra”, diu 
Joan Daví, president del Consorci 
per a la Gestió de Residus del Vallès 
Oriental. De fet, una de les mesu-
res per incentivar la separació de 
residus és l’encariment de la taxa 
dels abocadors. A Catalunya, en-
viar una tona de residus a aquesta 
instal·lació té un preu de 41 euros 
de cànon municipal. La previsió és 
que l’any que ve sigui de 47 euros 
i l’any 2025 de 77 euros per tona. 

889,28
TOT I QUE LA TENDÈNCIA EN LA
SEPARACIÓ DE RESIDUS VA A L'ALÇA,
l'àmbit del Consorci de Residus
continua per sota de la mitjana 
catalana: 15,97 kg per habitant i any 
pels 19,22 kg per habitant i any 
de Catalunya l'any 2017. 
En el cas concret de Mollet,
l'any 2017 van recollir-se
806,62 tones d'envasos lleugers, 
mentre que el 2018 van ser 889,28,
el que suposa un increment en 
només un any del 10,25%.

és eficaç a l’hora de recordar 
què es pot abocar al contenidor 
groc, que no és qualsevol tipus 
de plàstic, sinó només envasos 
lleugers”. La recollida d’aquesta 
fracció de residus és, de fet, la que 
més ha crescut els darrers anys. Al 
Vallès Oriental, per exemple, s’ha 
passat de les 6.014 tones recollides 
el 2016 a les 7.180 l'any passat, 
un 19,4% d’increment en només 

dos anys. Malgrat les bones xifres, 
Daví també indica que “calen més 
polítiques que incentivin que els 
productors i distribuïdors re-
dueixin l’ús de plàstics a l’hora 
d’embolicar els seus productes”, 
i en aquest sentit valora positiva-
ment la directiva europea que pro-
hibirà d'aquí dos anys la comercia-
lització d’alguns objectes de plàstic 
d'un sol ús, com canyetes, coberts 

de plàstic o bastonets de les orelles. 
La Generalitat, de fet, ha assegu-

rat que avançarà l’adaptació de la 
directiva per aplicar-la al més aviat 
possible, ja que d’aquesta manera 
es preveu reduir bona part dels 
residus plàstics que es generen. 
“Ens hi hem de posar molt serio-
sament, perquè ens hi juguem el 
futur del planeta i del medi am-
bient”, conclou Daví. i x.l.

CAMPANYA PER PROMOURE EL RECICLATGE 
D'ENVASOS EN BARS, RESTAURANTS I CAFETERIES
El Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Ori-
ental, en col·laboració amb l'entitat Ecoembes, va iniciar 
fa unes setmanes un projecte de reciclatge dels envasos 
lleugers procedents de l'hostaleria, la restauració i el 
càtering. El programa es desplega a diversos municipis 
de la comarca, entre ells, la Llagosta, Mollet, Montmeló, 
Montornès i Parets, que representen el 70% de la pobla-
ció total del Vallès Oriental. La campanya pretén afavorir 
la participació d'aquests establiments en la recollida se-
lectiva dels envasos lleugers, i incrementar els índexs de 
recollida dels envasos procedents d’aquests tres sectors. 

Per desenvolupar el projecte, s'ha fet un inventari de 
tots els establiments d'hostaleria, restauració i càtering 
d'aquests municipis, uns 870, per detectar les necessitats 

en matèria de reciclatge i definir el material que cal per fer 
una separació adequada dels residus i els inconvenients 
que troben per reciclar. També es visita els negocis per 
explicar-los la iniciativa, lliurar-los el material necessari 
per separar els residus correctament i es fan formacions 
per aconseguir una correcta separació dels residus. A 
més, també es lliura a cada establiment adherit un segell 
que acredita la seva participació en la iniciativa.

La campanya pretén augmentar els índexs de recollida 
selectiva i acostar-se als objectius marcats per Europa: 
arribar al 50% de recollida selectiva l’any 2020, al 55% el 
2025, al 60% el 2030 i al 65% el 2035. 

A Catalunya l’objectiu és encara més ambiciós: arribar 
al 60% l’any 2020.

“Com més malament fem el re-
ciclatge més car ens costarà a 
la butxaca”, diu Daví, qui també 
aposta per reforçar les campanyes 
de sensibilització. "Informar a 
peu de contenidor, per exemple, 

arxiu
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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
Consultes sobre consum a l'OACEls darrers avenços de la depressió, a la biblioteca
L'Oficina mòbil d'Informació al Consumidor 
serà dimarts (de 10.30 h a 13 h) a l'OAC
(avinguda d'en Piera, 51), en una visita
organitzada conjuntament entre l'Ajuntament 
de Martorelles i la Diputació de Barcelona.

La biblioteca Montserrat Roig de Martorelles acollirà dimecres 24 de 
juliol (de 20 h a 21 h) la xerrada Depressió i ansietat: últims avenços,
a càrrec del santfostenc Xavier Conesa Lapena, psicòleg, sexòleg i
terapeuta de parella. Conesa, a més, és director del Màster de
sexologia de l'Institut Superior d'Estudis Sexològics.

MARTORELLES. L'accés rodat a l'es-
tació de servei de Sant Fost del 
costat del supermercat Lidl es 
tancarà en el pròxim mes. O al-
menys això es va aprovar dilluns 
per unanimitat en la sessió ordi-
nària del ple martorellenc.

Concretament, el punt aprovat 
apunta que s'haurà d'enretirar en 
un termini màxim d'un mes "el pa-
viment de llambordes que en el 
seu dia es va col·locar a l'espai 
lliure públic, retornant aquest 
espai a les condicions originals 
escampant-hi terra vegetal", i 
que també s'hauran de "col·locar 
els elements físics que siguin 
necessaris per evitar el trànsit 
rodat sobre l'espai a restaurar".

L'alcalde, Marc Candela, va asse-
gurar que fa anys "es va adoptar 
aquest accés sense demanar 
permís al consistori, de forma 
irregular, en un espai públic que 
és zona verda". El batlle també 
va dir que "la solució no arriba i 
entenem que no hi ha voluntat 

danys i perjudicis". "No hi volem 
anar, però si ens posen entre 
l'espasa i la paret...", afegeix.

Pel que fa a la darrera proposta 
presentada per l'empresa al con-
sistori, el mateix Vilaplana asse-
gura que "complim amb tot el 
que ens diuen" i, tal i com dema-
nava l'Ajuntament, incorpora en el 
projecte el compromís d'arreglar 
i pavimentar el petit terreny del 
costat de l'accés –a la banda de la 
rotonda. Tanmateix, el batlle, Marc 
Candela, diu que "no han presen-
tat la documentació per canviar 
el planejament" perquè aquest 
terreny passi de zona verda a sòl 
adient per a trànsit rodat, i no in-
corporen el pagament d'aquest 
canvi de qualificació. És per això, 
apunta, que l'Ajuntament ha deci-
dit no tirar endavant la proposta.

D'altra banda, però, Vilaplana diu 
que "una estació de servei sen-
se accés propi i públic legalitzat 
no pot existir". I considera que si 
l'estació va rebre tots els permisos 
adients és, per tant, perquè aquest 
accés també era legal.

Per últim, lamenta les "compli-
cades relacions" amb l'Ajunta-
ment de Martorelles: "El més fàcil 
hauria estat tenir una negociació 
oberta amb l'alcalde". I afegeix: 
"Nosaltres vam pagar la roton-
da entre Sant Fost i Martorelles, 
i així ens ho paguen?". En aquest 

URBANISME  FA ANYS QUE ELS VEHICLES UTILITZEN AQUESTA PARCEL·LA DEL COSTAT DEL LIDL, TOT I SER UNS TERRENYS QUALIFICATS DE ZONA VERDA

Martorelles acorda eliminar l'accés 
rodat a la benzinera de Sant Fost

s.c.

L'ACCÉS DE LA DISCÒRDIA En un mes s'hauria de tancar aquest pas

per part dels propietaris de la 
benzinera i del supermercat per 
resoldre la problemàtica".

Per la seva banda, el regidor 
d'Urbanisme, Gerard del Caño, 
va explicar que el propietari els 
va comunicar fa mesos que "ara 
per ara l'única i òptima solu-
ció a l'accés és el manteniment 

tal com existeix actualment", 
i que no va aportar cap mena de 
document. Més endavant, però, 
la Junta de Govern Local va deci-
dir donar-li un nou termini per 
presentar una proposta, però "la 
proposta presentada no s'ajus-
ta a allò que els serveis tècnics 
de l'Ajuntament li demanen", va 
afegir del Caño.

Podria acabar a la justícia
Per la seva banda, Josep Vilaplana, 
gestor de Vilacarburants –esta-
ció de servei implicada–, es mos-
tra totalment en contra d'aquesta 
aprovació i assevera que el seu se-
güent pas serà recórrer l'aprovació 
i "anar a la justícia a demanar 

Habitatge

Una altra modificació urbanística que 
es va aprovar al ple fa referència a 
un terreny del carrer de l'Església, 11. 
En aquest cas, es va tirar endavant 
només amb els vots a favor del govern 
–PSC-MAPM i UxM s'hi van abstenir, 
i Martorelles en Comú va votar-hi en 
contra. Concretament, la proposta pre-
sentada per un particular contempla que 
en aquest terreny s'hi puguin construir 
quatre habitatges en comptes d'un, tot 
mantenint el sostre edificable. Des del 
PSC-MAPM i UxM justifiquen l'abstenció 
per la manca de temps que han tingut 
per llegir tota la documentació. I Juan 
Francisco García Caba, de Martorelles 
en Comú Podem té molts dubtes "tenint 
en compte l'historial de la persona que 
presenta aquest projecte". I va afe-
gir: "Davant de persones o empreses 
d'aquest tipus, jo estaria en guàrdia", 
fent referència a una sèrie de multes que 
l'impulsor d'aquesta modificació encara 
no hauria pagat al consistori. L'alcalde, 
però, va dir que "si el procediment és 
l'adequat i el correcte, l'hem de tirar 
endavant, perquè si no estaríem con-
corrent en altres procediments no gai-
re correctes".

PUNT DISCUTIT PER 
CREAR PISOS AL
CARRER DE L'ESGLÉSIA

sentit, explica que el preu que van 
pagar als promotors per establir 
la benzinera en aquest espai es va 
augmentar en 350.000 euros just 
per finançar la rotonda de la carre-
tera.  s.carrillo
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LI FAREM UN ESTUDI PERSONALITZAT  TOTALMENT GRATUÏT

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

FINANÇAMENT SENSE INTERESSOS (TAE 0%)

Segueix-nos a:

duchavida

Duchavida

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

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

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

PROMOCIÓ ESPECIAL

FINANÇAMENT SENSE INTERESSOS (TAE 0%). Exemple representatiu per a un finança- ment de 999 € (obra + mampara de 
vidre) a 12 mesos.TIN 0,00%. TAE 0,00%. 12 mensualitats de 83,25€ cadascuna. Import total degut 999€. Finançament subjecte 
a l’aprovació de Sabadell Consumer Finance, SAU. Oferta vàlida fins al 31/12/201

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

REGAL*
Dutxa pluja

Només durant 

aquest mes

TREBALLEM A TOT CATALUNYA

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

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

DuchaVida_anuncioLOCAL.pdf   1   10/05/19   12:07
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A LA SALA DE PLENS L'alcalde amb els dos estudiants

aj. martorelles

MARTORELLES. L'alcalde, Marc Can-
dela, va fer entrega d'un regal insti-
tucional als dos martorellencs que 
han tret millors notes en la selec-
tivitat –Paula Gutiérrez i Daniel 
Merino–, amb un gravat dels pri-
mers veremadors de Martorelles. 
Va ser en un acte celebrat diven-
dres passat a la sala de plens.

L'alcalde, que alhora és regidor 
d'Educació, va explicar als joves 
estudiants que l'Ajuntament fa el 
seguiment de tots els estudiants 
universitaris del municipi per 
conèixer de prop la seva evolució. 

Gutiérrez, estudiant de l’Escola 
Sant Gervasi de Mollet, tenia un 

9,91 de mitjana al Batxillerat i va 
obtenir un 8,6 a la fase general de 
les PAU. D'aquesta manera, i su-
mant les notes a les matèries es-
pecífiques –Biologia (8,5) i Física 
(10)–, la nota de tall ha estat un 
13,086 sobre 14.

Des de cinquè de primària vol 
estudiar Medicina: “Quan era 
petita veia una sèrie de metges 
per la televisió i des d’aleshores 
que tinc clara la meva vocació”, 
explica Gutiérrez, qui vol entrar a 
la Facultat de Medicina de la Uni-
versitat de Barcelona a l’Hospital 
Clínic: “Diuen que és la millor 
facultat de medicina d’Espanya. 

EDUCACIÓ  GUTIÉRREZ, ESTUDIANT DE L'ESCOLA SANT GERVASI, VA TREURE UN 8,6, I MERINO, DE L'INS ALBA DEL VALLÈS, VA OBTENIR UN 8,438 A LES PAU

Paula Gutiérrez i Daniel 
Merino, les millors notes
de selectivitat del poble

L’any passat la nota de tall era 
la segona més alta del país, un 
12,80” apunta.   

Pel que fa a la preparació per les 
PAU, la martorellenca valora molt 
com els professors els han prepa-
rat: “És una continuació del que 
has fet durant l’any. Pels exà-
mens de memoritzar sí que li he 
dedicat hores llegint, però per 
la resta m’he dedicat a fer molts 
exàmens d’altres anys”.

Per la seva part, l’estudiant de 
l’IES Alba del Vallès, Daniel Merino, 
que tenia un 8,53 de mitjana a Bat-
xillerat, va treure un 8,438 a la fase 
general. Sumant-hi les especifiques 
–Física (7,5) i Matemàtiques (9)– la 
nota de tall és un 11,738 sobre 14.

Merino també té clar el que vol 
fer, Enginyeria industrial a la Uni-
versitat Politècnica de Catalunya 
(UPC) a Barcelona: “L’any passat 
la nota de tall era un 9,77 i supo-
so que no tindré problemes per 

entrar-hi”, explica satisfet pels re-
sultats obtinguts. 

A més, Merino destaca el nivell 
de tots els alumnes de l’Institut 
Alba del Vallès que s’han presentat 
a les PAU: “Hem treballat molt 
durant els dos anys de Batxille-
rat, ha estat difícil, però al final 

tens la recompensa”. A banda de 
la feina d’aquests dos anys, el jove 
veí de Martorelles explica com es 
va preparar les dues setmanes an-
teriors a les proves: “He dedicat 
dues hores diàries, o una mica 
més, a l’estudi. És qüestió de po-
sar-s’hi”, diu. 

MARTORELLES / SANTA MARIA. El 
pròxim mes de setembre, les par-
ròquies de Sant Joaquim (Mar-
torelles) i de Santa Maria estre-
naran un nou rector. Es tracta de 
Manuel Amado, que substituirà 
Javier Marquínez en el càrrec. El 
primer dilluns de setembre as-
sistirà al Bisbat de Terrassa per 
signar el seu nou nomenament, i 
tot seguit arrencarà la seva tasca 
a Martorelles i Santa Maria.

Amado, de 62 anys, ha estat vi-
cari a Sant Esteve de Granollers 
i rector durant 12 anys de Santa 
Fàtima de Granollers i Sant Fèlix 

m.a.

ESGLÉSIA  ES FARÀ CÀRREC DE LES PARRÒQUIES DE SANT JOAQUIM I SANTA MARIA, EN SUBSTITUCIÓ DE JAVIER MARQUÍNEZ, QUE HI ERA PROVISIONALMENT

Manuel Amado serà el nou 
rector a partir del setembre

MANUEL AMADO

liar sanitari de l'Hospital Clínic de 
Barcelona, però paral·lelament ho 
va compaginar amb la seva impli-
cació i vinculació amb les parrò-
quies del seu entorn. Tant és així 
que va acabar estudiant a la Uni-
versidad Pontificia de Salamanca.

Ara fa uns 17 anys, Amado es 
va internar en un monestir per 
reflexionar sobre la seva voca-
ció monàstica. Tot plegat amb un 
gran dubte: "Deixem passar més 
temps o prenem ja la decisió?". 
Finalment va apostar per orde-
nar-se com a mossèn.

Un any com a provisional
El rector sortint, Javier Mar-
quínez, hi era en el càrrec des del 
passat mes de juliol de forma pro-
visional. Des d'aleshores va com-
paginar la tasca a les parròquies 
de Martorelles i Santa Maria, amb 

la rectoria a la parròquia de Sant 
Josep (la Llagosta) i a l'església de 
l’Assumpció de la Mare de Déu de 
La Florida (Santa Perpètua de Mo-
goda). Ara tornarà a centrar-se en 
aquestes dues parròquies.

Per la seva banda, Marquínez 
havia pres el relleu del mossèn 
Esteve Sanz, qui deixava el càrrec 
per jubilar-se, segons explicava 
aleshores. Tanmateix, mig any des-
prés, al gener, es va conèixer una 
denúncia contra Sanz acusat per 
un presumpte delicte d'abusos que 
hauria estat comès entre 1974 i 
1977 a Beauvais (França), on esta-
va incardinat i on exercia el seu mi-
nisteri pastoral. Des del Bisbat de 
Terrassa expliquen que mantenen 
la investigació del cas i afirmen que 
no hi ha hagut cap denúncia sobre 
Sanz al territori baixvallesà, única-
ment a França.  sergio carrillo

de Canovelles. Darrerament ha-
via estat vinculat a la parròquia 
de Sant Vicenç de Mollet i, davant 
la situació de provisionalitat de 
Marquínez a Martorelles i Santa 
Maria, s'ha apostat perquè Amado 
accedeixi al càrrec.

Sobre la seva experiència en 
el món eclesiàstic, Amado diu: 
"No tinc una llarga trajectòria, 
perquè em vaig ordenar als 45 
anys". Tanmateix, ell ja volia ser 
mossèn des dels 4 o 5, quan va 
conèixer el seminari de Solsona.

Arran d'uns cursos que va fer, va 
acabar treballant com a cap auxi-



dV, 19 juliol 2019 7



dV, 19 juliol 20198

Divendres, 19 de juliol de 2019
A les 20h: L’entrevista amb l’alcalde: Marc 
Candela, alcalde de Martorelles
Dissabte, 20 de juliol de 2019
A les 16h: Resum informatiu de la setmana
Dimarts, 23 de juliol de 2019
A les 20.30h: Parlem-ne d’estiu, amb Susanna 
Aguilera
Dijous, 25 de juliol de 2019
A les 20.30h: Parlem-ne d’estiu, amb Susanna 
Aguilera

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

www.vallesvisio.cat

programació

MOLLET DEL VALLÈS
10/07 Teresa Domenech Martinez 86 anys
14/07 Priscila Gavilan Bola 34 anys

LA LLAGOSTA
08/07 Rosalina García López 90 anys

MONTMELÓ 
08/07 Josefa Núñez Alarcón 89 anys 

PARETS DEL VALLÈS
11/07 Manuela Almoril Diaz 93 anys
15/07 Caridad Perez Garcia 75 anys

Dades facilitades per la Funerària 
Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols

Defuncions

EMPRESES PYMES AUTÒNOMS PARTICULARS

Nous serveis
Dret de família i successions

Obligacions i contractes
Dret bancari

Dret societari i mercantil
Responsabilitat civil
Dret administratiu
Dret immobiliari

C/Anselm Clavé, 2. 4º 2ª. 08100. Mollet del Vallès. 
Tel. 935 703 991  |   Fax 935 939 849 
Email: administracio@asemax.org

Seguim oferint
Fiscalitat : IRPF, IVA, IS, Autònoms
Comptabilitat
Constitució , fusió i dissolució de societats
Anàlisi de viabilitat empresarial
Optimització de costos
Gestió i control del risc i endeutament
Tràmits davant organismes públics

ASSESSORS EMPRESARIALS

Iker Cabezuelo
Advocat
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Clàusules 
abusives en el 
manteniment 
de l'ascensor en 
les comunitats 
de propietaris
En moltes ocasions, aquests contractes 
de manteniment contenen clàusules 
abusives que causen un greu perjudici als 
propietaris.

I és que, en primer lloc, cal recordar que 
a les comunitats de propietaris se'ls pot 
considerar consumidors, per la qual cosa 
els seria aplicable la normativa sobre con-
sumidors i usuaris i condicions generals 
de contractació. 

Així, ens trobem amb clàusules abusives, 
com la que estableix una durada excessi-
va del contracte. 

Una altra clàusula amb la qual la comu-
nitat ha de tenir certa cautela és la que 
regula pròrrogues automàtiques i de llarg 
termini del contracte. 

L'última de les principals estipulacions po-
tencialment nul·les que analitzem seria la 
que estableix penalitzacions despropor-
cionades per al supòsit que la comunitat 
deixi de complir les obligacions contretes 
amb l'empresa de manteniment, que serà 
bàsicament la de retribuir-li pels serveis 
prestats. En aquest sentit, es consideren 
nul·les les que imposen una pena per in-
compliment del 50% de les quotes que 
encara queden per pagar, tal com ho ha 
declarat el Tribunal Suprem.

En conclusió, la comunitat ha de tenir es-
pecial cura a l'hora de contractar el man-
teniment de l'ascensor, ja que són habitu-
als les clàusules potencialment abusives.

CONSULTORI

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

MONTORNÈS. Les piscines del CEM 
les Vernedes van acollir diumenge 
un any més el Mulla't per l'Escle-
rosi. Durant el matí i fins al migdia 
al voltant de 200 persones van 
participar en les activitats que s'hi 
van dur a terme i es van recaptar 
un total de 290 euros destinats 
a la Fundació Esclerosi Múltiple, 
que investiga la malaltia.

El Mulla't és l'esdeveniment 
que arreu del territori català més 
dóna a conèixer la malaltia, també 
coneguda per la "malaltia de les 
mil cares", actualment sense cura 
i que afecta 9.000 persones a Ca-
talunya. Unes 625 piscines de di-
ferents municipis van realitzar a 
les 12 h el tradicional salt solidari 
de totes les persones assistents. 
Alhora, durant tota la jornada, 
persones a títol individual podi-
en nedar els metres que volgues-
sin al llarg de la piscina. Enguany 
s'han nedat per la causa un total 
de 39.000 metres.

Dues montornesenques afec-

tades per la malaltia, la Marisa 
Sánchez i la Manoli Gallo, van ser 
presents tot el dia amb una car-
pa on venien el marxandatge de 
la fundació i informaven sobre la 
malaltia que pateixen des de fa 6 i 
20 anys, respectivament.

Gallo explicava sobre la malaltia 
que "es viu i t'ensenya a sobre-
valorar les coses i a esforçar-te 
cada dia". També explicava perquè 
l'anomenen la malaltia de les mil 
cares: "Depèn del dia estem molt 
bé, i depèn com, estem regular o 
malament. El dia pot començar 
bé i acabar molt malament, tra-
vessa moltes fases", relata Gallo.

La montornesenca valora molt 
una activitat com el Mulla't, ja que 
"suposa molt suport per part de 
la gent, i sobretot per a les nos-
tres famílies, el nostre pilar i 
per les quals ens movem". Per la 
seva part Marisa Sánchez explica 
que el dia és cansat però profitós. 
"Si ens pregunten en què con-
sisteix la malaltia ho expliquem, 
també venem material per la 
fundació per seguir investigant 

perquè encara no té cura".
Tant per a Sánchez com per a 

Gallo és molt important visibilit-
zar la malaltia perquè sovint se la 
confon amb d'altres. "La gent ha 
de ser conscient i ha de tenir 
empatia cap a les persones que 
estan malaltes", afegeixen.

L'acte també va comptar amb 
la presència de l'alcalde del mu-
nicipi, José Montero, que va donar 
el tret de sortida al salt tradicio-
nal. Realçant la importància de la 
presència de la Manoli i la Marisa, 
Montero explicava que "són per-
sones molt actives" i que una 
jornada com la del Mulla't és "la 
millor manera d'apropar-se a la 
població, sensibilitzar-la i fer-
la canviar, conèixer els proble-
mes, apropant-la a la seva quo-
tidianitat". Montero afegia: "Què 
millor que fer-ho a l'estiu a la 
piscina, un punt de trobada on 
la gent pugui conèixer la malal-
tia i participar de manera soli-
dària? És una bona fórmula que 
funciona des de molts anys", afe-
gia Montero.  ferran figueras

f.f.

SOLIDARITAT  EL MULLA'T CELEBRAT A LES PISCINES DE MONTORNÈS VA RECAPTAR 290 EUROS

"La gent ha de tenir empatia 
amb els malalts d'esclerosi"

LES PROTAGONISTES  La Marisa i la Manoli durant la jornada del 'Mulla't'



dV, 19 juliol 2019 9



dV, 19 juliol 201910

Ana 
María

A diario me siguen llegando noticias en la clínica a tra-
vés de asociaciones, gente dedicada al rescate animal, 
alimentadores de colonias, vecinos… de abandonos y 
maltrato animal pero por desgracia en esta época del 
año se incrementan las cifras.

Os voy a nombrar unos cuantos que han sido de mi cono-
cimiento pero que es la ínfima parte de la realidad en 
nuestra sociedad:

• Han dejado una camada de 6 gatitos en la puerta de 
una casa de acogida.

• Ha aparecido un gato nuevo en la colonia, parece 
doméstico y lo han dejado con una bolsa de pienso.

• El servicio de limpieza ha rescatado 3 gatitos de un 
contenedor de cartones.

• Se han rescatado 40 perros de un caso de Síndrome de 
Noe. Estaban en condiciones infrahumanas, enfermos, 
desnutridos, sucios y con lesiones.

• Han rescatado un cachorro de 4 meses al que su dueño 
le daba palizas y le ha fracturado la cadera.

• Han rescatado un cachorro de 6 meses de una tienda 
de animales porque lo querían eutanasiar  y la causa 
es que no andaba bien y no lo podían vender (tenía 
displasia de cadera). En la misma tienda, habían razas 
de perros no expuestos; en el sótano, viviendo en jaulas 

hacinados, sin ver la luz, con mala alimentación y con 
bebederos de conejo para que no  tiraran el agua.

• Se han encontrado 4 cachorros de perro solos en el 
campo.

Las protectoras están al límite físico de acogidas y los 
cuidadores al límite emocional de impotencia frente a 
tanta crueldad.

¿Qué está sucediendo? No encuentro una explicación 
¿En qué sociedad vivimos con tanta falta de empatía y 
sentimientos hacia la vida? NO hay leyes suficientemente 
duras que castiguen estos actos, pero tampoco frente a 
cualquier otro tipo de maltrato. ¿Cuando va a producirse 
un cambio en la sociedad en la que las noticias que me 
lleguen sean de abandono cero, maltrato cero y penado 
si se produce? Necesitamos consenso independiente-
mente del partido político que nos gobierne; en leyes 
que protejan a los indefensos y a nivel medioambiental 
para evitar la destrucción de nuestro bien más preciado.

Da mucho que reflexionar la herencia que les está que-
dando a las generaciones futuras si no hay un cambio de 
actitud social importante.

Intentemos que bajen estas estadísticas.

Desde ANAVETS os deseamos felices vacaciones.

SIGUE PASANDO, ¿POR QUÉ?

Entre todos hacemos un llamamiento al NO abandono y NO maltrato.

MARTORELLES. La piscina muni-
cipal de Martorelles va celebrar 
dimarts el seu 25è aniversari amb 
una tarda plena d'activitats amb 
inflables, animació i una master-
class d'aquagym.

Justament el 16 de juliol s'han 
complert 25 anys de la inaugu-

ració de l'equipament. Aleshores 
una festa amb jocs aquàtics, una 
activitat infantil de titelles amb la 
companyia Binixiflat, una exhibi-
ció de natació, l'actuació del grup 
Brockers i una discomòbil amb es-
cuma fins a la matinada va estre-
nar l'equipament. Precisament en 

el tríptic de l'esdeveniment, l'ales-
hores alcalde, Martí Marín (ICV), 
incidia en la necessitat d'aquest 
nou equipament: "Martorelles 
ha anat creixent i tots coincidí-
em que les piscines del pavelló 
eren obsoletes i insuficients 
per poder oferir a la població el 

servei que es mereix". 
Ara, 25 anys després, el mateix 

Marín recorda que la piscina que 
hi havia entre el pavelló i el camp 
de futbol "estava obsoleta, tenia 
poca capacitat de gent i tenia 
pèrdues d'aigua". La construcció 
de les noves piscines va ser resul-

EQUIPAMENTS  EL 16 DE JULIOL ES VA COMPLIR EL 25è ANIVERSARI DE LA INAUGURACIÓ DE LES NOVES PISCINES, QUE DEIXAVA ENRERE LA DEL COSTAT DEL PAVELLÓ

La piscina que va apropar Can
Sunyer al poble celebra 25 anys

aj. martorelles

FA 25 ANYS  Durant la construcció, amb un entorn molt diferent a l'actual

aj. martorelles

DIMARTS  Durant la festa del primer quart de segle de les piscines del poble

tat d'un planejament urbanístic –
en el qual també hi havia inclòs el 
parc i l'escola Les Pruneres– que 
tenia com a objectiu unir i apropar 
Can Sunyer al nucli urbà de Marto-
relles. "Can Sunyer era un barri 
amb mala comunicació, un barri 
aïllat per la riera", diu Marín. 

A tall d'anècdota, l'exalcalde ex-
plica la problemàtica que tenia la 
funerària quan havia de traslladar 
algun difunt de Can Sunyer. "La 
funerària passava per la riera, 
sense cap pont. Així que si plovia 
molt, no podia passar". Era una 
zona "amb moltes mancances", 
assegura. Així doncs, per millorar 
l'accessibilitat al barri, pocs anys 
abans es va construir el pont del 
lateral del col·legi, al carrer Lleida.

Pel que fa al dia de la inaugura-
ció de les piscines, el recorda amb 
"molt orgull", perquè "vam com-
plir tots els nostres objectius", 
però amb el pas dels anys també 
ha afegit "una sensació agredol-
ça". "L'agre és perquè l'entorn 
no està ben cuidat; el manteni-
ment de l'entorn de les piscines 
va caure quan nosaltres vam 
marxar", opina. També lamenta 
que fa anys "algú va arrencar la 
placa de la inauguració i ningú 
l'ha reposat".  sergio carrillo
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GENERAR UN
EFECTE POSITIU
 EN LES PERSONES
ENS FA DIFERENTS

MILLOR BANCA RESPONSABLE 

A L’EUROPA OCCIDENTAL

A CaixaBank treballem per contribuir de manera responsable al progrés de la societat. Per aquest 
motiu, hem invertit més de 645 milions d’euros en projectes d’energia renovable, hem formalitzat 
més de 100.000 microcrèdits i hem col·laborat en accions socials amb els nostres més de 14.000 empleats 
voluntaris, durant l’últim any.*

*Dades: total 2018.

Escoltar Parlar Fer
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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

ENTREVISTA

Marc Candela
Alcalde de Martorelles

–En aquestes eleccions municipals heu aconseguit la 
majoria absoluta. A què atribuïu aquest notable suport 
que us ha fet passar de tres a set regidors?
–Creiem que és un reconeixement a la feina feta pels tres 
regidors d'ERC a l'anterior govern i de tot l'equip d'ERC. 
També és mèrit d'haver liderat l'executiu anterior i de la 
bona acció de govern. 
–Així ERC ha capitalitzat l'acció de govern dels darrers 
quatre anys?
–Sí. Pensem que la gent creu que l'essència del govern ante-
rior era ERC i per això ha apostat per nosaltres.
–Amb majoria absoluta de quina manera us plantegeu 
la governabilitat de l'Ajuntament?
–A nivell de gestió igual que en el mandat anterior. Ens sen-
tim molt còmodes sent transparents i participatius i ente-
nem que els regidors de l'oposició representen un sector de 
la població que s'ha de tenir en compte.
–Per tant l'oposició tindrà un paper actiu...
–Sí. El nostre tarannà no variarà respecte el mandat anterior 
en la relació amb els grups de l'oposició i en com participen 
en el dia a dia de l'Ajuntament amb comissions de treball 
amb consells de participació. 
–En algun moment us vau plantejar, malgrat la majoria 
absoluta, mantenir un acord de govern amb alguna al-
tra força?
–Abans de les eleccions ens ho havíem plantejat. Si trèiem 
sis regidors, encara que també fos majoria absoluta, ens 
plantejàvem poder tenir algun acord estable. Però amb un 
resultat de set i veient com havia quedat la composició de 
l'oposició, tot i que ens havíem sentit còmodes governant 
amb els regidors del PSC, no vèiem lògic ni àgil que nou re-
gidors d'onze del consistori estiguessin al govern. Per això 
vam prescindir-hi.
–El nou equip de govern està format per cinc persones 
que no tenen experiència com a regidors. Què n'esperes 
d'aquest equip?
–No tenen experiència com a regidors però alguns d'ells ja fa 
temps que participen de la política municipal i per tant són 
actius importants. La resta coneixen molt bé el dia a dia del 
municipi, les entitats, diferents col·lectius...  A més és bo que 

“Amb el POUM volem recosir el 
poble no créixer desmesuradament”

Després de quatre anys a l'Alcaldia, 
Marc Candela, ha aconseguit que ERC 

es converteixi en la força hegemònica a 
Martorelles. Amb una majoria absoluta 

folgada de set regidors, l'alcalde  
continuarà amb el projecte iniciat fa 

quatre anys amb la construcció del 
nou pavelló i la redacció del nou POUM 

entre les prioritats del seu govern 

el govern es rejoveneixi i que entri gent amb idees noves a 
l'Ajuntament, amb noves maneres de fer i sense estar viciats 
pel dia a dia de l'administració.
–Ha estat fàcil fer el repartiment de delegacions del car-
tipàs municipal?
–Sí perquè ja vam elaborar la llista amb noms que si sortien 
portarien unes regidories determinades. En aquest sentit 
sí que ha estat fàcil...
–I en quin sentit no?
–La nostra intenció era treure majoria absoluta amb sis re-
gidors i quan vam treure set ens van desquadrar algunes 
de les regidories perquè les havíem de repartir entre més 
persones.
–Parlem d'acció de govern. Quines són les actuacions 
més immediates que us plantegeu durant els primers 
mesos de mandat?
–La primera és acabar l'espai cívic del Safareig de Can Su-
nyer. És la prioritat número u de l'estiu. 
–Creieu que ara sí complirà terminis?
–Amb les últimes visites d'obres que hem fet creiem que 
complirem amb l'últim termini que vam donar que és que 
pels volts de la festa major l'edifici estigui acabat.
–Amb aquesta actuació s'acabarà el desenvolupament 
de la llei de barris a Can Sunyer?
–L'acord de finançament amb la Generalitat acaba el 31 de 
desembre i fins aleshores anirem fent accions, possible-
ment no tan visibles perquè no tindran a veure amb la via 
pública sinó amb accions socials. Acabarem d'arranjar l'en-
torn del Safareig i comprarem el mobiliari de l'equipament 

però també tenim una dotació d'un pla d'ocupació i alguns 
projectes socials com un dinamitzador per l'inici del Safa-
reig i projectes de cara a la gent gran per dotar d'activitat 
l'equipament.    
–Quin és el deute que té la Generalitat amb l'Ajuntament 
per les obres de la llei de barris? 
–Està gairebé tot pagat, queden uns 200.000 euros que són 
de l'última certificació d'obres, per tant, anem molt al dia 
amb els pagaments. 
–A banda del Safareig, quines són les altres prioritats 
més immediates?
–Jo sempre dic que això és una cursa de fons, per tant si 
volem complir amb el nostre programa electoral el que hem 
de fer és començar a engegar projectes perquè es puguin de-
senvolupar durant els propers quatre anys. Serien projectes 
com el pavelló, l'ampliació de l'Ajuntament, encarregar el 
projecte de la reforma de l'entorn dels carrers Sol i Mercè 
Rodoreda, i encarregar petits projectes de millores de les 
escoles i els seus entorns. 
–Anem per parts. Durant la campanya heu explicat que 
voleu construir el nou pavelló als terrenys que hi ha 
sota el camp de futbol. Quins són els tràmits que s'han 
de fer i quin és el calendari?
–Ens interessa molt obtenir la titularitat plena dels terrenys 
perquè el pla general urbanístic els tipifica de zona d'equi-
paments públics però la propietat és d'un privat, de Can 
Puig. Hi ha acords històrics amb la propietat i estem mirant 
d'aclarir una sèrie 
de convenis antics 
i negociant perquè 
a finals d'any l'Ajun-
tament en sigui el 
titular.
–Llavors l'Ajunta-
ment haurà de pa-
gar pels terrenys?
–Tot dependrà dels acords. S'està negociant. 
–Què s'hi farà al pavelló actual?
–Per a aquest mandat no ens plantegem res. En el moment 
que tinguem el pavelló nou ens ho plantejarem. Si tot va 
molt ràpid i en dos anys el tinguéssim obriríem una consulta 
ciutadana per saber què volen fer els veïns en aquell espai.   
–Us plantegeu més processos participatius?
 –Ens agrada fer processos participatius concrets i per això 
volem obrir un per saber com s'ha de definir tot l'entorn de 
Carrencà. I el projecte participatiu per antonomàsia, i que 
és una altra de les prioritats del govern, serà la revisió del 
pla general per tenir un nou Pla d'Ordenació Urbanística 
Municipal (POUM).
–El POUM també és un tema que s'arrossega fa anys. Hi 
posareu fil a l'agulla?
–Tenim tot a punt per iniciar la licitació de l'equip tècnic 
redactor del POUM. Tornant de l'estiu aprovarem l'inici de 
licitació i potser podem tenir l'equip a la tardor.
–Què ha de suposar el nou POUM per a la població? 

La gent creu que l'essència de
 l'anterior govern era ERC i per 

això ha apostat per nosaltres
i hem tret majoria absoluta 
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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.

ENTREVISTA

laura ortiz

–Ha de suposar actualitzar Martorelles urbanísticament. 
Tenim un pla de mitjans dels anys 80 amb unes anàlisis soci-
oeconòmiques de l'època de gran expansió urbanística que 
sortosament no s'han dut a terme perquè segurament l'anà-
lisi feta no estava ben realitzada. Volem tornar a analitzar 
la situació i veure quines espectatives de creixement tenim.
–I el govern quines espectatives té en aquest sentit?
–Apostem més per un model de cohesió urbanística, d'aca-
bar de reomplir els forats interns i cosir internament el mu-
nicipi i de dignificar els nostres carrers més que no pas un 
model per créixer. Ens agrada ser un poble i no volem fer 
un creixement desmesurat del municipi. A més, s'ha d'ac-
tualitzar l'urbanisme de Martorelles que en molts aspectes 
acaba sent una crossa per a moltes accions urbanístiques 
no només de l'Ajuntament sinó també de propietaris i petits 
promotors que es troben amb moltes trabes per ser un pla 
urbanístic de fa més de 30 anys.
–Aquest pla posarà solució al dèficit d'habitatge social 
i per a joves?
–Martorelles pateix un dèficit històric d'habitatge i molts 
joves han hagut de marxar perquè n'hi ha poc i és car. Ara 
hem de començar la casa pels fonaments i agafar el pla i co-
mençar des de zero i pensar-lo amb els objectius que volem 
per al nostre municipi en el futur. Però nosaltres no apostem 
en cap cas per blocs de pisos de més de planta baixa més dos 
o tres, el nostre model és de petits habitatges plurifamiliars, 

cases aïllades, aparellades... és el sistema que ens agrada i 
que fa que el nucli urbà estigui cohesionat cosa que fa, alho-
ra, que el teixit social estigui cohesionat, que és finalment 
el que ens importa. 
–Un altre dels projectes és la reforma del nucli a l'en-
torn dels carrers Aurora, Mercè Rodoreda i del Sol.  Què 
s'hi vol fer? 
–Volem fer una reforma integral molt semblant a la que s'ha 
fet a Can Sunyer. Soterrar serveis i millorar els vials públics 
i que molts passin a ser per a vianants per acabar dignificant 
el barri, un dels més antics del poble.
–Parlant de dignificació de carrers, des de part de l'opo-
sició s'ha criticat que s'han destinat molts esforços al 
centre polivalent la Vinya i que hi ha hagut certa deixa-
desa a la via pública. Què en pensa sobre això?
–És un discurs populista i que no té a veure amb la realitat. 
Convido aquesta gent a passejar pel municipi i per d'altres 
i acabarà veient que Martorelles és un municipi net. Això 
no treu que hi hagi alguns incívics però el govern anterior 
va ser el que més diners ha destinat mai a l'espai públic del 
poble.
–Podem dir que la relació amb l'Ajuntament de Santa 
Maria de Martorelles en el passat mandat no era del tot 
àgil. Amb el canvi, ara amb una Alcaldia d'ERC, creu que 
serà més fluïda i que hi podrà haver més oportunitats 
de cooperar?

–Més enllà que poguéssim tenir unes voluntats de compar-
tir serveis que es veiessin frustrades perquè hi hagués més o 
menys sintonia amb els pobles de l'entorn, s'ha fet un esforç 
per treballar conjuntament. Veient els programes electorals 
dels governs actuals, tant a Santa Maria com a Sant Fost, 
entenem que aquestes sinergies haurien de ser millors que 
les que hi havia fins ara, que no és que fossin dolentes però 
potser no complien les espectatives que nosaltres teníem. 
–Un d'aquests serveis a mancomunar, per exemple amb 
Santa Maria, podria ser el servei de policia?
–Sóc del parer que Martorelles i Santa Maria de Martorelles 
som la mateixa realitat social, acabem sent el mateix poble 
més enllà del terme municipal i la divisió administrativa. 
Hem de compartir molts serveis perquè de fet els veÏns ja 
ho estan fent. Hi ha una vinculació molt estreta. A nivell 
de policia ho hem 
comentat i creiem 
que sense ampliar 
molt el cos podríem 
fer també el ser-
vei a Santa Maria i 
també ens serviria 
per garantir major 
seguretat, ja que 
nosaltres som un 
municipi de pas i 
podríem contro-
lar els dos extrems 
d'entrada al poble. 
Nosaltre ho veiem 
bé i és qüestió de fer números i mirar si l'Ajuntament de 
Santa Maria hi pot fer front i si no pot, anar conjuntament 
a buscar la manera de fer-hi front, per exemple, amb col·la-
boracions del Departament de l'Interior.
–Un altre municipi veí és Sant Fost. Quina lectura fas 
del que ha passat amb la proclamació del nou govern?
–Mai m'ha agradat posar-me a casa dels veïns ni ho he fet 
abans encara que algú ho interpretés així ni ho faré ara. Així 
que cadascú a casa seva que renti els seus draps. 
–Però quina valoració fas del trencament de relacions 
anunciat, per exemple, per Mollet?
–És un discurs partidista. Nosaltres no hi podem trencar 
relacions perquè hi compartim molts serveis des de l'insti-
tut, el centre de salut, l'oficina central de correus i amb els 
veïns, ens agradin o no, ens hi hem d'entendre perquè, si no 
fos així, qui ho patiria serien els veïns de Martorelles que 
comparteixen serveis amb Sant Fost. A nivell personal amb 
els regidors i regidores que hi hagi allà és una altra cosa.
–Creieu, en tot cas, que amb el nou govern pot haver una 
millor relació que amb l'anterior?
–Tot sembla que hauria de ser millor. Tampoc és que fos molt 
dolent amb el d'abans però és cert que ara hi ha un govern 
amb gent d'ERC. Amb tot, hem d'acabar de veure com es 
resol la tensió que s'hi viu i si comença a treballar      l'equip 
de govern i veure cap a on va.   laura ortiz

Estem negociant per tenir la
titularitat dels terrenys de 
sota el camp de futbol per 

construir-hi el nou pavelló

Sense ampliar molt el cos
d'agents podríem fer també el 

servei  de policia a Santa 
Maria. S'han de fer números
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D’interès per a tots els VitiCUltors
i afiCionats a la Vinya

Montse Torres
Dpt. de Viticultura
Tel. 93.817.75.04

e-mail: mtorresv@torres.es

Cellers Torres està realitzant un treball de recerca i recuperació de varietats 
ancestrals catalanes. 
Si coneixeu algun tipus de cep que no sigui una varietat habitual (Xarel·lo, Macabeu, 
Parellada, Carinyena, Ull de llebre, Cabernet, Sumoll, Merlot, Garnatxa,...) i sabeu 
on es troba o algun viticultor que la cultivi, us agrairem que ens ho comuniqueu a:

BAIX VALLÈS. PSC, JuntsxCat i co-
muns han arribat a un acord per 
governar el Consell Comarcal del 
Vallès Oriental, que deixa fora ERC, 
el partit amb més alcaldies i regi-
dors a la comarca. El partit post-
convergent tenia la clau sobre qui 
governaria l'ens comarcal i dimarts, 
finalment, es va decidir fer efectiu 
l'acord amb el PSC i comuns, tot re-
butjant la proposta d'ERC.

L'oferta socialista incloïa compar-
tir la presidència, de manera que di-
vendres, en el ple de constitució de 
l'ens, l'alcalde de les Franqueses, 
Francesc Colomé (Junts), prendrà 
possessió com a president –que des 
de 1992 no havia estat ocupat pels 
partits d'aquest espectre polític–. 
D'aquí a dos anys, li prendrà el re-
lleu l'alcalde de Canovelles, Emilio 
Cordero (PSC).

Així, ERC –que havia proposat 
com a president l'alcalde Martore-
lles, Marc Candela– quedarà fora 
del govern, després que en els 
darrers quatre anys un pacte amb 
el PDeCAT li va donar la presidèn-
cia. De fet, passades les eleccions 
municipals Esquerra va mostrar 
la voluntat de revalidar el pacte i, 
fa dues setmanes, assegurava que 
volia fer un govern de confluència 
de totes les forces amb alcaldies 
a la comarca. Llavors, el PSC ja 
alertava que ERC havia fet un gir 
en veure's perillar la presidència, 
disputada amb els socialistes, que 
per la seva part, havien aconse-
guit també onze consellers –igual 
que ERC– gràcies a la victòria a 
poblacions més grans com Grano-
llers i Mollet del Vallès. Finalment, 
"amb ERC no ens hem acabat 
d'entendre sobre com repartir 

SUPRAMUNICIPAL  SOCIALISTES I POSTCONVERGENTS ES REPARTIRAN LA PRESIDÈNCIA, QUE ESTRENARÀ FRANCESC COLOMÉ 

PSC, JuntsxCat i comuns, al 
govern del Consell Comarcal 

Podem Mollet 
vol crear una 
comissió bilateral 
amb el PSC
MOLLET. Podem Mollet ha pro-
posat la creació d'una comissió 
bilateral entre Podem i PSC amb 
l'objectiu de traslladar de manera 
directa totes les seves propostes 
programàtiques al govern munici-
pal socialista.

Així ho va decidir l'assemblea 
de la formació lila que es va reu-
nir el passat 11 de juliol i que va 
marcar l'aportació de propostes i 
solucions per millorar la vida de la 
gent com a "objectiu prioritari" 
del grup municipal format per Xa-
vier Buzón i Nuria Muñoz.

El partit es planteja el mandat 
des d'una oposició "constructi-
va" i amb una aposta pel diàleg 
amb la defensa dels serveis pú-
blics com a prioritat. "Volem 
comprovar si l'oferta de diàleg 
i voluntat de construcció d'un 
projecte progressista, expres-
sada pel PSC, es converteix en 
realitat o si era una mera de-
claració d'intencions buida de 
contingut real", apunten.

Crítica a l'alternativa de govern
L'assemblea avalava també la 
decisió de no formar part d'un 
govern alternatiu al del PSC amb 
ERC, comuns i Junts per Mo-
llet, una opció que consideren 
"incoherent" i amb l'objectiu 
"d'aconseguir el poder sense 
tenir una alternativa real, se-
riosa i responsable". "El 'tot s'hi 
val' que se'ns oferia en un pacte 
a quatre amb independentistes 
i la dreta catalana era una in-
coherència i una contradicció 
absoluta que la gent de Podem 
no podíem acceptar", explica el 
partit en un comunicat. i

CONSISTORI

Ple de constitució

El ple de constitució del Consell Co-
marcal serà aquest divendres. Els con-
sellers al govern seran els 11 del PSC 
(Lourdes Aguilera, Cànoves i Samalús; 
Emilio Cordero, Canovelles; Eva Díaz, 
Montornès; Carles Fernández, la Roca; 
M. Lluïsa Ferré, Vilanova; Francesc 
Juzgado, Parets; Joan Ramon Berna-
bé, Llinars; Francesc Sánchez, Lliça 
d’Amunt; Juanma Segovia, Granollers; 
Catalina Siles, Lliçà de Vall, i Eduard 
Vallhonesta, Sant Celoni), els 6 de 
JuntsxCat (Francesc Colomé, les Fran-
queses; Roser Colomé, Vilanova; Marc 
Uriach, Gualba; Gemma Brunet, Ai-
guafreda; Joan Pons, Vilalba Sasserra, 
i Joan Daví, Mollet) i els 2 d'En Comú 
Guanyem (Jordi Manils, Montmeló, i 
José Antonio Montero, Montornès).

A l'oposició hi restaran els 11 consellers 
d'ERC (Marc Candela, Martorelles; Enric 
Gisbert, Granollers; Marina Planellas, 
Mollet; Imma Ortega, les Franqueses; 
Joan Galianoa, Bigues i Riells; Pamela 
Isús, Sant Pere de Vilamajor; Magalí Mi-
racle, Sant Celoni; Anna Cella, Sant Anto-
ni de Vilamajor; Núria Carné, Caldes de 
Montbui; Ignasi Martínez, Tagamanent, i 
Assia Cherdal, Canovelles), els 2 de Ciu-
tadans (Manuel Losada, Parets, i Susana 
Barroso, Santa Eulàlia de Ronçana) i el de 
la CUP (Luis Toral, de Vallgorguina).

19 CONSELLERS 
AL GOVERN I 
14 A L'OPOSICIÓ

la presència dels partits i tra-
duir els resultats electorals de 
les municipals", assegura el pre-
sident comarcal del PSC, Jonatan 
Martínez.

Malgrat això, el PSC, en un co-
municat, assegura que la voluntat 
era la "d’enfortir les institucions 
comarcals –Consell Comarcal, 
Consorci per a la Gestió de Residu-
si Consorci Besòs Tordera–, defu-
gint de les dinàmiques produï-
des el 2015, quan el partit més 
votat a les municipals va quedar 
fora dels espais de decisió de 
dos dels tres principals espais 
polítics de la comarca". El PSC 
també retreu a ERC que volgués 
"marginar el PSC del Consell Co-
marcal per qüestions de políti-
ca nacional", així com el pacte de 
govern a Parets que ha fet perdre 
l'Alcaldia als socialistes. Amb tot, 
assegura que va oferir a ERC la 
presidència compartida.

Segons Junts, les prioritats del 
pacte són "defensar i reclamar el 
correcte finançament que la co-

marca necessita" i revertir el "dè-
ficit important" de l'òrgan.

El nou govern també pretén 
reorganitzar el Consorci de Resi-
dus del Vallès Oriental "buscant 
l’eficiència econòmica i el bon 
servei", diu Junts. Cal "garantir 
la seva viabilitat, un servei de 
qualitat i competitiu", afegeix 
el PSC. També es fixa l’objectiu 
de continuar enfortint el Consorci 
del Besòs – Tordera, consolidant 
l’ampliació produïda l’anterior 
legislatura, i apostar per nous 
projectes per un nou model de 
transició ecològica. Em ambdós 
consorcis es proposa la màxima 
corresponsabilitat i representació 
de totes tres forces, amb la presi-
dència per a membres del PSC.

Reacció d'ERC 
Davant l'acord de govern, Oriol 
Ramon, president de la federació 
comarcal d’ERC, considera que 
"qualsevol pacte de govern que 
no inclogui ERC, justament per 
la força que li van atorgar les 
urnes, és un pacte que posa en 
perill l'equibri polític i insti-
tucional al Vallès", diu. Ramon 
ha criticat durament el posicio-
nament de JuntsxCat, a qui acusa 
d'acceptar una oferta de govern 
del PSC "que era molt pitjor que 
la que li oferia Esquerra".

Segons expliquen fonts d'Es-
querra, al llarg de les darreres 
setmanes el partit havia fet pro-
postes a diverses bandes per tal 
de garantir un govern "fort i esta-
ble", i la continuïtat dels projectes 
engegats durant el passat mandat. 
Esquerra assegurava dimecres 
que havia fet una última oferta, 

arxiu

COLOMÉ, NOU PRESIDENT  

ja no de govern de concentració, 
sinó de pacte amb JxCat. "No sa-
bem els criteris que han empès 
JxCat a acceptar al pacte amb 
els socialistes però entenem 
que Junts ha fet una opció de 
mirada curta i ha pensat més 
en com ordir una revenja o com 
ocupar cadires que no pas en 
la comarca o el país", plantegen 
des d'ERC. i montse eras
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Delegació Mollet del Vallès
Passatge Sant Miquel, 12
08100 Mollet del Vallès
T. 93 579 33 33
mollet@fincasleon.com

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

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

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

Tu propiedad siempre en las mejores manos
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195.000€

Piso en Venta · Mollet · Centro

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

m2

85
Habitaciones
3

Baños
2

Parking
No

Ref. JV14082

Certificación 
Energética

166.000€

Piso en Venta · Mollet · Centro

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

m2

73
Habitaciones
2

Baños
1

Parking
No

Ref. JV14182

Certificación 
Energética

115.000€

Piso en Venta · Mollet · Estación del Norte

PISO ECONÓMICO
1º real sin ascensor. Junto a estación de tren. Cuenta con 3 
habitaciones, baño con plato de ducha, salón con salida a 
balcón, cocina, lavadero. Suelos de gres.

m2

56
Habitaciones
3

Baños
1

Parking
No

Ref. JV14084

Certificación 
Energética 375.000€

Casa en Venta · Mollet · Centro

CASA ADOSADA EN EL CENTRO
Casa de 3 plantas que consta de 3 habitaciones, 2 baños 
y 1 aseo, salón y cocina americana. Calefacción y A/A. 
Magníficas calidades.

m2

165
Habitaciones
3

Baños
3

Parking
No

Ref. JV14197

Certificación 
Energética

165.000€

Casa en Venta · Mollet · Centro

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

m2

76
Habitaciones
3

Baños
1

Parking
No

Ref. JV14178

Certificación 
Energética231.900€

Piso en Venta · Mollet · Can Borrell

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

m2

105
Habitaciones
3

Baños
2

Parking
Si

Ref. JV14176

Certificación 
Energética

159.000€

Piso en Venta · Mollet · Col·legis Nous

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

m2

76
Habitaciones
3

Baños
1

Parking
No

Ref. JV14066

Certificación 
Energética

179.000€

Piso en Venta · Mollet · Can Pantiquet

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

m2

64
Habitaciones
2

Baños
1

Parking
Si

Ref. JV14192

Certificación 
Energética

675.000€

Casa en Venta · Sant Fost · Pueblo

CASA ALTO STANDING
Casa de 2 plantas+garaje sobre parcela de 518 m², consta 
de 4 habitaciones, 4 baños, calidades superiores, toda la 
vivienda domotizada.

m2

350
Habitaciones
4

Baños
4

Parking
Si (3)

Ref. JV14150

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

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

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

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

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

Buscamos la 
vivienda que 
te enamorará

Proyectamos 
la mejor 
reforma

Financiamos 
la compra y la 
reforma en la 
misma hipoteca

EJEMPLO

Compra-Venta 200.000€
Gastos 24.000€
Reforma 30.000€

Total 254.000€

Aportación de 
forma habitual 94.000€

Aportación con 
la propuesta 
de reforma 57.500€*

*El diseño de la reforma consiste en la entrega de un dossier con presupuesto 
global, 4 renders, plano con distribución actual y plano con la distribución futura. 
La financiación está sujeta a los criterios de riesgo de la entidad financiera.
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No tothom està disposat a anar a
la presó per defensar els seus 

plantejaments polítics, ni a 
deixar un càrrec per tornar a la

feina d'abans, si n'ha tingut

a uns anys,  el cap de llista d’una 
candidatura minoritària argu-
mentava, amb un "hem de tocar 
calent", el seu pacte amb la mino-

ria més gran del seu consistori. Certament, 
per les dimensions d’aquella força política 
i l’entorn social en què operava, difícilment 
tocaria poder sinó era aliant-se amb una al-
tra força més gran.  Aquests records venen 
a tomb en observar les múltiples picabara-
lles que s’han produït davant  la diversitat 
de pactes municipals i a les diputacions. Els 
arguments formals  passen per la ideologia, 
per l’oportunitat de posar línies vermelles 
o per la necessitat d’aixecar ponts. A voltes, 
però, hi ha pactes que fan tuf de revenja,  
d’un ja n’hi ha prou d’aquest color o aquesta 
institució és nostra.

Durant dècades, a Catalunya, el poder es-
tava repartit entre convergents i socialistes, 
els icònics dos costats de la plaça Sant Jaume 
de Barcelona. La resta de forces polítiques 
feien de crossa als dos grans; l’oasi català 
s’estenia des dels ajuntaments fins  a les ins-
titucions més altes i amb connivència amb el 
poder central.  Les corrupteles,   la crisi eco-
nòmica, els moviments populars que va ge-
nerar i, especialment, el procés sobiranista 

F
TOCAR CALENT

Mestre
JAUME NORÓA peu pla

van fer saltar pels aires aquell sistema tan 
confortablement estable. La fórmula del 
poder repartit va crear unes generacions 
de mandataris que van acabar fent de la po-
lítica el seu ofici, ja fos com a càrrec electe o 
de confiança en alguna administració. Les 
llistes electorals, encara ara, estan farcides 

de persones que treballen en una institució 
i són càrrecs electes en una altra, són les 
portes giratòries  fora de les empreses de 
l’Íbex.  La Diputació de Barcelona espera 
almenys 92 càrrecs de confiança designats 
pels partits.  

No tothom està disposat a anar a la presó 
per defensar els seus plantejaments polí-
tics, ni a deixar un càrrec per tornar a la 
seva feina d’abans, a vegades, perquè no 
n’han tingut cap altra. El més gran reconei-
xement per qui està a l’administració amb 
veritable servei públic i un rebuig intens  
per qui només vol tocar calent.

a quatre anys vaig escriure l’article 
Què és això del Consell Comarcal?. 
Ara que m’acomiado com a presi-
dent, explicaré la feina d'aquests 

quatre anys del primer govern republicà en 
la història del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental. Vull donar les gràcies als centenars 
de persones que ho han fet possible; treballa-
dores i representants polítics, perquè el mè-
rit és de tot l’equip tècnic i de govern. 
Suport als municipis: Una de les principals 
funcions del Consell és cooperar amb els 
ajuntaments. Aquest suport s’ha incremen-
tat amb més tècnics compartits als municipis 
mitjans i petits perquè puguin fer polítiques 
socials i d’igualtat, de joventut, de medi am-
bient, de salut, de promoció econòmica i tu-
risme, d’habitatge i d’estalvi energètic, i que 
puguin disposar d’enginyers i d’arquitectes.  
Així mateix, hem seguit innovant en nous ser-
veis d’assistència en els àmbits de l’adminis-
tració electrònica i les TIC, d’oficina tècnica 
de projectes i obres o d’assistència jurídica.
Concertació social: Hem construït la Taula 
Vallès Oriental Avança, un nou òrgan de co-
ordinació entre administracions públiques, 
sindicats i empresaris per combatre l’atur, 
augmentar la competitivitat de les empre-
ses del territori i millorar les condicions de 
treball a la nostra comarca. 
Habitatge: Hem donat un nou impuls a les 
polítiques d’habitatge a través de l’Oficina 
Comarcal d’Habitatge en coordinació amb 
els ajuntaments de la comarca.
Turisme: Hem consolidat el portal turisme-
valles.com que funciona, amb els operadors 
del sector, com una gran finestra de promo-
ció de l’oferta turística de la nostra comarca. 
Ocupació: Hem potenciat els plans locals 
d’ocupació, amb els que hem format i donat 
feina a centenars de persones aturades de 
la comarca. Hem iniciat el programa Talents 
en Potència –per a persones en risc d’exclu-
sió social i amb diversitat funcional–, hem 
continuat coordinant la Xarxa Lismivo, i hem 
impulsat el projecte OIL, per formar profes-
sionals i augmentar la competitivitat de les 
empreses del sector del metall, automoció i 
logística associada. Hem participat en la crea-
ció de l’Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental.
Productes de la terra: Hem incrementat 
el suport als productors i a les associacions 
que treballen el camp i la bona cuina amb 
l’objectiu d’afavorir la producció responsa-
ble, l’alimentació saludable i el desenvolu-
pament territorial i econòmic equilibrat del 

Balanç al Consell Comarcal
sectors agroalimentari i turístic. 
Polítiques socials: Hem incrementat el ser-
veis d’atenció a domicili i de teleassistència. 
Tramitem més prestacions econòmiques per 
donar resposta a les necessitats de les perso-
nes més vulnerables. Hem treballat conjunta-
ment amb el Consell de la gent gran per com-
batre la violència a les persones grans.
Educació: Continuem millorant la gestió de 
les rutes de transport escolar i dels ajuts i 
beques escolars. Ens hem implicat decidi-
dament amb l’escola d’educació especial 
Montserrat Montero i continuem potenciant 
la Xarxa Transició escola treball amb la Fira 
Guia’t com a màxim exponent.
Planificació de la mobilitat: Hem participat 
en el procés de redacció del Pla específic de 
la mobilitat del Vallès, i m’atreveixo a assegu-
rar que el paper del Consell Comarcal ha es-
tat determinant per obrir-lo a la participació 
ciutadana i d’entitats i perquè les actuacions 
previstes al pla apostin per la millora de la 
xarxa viària actual i per potenciar el trans-
port públic ferroviari i en autobús, en contra-
posició al projecte del quart cinturó.  
Compromís amb el Procés: Ens hem posi-
cionat majoritàriament a favor del dret a de-
cidir i a favor de la voluntat de creació d’una 
nova república. Reclamant ara també la lli-
bertat de presos i exiliats polítics catalans.
Suport a la societat civil: Hem donat su-
port a moltíssimes iniciatives i entitats de 
la comarca; esportives, culturals, socials i de 
salut, que contribueixen a millorar la vida 
de la ciutadania de la nostra comarca.
Deures fets: Hem redactat i aprovat un 
Reglament Orgànic Comarcal que millora 
i modernitza el funcionament del Consell i 
un pla d’infraestructura ètica. Hem signat 
un conveni amb l’Ajuntament de Granollers 
per a l’ús de l’edifici dels antics jutjats com a 
futura nova seu del Consell Comarcal. 

Acabo una etapa molt important, en què he 
après molt i he intentat aportar la nostra vi-
sió d’equip i de valors republicans. Me’n vaig 
amb un gust agredolç, preocupat per no ha-
ver pogut capgirar la situació de finançament 
insuficient que pateix el nostre consell, com 
tots els consells comarcals, però satisfet per-
què malgrat les dificultats hem estat capaços 
de prestar més serveis que mai.  I acabo més 
convençut que mai que cal canviar el sistema 
d’elecció dels representants comarcals, que a 
diferència dels ajuntaments, no són triats di-
rectament per la ciutadania, sinó pels partits 
polítics en proporció al resultat comarcal de 
les eleccions locals. Caldria posar una altra 
urna a les municipals per escollir la presi-
dència del Consell Comarcal amb elecció di-
recta.  Fer d’alcalde i de president alhora és 
molt complicat i és fàcil tenir la sensació de 
no estar fent prou en un lloc i a l’altre.

F

DAVID   
RICART I MIRÓ   

 President del Consell Comarcal 
del Vallès Oriental (2015 al 2019)

Aquest divendres s'ha de constituir el Consell Comarcal del Vallès Oriental amb 
un govern que deixa fora ERC, el partit amb més alcaldies a la comarca –16–, 
i que està empatat a consellers amb el PSC –11 cadascun–. Si es confirma el 
pacte entre socialistes, PDeCAT i comuns, l’ens vallesà se sumarà al que sembla  
que s’està convertint en pràctica habitual a l’entorn metropolità, una mena  
de ‘cordó sanitari’ al partit que en els dos darrers comicis ha obtingut millors  
resultats al conjunt del país. A l’Ajuntament de Barcelona, comuns i PSC  
destronen la llista de Maragall; a la Diputació, PSC i PDeCAT formen govern 
deixant al marge la llista republicana, i ara, al Consell Comarcal del Vallès  
Oriental, les tres formacions s’han tornat a posar d’acord i Esquerra no ha  
estat capaç de conformar govern. O bé ERC té una manca evident d’habilitats 
negociadores, o bé hi ha una estratègia en el marc del món postconvergent  
per apartar de les institucions l’actual partit hegemònic de l’independentisme 
–o ambdues coses–. Aquests moviments no només esmicolen la suposada  
unitat del sobiranisme, sinó que retornen el PSC al capdavant d’institucions  
que havia governat durant més de 20 anys –i que li van atorgar un contrapoder 
en època pujolista–. Comença una nova etapa a la política nacional.

ESTRATÈGIES I RETORNS
Editorial
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Classificats PER ANUNCIAR-TE EN AQUESTA SECCIÓ: PUBLICITAT@DIARISOM.CAT

IMMOBILIÀRIA

COMPRA

PISO PLANTA PRI-

MERA 56 M2 EN 

MOLLET ESTACIÓN 

DEL NORTE. 3 ha-

bitaciones, baño 

con plato de du-

cha, salón con sa-

lida a balcón, co-

cina, lavadero. Sin 

parking. Suelos de 

gres. Cert. energ.: 

E. Ref. JV14084.   

PVP: 115.000 euros. 

Tel. 93 579 33 33.

E S P E C TA C U L A R 

PISO DE 105 M2 

EN MOLLET. ZONA 

CAN BORELL. 3 

habitaciones, 2 

baños, cocina de 

14 m2, sal´´ón con 

salida a bal´c´ón. 

Calefacción. Pis-

cina, parking y 

zona comunitaria. 

Cert. energ.: E. 

Ref. JV14176.   PVP: 

231.900 euros. Tel. 

93 579 33 33.

PISO PLAN-

TA BAJA 100 M2 

EN MONTMELÓ. 

ZONA DE LA QUI-

TA N A- C E NTRO. 

4 habitaciones (3 

de ellas dobles y 1 

individual), cocina 

con salida a gran 

patio lavadero, y 

otro patio sali-

da por habitación 

individual, baño 

con plato de du-

cha. Terraza 25m2 

aprox. con toldo. 

Cert. energ.: E. 

Ref. EV11139.   PVP: 

165.000 euros. Tel. 

93 572 30 73.

LLOGUER

DESPATX DE 84M2 

A L'AVINGUDA 

LLIBERTAT DE 

MOLLET, a prop de 

l'Ajuntament. Pri-

mera planta amb 

molta llum. Ves-

tí-bul + 3 despat-

xos amb modernes 

mampares de se-

paració i climatit-

zació fred-calent. 

Alta vigent de llum 

i aigua. PVP: 450 

euros. 606 30 51 03. 

SEÑORA COM-

PARTIRIA PISO 

con persona que 

tuviera piso de 

alquiler. Vallès 

Oriental (Parets o 

Mollet). Teléfono 

678 350 973.

SEÑORA CATALA-

NA NECESITA HAB. 

En alquiler en casa 

de matrimonio de 

jubilados. Ayuda en 

la cocina y compa-

ñía. Vallès Oriental 

o Maresme. Tel. 678 

350 973.

TREBALL

DEMANDA

PIZZERÍA LA SOLE 

BUSCA REPARTI-

DOR. Con licencia 

de moto. De miér-

coles a domingo 

de 20 a 24 h. Tel. 

654 082 336. Cal-

des de Montbui 19, 

local 3.

OFERTA

S’OFEREIX AU-

TÒNOMA PER 

PORTAR COMP-

TABILITATS/FIS-

CAL/IMPOSTOS, a 

pimes i autònoms. 

Tel. 651 04 00 07.

SE PRECISA 
CAMARER@
INTERESADOS ENTREGAR  

CURRICULUM VITAE A:
hola@restaurantlespruneres.com

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

ES BUSCA PARELLA PER 
REALITZAR TASQUES DE 

VIGILANTS I CUIDADORS D'UNA 
FINCA A PROP DE BERGA

Interessats preguntar per Montserrat

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

Guia

MÈDICA i
ESTÈTICA

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

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

contacte@psicopnaturmolins.cat

Demanar per Mar

ES BUSCA PERRUQUERA
VILANOVA DEL VALLÈS 
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ESPORTS
Martorelles farà un torneig de bàsquet i futbol 7
L’Ajuntament de Martorelles ha organitzat per aquest dissabte 20 
de juliol un torneig d’estiu de bàsquet i futbol 7, que es farà a les 
instal·lacions esportives de Can Puig de 22 a 00 h, en el marc de la 
tercera edició de la nit jove i esportiva. El torneig serà amb equips 
mixtes de dues categories: de 13 a 16 anys; i de 17 anys en endavant.

Escacs a la fresca a la Llagosta
El Club Escacs Can Pelegrí de la Llagosta 
organitza, per avui divendres a la nit (de 22 
a 00 h) unes partides amistoses d’escacs “a 
la fresca” obertes a tothom, que es faran a 
l’avinguda de l’Onze de Setembre.

MOLLET. El dissabte van finalitzar, 
al pavelló de la Riera Seca de Mo-
llet, els Mundials de Roller Derby 
–femení i masculí– en el marc dels 
World Roller Games Barcelona 
2019. El municipi molletà ha estat 
l'única seu d’aquests jocs inter-
nacionals que ha acollit totes les 
fases d'una disciplina –juntament 
amb Barcelona, la seu principal–.
Una disciplina, la del Roller 
Derby, en la qual van participar 
sis països diferents –Espanya, Es-
tats Units, Xina, Japó, Índia i Aus-
tràlia– i deu equips en total, entre 
femenins i masculins.

Els Estats Units van ser els 
grans vencedors dels Mundials 
de Roller Derby, amb una meda-
lla d'or en el masculí i en el feme-
ní, fent honor a la seva etiqueta 
de favorita. Espanya, per la seva 
part, tampoc va decebre i va fer 
medalla en els dos mundials.

Espanya va fer plata i bronze
La selecció espanyola femenina, 
amb set jugadores catalanes, va 
obtenir la medalla de bronze, en 
derrotar l’Índia amb molta clare-
dat: 106 a 14, en el partit pel ter-
cer i quart lloc, que es va disputar 
el dissabte al matí al pavelló de la 
Riera Seca de Mollet.

A diferència de l'equip masculí, 
en la categoria femenina, Espan-
ya no va poder classificar-se di-
vendres per a la gran final, ja que 
va perdre contra Austràlia per 95 
a 77 en les semifinals. 

WrG WrG

WORLD ROLLER GAMES | Roller Derby  L'EQUIP DELS ESTATS UNITS VA SER EL GRAN VENCEDOR DELS MUNDIALS DE ROLLER DERBY, AMB DOS ORS

Els Roller Games deixen a Mollet  
300.000 euros d'impacte econòmic

SELECCIÓ FEMENINA  Els jugadors i tècnics celebrant la classificació MASCULINA  Els jugadors i tècnics celebrant la classificació

Patinatge Artístic  PRIMERA PARTICIPACIÓ EN UN MUNDIAL

Sara Castillo és sisena del món
La patinadora del CP Parets Sara Castillo va quedar sisena classificada 
mundial en la disciplina de patinatge artístic, en el marc dels World Roller 
Games Barcelona 2019. L’esportista va competir, d’aquesta manera, per 
primera vegada en un Mundial. Ho va fer amb la selecció del Brasil, en la 
categoria de lliure individual sènior femení. El dijous 11 de juliol, Castillo va 
competir en el programa curt i va quedar sisena, obtenint la classificació 
per al programa llarg del dissabte, on va mantenir-se en el Top-10 
mundial amb un altre sisè lloc.

WrG

Per la seva banda, el combi-
nat espanyol masculí va tenir la 
glòria a tocar contra la gran favo-
rita, els Estats Units, que es van 
alçar amb el trofeu de campions 
del món amb un ajustat 42-37 a 
la final, disputada el dissabte.

La selecció espanyola va anar 
per davant en el marcador durant 
la major part de l'enfrontament.  
Al final, però, els nord-americans 
van poder segellar l'or amb un 
42 a 37, davant un combinat es-
panyol que, en contra de totes les 
prediccions, va posar molt difícil 
les coses a la gran favorita. 

La final femenina, que es va ju-
gar després de la masculina, tam-
bé prometia emoció amb un Es-
tats Units-Austràlia. No obstant, 
la superioritat de les nord-ame-
ricanes va ser aplastant des del 
principi, i es van emportar la final 
per 224 a 70. D'aquesta manera, 
els Estats Units, país originari de 
la modalitat de Roller Derby, con-
firmaven el seu paper de selec-
ció favorita i revalidaven el títol 
(en femení) en uns World Roller 
Games, aconseguit l'any 2017 a 
Nanjing, a la Xina.

Uns 270 esportistes 
Segons les dades que ha facilitat 
l’Ajuntament de Mollet, en total 
han vingut al municipi uns 270 
esportistes amb motiu de la com-
petició; comptant jugadors, àr-
bitres i tècnics. I, d’aquests 270, 
125 han pernoctat a la ciutat, de 

manera que han produït una des-
pesa en allotjaments.

300.000 euros per a Mollet
Respecte a l’impacte econòmic 
que han tingut els Mundials el 
Roller Derby a Mollet, des del 
consistori molletà es calculen xi-
fres que ronden els 300.000 eu-
ros en total, entre àpats, pernoc-
tacions i altres despeses.

Des de l’Ajuntament, la valo-
ració és molt positiva pel que fa 
als Roller Games que s’han viscut 
a la ciutat. L’alcalde, Josep Mon-
ràs, assegurava que “a nivell 
esportiu ha estat tot un èxit” 
i que “l’afluència de públic ha 
superat les expectatives que 
podíem preveure”.

'El millor Mundial de la història'
A més, Mollet ha rebut les feli-
citacions de l’organització de la 
competició. De fet, segons el Di-
rector de la Comissió Tècnica de 
Roller Derby de la Federació In-
ternacional de Patinatge (FIRS), 
el mexicà Fernando Regueiro, ha 
estat “el millor Mundial de Ro-
ller Derby de la història”.

D’altra banda, el president de 
la Federació Catalana de Patinat-
ge, Ramon Basiana, va voler do-
nar les gràcies a l’Ajuntament i a 
la ciutat “per organitzar de for-
ma exemplar un esdeveniment 
d’abast mundial com aquest”. 
“Confiar en Mollet, ciutat de pa-
tinatge, sempre és una garan-

tia d’èxit, tal i com ens han fet 
arribar a la Federació les de-
legacions dels diferents països 
que han participat en aquests 

mundials”, afegia Basiana.
Per últim, Josep Monràs també 

va voler agrair a la Federació Ca-
talana i a la Federació Espanyola; 
en aquest cas, “la confiança en 
el municipi molletà que, una 
vegada més, ha respost de for-
ma extraordinària demostrant 
que som una ciutat oberta i 
d’acollida”.  nil artiaga

Afluència

Pel que fa a les entrades venudes, en 
total se n’han venut unes 1.500 indivi-
duals més unes 400 col·lectives cor-
responents a nens i nenes dels campus 
d’estiu dels diferents clubs de la ciutat 
que han pogut gaudir del Roller Derby 
de manera gratuïta, segons apunten 
des de l’Ajuntament. I, també, unes 
200 acreditacions d’invitacions per 
al públic. En total, doncs, unes 2.100 
persones han passat pel pavelló de la 
Riera Seca per veure els Roller Games.

2.100 PERSONES DE 
PÚBLIC AL RIERA SECA
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ALUMINIS

COEL
Fabricación, montaje, 

reparación de 
persianas y ventanas

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

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

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

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

¿Quieres ahorrar?
nosotros te ayudamos

COLOQUE MOTOR
A SU PERSIANA

Nuestros servicios

MOTORES PARA
TOLDOS CON MANDO
A DISTANCIA

MAMPARA DE DUCHA 
Versalles

MONTAJE INCLUIDO

MONTAJE INCLUIDO

MONTAJE INCLUIDO

* Hasta fin de existencias
149€
189€

319€
LLIÇÀ

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

+IVA

+IVA

+IVA

MOTOR  PARTICIPARAN 130 PILOTS DE 25 PAÏSOS DIFERENTS

NATACIÓ  ÉS LA SEVA TERCERA VICTÒRIA EN TRES PARTICIPACIONS: 2015, 2018 I 2019

CICLISME  ES DISPUTARÀ TAMBÉ UNA CURSA INFANTIL 

MONTMELÓ. El Circuit de Barce-
lona-Catalunya acollirà dissabte 
la tercera prova de la temporada 
del campionat European Le Mans 
Series, que torna al traçat català 
després de deu anys d’absència. La 
cursa comptarà amb 130 pilots en 
total, que representaran 25 països. 
Un d’aquests és Dani Clos, expilot 
de Fórmula 1, que competirà amb 
amb l'equip polonès Inter Euro-
pol Competition, pilotant un Ligier 

JSP2177 Gibson.
La cursa començarà el dissab-

te a les 18.30 i tindrà una dura-
da d’unes quatre hores. A més, el 
Circuit organitzarà tres visites al 
pit lane: una el divendres (16.45-
17.30 h) i dues el dissabte (11.40-
12.30 h, 15.20-16.10 h). El mateix 
dia de la cursa, els fans podran 
acostar-se als seus ídols en la 
sessió d'autògrafs (15.30-16.00), 
abans de la disputa de la prova. 

El nedador molletà Sergio Tor-
res es va proclamar campió de la 
Ultra Ebre Swim Marathon, una 
competició corresponent a la mo-
dalitat d’aigües obertes que es va 
disputar de Tivenys a Amposta, 
nedant pel riu Ebre, amb un re-

corregut total d’uns 31 quilòme-
tres –30.830 metres exactament–. 
Torres va quedar en primera posi-
ció de la categoria masculina, amb 
un temps de 5 hores i 29 minuts.
Aquesta és la tercera vegada que 
el nedador de Mollet competeix 

MONTORNÈS. Montornès acollirà 
aquest dissabte una de les curses 
corresponents a les Challenge Mas-
si XC Series de Resistència de BTT. 
La cursa (19 h) tindrà una durada 
de tres hores i es farà en un circuit 
“curt i intens” ubicat al recinte fi-
ral de Montornès. L'organització 
recorda que és obligatori portar 
llums pel tram final de la cursa. A 

més d’aquesta prova, a les 17.30 h, 
se celebrarà una cursa infantil, que 
durarà fins a les 18.30 h. L’esdeve-
niment està organitzat per T-Bikes 
i el club esportiu de Montornès Fo-
otleeee. Pel que fa als guardons, 
es premiarà amb 100 euros a qui 
faci la volta ràpida; i al corredor 
local que faci volta ràpida se'l 
guardonarà amb un obsequi. 

L’European Le Mans torna al 
Circuit deu anys després

Sergio Torres guanya 
l'Ultra Ebre Swim Marathon

Montornès acull les Challenge 
Massi XC Series de Resistència

FUTBOL SALA  ES DISPUTARÀ AL PAVELLÓ JOAQUIM RODRÍGUEZ

PARETS. Aquest cap de setmana es 
disputarà la 35a edició de les 24 
hores de Futbol Sala, Torneig Jor-
di Turull Negre, que se celebrarà 
al Poliesportiu Municipal Joaquim 
Rodríguez. Els 16 equips seran: 
JG Reformas Inter-Avia Bar Tres 
Rosas, el Wursi, The Wonders, 
el Petit Galera-La Plaça 4 vents 
Futbol Team, el Moyde-Peña An-
dalucista, el Loterias Graziella-Re-

cader Grau, el Quibus R&S Tallers 
AFC Service, El Festuka-La Lluita 
Team, el Persianas JR Chinchilla, 
l’Alex Motor, els Tremendus, el 
Pagan Garaje, el Manyacs La Ger-
mandat, els Malindrus FC, l’Spor-
ting Carajillo i el Transportes J 
Vegal-Veritas Gestión. El torneig 
està organitzat per Parets per la Re-
pública-Junts per Catalunya, amb el 
suport de l’Ajuntament. 

Tot a punt per al Torneig 
Jordi Turull Negre de Parets

MOLLET. La patinadora molletana 
Júlia Marco es va proclamar cam-
piona del món en patinatge artís-
tic en els World Roller Games. Ho 
va aconseguir amb el Club Patí 
l'Aldea, amb el qual va assolir el 
seu primer títol mundial, en la 
modalitat de grups de xou petits 
que es va disputar el dissabte al 
Palau Sant Jordi de Barcelona

Van desbancar les italianes
L'entitat ebrenca va impressionar 
els jutges i el públic amb la coreo-
grafia sota el títol Whitout the Sun, 
inspirada en el món dels vampirs. 
El club català va obtenir una pun-
tuació total de 131,300; superant 
el CPA Gondomar gallec (segon) i 
el Roma Roller Team (tercer) a la 
classificació final. 

El club italià arribava com a 
campió del món i d'Europa, però 
aquest cop s'ha vist destronat per 
un Aldea que es va fer amb la me-
dalla d'or superant el 9 en totes 
les puntuacions per separat.

Amb aquest campionat del 
món, Júlia Marco segueix ampli-

j.m.

WORLD ROLLER GAMES | Patinatge Artístic  ÉS EL SEU PRIMER TÍTOL MUNDIAL AMB EL CP L'ALDEA

Júlia Marco és campiona del 
món en grups de xou petits

ant el palmarès amb el club del 
Baix Ebre. Aquest primer or en 
un Mundial se suma al bronze en 
el Campionat d'Europa de Grups-
Show i Precisió de patinatge artís-

tic que va disputar al mes de maig 
a Itàlia; i a un altre bronze en la 
mateixa modalitat al Campionat 
del Món que es va celebrar l’any 
passat a França. 

JÚLIA MARCO  La molletana va patinar amb la coreografia 'Without the Sun'

a la Ultra Ebre Swim Marathon, i 
ha aconseguit la victòria en totes 
tres edicions (2015, 2018 i 2019). 
De fet, l’any passat va fer el rècord 
de la travessia, amb una marca de 
només 4 hores i 36 minuts. 

“Enguany he trigat 50 minuts 
més que en l'edició anterior, per 
les dures condicions, com el baix 
cabal de l’Ebre, la gran quantitat 
d’algues, els corrents i les ona-
des”, explica Sergio Torres. 
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Museo Isern en 
Montornès del 
Vallès
Hace pocos días el Museo Isern se desplazó 
hasta Montornès del Vallès para dar apoyo 
al club y enseñar las bellezas de dos ruedas 
expuestas en el museo y así homenajear 
a una de las marcas más laureadas de la 
comarca como es Derbi. A pesar del calor, en 
el evento que finalizó con un coloquio y varias 
anécdotas, se congregaron un gran número de 
pilotos y mecánicos de dicha marca. 
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Av. Gaudí, 72, 5a planta · MOLLET  Visites concertades: 665 67 07 07
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DESAYUNOS Y MERIENDAS

SE PREPARAN BANDEJAS 
 PARA CUMPLEAÑOS
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PARETS. L’alpinista de Parets del 
Vallès Sergi Mingote ha aconse-
guit completar el projecte soli-
dari 3x2x8000, després d’assolir, 
aquesta matinada de dijous hora 
catalana, el cim del sisè vuit mil: 
el Gasherbrum II (8.035 metres).

Rècord Guinness del paretà
Mingote finalitza, d’aquesta ma-
nera, el repte d’assolir sis vuit mils 
en un any i sense l’ajuda d’oxigen 
artificial; de manera que aconse-
gueix fer el rècord Guinness.

Tot i que el primer cim que 
va coronar dins del projecte 
3x2x8000, el del Broad Peak, va 
ser el 16 de juliol, i aquest últim 
hagi estat en dia 18, fonts prope-
res a Mingote expliquen que es 
compta el mes sencer i no el dia 
concret, en aquest sentit; i que, 
llavors, el sisè i definitiu cim l'ha-
via de fer en algun moment du-
rant el mes de juliol del 2019.

Va haver de canviar la ruta
L’alpinista del Baix Vallès ha co-
ronat aquest cim després d’una 
travessia complexa en la qual va 
haver de canviar el seu objectiu. I 
és que la seva idea inicial, després 
de fer el Nanga Parbat fa dues set-
manes, era pujar primer al Gas-
herbrum I, tot i que el G2 és, en 

A LA MUNTANYA  Mingote en un dels ascensos que li han permès batre el rècord guinness

arxiu

teoria, més assequible.
No obstant això, quan es troba-

va al Camp 2 del G1 –a uns 6.400 
metres d’altura–, les males condi-
cions climàtiques i alguns impre-
vistos no li van permetre seguir 
fins al Camp 3, i el paretà va haver 
de fer marxa enrere fins al C1.

Va ser posteriorment, doncs, 

quan va decidir atacar el Gas-
herbrum II. El dia 16 de juliol ja 
es trobava al Camp 2; i, un dia 
després, al Camp 3, a uns 7.000 
metres d’altitud. A partir d’aquí, 
va decidir atacar el cim de forma 
directa i, avui finalment, ha pogut 
tornar a fer l’àliga dalt del sisè 
vuit mil.   n.a.

Les xifres

El cim del Gasherbrum II (8.035 metres) 
és el sisè i definitiu cim del projecte 
3x2x8000. És el segon que Sergi  
Mingote corona en la seva última  
expedició a la serralada del Karakoram, 
a l'Himalàia: l'anterior havia estat el 
Nanga Parbat (8.126 metres), una 
de les muntanyes més perilloses del 
massís asiàtic. Ambdós colossos se 
sumen als quatre anteriors: el K2 (8.611 
metres), el Manaslu (8.156 metres) i el 
Broad Peak (8.047 metres). Mingote 
va coronar els tres cims en la primera 
etapa del projecte solidari, durant 
l'estiu del 2018. No va ser fins al maig 
del 2019 quan va fer el quart vuit: el 
Lhotse (8.516 metres). En aquesta etapa, 
Mingote no va poder fer l'Everest.

ELS SIS VUIT MILS 
METRE A METRE

RETROSPECTIVA D'UN RÈCORD GUINNESS
 Sergi Mingote ha volgut demostrar amb el repte 3x2x8000 que "les limitacions 

només ens les posem nosaltres i estan dins el nostre cap". El paretà va iniciar 
el projecte viatjant a l'Himàlaia l'estiu de l'any passat, amb l'objectiu de coronar 
les tres primeres muntanyes. Primer va fer el Broad Peak, la 12a més alta del món. 
Una setmana més tard va conquerir el cim del K2, la segona més alta del planeta. 
I, finalment, a finals de setembre va fer el Manaslu, el vuitè cim més alt. Les tres 
muntanyes que faltaven, inicialment eren l'Everest, el Lhotse i el Kanchenjunga. 
Al mes de març, el paretà va viatjar a Xile per preparar-se per a la recta final del 
repte 3x2x8000 pujant a l'Ojos del Salado, el volcà més alt del món (6.893 metres). 
Mingote va fer el Lhotse el 16 de maig, però no va poder encadenar-lo amb 
l'Everest per les condicions adverses i per una infecció que van obligar el paretà 
a tornar cap a Catalunya, sense poder fer tampoc el Kanchenjunga. De manera 
que Mingote va decidir acabar el repte a la serralada que ja coneixia: la del 
Karakoram, on hi ha el K2. La idea inicial era fer els dos Gasherbrums per acabar 
(I i II), però en una decisió improvisada, va decidir incloure el Nanga Parbat.

Sergi Mingote completa el repte solidari 
3x2x8000 amb el cim del Gasherbrum II

ALPINISME  L'ESPORTISTA D'ELIT PARETÀ HA ACONSEGUIT EL RÈCORD GUINNESS DESPRÉS DE CORONAR SIS VUIT MILS EN UN ANY SENSE OXIGEN ARTIFICIAL
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CULTURA

Els castellers 
tornen a alçar-se 
Després de la jornada castellera 
històrica de fa dos anys –quan Cas-
tellers de Mollet aconseguia la fita 
de descarregar la clàssica de 7– en-
guany, Gallecs tornarà a ser esce-
nari d'una diada castellera. El diu-
menge a partir de les 12 h a la plaça 
de l'Església, després de la missa 
de festa major a les 11 h, la colla 
de Mollet actuaran acompanyats 
per la Colla Jove de l'Hospitalet i els 
Castellers de Castellar del Vallès. A 
les 20 h es farà el tradicional con-
cert d'havaneres amb rom cremat, 
amb l'actuació del grup Rems. 

GALLECS. La festa major de Ga-
llecs organitzada per l'Associació 
de Veïns de l'Espai Rural de Ga-
llecs i el Consorci de Gallecs torna 
un any més i ho fa altre cop amb 
un marcat caràcter feminista. Tot 
i que les activitats van començar 
aquest dijous amb un concurs de 
truites i una sessió de ball amb 
PD's I-One ft PD's Modjo, el gran 
gruix d'esdeveniments es cele-
braran aquest divendres, dissab-
te i diumenge.

La nit més feminista i ecològica
La plaça de l'Església serà di-
vendres l'escenari de la nit Eco-
feminista, a càrrec del col·lectiu 
Mollet Feminista. A partir de les 
20 h es podrà assistir a una tau-
la rodona que reflexionarà sobre 
conceptes tan rellevants com 
l'ecofeminisme, la sobirania ali-
mentària, el veganisme, el món 
rural, l'antiespecisme –teoria 
que defensa la no-superioritat de 
l'ésser humà envers els animals–, 
el món urbà, l'ètica, els drets ani-
mals, la vida o el patriarcat. A les 
22 h, es durà a terme un sopar 
vegetarià amb productes de pro-
ximitat que constarà de pa ecolò-
gic, amanida, paella vegana, meló 
o síndria i beguda per un preu de 

Divendres nit hi haurà un col·loqui sobre feminisme, antiespecisme i ramaderia

GRESQUES D'ESTIU  DISSABTE I DIUMENGE SERÀ EL TORN DE LA FESTA DE L'ESCUMA, EL SOPAR 'ECO', LA DIADA CASTELLERA I LES HAVANERES I EL ROM CREMAT

Gallecs torna a centrar la seva festa 
major en les lluites de les dones

EL CARTELL  La imatge d'enguany ha estat ideada altre cop per Gisela Bombilà

7 euros. Per poder-hi participar 
s'ha de reservar i per tal de gene-
rar el mínim impacte mediambi-
ental, des de l'organització s'ha 
demanat portar les estovalles, el 
plat i els coberts de casa.

Ja amb la panxa plena serà el torn 
per a un clàssic de la festa major de 
Gallecs. L'11è Festival Botifarra a la 
crisi comptarà amb cinc actuacions. 
El primer a pujar a l'escenari serà 
el cantautor Adri Ese. El seguirà 
el grup martorellenc de versions 
rock-blues i rumba, Frecuencia 
Bandarra qui, amb els temes d'Ex-
tremoduro, Barricada, Fito, Rosen-
do o Joaquín Sabina prendran Ga-
llecs fent reviure els anys daurats 
del rock espanyol. El tercer grup 
serà Möndo Loco, una banda llei-
datana de rock de mestissatge amb 
influències del punk, l'ska o el rap, 
guanyador del festival Directe el 
2012. Möndo Loco ha estat teloner 
de grups tan coneguts com La Pe-
gatina, La Raíz, Mojinos Escozios, o 
Txarango.

L'última banda en actuar abans 
que sigui el torn per a la músi-
ca de DJ amb PD's Skat-eòlikes, 
serà Atzagaia. Aquest darrer grup 
s'encarregarà de fer ballar el pú-
blic amb els seus sons reggae i 
mestissos. 

Nit de dissabte

Dissabte es reprendrà la gresca amb la 
festa de l'escuma i xocolatada (17 h) i a la 
nit es farà el sopar de festa major (21 h) 
amb plats amb productes ecològics de 
Gallecs. El menú constarà d'una ama-
nida d'enciam i tomàquets de varietats 
tradicionals del Vallès amb ceba tendra; 
mongetes del ganxet amb botifarra i 
cansalada i pa amb tomàquet, síndria, vi 
ecològic i aigua. La venda de tiquets, al 
preu de 12 euros, es fa a la seu del Con-
sorci, l'agrobotiga de Gallecs i la botiga 
l'Esquella, del carrer Gaietà Ventalló de 
Mollet. La nit acabarà amb ritme a càr-
rec de l'orquestra Music Machine (23 h) 
i el punxadiscos Modjo.

SOPAR AMB
PRODUCTE ECOLÒGIC

Teles i Pole al parc de les PruneresEls Torrats convertiran el Mercat Vell en un casino
L'escola de ball molletana Isabel Farrés durà 
a terme el dijous vinent la seva exhibició de 
final de curs dels alumnes de teles i Pole 
Esport. Serà el dijous a partir de les 18 h al 
parc de les Pruneres.

El Secret de l'Absenta és el títol de l'Escape Room organitzat per la 
Colla dels Torrats. Dissabte a partir de les 10 h i diumenge a partir de 
les 19 h al Mercat Vell, els amants dels jocs d'escapisme podran ser 
contrabandistes d'un casino de principis del segle XX que intenten 
recuperar l'absenta en un període en què l'alcohol s'ha prohibit.
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Santa Maria llisca pel seu famós tobogan
Un any més la festa de major de Santa Maria de Martorelles va engrescar el 
poble. La festa es va viure durant tot el cap de setmana amb activitats tan 
diferents com una cantada d'havaneres o els jocs medievals amb el divertit 
llançament de pinyol. Amb tot, un dels grans al·licients del programa va ser, 
un any més, el gran tobogan del carrer del Carme, un dels de més pendent 
de tota la comarca i pel qual alguns participants es llançaven disfressats.

marc Barrio

FESTA MAJOR  ALGUNS PARTICIPANTS HI ANAVEN DISFRESSATS

La Martorelles més feminista a l''Espai On'
Unes 350 persones van passar el darrer dissabte per l'Espai On de 
Martorelles. Aquest esdeveniment volia donar visibilitat a la realitat de les 
dones a diferents àmbits des d’una perspectiva lúdica i de comerç. Celebrat a 
la Masia de Can Carrencà, l'Espai On també va viure un moment musical amb 
la cantautora Mabel Flores. L'artista amb lletres reivindicatives i feministes va 
actuar a l'Era de la Masia. 

aj. martorelles

MÚSICA MABEL FLORES VA ACTUAR A L'ERA DE LA MASIA

MOLLET. Com en edicions 
anteriors, el Festival Artís-
tic Internacional L'Arlequí 
–que enguany es celebrarà 
el 29, 30 i 31 d'agost a Mo-
llet– comptarà amb dues 
programacions paral·leles: 
una social i l'altra als carrers 
i places. Així ho van anunci-
ar els membres d'Escena 
Mollet Pau Segalés, director 
artístic del festival i Mariona 
Rabassa, dilluns durant la 
presentació de la 4a edició 
de L'Arlequí al Casal Cultu-
ral, coorganitzador de l'es-
deveniment.

Segons va desvelar l'orga-
nització, "un total de nou 
companyies, dues molle-
tanes i set d'internacio-
nals" actuaran de diven-
dres a dissabte a la plaça 
Prat de la Riba, la plaça de 
Catalunya, el Jardinet del Ca-
sal i, com a novetat d'aquest 
any, al parc de les Pruneres. 
"Es recupera un dels es-
pais de les primeres edicions", van 
explicar. Així mateix, algunes de les 
companyies convidades actuaran el 
dijous 28 d'agost a la Unitat terapèu-
tica Els Til·lers i al menjador social 
de Càritas; divendres a l'Hospital de 
Mollet, i dissabte a la festa que orga-
nitza ADIMO a Ca n'Arimon.

De Xile fins a Bòsnia
Com sempre el festival molletà ofe-
reix un cartell que travessa fronte-
res. Enguany, en l'apartat internaci-
onal actuaran l'artista de circ Yldor 
Llach; la maga i clown de Jerez de 
la Frontera, Lola Mento; els mags de 
l'Argentina i Bosnia, Sasha & Connie; 
el mim xilè Karcocha; els músics bar-

a.a.

ESCENA ES RECAPTARAN DINERS QUE ES DESTINARAN A L'ONG PALLASSOS SENSE FRONTERES

L'Arlequí recupera l'escenari 
del parc de les Pruneres 

PRESENTACIÓ Foto de família dels organitzadors

celonins, El Pony Pisador, i 
el faquir madrileny, Fakir 
Testa. Pel que fa a la repre-
sentació molletana, els con-
vidats són el Dr. Bombolles 
que actuarà conjuntament 
amb els Castellers de Mo-
llet durant la cercavila de 
divendres i la formació de 
percussió Black Clap, que 
encapçalarà la cercavila de 
dissabte.

A tot aquest cartell cal su-
mar el cabaret que la com-
panyia xilena i algeriana Los 
IndulgenTres durà a terme 
al restaurant Socarrat, al 
Calderí, el dijous a les 23 h.

"Com en les edicions 
anteriors el festival funci-

onarà amb un sistema 
de taquilla inversa 
en el qual els artis-

tes passaran la gorra per 
rebre les donacions del 
públic", van explicar des de 
l'organització. De la mateixa 
manera, durant l'espectacle 

de cloenda que tindrà lloc al Jardinet 
el dissabte a la nit i en què les colles 
de Morats i Torrats s'encarregaran 
del sopar i les begudes, es farà un 
recapte que es destinarà a l'ONG Pa-
llassos sense fronteres. Pau Segalés 
és integrant de la junta de l'associ-
ació solidària, que aquest any com-
pleix 25 anys, i per commemorar 
aquesta efemèride, la sala d'actes 
del Casal albergarà una exposició 
de fotografies sobre l'ONG titulada 
25 anys sense fronteres.

Per acabar, i també com a novetat, 
L'Arlequí s'ha proposat esdevenir 
un festival 100 per 100 sostenible i 
per això ha creat un got reutilitzable. 
i a. alexandreCARTELL DE MARIONA RABASSA
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1r COMPROMÍS INTEGRAL: 
UNA COOPERATIVA
Amb aquest compromís Integral es 
compromet a:

a) Que la participació de les persones sigui un 
senyal permanent de la identitat d’Integral.
Les 28 persones d’Integral ens trobem organit-
zades en 6 equips permanents, als que cal afegir 
els equips de projecte en marxa durant 2018 i 
també, tant el nostre Equip Directiu com el Con-
sell Rector. Tot plegat fa que a Integral desenvo-
lupem una cultura basada en el treball en equip, 
on totes les persones tenim oportunitat de par-
ticipar. En aquest mateix sentit el Pressupost 
de 2019 ha estat elaborat amb la participació 
directa de totes les persones d’Integral.
A Integral hem dut a terme 5 Assemblees durant 
2018.

b) Que el seu índex de cooperativització sigui 
sempre igual o superior al 75%.
De les 28 persones que treballàvem a Integral el 
dia 31 de desembre de 2018, 24 som persones 
sòcies, això fa un índex de cooperativització del 
86% (que ha incrementat respecte a l’any ante-
rior en 1%). Es un dels índexs més alts del nostre 
sector i també del cooperativisme de treball en 
general.

2n COMPROMÍS INTEGRAL: 
EXPERTA EN COOPERATIVES
Amb aquest compromís Integral es 
compromet a:

Renovar i mantenir sempre actualitzat el seu 
coneixement sobre el cooperativisme de forma 
que la prestació de serveis a cooperatives sa-
tisfaci realment les necessitats que el motiven. 
Integral es compromet a ser digne de dur el qua-
lificatiu de cooperativa experta en cooperatives.
• A través de les seves Divisions Econòmica i de 

Consultoria, Integral ha acompanyat a Coopera-
tives, relacionats amb els àmbits fiscal, comp-
table, laboral, mercantil, econòmic i financer, i 
comercial i màrqueting.
Aquesta és la taula que mostra l’evolució 
d’aquesta prestació de serveis.
Estem ben satisfets pel notable increment de 

cooperatives que hem atès de forma directa al 
2018. Són 14 en valors absoluts i un 14% més en 
números relatius. Si ens anem al total atès, re-
sulta també destacable que depassem de molt 
el centenar de cooperatives (111). El fet que 
alguns anys sí però altres no, puguem prestar 
serveis des de programes com ara Aracoop, fa 
que vinculem el nostre indicador essencial amb 
el  nombre de cooperatives ateses directament.

3r COMPROMÍS INTEGRAL: AMB LES 
COOPERATIVES DE NOVA CREACIÓ
Amb aquest compromís Integral es 
compromet a:

Realitzar un acompanyament a preu cooperatiu 
a Cooperatives de Nova Creació.
Integral focalitza aquest compromís en el fet 
d’assumir, dins dels Premis Manuel Arroyo 
impulsats per l’Escola Sant Gervasi, la mate-
rialització del primer premi al millor projecte 
de creació empresarial de l’àmbit cooperatiu. 
Aquest primer premi consisteix en la prestació 
de forma gratuïta dels serveis d’assessorament 
i acompanyament en els àmbits econòmic, fis-
cal, comptable, laboral i comercial, per tal de 
contribuir al bon desenvolupament del nou pro-
jecte empresarial cooperatiu. El valor d’aquest 
premi és de 6.000 euros anuals.

Al 2016 el premi al millor projecte de creació em-
presarial de l’àmbit cooperatiu ha estat atorgat 
a la cooperativa La Baula, a la que, Integral, en 
compliment d’aquest compromís, està pres-
tant els serveis que estima convenients. Durant 
2018 els premis no s’han posat en marxa, però 
considerem complert aquest objectiu atès que 
la nostra disposició es ben ferma. Ara ja podem 
indicar que el Premi8s Manuel Arroyo han cele-
brat una nova edició, havent estat reconegut que 
la nostra implicació i acció s’ha incrementat de 
manera rellevant.

4t COMPROMÍS INTEGRAL: AMB 
LES COOPERATIVES FEDERADES
Amb aquest compromís Integral es 
compromet a:

Prestar tots els seus serveis, sense cap excep-
ció, a totes les cooperatives federades de qual-
sevol federació catalana, considerant un preu 
cooperatiu pel nostre acompanyament. Aquest 
preu cooperatiu serà, com a mínim, inferior en un 

10% a l’habitual per a una cooperativa no fede-
rada. En el mateix sentit, si la Cooperativa està 
afiliada d’alguna forma a una estructura genera-
da per la Federació, aquest preu cooperatiu serà, 
com a mínim, inferior en un 15% a l’habitual per 
a una cooperativa no federada.
La següent taula mostra l’evolució de les coope-
ratives federades que han gaudit d’aquest preu 
cooperatiu.

La xifra d’atenció a cooperatives federades fa un 
bon pas endavant amb un creixement del 11% 
amb un descompte cooperatiu generat que creix 
en un 3%, de forma que ja està pràcticament en 
27.000 euros anuals. Ens agrada insistir en que 
es tracta de un descompte cooperatiu ben real 
sobre el preu habitual. El volum que hem assolit 
evidencia la nostra voluntat de que paraules i 
fets es vegin acompanyats. 
Atesa la importància quantitativa que va asso-
lint, considerem oportú informar-vos de la sèrie 
complerta d’aquest compromís

5è COMPROMÍS INTEGRAL: 
AMB EL MERCAT SOCIAL
Amb aquest compromís Integral es 
compromet a: Considerar sempre 

com a proveïdor preferent de les seves necessi-
tats de bens i serveis a les empreses que desen-
volupen una activa presència en la construcció 
d’un Mercat Social.
Integral no té plena llibertat per triar tots els 
seus proveïdors en el marc del Mercat Social 
com ara és el cas del lloguer de les nostres ins-
tal·lacions i d’altres despeses, d’acord amb això 
i considerant les adquisicions de bens i serveis 
en les que Integral pot triar un proveïdor implicat 
en la construcció del Mercat Social:
A l’any 2017, el 59,33% de les adquisicions “amb 
tria” han estat fetes a entitats que construeixen 
Mercat Social, majoritàriament cooperatives.
A l’any 2018, el 59,20% de les adquisicions “amb 
tria” han estat fetes a entitats que construeixen 
Mercat Social, majoritàriament cooperatives.
El nostre compromís amb el Mercat Social con-
tínua sent important tot mantenint el percen-
tatge d’adquisicions d’un any a l’altre. Contents 
novament d’aquest fet que a més connecta es-
pecialment amb la nostra condició d’empresa 
B. Corp.

6è COMPROMÍS INTEGRAL: 
AMB EL PENSAMENT COOPERATIU
Amb aquest compromís Integral es 
compromet a: Col·laborar activa-

ment en la generació i difusió de Pensament 
Cooperatiu, amb especial èmfasi en que aquest 
pensament possibiliti la translació de coneixe-
ment cooperatiu en aplicació pràctica del ma-
teix.

Integral ha intentat desenvolupar diverses ini-
ciatives per tal de satisfer aquest compromís, 
però cap d’elles ha reeixit i per tant en aquest 
moment:

considerem que:  
aquest compromís no s’ha complert

Novament, durant 2019, Integral intentarà ge-
nerar una iniciativa estable que permeti satisfer 
els requeriments d’un compromís que no hem 
pogut tirar endavant en aquests anys.

7è COMPROMÍS INTEGRAL: 
AMB ELS PRINCIPIS COOPERATIUS 
I LA TRANSPARÈNCIA
Amb aquest compromís Integral es 

compromet a: Que els Principis Cooperatius i la 
Transparència acompanyin permanentment el 
desenvolupament del Compromís Arc Iris, que-
dant això assegurat a través de la creació de la 
figura de la “Persona Garant del Compromís Arc 
Iris” que serà duta a terme per una persona u 
organització de reconegut prestigi en l’àmbit 
cooperatiu.

L’Escola Sant Gervasi va acceptar ser la Persona 
Garant del Compromís Arc Iris, a través de la del 
seu President Executiu David Cos. 

En David Cos no ha reportat que cap cooperativa 
s’hagi adreçat a ell per fer valer la seva condi-
ció de Persona Garant i per tant podem afirmar 
que el desenvolupament del Compromís Arc Iris 
s’està produint sense cap incidència ni reclama-
ció. Un fet molt i molt important per a nosaltres. 

Anotem que són ja 8 anys sense cap incident, 
malgrat que la xifra acumulada en descomptes 
del nostre quart compromís “Integral amb les 
Cooperatives Federades”, ha arribat, com hem 
indicat a un import per damunt del 150.000€. 

Aquest és l’estat dels compromisos en el mo-
ment de tancar el Balanç de 2018

Compromís
Arc Iris
Integral és 

una Cooperativa
per a Cooperatives

Integral som una Cooperativa que acom-
panya a Cooperatives de pràcticament 
totes les branques. Tenim, des del nostre 
naixement a l’any 1987, una clara vocació 
de ser una Cooperativa per a Cooperatives.
Al mes d’abril de 2011, vàrem posar dem-
peus el nostre Compromís Arc Iris, i ja us 
vam presentar els Balanços anuals des de 
2011 fins a 2017. Fem el mateix ara amb 
el Balanç de 2018, en allò que suposa, 
per tant, la seva vuitena edició. Ho fem 
amb tota transparència i amb un profund 
agraïment que es deriva del fet que mica 
en mica el Compromís Arc Iris va arribant 
a una més gran quantitat de Cooperatives, 
i aquest és el nostre compromís central i 
que li dona sentit.

2017 2018 Variació
Coops. ateses de forma 
directa  97 111 14 14%

Coop. ateses Programa 
Aracoop i l’Ajunt. Vallirana 17

Total Cooperatives ateses 
directa e indirectament 114 111

ESTAT DELS COMPROMISOS 2017 2018

1. Integral una Cooperativa

2. Integral experta 
en Cooperatives

3. Integral amb 
les Coops. de Nova Creació

4. Integral amb les 
Cooperatives Federades

5. Integral amb el 
Mercat Social

6. Integral amb 
el Pensament Cooperatiu

7. Integral amb 
els Principis Cooperatius 
i la Transparència

2017 2018 Variació
Cooperatives 
federades 58 65 7 11%

Import total 
del dte. 26.298€ 26.968€ 671€ 3%

30è aniversari
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dissabte 20

diumenge 21

divendres 19

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

El cap de setmana 
començarà amb cel serè i 
un augment de la tempe-
ratura que ens tornarà a 
situar a ple estiu.

Una massa d'aire càlid 
tornarà a emergir des del 
sud de la Península i farà 
que la temperatura conti-
nuï a l'alça.

Aquesta bombolla d'aire 
càlid continuarà pujant 
fins a les nostres latituds, 
i prolongarà la calor fins a 
la setmana vinent.

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

DIJOUS, 11 34ºC 20ºC 32ºC - 27 km/h SW

DIVENDRES, 12 30ºC 21ºC 27ºC - 31 km/h SSE

DISSABTE, 13 31ºC 21ºC 28ºC - 31 km/h SW

DIUMENGE, 14 29ºC 22ºC 27ºC 1,4 23 km/h SSE

DILLUNS, 15 28ºC 21ºC 26ºC - 34 km/h SW 

DIMARTS, 16 30ºC 20ºC 28ºC - 39 km/h SW

DIMECRES, 17 30ºC 21ºC 36ºC 12,4 39 km/h N

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

MOLLET S'OMPLE DE 
COLORS AMB 2.000
BOSSETES DE POLS

La Colla Morada va celebrar la seva 4a Holi el passat dissabte al parc de Can Mulà 
de Mollet. A la festa, que va comptar amb música del grup de Bollywood Fusión 
NeferShu i els DJ de Malalts de Festa, hi van participar al voltant de 400 persones 
que van gastar 2.000 bossetes de colors. Des de l'organització es valora "molt 
positivament l'esdeveniment". i

colla morada

FESTA  AL VOLTANT DE 400 PERSONES VAN PARTICIPAR  EN LA 4a HOLI DE LA COLLA MORADA

MONTMELÓ. L’obra en la qual par-
ticipa l'actriu montmelonina Que-
ralt Casasayas, Una gossa en un 
descampat, representada el 2018 
a la sala Beckett de Barcelona, ha 
estat guardonada amb el Premi 
Butaca del Teatre i Cinema de Ca-
talunya en la categoria de teatre 
de petit format. La cerimònia d'en-
trega es va celebrar diumenge. 
Enguany, també estava nominada, 
en la mateixa categoria, l'obra Els 
Ocells, en què apareix l'actor mo-

lletà, Aitor Galisteo-Rocher. 
Una gossa en un descampat, na-

rra la història de superació d’una 
parella que perd un fill quan ella 
està embarassada de cinc mesos. 
La montmelonina ja va ser guar-
donada el 2017 en els Premis 
Butaca per l'obra Fairfly, del dra-
maturg Joan Yago, una comèdia 
sobre la bombolla de les empre-
ses emergents, que va aconseguir 
els premis a Millor text i Millor 
espectacle de petit format. i

Queralt Casasayas suma 
un nou premi Butaca a la 
seva trajectòria teatral MONTORNÈS / MONTMELÓ. Com 

es menjava a l'antiga Roma? Com 
era un mític banquet de l'època? 
Aquestes són les preguntes que 
vol respondre el Convivium, l'ac-
tivitat que es celebrarà dissabte 
(20 h) al jaciment romà Mons 
Observans. Per 15 euros, l'equi-
pament ofereix una visita guiada 
nocturna al jaciment i, a partir 
de les 21.30 h un sopar degusta-
ció de cuina romana, a càrrec del 
restaurant Can Candelich i amb 
explicacions de KuanUm, inspirat 
en les receptes de Marcus Gauius 
Apicius. i

Montornès celebra 
un banquet com 
a l'antiga Roma

GASTRONOMIATEATRE LA MONTMELONINA ACTUA EN UNA OBRA GUANYADORA

L'homenatge d'Estocs de Veus als 17 anys com a director de la coral de Ricard  
Oliver va brillar per la seva emotivitat. La coral va expressar la seva gratitud 
a Oliver amb un repàs d'obres com Notes de vins, Oh! Yeah! o les peces d'Oh 
Happy Day, el programa de TV3 en què va participar el cor molletà, en un acte 
que va congregar unes 250 persones al Mercat Vell. FOTO: MARC BARRIO

Emotiu adéu al director d'Estoc de Veus

MARTORELLES. La segona fira de la 
cervesa artesanal de Martorelles 
arriba al poble aquest dissabte. 
Es tracta de la MartoBeerFest, 
un esdeveniment organitzat per 
l’Ajuntament de Martorelles que 
obrirà les seves portes al pati de 
la Masia de Can Carrencà a partir 
de les 17 h. Per aquesta segona 
edició s'han convidat els mestres 
cervesers Hobac, Barret, Art, Sant 
Jordi, Mas Malta, Quana Beer, As i 
La castellera, "tots ells de proxi-
mitat i amb filosofia pròpia per 
a l’elaboració de la cervesa", 
segons explica l'Ajuntament. Els 
assistents podran participar de 
les activitats organitzades com el 
taller de maquillatge infantil o els 

espectacles de màgia, per a adults 
i per a infants. A més, es podrà 
acompanyar el glop amb l’ofer-
ta de camions de menjar Helen’s 
street food i la Pizzeria La Família 
Pirata - Zanuy.

Més cervesa a Montornès
No és l'única activitat cervesera 
agendada. El divendres a Can Xe-
rracan, a partir de les 20 h, la Tau-
la per la Igualtat de Montornès 
organitza una activitat per donar 
a conèixer i fer visibles les apor-
tacions de les dones al món de la 
cervesa. Dues cerveseres presen-
ten la seva experiència al sector 
i es farà un tast de la cervesa Sor 
Bubble. i

POPULAR  MONTORNÈS TAMBÉ VIURÀ LA SEVA TARDA CERVESERA

Martorelles acull
la seva segona fira 
de cervesa artesanal
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Alguns dels serveis que 
oferim: Acompanyaments per 
a la creació de cooperatives i 
per transformar una associació 
o una SCP en una cooperativa

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

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

Dimarts 09·07·2019
De 17 h a 19.30 h

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

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

Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental

Agenda

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

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

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

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

Alguns dels serveis que 
oferim: Acompanyaments per 
a la creació de cooperatives i 
per transformar una associació 
o una SCP en una cooperativa

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

Economia feminista per 
bastir vides dignes

Dilluns 23·07·2019
De 10 h a 12 h

Lloc: c/ de Corró, 122 
(Granollers)
Organitza: Ateneu Cooperatiu 
del Vallès Oriental

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

Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental

Agenda

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

- Per què vau decidir crear una coo-
perativa d'alumnes?
- Oriol: És una eina pedagògica que exis-
teix i que podem fer servir, i nosaltres 
l'hem aplicat a una aula oberta, perquè 
ells prefereixen fer feines manuals o ac-
tivitats, que no pas la classe reglada amb 
les fitxes i els exàmens.
- Prèviament no hi havia una aula 
oberta a l'Institut Antoni Cumella?
- Oriol: Sí, al Cumella ja existia una aula 
oberta, però no funcionava bé. Bàsica-
ment era una aula on hi anava gent que 
no s’adaptava al currículum normal i que 
fins i tot era problemàtica. Va entrar una 
nova direcció i van dir: "Hem de continu-
ar tenint-la, però li hem d'aportar un pro-
jecte". I vam començar a fer alguns ser-
veis per a l'institut i el projecte de l'hort. 
De seguida vam veure que la forma de 
treballar s'assemblava a una petita em-
presa. Vam buscar quins models hi havia 
i vam trobar el projecte del cooperativis-
me escolar. Vam contactar amb AraCoop 
i de seguida va venir la gent de Doble Via 
i ens van dir que ja ho estàvem fent –una 
cooperativa d'alumnes–, que només calia 
fer uns estatuts i quatre coses més, i d'en-
çà que funcionem com a cooperativa.
- Qui decideix quines activitats fer?
- O: Funcionem com una cooperativa i te-
nim una assemblea. Per això els projectes 
que fem són els que els nanos volen fer. 
A partir d'aquí, nosaltres hi hem d'estirar 
tota l'activitat i acoblar-hi el currículum.

- Quines tasques realitzeu?
- Agustín: Fem manteniments i coses per 
vendre per al viatge de fi de curs. Per 
exemple, per Sant Jordi vam vendre ro-
ses de gominoles i galetes.
- En què consisteix el projecte del 
compostatge?
- A: Recollim els residus dels menjadors 
de les escoles Salvador Espriu i Salvador 
Llobet i els posem a la compostadora. 
Quan la compostadora fa la seva feina, 
posem el resultat en una pila amb rames 
i terra, i en tres mesos tenim compos-
tatge per a les plantes. Aleshores anem 
a l'hort a plantar. Gràcies a això, aquest 
any hem fet una calçotada.
- Reben alguna recompensa per la fei-
na que realitzen?
- O: Sí, reben una remuneració amb una 
moneda que ens hem inventat, kumes, 
que donen drets a la sortida de final de 
curs o a modular les notes. Amb els diners 
que guanyem de les activitats anem a fi-
nal de curs tan lluny com sigui possible, 
enguany tres dies a un càmping a Malgrat.
- Quins aprenentatges s'emporten als 
alumnes amb el projecte Handwork?
- O: Aprenen a autogestionar-se, prenen 
decisions i s'empoderen. Són nanos a 
vegades que no estan motivats, que cre-
ien no saber fer coses i fan coses actu-
alment que no sap fer cap altre nano de 
l'institut, moltes d'elles. Aprenen a cui-
nar, aprenen sobretot a prendre decisi-
ons i aprenen relacions entre ells.

El projecte Handwork, a 
l'Institut Antoni Cumella
L'Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental va visitar 
l'Institut Antoni Cumella de Granollers per conèixer 
el projecte Handwork, una cooperativa d'alumnes 
adreçada a l'aula oberta del centre. L'Oriol Guinart 
–professor de l'institut i acompanyant de la cooperativa– i l'Agustín Campetella 
–alumne de 4t d'ESO– ens expliquen algunes de les activitats que fan, entre les 
quals destaca la compostadora, gràcies a la qual van preparar una calçotada.
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Av. 11 de setembre, 80 - La Llagosta

¡HAZ TU RESERVA!

HORARIO COCINA
MARTES - MIÉRCOLES - JUEVES 

DE 13:00 A 23:00
VIERNES - SÁBADO - DOMINGO

DE 13:00 A 00:00
COPAS Y COMBINADOS 

A PARTIR DE LAS 12 DE LA NOCHE

659941381

COMBOS 

PIM PAM PUM HAMBURGUESAS 

A LA BRASA
PIM-TAPAS

PROXIMAMENTE 
BARRA DE PIM-CHOS

-

Si us agraden les pizzes picants a 
LA TOMATE MAGIQUE n’hi troba-
reu una bona selecció. Una de les 
més saboroses i tradicionals és la 
Mexicana, una combinació extra-
ordinària dels ingredients que 
sempre tenen més bona accepta-
ció: tomàquet, olives, vedella pica-
da, blat de moro, pebrot i formatge 
emmental. Tot el sabor de Mèxic 

concentrat en una sola pizza, i ben 
amanida, si voleu, d’un oli picant de 
primeríssima qualitat. A més, per 
acompanyar la Mexicana, res mi- 
llor que fer-ho amb un bon vi d’en-
tre l’extensa selecció que hi ha a la 
casa. Veniu a gaudir de les millors 
pizzes picants; de ben segur que 
la nostra Mexicana no us deixarà 
indiferents!

Pizza Mexicana
Tomàquet, vedella picada, blat de moro, 
olives, pebrot 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

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

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

facebook.com/canserradelpadro

ENTREPANS TORRADES · CARN A LA BRASA
VINS · TAPES I MÉS...

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

Especialitats
Ibèriques

Gaudeix
de les nostres

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

Cocina variada
distinta cada día

Productos de
PROXIMIDAD

SLOW COOKMENÚ DIARIO

MENÚ
EJECUTIVO

CARTA
Fin de semana
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RESPECTO ELS VIANANTS
I PORTO EL CASC
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