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EN PORTADA

Una aplicació de mòbil per
facilitar la recerca de feina
Mollet és la primera ciutat de tot Catalunya que posa
en marxa un projecte d’aquestes característiques

El servei és un complement a la feina d’atenció
personalitzada que ofereix habitualment l’Emfo
acn

Emfo, un servei que creix

L’app

PRESENTACIÓ El regidor Raúl Broto i l’alcalde Josep Monràs dilluns a l’Ajuntament
MOLLET. L’Ajuntament de Mollet va presentar dilluns
una nova eina per apropar les ofertes laborals als
veïns i facilitar la recerca de feina. Es tracta d’una
aplicació (app) per a mòbil gestionada per Emfo,
l’Empresa Municipal per a la Formació Ocupacional i l’Ocupació, que permetrà, entre d’altres, consultar els serveis, les ofertes i els cursos de l’Emfo,
inscriure’s a diferents programes o ofertes, penjar
el currículum, accedir a l’espai privat i, també, posar-se en contacte i xatejar amb els serveis tècnics
de l’Emfo per resoldre qualsevol dubte, consulta o
recerca d’informació.
Amb aquesta aplicació, apunten els responsables
municipals, “l’Ajuntament intensifica la creació
d’eines per apropar els serveis municipals als
veïns” i, alhora, “fa un pas més en la modernització de l’administració pública”. De fet, amb
aquesta nova app Mollet es converteix en el primer

municipi de Catalunya a oferir una aplicació mòbil
per donar suport a la recerca de feina. “Amb aquesta eina ens adaptem als nous formats més dinàmics i oferim la possibilitat de resoldre petits
dubtes ràpidament”, explicava el regidor d’Ocupació, Raúl Broto, qui apuntava que “el nou servei no
elimina ni el web ni l’atenció individualitzada,
sinó que és un complement més a la tasca habitual de l’Emfo”. En aquest sentit, l’alcalde Josep
Monràs afegia que “aquesta adaptació no deixa
de banda la proximitat i l’acompanyament que
comporta el tracte personalitzat que continuaran fent els nostres serveis d’ocupació”.
A més de l’app, l’Emfo també ha redissenyat el seu
portal web, una pàgina actualitzada que simplifica
la publicació d’ofertes i la recerca d’informació. El
nou web és ara compatible amb els telèfons mòbils
i millora l’accessibilitat a informació i ofertes. i x.l.

La nova aplicació entrarà
en servei l’1 de juny.
Serà gratuïta i estarà
disponible per a
dispositius amb sistemes
IOS i Android. Permetrà
accedir a tots els serveis
de l’Emfo i, a més,
l’usuari podrà posar-se
en contacte amb els
tècnics de l’equipament
mitjançant un xat per
fer qualsevol tipus
de consulta ràpida o
resoldre qualsevol dubte.

L’Ajuntament de Mollet també va fer balanç dilluns
de l’activitat de l’Emfo durant el 2017. Entre d’altres,
l’any passat el consistori va gestionar 865 ofertes de
treball, un 45,1% més que l’any anterior, i va inserir
1.790 persones al mercat de treball (+41,7%).
Les accions formatives adreçades als col·lectius
en situació d’atur van augmentar un 27,5% fins
arribar a les 1.443 persones, els programes formatius van passar de 14 a 20 i també es van atendre
11.467 persones, un 20,9% més que l’any anterior.
Pel que fa a l’autoocupació, durant l’any passat 73
empreses van obtenir assessorament per constituir-se, es van atendre 833 emprenedors i es van
generar 88 llocs de treball.
“Són dades objectives que demostren la bona
feina que estem fent a la ciutat”, indicava Monràs,
qui recordava que Mollet ha estat la població del
Vallès Oriental que més llocs de treball ha generat
durant el mes d’abril, “en part –deia–, per la bona
feina dels serveis locals d’ocupació”.
Monràs recordava les inversions del consistori
en matèria d’ocupació: mig milió d’euros als plans
d’ocupació locals finançats per l’Ajuntament (Pivem) i l’ampliació de les seus de l’Emfo –orientació, al carrer Riera Seca; formació, a l’antiga escola
Nicolás Longarón; i emprenedoria, al carrer Pineda
Fosca; a més del futur espai de joves que ve s’ha
de situar a l’avinguda Jaume I, a la planta baixa de
l’antiga comissaria de la Policia Municipal–.
“Si hi ha més formació hi ha més oportunitats”, deia Monràs, qui també apostava per potenciar el sector industrial per generar ocupació. “No
es pot deixar la formació professional ni el sector industrial de banda, cal apostar-hi i potenciar-lo, perquè és un àmbit estratègic del país”,
reivindicava l’alcalde. i x.lloreda
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EN PORTADA
OCUPACIÓ L'EMFO AMPLIA LES SEVES INSTAL·LACIONS
arxiu

Baixa l'atur, però 9
de cada 10 contractes
encara són temporals
BAIX VALLÈS. El passat mes d’abril

Pendents de l'antiga comissaria
Des de fa uns mesos els serveis locals d'ocupació de Mollet estan en procés
de canvi. D'una banda, l'antiga escola Nicolás Longarón s'ha rehabilitat
per acollir l'espai de formació de l'Emfo, mentre que l'edifici del carrer
Riera serà exclusiu per als serveis de gestió i administració. Alhora, l'antiga
comissaria de la Policia Municipal, a l'avinguda Jaume I, acollirà els pròxims
mesos la seu de Mollet Emprèn, amb un espai per al Pivem –el programa
d'inserció i contractació per a persones en risc d’exclusió social– i l'espai
QR –qualitat i recerca–, destinat a fomentar l’emprenedoria i que inclourà,
entre d’altres, un espai de coworking o treball compartit per a emprenedors,
així com els serveis d’ocupació per a joves, on es gestionen els programes
de Garantia juvenil o Fem ocupació per a joves, entre d’altres. Actualment
els serveis tècnics municipals estan acabant de redactar el projecte, i
l’Ajuntament preveu que durant els pròxims mesos es pugui dur a terme
l'adequació del local per tal que a finals d'any ja es puguin dur a terme les
primeres activitats a Mollet Emprèn. L'alcalde, Josep Monràs, assegurava
dilluns que "estem acabant de valorar econòmicament el projecte
i d'estudiar com ho financem, però la previsió és fer-ho aquest any".

el Baix Vallès va registrar 7.374
persones apuntades a les Oficines
de Treball, 182 persones menys
que el mes anterior (-2,4%), per
sota de la reducció del 3% del conjunt de Catalunya. Aquesta xifra situa la taxa d’atur –segons el càlcul
elaborat per l’Observatori-Centre
d’Estudis del Consell Comarcal del
Vallès Oriental– en el 12,2%, poc
més de mig punt per sobre de la
mitjana de la comarca, que és de
l'11,5%. Respecte a l’any anterior,
quan el nombre d’aturats als vuit
municipis del Baix Vallès era de
8.292 persones, la reducció de
l’atur ha estat de l’11%.
Per municipis, Mollet lidera
en termes absoluts la generació
d’ocupació a la comarca, amb 96
ocupats més. La resta de municipis
del Baix Vallès també han augmentat el nombre de persones ocupades: 36 a Parets, 17 a la Llagosta,
11 a Montmeló, 7 a Montornès, 7 a
Martorelles, 5 a Sant Fost i 3 a Santa Maria. Percentualment, a Santa

Maria (-8,3%) i Parets (-4,1%) és
on més s’ha reduït l’atur, seguits
de Mollet (-2,8%), Montmeló
(-2,4%) i Martorelles (-2,3%). Actualment, el nombre de desocupats és de 3.378 a Mollet (13,1%);
1.145 a Montornès (14,3%); 850 a
la Llagosta (13,2%); 844 a Parets
(10%); 442 a Montmeló (10,3%);
385 a Sant Fost (10%); 297 a Martorelles (12,9%) i 33 a Santa Maria
de Martorelles (8,5%).
Pel que fa al conjunt del Vallès
Oriental, l’abril va tancar amb
22.143 persones apuntades a les
Oficines de Treball, 445 persones
menys que el mes anterior (-2%).
La taxa d’atur registral se situa en
l’11,47%.

Més contractació

Als primers mesos de 2018 s’han
formalitzat més contractes indefinits i temporals que l’any anterior. Segons les dades de contractació de l’Observatori-Centre
d’Estudis del Vallès Oriental, durant el primer trimestre de l’any

es van formalitzar als vuit municipis del Baix Vallès un total de
13.192 contractes, 54 més que el
trimestre anterior (+0,4%). En
comparació amb el mateix trimestre de l’any anterior l’augment en
el nombre de contractes va ser de
1.287 (+10,8%).
Un cop més, la contractació temporal va ser la dominant; gairebé 9
de cada 10 contractes van ser temporals. De fet, dels 13.192 contractes formalitzats el trimestre passat, només 1.480 van ser indefinits
(11,2%), mentre que 11.712 van
ser temporals (88,8%). Per municipis, només Martorelles, Parets
i Sant Fost van registrar menys
contractació que el trimestre anterior, amb 148, 143 i 223 contractes
menys respectivament. En canvi, a
la Llagosta, Montmeló i Santa Maria els augments van ser significatius, amb 106, 139 i 16 contractes
més. En comparació amb l’any
anterior, només Montmeló i Sant
Fost registren un descens en la
contractació, amb 70 i 38 persones
menys respectivament.
Els contractes registrats el primer trimestre de l'any van ser
5.591 a Mollet; 2.789 a Parets;
1.503 a Montornès; 1.145 a Martorelles; 1.031 a Montmeló; 577 a
la Llagosta; 523 a Sant Fost i 33 a
Santa Maria de Martorelles.
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PLA RENOVE DUTXA

599€

CANVIA LA BANYERA PER UN PLAT DE DUTXA ANTILLISCANT

Regal*

dutxa
termostàtica
Només durant
aquest mes

El preu inclou: Plat de dutxa antilliscant
classe 3 (mides ﬁns a 120 x 70 cm)
§ Acabats de rajola a escollir entre més
de 20 models § Retirada de banyera
antiga i runa ocasionada § Mà d’obra

*Només per a instal·lacions completes

(IVA INCLÒS)

A més, per 400 €, afegeix
una mampara de vidre
d’alta seguretat (6 mm
de gruix ) amb tractament
anticalç inclòs

FINANÇAMENT SENSE INTERESSOS (TAE 0%)
Exemple representatiu per a un ﬁnançament de 999 € (obra + mampara de vidre) a 12 mesos.
TRUCA I ET FAREM UN ESTUDI PERSONALITZAT I GRATUÏT · INSTAL·LEM A TOT CATALUNYA
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 31/12/2019.

VISITA LA NOSTRA EXPOSICIÓ A CAMÍ DE CAN BASSA

INFORMA’T TAMBÉ DE LES NOSTRES OFERTES I PROMOCIONS EN: MOBLES DE BANY · AJUDES TÈCNIQUES & ACCESSORIS DE BANY

Camí de Can Bassa 10. nau 1. P. I. Pla de Palou. Granollers
www.duchavida.cat § info@duchavida.cat
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SOCIETAT

16a Bicicletada del Besòs, el 27 de maig

Trobada dels Amics de Derbi

El Consorci Besòs Tordera organitzarà el 27 de maig la 16a
Bicicletada del Besòs. La prova s’iniciarà simultàniament a les 9.30 h
des de Granollers, Montornès i Parets. Els ciclistes seguiran els camins
fluvials dels rius Congost, Mogent i Tenes, fins arribar al Besòs i al
Parc Fluvial del Besòs, on es farà una festa pels 30 anys del consorci.

La Masia Julià de Palau-solità acollirà dimecres
(13.30 h) la 9a Trobada de Jubilats i Amics de
Derbi. L'organització fa una crida perquè si algú
que no ha estat convocat vol assistir-hi es posi en
contacte amb Tomàs Domingo (tel. 93 593 25 14).

POLÍTICA DESPRÉS DE SET ANYS L'ALPINISTA DEIXA L'ALCALDIA, QUE ASSUMIRÀ EL FINS ARA REGIDOR DE TERRITORI, FRANCESC JUZGADO, EL DISSABTE 2 DE JUNY

Mingote dimiteix com a alcalde
de Parets i deixa la política activa
sílvia ferran / aj. Parets

PARETS DEL VALLÈS. Sergi Mingote

deixa la política activa per tornar
a dedicar-se de ple a la seva altra
gran passió: l’alpinisme. El seu lloc
l’ocuparà el portaveu del grup socialista i primer tinent d’alcalde,
Francesc Juzgado. El de moment
encara alcalde, dimecres al matí,
comunicava la seva renúncia a
la resta de grups consistorials i a
continuació als mitjans de comunicació. “És una decisió personal, presa amb total llibertat i
amb el consentiment de la resta
de companys del meu equip",
recalcava, i afegia: "segur que
he pogut fer coses millor, però
sempre he intentat estar a l’alçada i me’n vaig tranquil creient
que a la balança hi pesen més
les coses positives. M’emporto
moltes experiències”, amb agraïments per a “companys, treballadors, oposició i veïns i veïnes”.
Mingote recordava que “quan
vaig ser elegit alcalde, el juny de
2011, vaig dir que em posaria
una ics al calendari. Per tant,
no ha estat una decisió precipitada, sinó molt meditada”, deia
l'alcalde, qui afegia que “des del
principi vaig dir que creia, i ho
continuo fent, en la limitació de
mandats. Simplement he estat
honest amb el que penso i, tot
i que no sabia en quin moment

“de tots”, l’altre motiu que ha fet
decidir Mingote a deixar l’Alcaldia
és un nou projecte "molt engrescador i emocionant", que el farà
tornar a la seva altra gran passió:
l’alpinisme. "Reuneix esport i
justícia social; fins ara no me
l’havia pogut plantejar precisament per les meves obligacions
públiques, però ara sí que podré dedicar-li tot el temps i l’esforç necessari”, deia.

Un repte d'alçada

L'ANUNCI Mingote comunicava la seva decisió acompanyat de Juzgado
exacte ho faria, aquella ics marcava els dos mandats”.

El relleu natural
De fet, Mingote no ha arribat a
complir els dos mandats, ja que
queda un any fins a les properes
eleccions municipals de maig de
2019. Segons l'alcalde, ha triat
aquest moment perquè “no hagués estat generós ni just. Per
a mi seria el més còmode, però
tinc un equip molt preparat per
continuar amb el projecte que
compartim, i té tota la meva
confiança”, assegurava.
I al capdavant d’aquest equip
se situarà el regidor de Territori,

Francesc Juzgado, relleu natural
de Mingote, ja que va ser el número dos a la llista electoral del
PSC i és primer tinent d’alcalde.
Ara, s’obre el procés formal de
canvi de càrrec: el dissabte 26 de
maig tindrà lloc el ple de renúncia
de Mingote, i en un termini de 10
dies s’ha de convocar el ple d’investidura de Juzgado, que a falta
de confirmació, seria el dissabte
següent, el 2 de juny.
D'altra banda, l'acta de regidor
que queadarà lliure l'ocuparà Eva
Riulas, número 9 socialista a la
llista electoral de 2015.
A part de les conviccions personals sobre la durada dels mandats

El projecte és el 3x8.000 Solidary
Project, una iniciativa de “molta
envergadura” en què estan implicats des de la Generalitat fins
a TV3, passant per tot tipus d’entitats solidàries, i que es presentarà públicament el 22 de maig a
la seu de la Secretaria General de
l’Esport, al Museu Colet de Barcelona. I tot i que fins aquell dia no
es donaran tots els detalls del projecte, sí que Mingote ha avançat
que es tracta d’un projecte “per
commemorar que enguany es
compleixen 15 anys de la primera retransmissió televisiva
en directe des del cim del món:
l’Everest. I la va fer TV3. A partir d’això s’ha creat tota una iniciativa de país, internacional i
innovadora” que tindrà com una
de les seves fites escalar les tres

UN CICLE DE 15 ANYS
DEDICAT A LA
POLÍTICA MUNICIPAL
n Alpinista, preparador físic, tècnic
esportiu i diplomat en funció gerencial de les administracions públiques,
Sergi Mingote va començar la seva
carrera a la política municipal el 2003,
quan va entrar al govern municipal
de la mà de l'exalcalde socialista Joan
Seguer. Abans d’accedir a l’Alcaldia va
ser tinent d’alcalde i regidor d’Esports,
Recursos Humans, Organització i Comunicació. El 2011 va ser elegit per encapçalar la candidatura del PSC a Parets, com a relleu a l’anterior candidat
i alcalde fins al moment, Joan Seguer.
Va guanyar les eleccions, amb set regidors, i va governar amb el suport dels
dos regidors del PP. A les eleccions de
2015 va tornar a guanyar, amb un regidor més (8), i va deixar el grup del PSC a
les portes de la majoria absoluta. Després d'uns mesos de govern en minoria,
l'abril de 2016 s'incorporava al govern
el regidor del PDeCAT, que un any i mig
després trencava el pacte amb el PSC
arran dels fets de l'1 d'octubre i l'empresonament de Jordi Turull.

muntanyes més altes del planeta:
l'Everest (8.848 m.), el K2 (8.611)
i el Kanchenjunga (8.596).
En qualsevol cas, Sergi Mingote
assegura que "la meva vida política no crec que s’acabi mai.
A partir d’ara, en lloc de fer-ho
com a alcalde, continuaré fentla per millorar el poble com un
veí més”. i jaume ribell
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POLÍTICA TOTS ELS GRUPS LI DESITGEN SORT EN EL SEU NOU PROJECTE ESPORTIU

Reaccions a l'adéu de Mingote
PARETS DEL VALLÈS. Tots els grups polítics
amb representació al ple de l'Ajuntament
han respectat la “decisió personal” de
plegar de Sergi Mingote i li han desitjat
“bona sort” en el seu nou projecte de vida,
vinculat de nou a l’alpinisme.
Raül Urtusol, del PDeCAT, que ha governat amb el PSC durant un any i mig aquest
mandat, apunta que aquests set anys hi
ha hagut “sol i ombres”. “Compartim els
punts que hem executat plegats, però
hi ha hagut una diferència sobretot de
projecte”, diu el regidor, qui també assegura que la renúncia ha estat “una sorpresa totalment inesperada”.
Des de Nova Opció per Parets (NOPP),
la també exalcaldessa Rosa Martí recorda
que ella ha estat “molt crítica amb la gestió del govern d’aquests set anys”, sobretot perquè “no ha tingut un projecte
de poble i això ha provocat moltes mancances”. Amb tot, creu que presentar la renúncia ara “no és una decisió mal presa,
ja que queda un any de mandat i en tot
cas hauria estat pitjor que ho hagués fet
amb menys marge de temps”.
Pel que fa a Ciutadans, el seu portaveu,
Manuel Losada, recorda que només pot
opinar pels tres anys que porta el seu grup
al consistori, i assegura que veu una "clara
diferència entre el primer any i mig i la

resta de mandat”. “Des que es va conformar el pacte amb el PDeCAT es va notar
un canvi important", diu Losada. Pel que
fa a la decisió de plegar, afirma que "no ha
sorprès tant el fet com el moment; podria haver esperat a esgotar l'any que li
quedava del seu segon mandat”.
Des d’Ara Parets ERC també respecten
la decisió personal de Mingote, però apunten que “està clar que no compartim
el model de gestió i les seves maneres
de fer política, molt diferents de les de
l’anterior alcalde Joan Seguer que el va
designar successor el 2011”. El portaveu
del grup, Jordi Seguer, ha indicat que “lamentem que la promesa de mà estesa
i diàleg amb la resta de grups no s’hagi
portat a la pràctica”, unes maneres de fer
que també han criticat els regidors de Sumem Parets.
Cassandra García, portaveu del principal
grup de l'oposició, ha declarat en un vídeo
pujat a les xarxes socials que "la dimissió
de Mingote respon clarament a una clau
partidista, per donar visibilitat al nou
candidat a les eleccions municipals de
2019", i ha deixat entendre que Sumem
Parets continuarà treballant “per un canvi
de polítiques institucionals perquè vagin dirigides a la ciutadania i no al benefici dels partits”. i j.ribell
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MUNICIPAL EL CONSISTORI INCORPORA AL PRESSUPOST ELS COMPTES DE L'EMPRESA MUNICIPAL GESTIÓ DE SÒL I PATRIMONI

La Llagosta aprova el pressupost
amb una partida per a Can Baqué
L'Ajuntament preveu uns ingressos i despeses d'11,3 milions i 743.000 € per a inversions
x.l.

LA LLAGOSTA. El ple de l'Ajuntament

va aprovar dimarts, en sessió extraordinària, el pressupost municipal per al 2018, que arriba a
11.261.420 euros. Es tracta d’una
xifra pràcticament igual a la de l’any
passat, si bé aquest any es preveu
una reducció en el capítol d’inversions, que passarà d’1,2 milions a
743.144 euros. El pressupost es
va aprovar amb els vots favorables
de PSC, PP, Cs i PDeCAT, l’abstenció
d’ERC i el vot contrari d’ICV-EUiA.
La regidora d’Hisenda, Conchi
Jiménez, justificava l’endarreriment en la presentació del pressupost perquè “hi hem incorporat
el pressupost de l’Empresa Municipal Gestió de Sòl i Patrimoni –amb uns ingressos de 966.300
euros i unes despeses de 953.100
euros– després de les auditories
que ens han portat a fer un pla
de viabilitat”, i explicava que es
tracta d’un “pressupost moderat,
de continuïtat, que busca l’equilibri per garantir la viabilitat a
mitjà termini sense descuidar
l’atenció als serveis i els equipaments municipals”. En aquest
sentit, segons Jiménez, l’Ajuntament “manté l’esforç econòmic”
en serveis socials per atendre les
necessitats dels veïns més necessitats –pobresa energètica, famílies
monoparentals i nombroses, ajudes al lloguer o assessorament en
problemes d’habitatge–. Jiménez
també va destacar l’increment de
partides per a polítiques d’igualtat,
amb l'ampliació del servei de psicologia i assessorament legal; la partida per al foment de l’ocupació a tra-

CAN BAQUÉ La rehabilitació integral de la històrica masia podria tenir un cost aproximat d'un milió d'euros
vés dels plans d’ocupació (112.000
euros); l’estalvi en despesa política,
amb un increment zero respecte a
l’any passat; i la incorporació d’una
partida de 36.000 euros per complir les recomanacions del pla de
viabilitat de l’empresa municipal
per cobrir les despeses derivades
de l'ús de les instal·lacions del CEM
El Turó per part de l’Ajuntament o
les escoles i entitats del municipi.

Inversió a Can Baqué

Pel que fa a les inversions, que en
bona part es finançaran amb subvencions directes o amb crèdits
sense interessos o subvencionats
per la Diputació, la partida més
important –200.000 euros– serà
per iniciar una primera fase de re-

habilitació de la històrica masia de
Can Baqué, un element patrimonial degradat al centre del poble
llargament reivindicat per veïns i
entitats. Segons explicava Jiménez,
“tirem endavant una primera
fase de propostes tècniques per
anar rehabilitant la masia a poc
a poc", una intervenció que en el
seu conjunt es quantifica en més
d'un milió d'euros.
Pel que fa a la resta d’inversions,
també hi ha prevista una partida de
140.000 euros per millorar l'eficiència energètica i la maquinaria del
gimnàs del CEM El Turó; 70.000 per
a la construcció d’un nou quioscbar a la zona de la pèrgola del Parc
Popular; 98.000 euros per al reasfaltat i senyalització de la via públi-

ca, 38.750 per a l'adquisició de jocs
per als parcs infantils; 19.234 per
a l'adequació de la Biblioteca Municipal; 10.000 per a la millora de
l'enllumenat públic o 15.000 per a
la renovació dels llums del Mercat
Municipal, així com altres partides
per millorar la pista del CEM El
Turó i renovar les lluminàries del
camp de futbol Joan Gelabert.
Pel que fa a la posició dels grups
municipals, Xavier Cols, d’ERC,
assegurava que “estem contents
que s’inverteixi a Can Baqué,
perquè era un espai que s’estava
deixant morir, però no creiem
que el bar del Parc Popular sigui
cap prioritat”, i demanava pressupostos participatius “com es fa en
altres pobles, cadascú d’acord

Finançament

INJECCIÓ DE
900.000 EUROS
El ple també va aprovar, amb els vots
favorables de l’equip de govern i Cs,
l’abstenció d’ERC i el vot contrari d’ICVEUiA, l’expedient de contractació d’una
operació de confirming de finançament
per un import de 900.000 euros. L’objectiu d’accedir a aquesta modalitat de
crèdit, que tindrà una durada d’un any,
és disposar de prou liquiditat per anticipar el pagament a proveïdors –actualment a 39 dies– i reduir part de la
pòlissa de crèdit que té actualment el
consistori per valor d’1,3 milions d’euros. "Fem aquesta operació per planificar, treballar ordenadament i poder
gestionar bé el pagament a proveïdors", deia Conchi Jiménez.
amb les seves possibilitats”. Jorge Sabanza, de Cs, valorava especialment les partides per renovar
els llums de Nadal i incentivar el
comerç, i afegia que “cal modernitzar i actualitzar el Parc Popular, cal reactivar-lo”. Eva Miguel,
d'ICV-EUiA, va retreure al govern
que “convoqui els plens més importants en sessió extraordinària, sense públic, per coartar la
participació dels veïns”, i li va demanar "que tingui la decència de
ser valent per defensar les seves
decisions davant del poble”. La
cap de l’oposició també acusava el
govern d’haver “apujat la pressió
fiscal, perquè tot ho fem a crèdit”, i lamentava que “no hagi incorporat cap de les nostres propostes, com reduir l’aportació a
la festa major o destinar la inversió del bar del Parc Popular a
habitatge social a les Cases dels
Mestres”. Sobre això, Jiménez responia que “l’equip de govern es
va comprometre a estudiar-ho,
però cal valorar si una possible
ampliació de la Safa afectaria
aquest espai”. i x.l.
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INVERSIÓ L'ACTUACIÓ TÉ UN PRESSUPOST DE LICITACIÓ DE 391.041 EUROS (IVA INCLÒS)

A concurs l'obra per cobrir la
pista exterior de Plana Lledó
Està previst que la col·locació de la coberta, que cobrirà una superfície
d'uns 620 metres quadrats, tingui un termini d'execució de cinc mesos
arxiu

MOLLET. L'Ajuntament de Mollet ha

tret a concurs públic l'execució de
les obres per cobrir la pista poliesportiva annexa al pavelló de la Plana Lledó, una actuació inclosa en
el Pla d'Actuació Municipal 20162019 i que, segons les previsions
del mateix Ajuntament, podria estar enllestida perquè el Club Bàsquet Mollet (CBM), usuari de l'espai, la pugui fer servir la propera
temporada.
L'Ajuntament ha licitat l'execució
del projecte, que té un pressupost
de 391.041,08 € (IVA inclòs). Al
voltant del Pavelló de Plana Lledó
hi ha un espai exterior amb dues
pistes poliesportives i s'actuarà
sobre la pista que limita amb la
Rambla Unió i el carrer Ferrocarril.
Actualment hi ha una petita construcció adossada al pavelló que
conté la caldera i que s’enderrocarà i es traslladarà a la façana del pavelló que limita amb el carrer Ferrocarril, cosa que permetre així el
desplaçament de la pista existent.
La coberta cobrirà una superfície d'uns 620 metres quadrats i
que hauran d'incloure una pista
reglamentària (28 x 15 metres), i
dues pistes transversals d’entrenament. El termini d'execució de les

SERVEIS INFORMÀTICS
ORDINADORS I COMPONENTS
SERVEI TÈCNIC
XARXES I COMUNICACIONS
INTERNET

MOBILITAT

CONSULTORI

Parets tindrà
una subestació
elèctrica nova
PARETS. Adif ha adjudicat el con-

tracte per construir una nova
subestació elèctrica de tracció a
Parets. L'actuació pretén modernitzar la infraestructura per millorar la qualitat, eficàcia i eficiència
del servei. Els treballs, que tenen
un termini d'execució de 12 mesos,
consistiran en la construcció de
l'obra civil necessària per executar
la subestació. El projecte ha estat
adjudicat a l'empresa Societat Espanyola de Muntatges Industrials
amb un pressupost de 2.576.748
euros (IVA inclòs). Un cop finalitzada, la nova subestació permetrà
"millorar les prestacions, qualitat, seguretat i fiabilitat de les
circulacions ferroviàries de la
línia R3 al seu pas pel Vallès Oriental", asseguren des d'Adif.

Es reclamen millors estacions
L'ESPAI La pista que és cobrirà és annexe al pavelló
obres és de cinc mesos.
Aquest és un dels projectes que
l'equip de govern va anunciar al
Pla d'Actuació Municipal 20162019 per ampliar l’oferta esportiva a la ciutat i una de les demandes històriques reivindicades pel
Club Bàsquet Mollet, que fa servir
les pistes exteriors per a entrenaments de diverses categories del
club. En la presentació dels actes

del 75è aniversari del club, a principis d'abril, l'alcalde, Josep Monràs, confirmava el compromís per
cobrir la pista i apuntava que la
previsió és que "estigui a punt de
cara a la propera temporada” i,
mentre durin les obres, “estarem
en permanent coordinació amb
el club per tal de minimitzar les
afectacions que puguin provocar en el seu dia a dia”. i

El PDeCAT, per la seva banda, insisteix en el desdoblament de la
línia R3 i reclama millores a les estacions. Entre les seves demandes
hi ha el soterrament de la línia al
seu pas per Granollers i Mollet, la
millora de l'estació de la Llagosta
i millorar l'accessibilitat a l'estació de Mollet-Sant Fost. El diputat
al Congrés Feliu Guillaumes presentava la setmana passada les
al·legacions del PDeCAT als pressupostos generals de l'Estat en
matèria d'infraestructures i que
afecten el Vallès Oriental. i

El Tribunal Suprem ha establert la nul·litat
parcial de les hipoteques multidivisa per la
seva falta de transparència, adaptant així
la doctrina establerta el passat 20 de setembre pel Tribunal de Justícia de la Unió
Europea.
Les hipoteques multidivisa es tramiten
principalment en iens japonesos i francs
suïssos amb l’objectiu d’aprofitar la diferència del tipus de canvi amb la divisa
triada respecte de l’euro, encara que si la
moneda única es devalua les quotes s’incrementen.
La Sala descarta que aquestes clàusules
hagin estat objecte de negociació individual i quedessin per això excloses de l’àmbit
d’aplicació de la directiva europea sobre
clàusules abusives; per contra, explica que
es tracta de clàusules que defineixen l’objecte principal del contracte, sobre “les quals
existeix un especial deure transparència”.
La seva falta de transparència ha generat
en els clients un greu desequilibri, “en contra de les exigències de la bona fe”, ja que,
en ignorar els greus riscos que comportava
la contractació del préstec, “no van poder
comparar l’oferta del préstec hipotecari
multidivisa amb les d’altres préstecs”, la
qual cosa va agreujar la seva situació econòmica i jurídica.
Les entitats financeres, prossegueix el
Suprem, han de facilitar als prestataris la
informació suficient perquè aquests comprenguin “no només el seu contingut formal i gramatical, sinó també el seu abast
concret”.
Per tot això, la Sala considera que les clàusules qüestionades no superen el control
de transparència, per la qual cosa declara
la nul·litat parcial del préstec i l’eliminació
de les referències a la denominació en divises, de manera que la hipoteca queda com
un préstec concedit i amortitzat en euros.
Iker Cabezuelo Adame
Advocat
icabezuelo@cgcabogados.net

ATENCIÓ PROFESSIONAL
PERSONALITZADA

La solució als teus
problemes informàtics

Palaudàries 5
Mollet del Vallès

935 792 122

Servei a particulars i a empreses

REPARACIÓ I VENDA

El Tribunal
Suprem estableix
la nul·litat de
les hipoteques
multidivisa

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

www.mdvnetinformatica.com

EMPRESES
ASSESSORS EMPRESARIALS

PYMES

AUTÒNOMS

PARTICULARS

Seguim oferint

Nous serveis

Dret de família i successions
Obligacions i contractes
Dret bancari
Dret societari i mercantil
Responsabilitat civil
Dret administratiu
Dret immobiliari

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

C/Anselm Clavé, 2. 4º 2ª. 08100. Mollet del Vallès.
Tel. 935 703 991 | Fax 935 939 849
Email: administracio@asemax.org
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ASORCAD TRASLADA SUS OFICINAS
AsorCAD Engineering, fiel a su política de continúa innovación, de nuevo ve la
necesidad de ampliar sus instalaciones para dar cabida a nuevos sistemas de escaneado tridimensional y metrología óptica robotizada y además, afrontar los retos
profesionales que se les plantea en un futuro muy próximo.
Gracias a la confianza que todos sus clientes depositan diariamente en AsorCAD,
la empresa que en 2006 empezó siendo una pequeña oficina con 3 socios especialistas en tecnologías 3D, ha venido creciendo hasta contar con 9 profesionales que
actualmente trabajan con la vocación de dar el mejor servicio a sus clientes.
Ahora, de nuevo ha llegado el momento se dar un salto hacia adelante y traslada
sus oficinas a un local mucho más grande, donde incorporará 5 puestos de trabajo
más, una sala de formación, un showroom, zona de escaneado con posibilidad para
escanear grandes volúmenes, amplia zona de metrología, y con capacidad de carga
y descarga de piezas de hasta 1.000 kg y con mejor comunicación vial.

A partir del día 2 de Mayo de 2018, AsorCAD sigue al servicio de sus clientes
en su nuevo emplazamiento: c. COMTE DE MONTEMOLÍN, 8 · 08150 PARETS DEL
VALLÈS · BARCELONA
Situada en Parets del Vallés, Barcelona, con delegación en País Vasco y Madrid, AsorCAD Engineering es la distribuidora en España de la empresa
canadiense Creaform que desarrolla, fabrica y comercializa tecnologías de medición portátiles 3D.
Complementa su cartera de productos como distribuidor y partner de los software de Geomagic expertos en ingeniería inversa, metrología, y tratamiento
de nubes de puntos digitalizados, y completando el
ciclo como distribuidores de diversas soluciones de
impresión3D
AsorCAD Engineering ofrece además soluciones
innovadoras, tales como el servicio de digitalizado
3D, ingeniería inversa, control de calidad, metrología, diseño y desarrollo de producto, y prototipado.
Sus clientes pertenecen a una gran variedad de industrias, incluyendo automotriz, aeroespacial, productos de consumo, industrias pesadas, sanidad, fabricación, investigación y educación.
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MEMÒRIA HISTÒRICA OFRENA FLORAL PELS ASSASSINATS
xavier lloreda

Record a les víctimes de Mauthausen
Coincidint amb el 73è aniversari de l'alliberament del camp de
concentració nazi de Mauthausen, el 5 de maig de 1945, l’Ajuntament de
Mollet i l’Associació Amical Mauthausen de Mollet va retre un homenatge
un any més a les víctimes del nazisme, especialment als cinc molletans que
van perdre la vida assassinats als camps de concentració: Vicenç Bach,
Pere Cuyàs, Joan Molins i Joan Tura (Mauthausen) i Antoni López Tarragona
(Gusen). Va ser amb una ofrena floral al monument de Can Pantiquet

El ple de Montmeló
reconeix el dret a
morir dignament

Primera jornada
sobre l’atenció
integral a la disfàgia

MONTMELÓ. El ple d'abril de Mont-

MOLLET.

meló va aprovar per unanimitat
la moció presentada per ICV, per
donar suport al dret a morir dignament. El text aprovat assegura que
la llibertat "no s'ha de perdre en
cap moment de la vida, tampoc
en el procés final que ens porta
a la mort". Amb la divulgació del
Document de Voluntats Anticipades, es pretén "eixamplar l'ús del
dret a morir dignament".

La Fundació Sanitària
Mollet organitza aquest divendres (de 9 h a 13.30 h) la primera
jornada de l'abordatge integral de
l'atenció a la persona amb disfàgia del Baix Vallès. Serà a l'Hospital de Mollet i es preveu l'assistència de més de 140 persones
entre professionals, afectats i cuidadors. La jornada comptarà amb
sis ponències a càrrec de professionals i persones afectades.

NEW EDIFIKA

Despacho jurídico inmobiliario,
consultoría y gestión
de autopromociones, precisa,
para su despacho de
MOLLET DEL VALLÈS:

SALUT LA NOVETAT D'ENGUANY SERAN LES JORNADES MASOVERES D'AQUEST DISSABTE

Montornès dedica
el mes de maig a la
salut de les dones
MONTORNÈS. L’Ajuntament de Montornès impulsa per quart any consecutiu el programa Maig, mes de la
salut de les dones, una iniciativa impulsada des de l’àrea d’igualtat i de
promoció de la salut amb l’objectiu
de fer visibles les diferències de
gènere en l’àmbit de la salut i posar sobre la taula problemàtiques
que afecten especialment a les dones. Jose Gómez, agent d’igualtat
de l’Ajuntament ha explicat que
es “vol posar l’accent en la prevenció i el fet de cuidar-se tant
en l’àmbit físic com psicològic i
social ja que en les dones, sovint,
la tendència es cuidar dels altres
i no d’una mateixa”.
Dins el programa intergeneracional es proposen activitats molt diverses entre les que s’inclouen una
xerrada sobre obesitat, l’espectacle

teatral No es país para negras, una
caminada saludable adreçada a la
gent gran i l’exposició Sex o no sex
dirigida al públic adolescent. Una
altre de les propostes és un taller
d’autodefensa, que pretén donar
eines davant una situació d’assetjament, “no tant per ser expertes
en arts marcials sinó per tenir
més confiança i reflexionar sobre l’assetjament a la via pública
o en entorns de oci”, ha destacat
Gómez. El programa, a més, inclou
l’acte commemoratiu del Dia Mundial de la Fibromiàlgia i el Síndrome de Fatiga Crònica.
Com a novetat, enguany s’inclouen les Jornades Masoveres a Masferrer, una iniciativa sorgida d’un
col·lectiu de dones i que es farà
aquest dissabte. La proposta inclou
concerts i tallers diversos com el

d’alternatives d’higiene femenina i
menstruació conscient que impartirà la cooperativa Bloody Venus o
el de danses africanes de l’Associació Melanin.

El SIAD, en creixement

El programa és un exemple del
treball que s’està realitzant des del
Departament de Polítiques d’Igualtat. Recentment el consistori ha fet
públiques algunes dades estadístiques referents a les desigualtats
entre homes i dones i, molt concretament, sobre el Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD),
que actualment ofereix assessorament jurídic, atenció psicològica a
la dona i atenció psicològica per als
infants. Aquest servei ha passat de
tenir un pressupost de 1.600 euros l’any 2012 als 24.300 euros per
aquest 2018. Segons les dades més
recents, durant el 2016, el servei va
atendre 126 dones, la majoria d’entre 35 i 55 anys. Destaquen també
la incorporació de les polítiques
LGTBI i la creació del servei per a
la diversitat afectiva i sexual dins el
Pla d’Igualtat així com la creació de
la Taula d’Igualtat, un òrgan que vol
ser de participació i lideratge ciutadà en les polítiques d’igualtat. a.a.

JOVENTUT SERÀ TOTS ELS DIVENDRES I DISSABTES DELS MESOS DE JUNY I JULIOL DES DE LES 20 H

El pati de la Llera
obrirà fins a les 5 h
SANT FOST. La Llera, l'espai jove de

Sant Fost, estrena una nova programació d'activitats per als pròxims mesos. Destaca que s'obrirà
el pati tots els divendres i dissabtes (de 20 h a 5) als mesos de juny
i juliol, amb wifi obert gratuït. La
nova programació ja ha arrencat
aquesta setmana i finalitzarà el 7
de juliol amb una nit de Dj locals.

Entre les activitats d'aquest mes,
hi ha converses en anglès (de 19 h
a 20.30 h) tots els dijous de maig,
un torneig de Fifa 2018 a la PlayStation dissabte (de 10.30 h a 13.30
h) i un taller d'scooter a l'skate
park del costat de la Llera, a càrrec
de Bestial Wolf.
Pel que fa al mes de juny, el Carmanyola Sound tornarà al parc de

üADMINISTRATIVO
COMERCIAL

Formación profesional.
Usuario avanzado Microsoft office.

Can Corominas el 2 de juny (de 12
h a 22 h), per al dia 9 hi ha programat un torneig de futbolí en parelles (de 10.30 h a 12 h), el 15 es farà
un torneig de pàdel al CEM Can Lladó per a joves d'entre 18 i 35 anys
(de 18 h a 21.30 h) i a la nit un chill
out a les piscines exteriors de Can
Lladó d'inici de temporada a càrrec de Ràdio Sant Fost, el 16 serà el
torn per a l'Impro Show de Planeta Impro i per a la festa de música
de la dècada dels 90 que portarà a
terme Ràdio Sant Fost, i la darrera
activitat de juny serà la festa de la
revetlla de Sant Joan, a la Llera.

üBECARIO/A

Licenciatura/diplomatura en Derecho/
empresariales/ económicas o similar.
Usuario avanzado Microsoft office

Perfil polivalente. Experiencia mínima de 3 años, preferiblemente en el sector .
OFRECEMOS: Formacion de nivel superior, remuneración fija + incentivos, empleo estable
y horario flexible. Condiciones a convenir. Remitir C.V. detallado a: s.newedifika@gmail.com

NEW EDIFIKA. Consultoría y gestión de autopromociones
Rambla Balmes, 49. Bajo · 08100 - Mollet del Vallès · Telf. 930 240 243 · email: new.edifika@gmail.com
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MEDI AMBIENT L’OBJECTIU ÉS PROTEGIR LA BIODIVERSITAT DEL PARC DAVANT L’INCREMENT D’ACTIVITATS DE LLEURE

Nou pla de protecció del
parc de la Serralada Litoral
ajuntament santa maria

BAIX VALLÈS. El Consorci del Parc

de la Serralada Litoral, que gestiona l’espai natural protegit de
quinze municipis del Vallès Oriental i el Maresme –entre els quals
Martorelles (62 hectàrees), Montornès (436 ha) i Santa Maria de
Martorelles (308 ha)–, ha enllestit
la modificació del pla especial que
regula la gestió del parc i que defineix els usos més adequats per a
cada zona del parc.
L’objectiu és definir les activitats compatibles amb les zones
protegides o especialment sensibles del parc per preservar el
medi natural i no alterar-ne la biodiversitat, una mesura necessària per l’increment d’activitats de
lleure que s’hi organitzen durant
l’any. Per això, el pla delimita l’espai en zones agrícoles, forestals
en recuperació, forestals i d’especial protecció, així com les pistes
on es poden organitzar activitats
esportives i els espais d’especial
interès natural, com les zones de
nidificació d’aus rapinyaires.
Isabel Cabrera, directora del
parc, explica que “cada vegada
hi ha més activitats d’ús públic
al parc que generen efectes sobre el medi”, motiu pel qual “cal
anar modulant aquests usos
a la tipologia de la zona”. Amb
tot, Cabrera assegura que “no es
planteja una major restricció
que la que ja hi havia fins ara”.
La revisió del pla especial també ha servit per donar cobertura a
les 2.700 hectàrees de la Conreria,
Sant Mateu i Céllecs afegides ara
fa cinc anys a la superfície total
del parc, de manera que l’espai
d’interès natural abasta actual-

Jornades naturalistes a Santa Maria
Santa Maria de Martorelles va viure un cap de setmana intens amb la
segona edició del Naturalment, Santa Maria, unes jornades naturalistes
per donar a conèixer l'entorn natural. L'organització es mostra satisfeta
per l'alta participació i per "l’acceptació que està tenint la iniciativa entre
els veïns del poble i del voltant, així com la valoració tan bona que en fan
els ponents i col·laboradors". Les activitats més lúdiques com la gimcana
nocturna, el tastet o el concurs de fotografia per Instagram, combinades
amb unes xerrades més tècniques i de fons, com la dels rapinyaires, el
cens de Lavatera Olbia, "fan que el programa sigui interessant per a totes
les edats", apunten. De cara l’any vinent els ratpenats, els amfibis i les
plantes remeieres seran alguns dels protagonistes, que encaixaran en un
programa amb el mateix esperit marcadament naturalista.
ment 7.408 hectàrees del Vallès
Oriental i el Maresme. Pel que fa
als municipis baixvallesans inclosos al parc, Cabrera destaca com
a “espais singulars que caldria
protegir especialment” l’entorn
del Castell de Sant Miquel a Montornès o l’entorn de les fonts de
Santa Maria de Martorelles, que
l’any passat va estrenar un nou
itinerari per fer a peu amb l’objectiu de recuperar uns espais degra-

dats i afavorir-ne la conservació.
El nou pla especial, elaborat
amb la participació de veïns, entitats i ajuntaments de la zona, està
pendent ara de l’aprovació per
part de la Generalitat per entrar
en vigor i esdevenir un programa
pilot per a la Xarxa de Parcs de la
Diputació de Barcelona. A partir
de l’any que ve, s’espera que el pla
ja sigui plenament vigent a l’hora
d’establir el calendari d’activitats

esportives i lúdiques al parc.
La revisió del pla especial ha
coincidit amb el 25è aniversari del
Parc de la Serralada Litoral. Isabel
Cabrera explica que “en 25 anys
ha evolucionat molt la gestió del
parc; abans gairebé només es tenia cura del manteniment de camins, i amb els anys s’han definit
uns límits, una normativa i una
gestió, de manera que ara els espais públics estan més ordenats,
es potencia el desenvolupament
econòmic i es garanteix la conservació de l’entorn”. Amb tot,
Cabrera assegura que “no podem
abaixar el nivell d’exigència” pel
que fa a la cura del medi, i fa una
crida a “tenir, entre tots, més
consciència cívica per conservar l’entorn". "L’espai natural té
uns valors que cal preservar, i
això ho hem de fer entre tots, no
perquè hi hagi una normativa”,
insisteix. x.l.

Parets, la Llagosta
i Montmeló surten
a netejar els rius
BAIX VALLÈS. Parets, la Llagosta i
Montmeló participen aquest cap
de setmana en la campanya Let's
Clean Up Europe, una jornada popular de neteja dels espais d'interès natural que pretén fomentar
la consciència ciutadana sobre la
conservació de l'entorn. A Parets
la jornada serà aquest divendres i
es netejarà l'entorn del riu Tenes.
El punt de trobada serà l’aparcament del Camp de Futbol Municipal Josep Seguer a les 10 h. A la
Llagosta es netejarà l'entorn de la
riera Seca dissabte a partir de les
9 h (sortida a la plaça Antoni Baqué), i a Montmeló l'activitat Fem
Dissabte es farà al riu Besòs dissabte a partir de les 9.30 h (sortida: plaça de la Vila). Es recomana
portar roba vella, pantalons llargs,
calçat còmode, gorra i guants.

ESPAI PÚBLIC CADA SETMANA ES FA MANTENIMENT DE L'ESPAI
ajuntament montornès

Jardí urbà i comunitari a Montornès Nord
Per tercer any consecutiu, alumnes de l’Escola Marinada, joves del Centre
Juvenil Satèl·lit i veïns del barri de Montornès Nord han participat en una
plantada a l'espai El nostre jardí, el primer jardí comunitari del municipi, que
es va posar en marxa el 2016. L'espai està situat al darrere del carrer Nou
d'Abril, on es van plantar diverses varietats florals i d'herbes aromàtiques.
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ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS

Al costat de l’educació i la justícia social
El 14 de maig s’acaba el període de preinscripció per al curs
2018-2019 de les tres escoles bressol municipals de Mollet.
La preinscripció s’ha de formalitzar a l’Oficina Municipal d’Escolarització (OME) amb cita prèvia al 93 571 95 15. La novetat
d’enguany és que l’Ajuntament aplicarà la tarifació social a les
escoles bressol en funció de la renda de cada família. Després

que la Generalitat deixés de pagar la seva part, el consistori
molletà ha fet un esforç important per incrementar d’un 50%
a un 60% la seva aportació mentre que la resta del cost l’assumeixen la Diputació de Barcelona i les famílies. En els darrers
anys, l’Ajuntament ha augmentat els recursos destinats a l’àmbit de l’educació.

Què és la tarifació social?

A la sessió plenària de l’Ajuntament del mes d’abril es va aprovar la tarifació
social de les escoles bressol municipal. És un sistema més progressista i més
just que permet pagar la matrícula en funció dels ingressos econòmics de cada
família. Per tant hi ha diferents preus en funció de:
• La renda de cada família
• Els nombre de membres de la unitat familiar
• El preu màxim a pagar no superarà el que s’està pagant actualment

Com podeu calcular-la?

Al web de l’Ajuntament www.molletvalles.cat hi trobareu un simulador de preus
públics per al curs 2018-2019 que us permet fer un càlcul orientatiu de com
s’aplica la tarifació social.

Sabíeu que a Mollet hi ha tres escoles bressol
municipals?

El compromís de l’Ajuntament de Mollet per l’educació dels nens i
nenes de 0 a 3 anys és clar i decidit. El govern municipal defensa
l’educació pública i de qualitat i per aquest motiu la ciutat disposa
de tres escoles bressol totalment públiques que ofereixen un total
de 240 places:
· LA FILADORA: Carrer de la Riera,7-13. A la Riera Seca. 93 544 54 54
lafiladora@molletvalles.cat
· ELS PINETONS: C. Sabadell, 45. A Santa Rosa. 93 570 83 25
pinetons@molletvalles.cat
· LA XARRANCA: Passeig de Cesc Bas, 3. A Can Borrell. 93 579 43 00
laxarranca@molletvalles.cat
A les escoles bressol municipals de Mollet, l’infant és el principal protagonista del projecte educatiu. Es treballa amb l’objectiu
d’ajudar-lo a descobrir-se a sí mateix i al seu entorn.

Fins quan podeu fer la preinscripció?
Fins el 14 de maig

Quins són els dies de la matriculació?
De l’11 al 27 de juny

Quan s’iniciarà el curs?

El curs 2018-2019 començarà el 6 de setembre
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L'ALUMNA DELS SANT GERVASI VA REBRE UNA MENCIÓ D'HONOR
Escola sant gervasi

Clàudia Platel, a l'Olimpíada de Física
Clàudia Platel, alumna de segon de batxillerat de l'Escola Sant Gervasi, ha estat
guardonada amb una Menció d’Honor en la 29a edició de l’Olimpíada Espanyola
de Física organitzada per la Reial Societat Espanyola de Física (RSEF) en un
acte celebrat en el paranimf de l’edifici històric de la Universitat de Valladolid.
En la fase final de l’Olimpíada de Física van participar-hi els 136 estudiants que
s’havien classificat en les seves fases locals i que el dissabte 14 d’abril van fer
les proves finals per establir les medalles i els diplomes d’aquesta edició.

EDUCACIÓ A MONTORNÈS I SANT FOST L'OFERTA DE 1r D'ESO HA ESTAT INSUFICIENT

Les places de P3 i 1er d'ESO
cobreixen quasi tota la demanda
BAIX VALLÈS. Un cop tancat el
període de preinscripcions a P3 i
1r d'ESO per al curs 2018-2019,
l'oferta de places feta per Ensenyament ha estat suficient per
donar resposta a les sol·licituds
presentades. Pel que fa a l'educació infantil, al Baix Vallès es van
obrir unes 1.350 places de P3 i
s'han rebut un total de 1.164 sol·
licituds. Aquestes xifres, a primer
cop d'ull, permetrien abaixar les
ràtios a les aules; ara bé, el repartiment dels alumnes preinscrits per centres fa que algunes
escoles continuin tenint grups
més nombrosos que d'altres. És
el cas, per exemple, de Sant Fost,
on l'Escola El Roure, d'una sola línia (25 places) ha rebut 29 sol·licituds per les 31 preinscripcions
que ha rebut el Joaquim Abril,
de dues línies (50 places). Un
cas similar, passa a Montornès,
on la demanda ha estat superior
a l'oferta en dues de les cinc es-

coles –Sant Sadurní i Marinada,
on només s'oferia una línia– i
en canvi ha estat força inferior a
l'Escola Mogent, on hi ha hagut
39 preinscrits per les 50 places
ofertades.
Pel que fa a les preinscripcions
al primer curs d'educació secun-

dària, les places han estat suficients a la majoria de municipis,
excepte a Montornès –amb 181
sol·licituds per a les 175 places
del Vinyes Velles i el Marta Mata– i
a l'INS Alba del Vallès de Sant Fost
–amb 120 places de 1r d'ESO per
les 134 preinscripcions–.

Nou contracte de
gestió de l'escola
bressol Cucutras

El Vinyes Velles
estudia si aplicar
l'app de bullying

La Biblioteca
Can Mulà obre
la sala d'estudi

LA LLAGOSTA. El ple municipal va
aprovar dimecres amb les abstencions d'ICV-EUiA i ERC la licitació
d'un nou contracte de gestió de
l'escola bressol municipal Cucutras, ja que aquest curs finalitza
el contracte de serveis vigent amb
la Fundació Pere Tarrés. ICV-EUiA
va qüestionar que la licitació, prevista per a un període de sis anys
i un import màxim de 2,3 milions,
no prevegi la subrogació de les
treballadores de l'escola bressol.

MONTORNÈS. L'INS Vinyes Velles
està valorant la possibilitat d'incorporar l'eina B-resol –una aplicació mòbil que facilita que els
joves, tant víctimes com observadors, puguin alertar de situacions
de bullying de manera immediata
i segura des de qualsevol indret i
moment–, per al curs vinent. Tot i
que la Diputació va oferir l'app al
centre –com a l'INS Marina i l'IES
Mollet–, l'institut ha deixat la decisió pendent per a més endavant.

MOLLET. Des de dilluns passat i
fins al 24 de juny la Biblioteca
Can Mulà de Mollet torna a posar
en marxa la sala estudi per a les
persones que ho necessitin. Els
horaris de la sala d’estudi durant
aquest període són de dilluns a divendres de 20 h a 02 h i dissabtes
de 16 a 00 h. Els diumenges i festius la sala també estarà oberta de
10 a 13.30 h i de 16 a 00 h. La Biblioteca Can Mulà i la sala d’estudi
estaran tancades el 23 de juny.

P3

1r ESO

Places (Grups)*

Sol·licituds

Places (Grups)*

Sol·licituds

MOLLET

582 (24)

533

450 (23)

428

PARETS

225 (9)

169

189 (6)

164

MONTORNÈS

172 (7)

163

175 (7)

181

LA LLAGOSTA

150 (6)

116

180 (6)

151

MONTMELÓ

100 (4)

79

112 (4)

98

SANT FOST

75 (3)

60

120 (4)

134

±37 (1,5)

37

-

-

-

7

-

-

MARTORELLES
SANTA MARIA

*Els grups de P3 són de 25 places i els de 1r ESO de 30, excepte casos particulars
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ESTÀS A L’ATUR I VOLS TREBALLAR?
FEM OCUPACIÓ PER A JOVES

TENS LA ESO, BATXILLERAT O,
UN CICLE FORMATIU
DE GRAU MITJÀ?

Ofertes reals:
Operaris/Mecànics sector metall
Comercials
Electricistes
Cambrers, Auxiliars de cuina
Estilistes/Perruquers
(amb experiència)
Administratiu (amb experiència)

VINE I INFORMA’T A EMFO!
c. Riera, 7. 1a planta
Mollet del Vallès
93 570 51 60 · info@emfo.cat
www.emfo.cat

“Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i el Ministeri d’Ocupació i Seguretat, d’acord amb el Programa “Fem Ocupació per a Joves”, regulat
per l’Ordre EMO/256/2015, modificada per l’Ordre TSF/212/2016, de 29 de juliol, la Resolució TSF/2937/2017, de 14 de desembre, , per la qual s’obre la convocatòria de l’any 2017
per a la concessió de subvencions destinades a la realització de les actuacions del Programa “Fem Ocupació per a Joves i la Resolució TSF/2936/2017, d’1 de desembre per la
qual s’obre la convocatòria anticipada per al 2018 per a la concessió de subvencions destinades a la realització de les actuacions del Programa “Fem Ocupació per a Joves”.
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POLÍTICA EL PRIMER SECRETARI DEL PSC VA PRESIDIR LA FESTA DE LA ROSA A MONTMELÓ

EL PLE TAMBÉ APROVA UNA MOCIÓ SOBRE VIOLÈNCIA DE GÈNERE

Iceta defensa la "bona gestió" Montornès, contra
dels ajuntaments socialistes la criminalització
marc barrio

MONTMELÓ / BAIX VALLÈS. El pri-

mer secretari dels socialistes catalans, Miquel Iceta, va presidir
dissabte la tradicional Festa del
Rosa del Vallès Oriental que es va
celebrar a Montmeló, i on Iceta va
defensar la "bona gestió" dels governs socialistes als ajuntaments.
Quan falta poc més d'un any per la
celebració de les eleccions municipals, Iceta va voler centrar el seu
discurs en els comicis locals en
una comarca on, malgrat els socialistes han perdut força els darrers
anys, encara mantenen gairebé
una desena d'alcaldies, entre les
qusls bastions com Mollet i Granollers. "Els governs municipals
del PSC són garantia de bona
gestió, polítiques socials i progrés a cada municipi", assegurava el primer secretari socialista.
Iceta va acusar altres partits
de "vendre fum" mentre els socialistes "aportem realitats". En
aquest sentit indicava que hi ha
qui "vol convertir les eleccions

FENT PINYA Alcaldes socialistes de la comarca, amb Iceta dissabte
municipals en una altra cosa.
Nosaltres volem que siguin l'escenari d'un debat sobre ciutats
i pobles, amb oferta de propostes concretes... Aquí no s'hi val a
especular", deia.
Iceta defensava que el PSC és
"l'esperança, perquè nosaltres
sabem la història i volem res-

pecte, escoltar les altres opinions però, també que se'n escolti
amb respecte", deia.
En l'acte també van prendre la
paraula altres càrrecs de la comarca, com el primer secretari
del PSC al Vallès Oriental, Jonatan
Martínez, qui va agrair a la militància la seva "fidelitat".

ELS EXCÀRRECS ELECTES PRESENTEN UN MANIFEST CONTRA LA REPRESSIÓ DE L'ESTAT

L'exalcalde Seguer i 26
exelectes de Parets donen
suport als presos polítics
PARETS. Un grup de 27 exregidors
i exalcaldes de Parets han elaborat
un manifest en suport dels presos i exiliats polítics i a favor d’un
front contra la repressió de l’Estat.
El text, que ha estat signat per excàrrecs d'un ampli espectre polític

des del PSC a CiU, passant per ERC,
NOPP i ICV-EUiA, entre els quals
l'exalcalde socialista Joan Seguer,
denuncia que "criminalitzar idees
polítiques legítimes i considerar
accions polítiques pròpies d'una
democràcia com a fets delictius

no és justícia, és repressió".
La llista de signants la completen Josep Castells, Lluís Cucurella,
Antoni Dalmau, Josep Domènech,
Joaquim Esteve, Joan Folguera,
Maria Rosa Garcia Deola, Marc
Ibáñez, Josep Llacuna, Sònia Lloret, Xavier Martín, Ambròs Martorell, Joan Martorell, Ramon Masip,
Josep Lluís Negredo, Joan Novell,
Jaume Palau, Paulí Rigol, Rosa Ripoll, Arcadi Roset, Esther Samon,
Josep M. Tarrés, Ferran Vidal,
Pere Vila, Rosa Bonete i Salvador
Gispert. j.r.

de les protestes
MONTORNÈS. La sessió plenària
de dijous de la setmana passada
a l'Ajuntament de Montornès va
estar marcada pel pronunciament
dels grups municipals en contra
de la sentència de la Manada i per
l’aprovació de tres mocions, una
de les quals demanava al Govern
d’Espanya el pressupost per al
desenvolupament de les mesures previstes en el pacte d’Estat
contra la violència masclista i,
concretament, la partida pressupostària compromesa per a les
administracions locals.
La regidora del PSC Marta Bailón, ponent de la moció, va denunciar que "els darrers temps
estem patint una involució en
termes d’igualtat. La sentència
de la Manada és únicament la
punta de l’iceberg", i va posar de
relleu que entre el 2010 i el 2015
el pressupost per la prevenció de la
violència masclista s’ha retallat un
26%. La regidora d’Igualtat, Mar
García, afirmava que “no ens creiem que amb el PIB que té Espanya no hi hagi 200 milions d’euros per combatre la violència
masclista” i afegia que la regidoria
compta amb un pressupost d’uns
80.000 euros “i no podem demanar als ciutadans que aportin
més diners a aquesta lluita”.
La moció va rebre el suport del
govern, el PSC, ERC i el PDeCAT. El
regidor del PP, qui va dir que les
comunitats autònomes i els ajuntaments també han d’aportar diners
a aquesta causa, es va abstenir.
D'altra banda, el plenari també
va aprovar una moció presentada

per ERC en defensa del model sanitari públic a Catalunya i la universalització de l'atenció sanitària. En
aquest cas, el regidor republicà Joffre Giner posava de relleu el recurs
d’inconstitucionalitat presentat pel
Govern espanyol a la llei aprovada
pel Parlament de Catalunya, un recurs que considera "deslleial". En
aquest cas, la moció va comptar
amb els vots a favor d'ICV-EUiA,
PSC, ERC i PDeCAT i el vot en contra del regidor del PP.

Moció sobre els CDR

D’altra banda, ERC va presentar
una moció en contra de la criminalització dels comitès de defensa
de la república (CDR). Joffre Giner
qualificava de "barbaritat" el fet
d’acusar de terrorisme membres
dels CDR, i explicava que “podem
simpatitzar o no amb les accions dels CDR, però el que és evident és que no és equiparable
a la kale borroka”. Així, després
d’incorporar les esmenes aportades per l’equip de govern i el grup
socialista, el text es va fer extensiu
no només a la criminalització dels
CDR sinó també a tota mena de
protestes, manifestacions i mobilitzacions populars pacífiques.
En aquesta ocasió, la moció va
ser aprovada amb els vots favorables de gairebé tot el plenari tret
dels regidors del grup de Ciutadans, que havien excusat la seva
presència al ple, i el regidor del
PP, qui va criticar durament la
tasca dels CDR qualificant de "violentes" les protestes realitzades
pels comitès. anna ansia
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POLÍTICA XAVIER BUZÓN I NÚRIA MUÑOZ, CANDIDATS A MOLLET

Primàries als cercles
locals de Podem

BAIX VALLÈS. Els cercles locals de
Podem estan immersos aquests
dies en un procés de primàries
per elegir els secretaris generals
de cada municipi i, en alguns casos
també, els membres dels seus consells ciutadans. En el cas de Mollet,
els regidors Xavier Buzón i Núria
Muñoz es disputaran la secretaria
general del partit a la ciutat, tot i
que asseguren que "tan se val qui
tingui aquest càrrec, som un
equip i sempre hem treballat
conjuntament; el fet que hi hagi
dues candidatures és una exigència del partit a escala estatal,
que ens demanava un mínim de
dues candidatures i de caràcter
paritari per revalidar l'estructura local", diu Muñoz. De fet, els
dos candidats es presenten a les
primàries amb el mateix discurs i
reconeixent l'adversari. En el ma-

teix sentit, a Sant Fost també s'han
presentat dues candidatures a la
secretaria general local, la d'Alberto Bastida i la d'Asunción Celma.
El procés d'elecció es durà a terme entre els inscrits de la formació
durant el mes que ve, i es preveu
que al juliol es coneguin els resultats de cada municipi, tot i que
en alguns casos, com el de Parets,
els cercles locals hagin decidit no
participar en aquest procés d'organització interna fins que no estigui més definida l'estructura i la
línia del partit a Catalunya. "Hem
decidit esperar per veure com
evoluciona la nova direcció de
Podem Catalunya, tot i que continuem funcionant com a cercle
i, de fet, sempre hem estat una
de les agrupacions locals més
actives del Vallès", explica el regidor Antonio Molina. x.l.

Xerrada d'Òmnium Parets convoca
sobre el procés
31 plans d'ocupació
MOLLET. Òmnium Cultural orga-

nitza, dimarts 15 al centre cívic La
Marineta (19 h), una conferència
a càrrec de membres del Col·lectiu Praga Josep Ramon Barberà,
professor de dret administratiu a
la UPF, i Josep Maria Vilajosana,
catedràtic de filosofia del dret de
la UPF, que tractarà sobre Els aspectes jurídics del procés.

PARETS. Fins al 18 de maig es poden presentar les sol·licituds per la
nova convocatòria de plans d’ocupació local impulsada per l’Ajuntament de Parets. L’oferta permetrà
contractar 31 aturats del municipi
per a diversos projectes. Entre les
places ofertades n'hi ha de conserges, operaris de neteja, auxiliars de
la llar, pintors o jardiners.

B UFET E SPAÑOL M OREDA
A DVOCATS
Especialistes en accidents de trànsit
Dret hipotecari i cessions de crèdit
Divorcis - Desnonaments
Llei 2ª oportunitat - Pensions d’invalidesa

è

Av. Burgos, 29 1ª planta
Mollet del Vallès

Tel. 93 570 73 09
www.bufetespanol.com

L'ESPAI TAMBÉ SERÀ SEU DE LA CUP, POBLE LLIURE, CRIDA PER LA LLIBERTAT I ALTRES ENTITATS

El Casal Popular El Tabaran
estrena local a Berenguer III
x.l.

INAUGURACIÓ Antonio Baños va presentar la plataforma No Callarem
MOLLET. El Casal Popular El Taba-

ran va reobrir les portes divendres en un nou local del carrer Berenguer III, entre el Museu Abelló
i l’estació, després de l’esfondrament al febrer de part de l’edifici
històric de l’avinguda Llibertat
que acollia fins ara el casal popular. L’accident va fer que el col·lectiu s’hagi vist obligat a buscar un
nou espai de trobada, un casal que
serà, alhora, sala d’exposicions i la
seu de la CUP, Poble Lliure, Crida
per la Llibertat, penyes esportives
i altres entitats culturals que vulguin reunir-s’hi. “Serà un espai
polivalent, lliure i rebel, al servei de tots els veïns de Mollet”,
deia Txus Carrasco, membre del
Casal Popular El Tabaran i porta-

veu de la CUP Mollet. El nou local,
que “té el mateix esperit que
l’anterior”, compta amb una sala
de reunions oberta amb cafè i un
altre espai de cuina i menjador on
es poden fer trobades i tallers.

L'esfondrament de part
de l'edifici de l'avinguda
Llibertat ha propiciat el
canvi de seu del col·lectiu

No Callarem, una iniciativa de difusió sorgida al voltant del sindicat
de músics activistes de Catalunya
a la qual s’han adherit altres col·
lectius i persones a títol individual
per reivindicar la llibertat d’expressió i denunciar la regressió
pel que fa a drets fonamentals. “És
absurd que a aquestes alçades
haguem de tirar enrere per reivindicar coses que pensàvem
que teníem assumides, com la
llibertat d’expressió; no podem
deixar que la gent s’espanti i calli”, deia Mireia Carulla membre de
la coordinadora de la plataforma.
També Antonio Baños, exportaveu de la CUP, va intervenir per fer
un repàs de l’actualitat, sobretot
en relació amb els drets civils. “Espanya aposta per la regressió
estructural dels drets de tothom
amb una voluntat repressora, i
això fa que s'activin resistències
cada cop més denses per part
de la gent, com per exemple la
feminista”, deia Baños. x.lloreda

Naixements
08/05 Dieneba Kaba (Mollet)

Per Carrasco, l’ensorrament de
part de l’edifici històric d’El Tabaran “és la mostra d'un dels mals
de Mollet: l'especulació urbanística i la poca protecció del
patrimoni històric i arquitectònic de la ciutat”, i valora la nova
ubicació al carrer Berenguer III.
“Havia estat un dels eixos principals de la ciutat; volem col·laborar a fer que sigui de nou un
carrer molt actiu”, deia.
Durant la inauguració del nou
espai es va presentar la plataforma

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

Defuncions
LA LLAGOSTA
03/05 Juan Sandoval Díaz
MARTORELLES
03/05 Juan Valderrama Sobrino
PARETS
05/05 Pedro Roca Ninou
07/05 Teresa Peipoch Falgueras

87 anys
74 anys
85 anys
91 anys

Dades facilitades per la Funerària
Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols
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MUNICIPALS 2019 EL JOVE VA SER NÚMERO TRES A LA LLISTA DE 2015

El PDeCAT de Montornès designa
Asensio candidat a les eleccions
L'alcaldable vol aglutinar una candidatura "àmplia i de poble"
arxiu

MONTORNÈS DEL VALLÈS. El PDeCAT ja ha

fet la tria de candidat de cara a les eleccions municipals previstes per a la primavera del 2019. Sergi Asensio, número tres a la
llista els comicis de 2015, serà el relleu de
Josep Maria Lecina, actual regidor a l'Ajuntament, qui "fa un pas al costat per deixar entrar aire fresc a la candidatura",
explica Asensio.
El futur candidat va néixer a Montornès el 1995, és estudiant de Dret a la UAB
i durant uns mesos ha estat jutge de pau
suplent de Montornès. Va ser el coordinador de la campanya de Junts pel Sí a escala
local per a les eleccions al Parlament de
2015 i de Junts per Catalunya en les darreres eleccions del 21-D. Asensio ha estat
militant de les JNC, però no ha militat mai
ni a CiU ni al PDeCAT i la seva presència les
llistes ha estat com a independent.
En aquest sentit, un dels objectius que es
marca Asensio per a l'elaboració de la llista electoral, en què Lecina ocuparia un lloc
simbòlic, és poder presentar una candidatura renovada amb noms que "aportin
saba nova a l'àmbit municipal", apunta
el candidat. "Volem aglutinar diferents

SERGI ASENSIO
sectors de l'àmbit local i fer una candidatura àmplia i independent, de poble",
assegura Asensio. De fet, el candidat ja ha
avançat que la intenció és presentar-se
amb una denominació diferent a les sigles
del PDeCAT. "Podria ser un Junts per
Montornès o similar, tot i que encara ho
hem de definir", conclou Asensio. i l. ortiz
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L'APARADOR

CAMBRIDGE SCHOOL VILANOVA DEL VALLÈS
Plaça dels Països Catalans, 71 B. Vilanova del Vallès.
93 845 91 64 - www.cambridgeschool.com

Cambridge School obre a Vilanova
la novena escola del Vallès Oriental
“En assabentar-nos del tancament de
l’única escola d’idiomes que hi havia fins
ara a Vilanova, ISL, ens vam engrescar
amb aquest nou projecte, que ens fa molta il·lusió”. Així explica Sarah Edge, directora general de Cambridge School, la decisió
d'obrir un centre a Vilanova del Vallès, que
es convertirà en el novè de la comarca. L'escola –que comptarà amb quatre aules totalment reformades i equipades amb l'última

tecnologia– s'inaugurarà al setembre, però
ja és oberta per demanar informació sobre
les classes i per matricular-se de cara al
curs 2018-2019. Cambridge School Vilanova oferirà cursos d’anglès a partir d’un any
i mig, cursos específics de preparació per a
exàmens oficials de Cambridge i classes particulars, així com classes en grups, compartides o particulars d’altres idiomes: francès,
alemany, italià, xinès, català i espanyol.

Guia

MÈDICA i
ESTÈTICA
Perruquera · Estilista

MAG magnífica
Nous productes d’hidratació, recuperació
i allisat del cabell, sense formol ni additius.
Apte per a embarassades

Gaietà Vínzia, 58 · Mollet del Vallès
93 579 21 61 immamfa@gmail.com

CENTRE DE MASSATGE
i OSTEOPATIA
25 anys d’experiència

c. Feliu Tura, 8, local · Mollet
Tel. 609 81 87 85
Hores convingudes

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

Av. Llibertat, 20, 2n C · MOLLET
Tels. 93 570 43 04 - 618 077 220
contacte@psicopnaturmolins.cat
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Classificats
AMISTAT
SEÑORA EDUCADA CON IDIOMAS
se relacionaria con
señor serio alemán
o inglés libre de
cargas familiares
para amistad estable. Parets, Mollet o
alrededores. Tel. 678
350 973.
IMMOBILIÀRIA
COMPRA
PISO EN MONTMELÓ. 85 m2, asc.,
3 hab. (2 dobles y
1 indiv.), baño, comedor y coc. con
lavad. CEE: E. Precio: 110.890 euros.
Tel. 656 874 298. Ref.
EV11032.
PISO EN MOLLET.
COL·LEGIS NOUS.
Ref. JV13643. Ascensor, 2 hab.,
baño, cocina con
galería, salón 2 bal-

cones, vent. alum.,
aire acond. Junto al Parc de Can
Mulà. CEE: E. Precio:
130.000 euros. Tel.
93 579 33 33.
PISO EN MOLLET.
CAN PANTIQUET.
Asc. 4 hab., baño,
comedor, balcón,
cocina ref., con lavadero.
Calefac.,
aire acond., suelo
gres, carp. int. roble
y ext. aluminio. CEE:
E. Precio: 155.000
euros. Ref. JV13270.
Tel. 93 579 33 33.
HABITATGE
AMB
DOMÓTICA A FINCA
SEMINOVA. MONTORNÈS. Ref. Major.
84 m2, 3 hab., terrassa, CEE: C. Preu:
200.000 euros. Tel.
93 570 51 23.
MOLLET CENTRE.
Ref. ROBERT. 102

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

Empresa de mensajería y transporte
urgente por ampliación de nuestra
cartera de clientes necesita AUTÓNOMOS

EMPRESA DE TENDALS DEL VALLÈS

PARA REPARTO EN VALLÈS OCCIDENTAL
Y EL BAIX LLOBREGAT CLIENTES FIJOS.
DE LUNES A VIERNES TRABAJO
CONTINUADO. BUENAS CONDICIONES.

noi d'uns 20-30 anys amb coneixements en el món de la
instal·lació per fer tasques del sector (tendals, al·lumini...).
Incorporació immediata.

CON FURGONETA DE 500 KG DE CARGA

935.193.193

m2, 3 hab., 2 banys,
2 trasters. CEE: E.
Pis amb estudi de
25 m2 a les golfes.
Preu: 238.000 euros.
Tel. 93 570 51 23.
CASA
ADOSADA
EN MONTORNÈS.
180 m2, 3 plantas, 5 hab., baño, 2
aseos, coc., lavad.,

comedor, terraza
(20 m2), suelo gres,
garaje, chim., carp.
ext. alum., carp.
int. madera. Planta
baja, local, garaje
con baño y trastero. 65 m2. 1a planta,
salón, cocina, aseo
y 2 hab. 2a planta:
3 hab., baño y terraza de 20 m2. Ref:

BUSCA AJUDANT,

678 68 51 44 (truqueu en horari d'oficina)

LV11469. 667 691 110.
CASA
ADOSADA
EN MARTORELLES.
Ref. JV13604. Bajos
más 2 plantas. 3
hab., baño, 2 aseos.
Parquing y jardín
privado. Acabados
de calidad. Calefac. CEE: E. Precio:
260.000 euros. Tel.

93 579 33 33.
LLOGUER
PERSONA
SERIA
NECESITA HABITACIÓN EN ALQUILER
en Parets o Mollet.
Buena referencia.
678 350 973.
RELAX
¡HOLA! SOMOS TRES

AMIGUITAS LATINAS. Piso particular.
Hacemos todo tipo
de servicios. Ven a
conocernos. No pierdas más el tiempo y ven a disfrutar.
Te invitamos a copa.
Tel. 688 23 56 40.
MIREIA.
Alegre,
divertida, coqueta

y sobre todo muy
morbosa.
Descubrirás en mi una
delicia. Hago una
gran variedad de
servicios: griego,
69, francés, beso
negro, beso con
lengua y lluvia dorada. Muy completita. Teléfono: 611 26
20 91.

CHICA PARTICULAR Y FIESTERA.
ME LLAMO SUSI.
Madurita, 50 años,
gordita y cariñosa.
150 de pecho natural, soy guapa, me
gustan los besos
con lengua, francés
natural y hago todo
tipo de servicios.

Llámame. Tel. 698
233 361.
ZARA, MASAJISTA
40 AÑOS. Cariñosa,
besucona, buenas
tetas, sexo, griego, francés natural
hasta el final. Piso
particular. Salidas.
Tel. 671 27 26 11.

POR PRIMERA VEZ
La reina del beso negro.

602 67 95 44
TRANS GRANOLLERS
- MOLLET 140 p, 20 cm
placer. 667 04 70 62
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Bústia

Editorial

L'Ajuntament de Parets no
garanteix una ciutat per a tothom

UN ADÉU PER SORPRESA
Sergi Mingote ha anunciat que plega com a alcalde de Parets i ho fa per
sorpresa i a un any de les eleccions municipals. En aquests set anys a
l'Alcaldia, la manca de suports necessaris per aconseguir majories absolutes
–en un escenari polític cada cop més fragmentat– ha fet que Mingote s'hagi
vist obligat a formar governs que alguns qualificaven de 'contra natura',
amb acords amb el PP i el PDeCAT que, amb tot, l'han ajudat a tirar endavant
projectes en la majoria de casos no compartits per l'oposició, que, sobretot
l'últim mandat, ha estat molt crítica. Ja quan va assumir el càrrec d'alcalde
va explicar que era partidari de la limitació de mandats, i així ho ha complert,
una decisió que pot ser vista com una estratègia partidista o com un gest de
generositat. Sigui com sigui, l'alcalde més mediàtic i 2.0 de Parets tanca un cicle
intens: set anys com a alcalde i 15 com a regidor. Mingote ha decidit tornar
plenament a la muntanya –mai no l'ha deixat del tot– i plantejar-se un gran
repte com a alpinista: fer tres 8.000 en un mateix any. Des d'aquí, molta sort.

Platxèria

EUROVISIÓ, 12 POINTS

E

stem a la setmana d’Eurovisió, un
festival de la cançó que semblava
mort però darrerament que les
xarxes socials i Internet han despertat i convertit en una tempesta de comunicació global.
Fins que Internet no va aparèixer a les
nostres vides, la comunicació era unidireccional. Quan els humans van començar a
crear el llenguatge, les llengües van crear
aquesta via de comunicació en la qual un
emissor enviava la informació que rebia
un receptor, de tal manera que històricament aquesta unidireccionalitat va crear
els mitjans de comunicació de masses que
van ser el segon moment revolucionari.
La impremta, però sobretot la ràdio i la
televisió, van començar a crear espais de
comunicació territorialment molt grans,
que ultrapassaven la distància que podia
cobrir un humà tot sol.
El segle XX, però, va trencar tots els esquemes quan la telefonia, la televisió i els
ordinadors van fer entrar la gent en el món
d’Internet. I aquesta comunicació, fins llavors unidireccional, es va convertir en bidireccional, en multidireccional. No només
es podien comunicar dues persones que
estiguessin en el mateix moment al mateix
lloc, sinó que podien estar en llocs molt
diferents i establir comunicació directa, ja
fos en format de conversa o en format parEditora fundada l’any 2001
Rambla Pompeu Fabra, 32
08100 Mollet del Vallès · T- 93 570 52 59
redaccio@diarisom.cat

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

TRINA MILAN
Antropòloga
ticipatiu en blogs o xarxes socials.
I és en aquest punt que Eurovisió, festival netament unidireccional, es troba
amb el món de Twitter i es converteix en
un producte clarament bidireccional. Els
televidents no només poden comentar el
programa amb la família al sofà de casa,
sinó que poden participar en la conversa
global de Twitter i produir un efecte crida
a espectadors que, d’una altra manera, no
es mirarien el programa.

Internet no deixa de
sorprendre'ns, i per això
es mereix els dotze punts, la
màxima puntuació eurovisiva

A més, les votacions per determinar els
guanyadors es poden fer directament des
del mòbil, on a l’hora comentes la jugada
amb la gent, un cercle tancat perfecte. Un
producte audiovisual de primer ordre que
pot trencar l’hegemonia de les productores clàssiques de música perquè Eurovisió
pot arribar a milions de persones però, a
més, produeix una conversa que genera
encara més capacitat de prescripció de les
cançons.
Internet no deixa de sorprendre’ns, i per
això, es mereix els dotze punts, la màxima
puntuació eurovisiva.
sommollet.cat

somparets.cat

En tenim prou amb sortir de casa, passejar
per la zona de l'Eixample i veure la infinitat
d’obstacles que dificulten i en molts casos
impedeixen el pas de les persones amb mobilitat reduïda. La llista negra és llarga: voreres en mal estat, estretes, amb arbrat o pals
de llum que ocupen l’espai de pas o la falta
de rampes i pas adequat als encreuaments.
Les activitats quotidianes com anar a comprar o anar a treballar es converteixen en
una missió impossible per a una part de la
població, que veuen en aquestes traves arquitectòniques una forma clara de discriminació i que vulneren la llei d’igualtat d’oportunitats i d’accés universal.
Hi ha una clara mancança de sensibilitat
política. Una administració sense un model
clar d’urbanisme i sense criteri per realitzar les obres públiques. L’accessibilitat es
troba en terra de ningú. Cal doncs, ser capaç
de reflexionar sobre aquestes situacions de
discriminació i recordar que els deures de
l’administració local són els d’atendre a la
població i garantir una ciutat per a tothom.
anna sánchez / parets del vallès

Inseguretats ciutadanes
Tots aquells que han patit un atracament
saben que tant o més dolorós que la pèrdua econòmica és l'afectació personal, la
impotència, etc. Sóc persona a qui rebel·len
les injustícies. Imagineu doncs si m'afecten
personalment. En aquest cas la malvestat ha
estat obra de qui ha de vetllar per la justícia
i l'equitat social: l'Estat. L'executor material fou un senyor que va estar una estona
mirant i retratant parets i sostres. Després
ens va enviar un bonic i inútil patracol i una
factura, de 600 euros, els quals no sé com es
van repartir. Amb l'excusa de la nostra seguretat, ells van creant noves taxes, amb un
import per sobre el cost: ITV, pels cartrons
de les botigues, cèdul·les d'habitabilitat, impost a l'astre rei, etc. Voracitat recaptatòria.
Indefensió. En disculpa dels de dalt he de dir
que com que a ells els diners els vénen fàcil
i de pressa, no els donen el mateix valor que
el ciutadà treballador o pensionista. Qui trobi exagerat el meu enuig segurament també.
Gent que no fa escarafalls per llençar –o que
li prenguin– sis-cents euros. O també per
poca sensibilitat a les injustícies.
Retornant al tema de la inseguretat. Han
sortit les estadístiques sobre seguretat ciutadana i la tònica és sentir que ens diguin
que Mollet és una ciutat segura i que anem
bé. La realitat és que a l'àrea que pertany a
la comisaria de Mollet han crescut els desomlallagosta.cat

lictes. Com a les enquestes d'audiències als
mitjans, policia i polítics només destaquen
les dades parcials que afavoreixen una visió
positiva del problema. Hi ha uns sis delictes
diaris. En algun temps passat aquests sis devien ser els qui hi havia en un mes. I retrocedint més potser els que es perpetraven en
un any, quan un robatori a qualsevol poble
era una cosa excepcional, motiu de conversa i fins i tot d'alarma una temporada. Ara ni
ens n'assabentem.
esteve maspons / mollet

Precarietat i desigualtat
El passat Primer de Maig, Dia Internacional
del Treball, CCOO i UGT animaven les persones treballadores a participar a les manifestacions per lluitar contra la precarietat
i les desigualtats laborals. Els anys de crisi
econòmica, les reformes laborals, les politiques d’austeritat i retallades dels successius
governs des del 2008, ens han portat a la
precarietat i la desigualtat, ara no solament
continuen vigents, sinó que s’agreugen.
Ara al 2018, que es parla de recuperació
econòmica, la situació de les persones empitjora. Mentre hi ha empreses de l'IBEX 35
que han declarat un 33% de beneficis, els
empresaris no volen negociar augments salarials, el govern va proposar un 0,25 d’augment per a les pensions i els preus al consum
pugen: com el preu de l’habitatge. El resultat
són treballadores i treballadors i pensionistes pobres, que no arriben a final de mes.
Diuen que augmenta la contractació, però
la pitjor, la precària. Perquè els contractes
temporals i a temps parcial continuen augmentant. Al Vallès Oriental la taxa de contractació temporal està en el 85%, i això
significa que hi ha persones que per treballar 12 mesos es troben amb fins a 18 o 20
contractes diferents! Els contractes a temps
parcial també continuen creixent: per fer
una jornada de 8 hores estan a 2 o 3 empreses diferents. Tant la temporalitat com
les contractacions a temps parcial afecten
de manera molt més acusada les dones, que
sumant la bretxa salarial ens situen en una
desigualtat permanent.
Estem a la cua d’Europa en qualitat del
treball. Aquest país necessita treball digne i
salaris dignes! Aquests són els pilars que fan
viable un sistema públic de pensions.
Les reformes laborals van ser obres del PP
i el PSOE ajudats per l’antiga CiU, i que ara
Ciudatans vol implantar més reformes tant
d’àmbit laboral com dels sistemes públic de
sanitat, educació i pensions. Aquestes no són
les politiques que ens ajuden a la classe treballadora a tenir una vida digna.

sommontornes.cat
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SOMCONTRAPUNT SCCL
forma part del grup
empresarial cooperatiu:
Promou:
economia
social
aracoop

L’Editorial, als efectes previstos a l’article 32.1 paràgraf segon del vigent TRLPI, s’oposa expressament a que qualsevol de les pàgines d’aquesta obra o parts d’ella siguin utilitzades per a la realització
de resums de premsa. Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només pot realitzar-se amb l’autorització dels seus titulars, llevat d’excepció
prevista per la llei. Dirigeixi’s a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necessita fotocopiar o escanejar fragments d’aquesta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)
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Justícia de segona?
JOSÉ MARÍA

ASENCIO

Jutge degà del Partit Judicial
de Mollet del Vallès

L

a justícia és un poder que garanteix la pau social i la normal convivència en un estat de dret. És
l'últim baluard de la protecció dels
ciutadans enfront de la resta de poders i la
seva actuació contrària a les lleis.
L'estat de dret implica l'existència d'un
sistema de controls mutus entre els diferents poders: el legislatiu, l'executiu i el judicial. En concret, el poder judicial, d'una
banda, té l'obligació inexcusable d'aplicar
les lleis aprovades pel Parlament i, d'una
altra, al mateix temps, controla l'executiu
quan en les seves accions o omissions no
se sotmet a la llei.
Teòricament es tracta d'un sistema perfecte on no és possible parlar d'intromissions entre els tres poders. Però, què passa
quan de l'acció d'un d'ells en depèn el correcte funcionament d'un altre?
Això és el que succeeix actualment. L'Estat (o les comunitats autònomes que tinguin atribuïdes competències en matèria
de justícia) és el responsable d'una sèrie
d'aspectes consubstancials al correcte
funcionament dels jutjats i tribunals; per
exemple, dels edificis judicials, del personal al servei de l'administració de justícia
o dels mitjans materials necessaris perquè, els que desenvolupen la seva tasca en
aquests jutjats, puguin fer-ho de manera
ràpida i eficaç.
Catalunya és una de les comunitats autònomes que va decidir, des del seu primer
Estatut d'Autonomia, assumir aquestes
competències. Per tant, és el Govern de la
Generalitat el responsable de proveir els
jutjats i tribunals del territori català dels
mitjans personals i materials indispensables per al correcte exercici de la funció
jurisdiccional.
Si bé és cert que en altres partits judicials de Catalunya aquesta competència autonòmica s'ha desenvolupat correctament,
no ha passat el mateix a Mollet del Vallès.
El Govern i, concretament, la Conselleria
de Justícia fa molts anys que van esborrar
la nostra ciutat del seu mapa de prioritats,
condemnant no només els jutges, fiscals,
lletrats de l'administració de justícia, metges forenses i funcionaris dels jutjats a
treballar en un edifici que no reuneix les
condicions mínimes de seguretat i salut de
qualsevol centre laboral, sinó també tots
els ciutadans del partit judicial a haver
d'acudir a reclamar els seus drets a un lloc
on, la majoria de vegades, han d'esperar
amuntegats en un petit passadís on hi ha
les tres sales de vistes i uns lavabos que,
per raons que desconec, impregnen als
presents una olor més que desagradable.
Enumerar els defectes i inseguretats de
l'edifici judicial de Mollet del Vallès ens
portaria a escriure no només un article,
sinó possiblement un tractat. Per tal que

els lectors coneguin alguns d'aquests defectes, cal destacar les fallades constants
de l'aire condicionat i la calefacció, que
provoquen una calor insuportable a l'estiu
i un fred invencible a l'hivern; una insuficiència constatada d'espais d'emmagatzematge, amb la consegüent necessitat de
dipositar expedients judicials i material
en passadissos i lavabos; una barana que
protegeix els extrems de les escales tan
fràgil que qualsevol dia pot provocar una
caiguda al buit amb un resultat no desitjat per ningú; i, també, dos ascensors que
constantment estan fora de servei i que fa
aproximadament tres mesos van caure un
pis mentre dos jutges es trobaven al seu
interior.
Es tracta, a més, d'un edifici on, en els
casos de violència sobre la dona, no es disposa de mecanismes per garantir que la
víctima no es trobi cara a cara amb el seu
presumpte agressor abans de declarar davant el jutge d'instrucció; on els advocats,

No arribo a entendre les raons
per les quals els successius
governs de la Generalitat, d'un
i altre color, han considerat
els veïns del partit judicial de
Mollet ciutadans de segona

per exercir el dret que tenen els detinguts
a entrevistar-se reservadament amb ells,
no disposen d'una sala on poder fer-ho;
on el despatx del fiscal és un zulo sense
finestres i amb un interruptor que provoca
rampes en tocar-lo; on les dues metges forenses no poden atendre lesionats alhora
perquè es veuen obligades a compartir un
petit despatx. En resum, un edifici on cada
dia es fan enormes esforços per part de qui
hi treballa per garantir de la millor manera
possible els drets dels ciutadans que van a
demanar justícia.
Com a jutge degà d'aquest partit judicial, no arribo a comprendre quines són les
raons que han portat els successius governs de la Generalitat, d'un i altre color,
a considerar als ciutadans de Mollet del
Vallès, la Llagosta, Martorelles, Montmeló,
Parets del Vallès, Sant Fost de Campsentelles i Santa Maria de Martorelles com a
ciutadans de segona, ja que són ciutadans
de segona, igual que nosaltres som jutges
de segona, perquè les condicions a què
ens veiem sotmesos quan acudim al nostre jutjat són infinitament pitjors que les
de la majoria dels ciutadans de la resta de
Catalunya.
És per això que des d'aquí reclamo al
pròxim Govern i al pròxim conseller de
Justícia rapidesa en la construcció d'un
nou edifici judicial que ja fa molt de temps
que hauria d'estar en funcionament. Els
drets de tothom estan en joc.

Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental
ENTREVISTA

El casal popular
del Baix Montseny
L'Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental va visitar
Sant Celoni per conèixer La Clau. Amb aquest objectiu, va parlar amb quatre gestors de la cooperativa que gestiona aquest Casal Popular del Baix
Montseny, que promou la cultura popular i el pensament crític: Albert Ventura, David Solé, Carlos
López i Irene Galofré.

- Quan i com neix La Clau?
- Albert: La Clau s’obre el 2012, però ve
d’un treball previ del Casal Quico Sabaté
i d’altres moviments socials de Sant Celoni, que un dia decideixen que es fa necessari un espai més gran per als col·lectius i per a les entitats, i un espai més
obert per poder acostar-nos i arribar a
més persones.
- Com definiríeu La Clau?
- David: Volia ser un espai de referència
a nivell del Baix Montseny, i sobretot a
Sant Celoni, on es pogués dinamitzar
tota la cultura tant a nivell local com
a nivell nacional dels Països Catalans.
Sempre amb una mirada crítica i des de
l’esquerra. S’intenta aglutinar entitats
que tinguin un caire social i que estiguin
compromeses amb les lluites socials i
els moviments populars de l’esquerra
del país.
- Quina relació té La Clau amb el cooperativisme i l’economia social i solidària?
- Albert: Podríem definir La Clau com un
projecte híbrid. Per un costat, hi ha una
entitat sense ànim de lucre, que és La
Clau, que obre tots els panys; i per l’altre
costat, anant conjuntament amb el projecte, hi ha la cooperativa L’Avern, dedicada a la restauració, que des de l’inici
gestiona l’espai del bar-restaurant.

- De quina manera es reforça la democràcia –un dels valors del cooperativisme– a La Clau?
- Carlos: El fet que participin entitats i organitzacions amb una estructura assembleària, amb una presa de decisions horitzontal, fa que es pugui fomentar una
participació molt més directa i que hi
hagi una interrelació entre totes aquestes entitats i puguin confluir entre elles.
- I la solidaritat?
- Carlos: El fet de ser un punt d’unió
d’entitats i assemblees, de trobar-te en
un mateix espai, fa que al final acabis
empatitzant amb unes lluites i unes altres, i a més, com té un enfocament des
de l’esquerra transformadora, fa que al
final les lluites siguin compartides.
- Quines activitats podem trobar?
- Irene: Xerrades que muntem la pròpia
gestora o que munten les diferents entitats o col·lectius que en formen part;
espectacles musicals aquí dintre, o si
són de gran format utilitzem la plaça;
activitats enfocades a la família –música per a nadons–; un mercat efímer –un
grup de productors locals venen els seus
productes–; o activitats que organitza el
Banc del Temps. En definitiva, La Clau
acaba sent el punt de trobada, de confluència i de reunions de totes les entitats que en formen part.

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

Dissabte 26·05·2018
De 10 h a 21 h

Dissabte 09·06·2018
De 17 h a 21 h

Fira d’economia social i
solidària de Granollers

Fira d’economia social i
solidària de Montornès

Lloc: Plaça Perpinyà
Organitza: Òmnium i ANC

Lloc: Plaça Joan Miró i
Escola Sant Sadurní
Organitza: Ajuntament i Ateneu
Cooperatiu del Vallès Oriental

www.ateneucoopvor.org

@ateneucoopvor

info@ateneucoopvor.org
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Sergio Torres, quart a Tabarca

El Joventut Handbol es juga l'ascens

El nedador molletà Sergio Torres, de 22 anys, va quedar quart,
a la categoria Élite, el primer espanyol, diumenge passat a
l'Oceanman de Tabarca, una prova de 10 km, amb un temps de
2m21s23. Aquest resultat el classifica directament per
l'Oceanman de Dubai, les finals mundials d'aquesta disciplina.

Tot i perdre 26-21 a la pista del Sant Just, el Joventut
Handbol va fer valdre els nou gols aconseguits a
l'anada i s'ha classificat per la final de l'última
eliminatòria del play-off d'ascens a Segona Catalana.
El partit d'anada serà diumenge contra el Rubí a casa.

MOTOR | Fórmula 1 DE DIVENDRES A DIUMENGE, EL TRAÇAT VALLESÀ VIURÀ LA MILLOR COMPETICIÓ DE MONOPLACES

Tot a punt al Circuit per acollir
el Gran Premi de Fórmula 1
Serà la 28a vegada que es disputarà al Circuit de Barcelona-Catalunya una de les
proves del mundial de F1. Enguany, serà la primera cursa europea del campionat
circuit

MONTMELÓ. Els monoplaça ja es-

calfen motors per al Fórmula 1
Gran Premi d'Espanya Emirates
2018 que se celebrarà de divendres a diumenge al Circuit de
Barcelona-Catalunya. Enguany, la
prova arribarà a la 28a edició al
traçat vallesà i, en la presentació
de l’acte, l’alcalde de Montmeló, Antoni Guil, va assegurar que
“tornar a tenir aquí la F1 és
una fita molt important" i va
agrair la "implicació de tot el
territori per tal de donar suport a una instal·lació que s’ha
de conservar". La presentació va
estar presidida pel secretari general d’Empresa i Coneixement,
Pau Villòria; el president del
Circuit de Barcelona-Catalunya,
Vicenç Aguilera; i el president i
director executiu de Fórmula 1,
Chase Carey. També van asistir-hi
el president del RACC, Josep Mateu; i el pilot provador de Ferrari
Marc Gené.

Estrena del nou asfalt

Aguilera va recordar que en
aquesta 28a cursa al Circuit hi
haurà una novetat, l’estrena oficial del nou asfalt a la Fórmula 1. I

GAS A FONS A partir de divendres, els motors dels monoplaces de la F1 tornaran a rugir al traçat vallesà
Gené va donar motius perquè els
aficionats passin pel Gran Premi.
“El Circuit de Barcelona-Catalunya és un circuit tècnic, amb
revolts ràpids i lents, rectes
llargues… Un mix molt difícil de
trobar avui en dia, al qual se li
ha de sumar el bon clima. Com
que és la primera cursa euro-

pea, els grans equips introdueixen moltes millores que es van
desenvolupant posteriorment
al llarg de la temporada. També és un dels llocs on els pilots
han rodat més, especialment
després de celebrar els tests
de pretemporada, i, per tant, és
molt conegut i valorat”.

Durant divendres –de 10 h a
11.30 h i de 14 h a 15.30 h-, es disputaran les dues primeres tandes
d’entrenaments lliures. Dissate al
matí –d’11 h a 12 h- serà el torn de
la tercera tanda, i, a la tarda, la classificació per a la graella de sortida
–de 14 a 15 h–. Diumenge, a les
14.10 h el semàfor es posarà verd i

els pilots es jugaran el podi durant
més de 300 quilòmetres en les 66
voltes que hauran de fer al circuit.
El Circuit de Barcelona-Catalunya s'ha proposat acostar la Fórmula 1 a la comarca i ha llençat
una promoció especial per a tots
els vallesans tot aprofitant les Festes de l’Ascensió. L'acció posa a
l’abast de tots els veïns del Vallès
Oriental poder viure en directe la
jornada de divendres per només
10 euros. L’entrada vinculada a
aquesta promoció és per a la Tribuna E, però com és habitual, el
divendres de Gran Premi, els aficionats podran moure’s lliurement
pel Circuit i veure l’acció de la pista des de qualsevol de les tribunes
del recinte, així com també gaudir
d’un programa d’activitats i d’animació pensat per a totes les edats.
Els tiquets associats a aquesta
promoció es podran adquirir a les
taquilles del Circuit de Barcelona-Catalunya el mateix divendres,
mostrant un document d’identitat
–DNI o passaport–, on consti un
dels municipis del Vallès Oriental
com a lloc de residència.
La resta d'assistents, o els vallesans que vulguin veure els tres
dies de competició, poden comprar entrades de pelouse d’un sol
dia, per diumenge, a 99 euros, o
entrades de tres dies a partir de
130 euros. El Gran Premi també es
pot viure en companyia amb el Family Ticket i el Pack Friends, amb
els quals es pot arribar a estalviar un 50%. “Un espectacle amb
molts al·licients, amb opcions
a preus assequibles, que faran
que tothom pugui venir i passar-s’ho d’allò més bé durant la
competició", deia Vicenç Aguilera
durant la presentació.
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FUTBOL | Segona Catalana DIUMENGE DISPUTARÀ UN PARTIT DECISIU DAVANT LA UE TONA

FUTBOL SALA | Segona Nacional L'EQUIP CONTINUA COLÍDER

El CF Parets apura les seves
opcions per aspirar a l'ascens
Heribert Gallardo

PARETS. Aquest diumenge (12 h),

al Camp de Futbol Municipal Josep Seguer, el conjunt dirigit per
David Parra es jugarà les seves
poques opcions d'ascendir a la
Primera Catalana. El rival serà la
UE Tona, el segon classificat i, per
tant, l'equip que ara mateix es troba en la posició de promoció d'ascens. El CF Parets és tercer a set
punts de l'objectiu quan només
queden dues jornades. Les possibilitats d'ascendir han disminuït
molt després de la derrota per 3-1
de dimecres al camp del FC Vic
Riuprimer. Si el CF Parets derrotés la UE Tona se situaria a quatre
punts d'aquest equip a falta de només sis punts per disputar. Als vallesans els faltaria visitar el camp
del CF Sabadell Nord, el líder, i rebre la UE Avià, setzena.
En el millor dels casos, sumant
les tres victòries, per entrar a la
promoció d'ascens el CF Parets
hauria d'esperar com a mínim dos
empats de la UE Tona en els dos
partits que li quedarien: a casa davant el FC Matadepera, que és cinquè, i al camp del CE Berga, setè.
També hi ha l'opció remota
que el líder, a vuit punts, punxés
al camp del CFU Can Rull Romulo Tronchoni, quinzè, i de la UE
Matadepera. D'aquesta manera
el Parets pujaria sense necessitat
de jugar la promoció. A la primera volta l'equip entrenat per Parra va perdre per 1-0 al camp del
Tona i va vèncer pel mateix resultat al Sabadell Nord a casa. Ara
com ara encara hi ha opcions.
FC VIC RIUPRIMER
CF PARETS

3
1

marc barrio

TRES PUNTS MÉS Les de la Llagosta continuen amb la seva bona ratxa

La Concòrdia, pendent d'ella
mateixa per ser campiona
VICTÒRIA CÒMODA Per 9 a 2 davant el Bellavista Milán

Golejada de la UD
Molletense al Bellavista
MOLLET. La UD Molletense va
certificar la seva permanència
a Segona Catalana en derrotar
per 9-2 a l'últim classificat, el CA
Bellavista Milan, amb cinc gols
d'Ignasi Abad, qui fins aquesta setmana només portava dos
gols en el global de la temporada. L'equip d'Antoni Filgaira
va trencar així una ratxa de vuit
partits sense guanyar. De fet,
dels últims dotze només n'havia
guanyat un.
Aquesta dinàmica negativa al
tram final de la temporada no
ha fet perillar en cap moment
la permanència a la Segona
Catalana de la UD Molletense, la
qual, ara mateix, amb 43 punts,
és a onze punts de la plaça de
promoció per salvar-se, però sí
que la va fer oblidar-se de qual-

sevol opció de lluitar per pujar
a la Primera Catalana, categoria a la qual el club anhela tornar. A tres jornades del final, la
Molletense està a 28 punts de la
plaça de promoció d'ascens i a
29 de la primera posició.
De tota manera, no es pot dir
que hagi sigut una mala temporada pels jugadors de Filgaira,
que van començar la temporada
de manera prometedora amb
dues victòries en els dos primers partits.
En les tres últimes jornades
la Molletense jugarà a Sallent, a
casa contra el CF Ripollet i a fora
davant l'OAR Vic.

UD MOLLETENSE
CA BELLAVISTA MILÁN

9
2

LA LLAGOSTA. Les noies entrenades per Javier Ruiz Liarte van
tornar a demostrar el cap de
setmana passat el bon estat de
forma que han mantingut durant tota aquesta temporada
imposant-se a l'AE Vallirana per
3-0 amb gols de Cris, Villa i Alba
i fent gala d'una gran solidesa
defensiva. Aquesta victòria les
manté a la primera posició empatades a 56 punts amb el Femisport Palau Club i el CE Futsal
Ciutat de Torrent.
Però les de la Llagosta, a falta
de tres jornades, són l'únic dels
tres equips que depèn dels seus
propis resultats per ser campió
gràcies a l'avantatge en el goal
average particular amb el Palau
(van empatar 1-1 a domicili i el
van vèncer a casa per 3-1). Amb
el Ciutat de Torrent el goal average de moment es manté igualat a causa del 4-4 de l'anada, i
es decidirà en el partit del cap de
setmana del 20 de maig a la pista
de la Concòrdia.
El títol de lliga suposaria dis-

putar la promoció d'ascens per
pujar a la Primera Divisió Nacional contra els equips campions
dels altres tres grups i contra els
millors dos segons classificats. La
promoció serà a una sola eliminatòria (els dos segons obligatòriament quedaran emparellats amb
un primer i els altres dos primers
s'enfrontaran entre ells).
"Ens queden dos partits
complexos i un d'accessible,
que és el d'aquesta setmana
a Esparreguera contra les últimes", explica Ruiz Liarte. "En
23 partits només n'hem perdut un. Per estadística, el més
normal seria no perdre cap
dels tres. La clau és el partit
contra el Ciutat de Torrent. Si
el guanyem, el més probable
és que juguem la promoció".
afegeix. L'última jornada serà
al camp del FS Xaloc Alacant, el
sisè classificat.

CD LA CONCÒRDIA
MONTAÑESA

3
0
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FUTBOL | Primera Catalana DIUMENGE A LES 18 H ESPERA EL CASTELLAR AMB L'OBLIGACIÓ DE GUANYAR PER MANTENIR LA CATEGORIA

El CF Mollet UE es
juga la permanència
al Germans Gonzalvo
MOLLET. Cara o creu per al CF Mo-

llet UE aquest diumenge (18 h) al
Germans Gonzalvo. L'equip d'Alberto Manga, que només ha sumat
un dels últims quinze punts possibles, es juga seguir en la lluita per
la permanència a la Primera Catalana davant l'últim classificat, el ja
descendit UE Castellar. El partit arriba després de la dura derrota de
diumenge passat per 2-0 al camp
del CE Banyoles, un rival directe.
"El cos tècnic no esperàvem un
guió com el que es va produir.
Pensàvem que el grup sortiria
amb més intensitat tenint en
compte la situació", explica Manga, l'entrenador. Per això, anuncia
que Manu Viale, segon entrenador
i jugador, serà titular diumenge.
"Continuem depenent de nosaltres mateixos i ens queden tres
partits que podem guanyar. El
primer perquè és a casa contra

l'últim; el segon, el més complicat, perquè l'UE Vic ja no s'hi
juga res; i el tercer perquè serà
una final a casa contra el CE Lloret". Precisament els de la Costa
Brava són els que marquen la plaça de promoció de descens amb 35
punts, dos més que el Mollet. La
primera plaça de salvació directe
és pel CE Sabadell B, amb 37.

Nou organigrama directiu

De cara a la temporada 18-19 la
junta directiva del Mollet ha designat Ricard Sánchez com a coordinador general del club, Joaquim Ruiz com a coordinador del
futbol-11 i Eric López com a coordinador del futbol-7. El coordinador general assegura que amb la
designació d'aquest nou organigrama la pretensió és "professionalitzar el club per tenir un millor rendiment". sergi escudero

SERGI ESCUDERO

ELEFANT ROJO Els membres de la plataforma durant l'acte

L'Elefant Rojo es presenta
com a alternativa a Tura
MOLLET. La plataforma Elefant
Rojo es va presentar públicament dimecres al vespre davant
una vintena d'assistents al Centre Cultural La Marineta. "La
creació d'aquesta plataforma
només té a veure amb la situació de l'entitat, amb la mala
gestió social, no amb el rendiment esportiu del primer
equip i el juvenil A", va explicar
Juan Balsera, un dels integrants

del grup de treball de la plataforma, format per una quinzena de persones. "Esperem que
abans que finalitzi la temporada Feliu Tura dimiteixi independentment que els dos
equips mencionats salvin la
categoria o no. Si no fa aquest
pas, al setembre començarem
a buscar suports per aglutinar
suficients socis com per fer-lo
fora", va afegir.

L'Elefant Rojo, que ja té 46 socis adherits a la plataforma dels
116 que suma el CF Mollet UE,
també va informar que el seu
propòsit principal és ser una alternativa que retorni el club a un
lloc de referència dins el futbol
català. "Des de fa uns anys parlen malament del Mollet a tots
els camps de futbol", va dir Julián Ruiz, un altre dels membres.
Els integrants de la plataforma
també denuncien que per culpa
de Tura la ciutat s'ha distanciat
del club i que no pot ser que en
els últims partits de l'equip als
Germans Gonzalvo hi haguessin
menys d'un centenar d'espectadors. Toni Fuentes, per la seva
part, va dir que li agradaria que
el primer equip "almenys estigués a Segona Divisió B, la
categoria que es mereix per
prestigi i per la dimensió de la
ciutat".
Per últim, Salvador González
va opinar que al Mollet en l'actualitat "hi ha un president que
no té junta directiva perquè
ningú suporta treballar amb
ell". A més, va acusar Tura de
negar carnets de soci a persones
enemistades amb les que no té
bona relació. s.e.
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HOQUEI LA PERMÀNENCIA, MÉS A PROP

ATLETISME AMB 81 ANYS VA PUJAR AL PODI DELS MÉS VETERANS

El CH Mollet empata a casa Modesto Martínez, tercer
contra el líder, el Barça C
a la cursa d'El Corte Inglés
arxiu

ALEGRIA Els vallesans s'apropen a la permanència gràcies a aquest resultat
MOLLET. L'equip de Paco González
va fer un pas important dissabte
per mantenir-se a Primera Catalana en empatar 2-2 amb el Barça C
al Pavelló Riera Seca. Ara es tretzè
amb 33 punts, en posició de playoff de permanència i a dos punts
del descens directe, a falta de dues
jornades. Però en el cas del CH Mollet només li queda un partit per
disputar perquè el d'aquesta setmana ja el va jugar amb anteriori-

tat. Serà a casa el cap de setmana
del 20 de maig contra el SHUM
Frit Ravich B, el nou líder gràcies
a l'ensopegada a Mollet del Barça
C. El rival directe per la salvació és
el CH Mataró B, el qual a la penúltima jornada precisament visita la
pista del Frit Ravich. En l'última,
els del Maresme rebran a casa al
tercer, el FD Cassanenc, que s'està
jugant l'ascens i és l'equip menys
golejat.

m.martínez

MOLLET. El molletà Modesto Mar-

tínez, de 81 anys, va quedar tercer
de la seva categoria –majors de 80
anys– en la cursa d’El Corte Inglés
disputada a Barcelona el passat
8 d’abril. Martínez, que entrena
pels camins de Gallecs tres dies a
la setmana, va completar el recorregut de 10,766 km en un temps
d’1h25’45”. “Des de fa sis o set
anys corro aquesta prova cada
any, i en aquesta ocasió va coincidir que aquell mateix dia feia
81 anys i que queia una intensa
pluja”, explica Martínez, qui també és corredor habitual de la Cursa de Sant Vicenç.
El veterà atleta molletà va competir en la cursa d'El Corte Inglés
acompanyat d’altres membres de
la seva família –amb els néts a la

Per la seva banda, el CE Llagosta
va pujar de la desena a la vuitena
posició en endur-se els tres punts
del camp del CD Sentmenat, que
es va retirar a la mitja part quan
perdia per 1-2. Elifaz García, l'entrenador de La Llagosta, va anunciar que segurament no continuarà la temporada que ve. La decisió
final la prendrà al mes de juny.

Doble derrota
del CB Parets
davant el Torelló
PARETS. El CB Parets masculí
continúa líder a Tercera a falta
de dues jornades tot i caure per
65-62 a la pista del tercer classificat, el Torelló. Però ara ha
de compartir lideratge amb el
mateix Torelló i amb el Santpedor, tots tres amb 20 victòries i
6 derrotes. Per la seva part, les
noies del CB Parets també van
perdre davant el Torello, 40-58.

Èxit en el 1r Torneig
de Primavera del
CP Sant Fost

MODESTO MARTÍNEZ
foto–, i els últims anys també ha
assolit un quart, un tercer i un segon lloc en la seva categoria. i x.l.

TAEKWONDO SEGON LLOC AL CAMPIONAT DE CATALUNYA

hansu

SANT FOST. El primer Torneig de

Primavera del Club Patinatge
Sant Fost va sobrepassar les expectatives que tenien els seus organitzadors. "Vam rebre moltes
inscripcions. Això va provocar
que el trofeu durés 15 hores,
amb només 15 minuts de descans al migdia", explica Marta
Folch, la responsable del club.

KÀRATE

Dos bronzes
del CK Montornès
a Bilbao

El CF Martorelles acaba quart
i el CE La Llagosta, vuitè
dos equips baixvallesans van finalitzar el campionat de lliga del
Grup 6 de Quarta Catalana el cap
de setmana. El CF Martorelles ha
acabat en la quarta posició amb
50 punts, a 11 de la promoció
d'ascens, després de guanyar per
0-4 al camp del FC Palau Solità i
Plegamans, penúltim classificat.

BÀSQUET | Tercera Catalana

PATINATGE ARTÍSTIC

FUTBOL | Quarta Catalana FINAL DE LLIGA ACCIDENTAT

MARTORELLES / LA LLAGOSTA. Els
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MONTORNÈS.

Plata per a Adrián Martín
MOLLET. Adrián Martín, de l'Escola Taekwondo Han-Su de Mollet, va
aconseguir endur-se una meritòria medalla de plata en el campionat de
Catalunya de combat sub-21. L'altre participant del club molletà, Arnau
Córdoba, aquest cop no va aconseguir classificar-se per a les rondes
finals de la competició.

Arnau Pujante
(-61kg) y Francisco Pintado es
van endur un bronze cadascun
en la modalitat (-76 kg) de Kumite a la primera ronda de la
Lliga Nacional junior y sub-21
disputada a Bilbao el cap de
setmana passat. També cal destacar el bon paper de Ciro Gutiérrez, Estela González, Sergi
Borrego i Xavier Talavera, que
van quedar a prop del podi.
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CULTURA

El Museu de Montmeló, al Mercat d'Escapades

'Love' al Concert de Primavera

El Museu de Montmeló va participar dissabte en el Mercat d'Escapades
de Barcelona per presentar les novetats de la programació de primavera
i estiu del museu i de l'assentament romà Mons Observans. També van
presentar a la carpa central del mercat un taller de jocs romans per a
totes les edats sota el nom d'Els emperadors també hi jugaven.

La Coral Miranda de la Llagosta ha convidat el
Cor Vivace, del barri de Gràcia de Barcelona,
per protagonitzar el Concert de Primavera
amb el seu nou espectacle Love. Serà dissabte
(18.30 h) al Centre Cultural de la Llagosta.

FESTIVAL LA MASIA DE CARRENCÀ S'OMPLIRÀ DE MÚSICA AMB SET ACTUACIONS DIFERENTS

El tercer Brunzit arriba
dissabte a Martorelles

El Petit de Cal Eril, Núria Graham i Jordi Lanuza, reclams del cartell
arxiu

Sona9

SANDRA BAUTISTA
PASSA DE RONDA

CARTELL Núria Graham portarà les seves melodies pop a Carrencà
MARTORELLES. Dissabte és el dia.

La tercera edició del Brunzit aterrarà al pati de la Masia de Carrencà amb música ben variada. A les
17.30 h tindrà lloc l'obertura de
portes, i mitja hora més tard la
martorellenca Sandra Bautista engegarà el festival, on interpretarà
temes del seu disc La casa de les
mil olors. Tot seguit, a les 19.10
h, serà el torn del cantant, guitarrista, compositor i lletrista Jordi
Lanuza, del grup Inspira, que presentarà a Martorelles el seu primer disc en solitari: Com a casa.

Una hora després (20.10 h) arribarà el folk-rock i la psicodèlia
d'El petit de Cal Eril, un dels caps
de cartell del Brunzit. I a les 21.45
h els assistents podran gaudir del
pop vuitanter de la catalana Núria
Graham, una de les altres actuacions més esperades. La recta final
l'encararà el pop dels vigatans Est
Oest, que faran la seva posada en
escena a partir de les 23.20 h. Passada la mitjanit, l’electro-mestís
de La Sra. Tomasa no deixarà quiet el públic. I a les 2 h de la matinada, Tversky clourà el tercer

La martorellenca Sandra Bautista ha
estat una de les 18 seleccionades (s'havien presentat 110 grups i solistes dels
Països Catalans) per participar en la
fase preliminar del concurs Sona9 de la
revista Enderrock. Bautista actuarà dilluns (19.30 h) a l'Antiga Fàbrica Estrella Damm de Barcelona, juntament amb
Menut, Ushanka i Cuits, amb l'objectiu
de classificar-se per a la semifinal del
concurs. Si es classifiqués, actuaria a
l'Acústica de Figueres, el Mercat de Música Viva de Vic, les Festes de Santa Tecla de Tarragona i el BAM de Barcelona.

Brunzit amb la seva barreja d'estils que toquen el funk, el house i
el chill-wave.
Carrencà es dividirà en diverses
zones: l’escenari principal, la zona
gastronòmica i l'escenari petit.
Com en les altres dues edicions,
el festival aposta per productes de
proximitat, de qualitat, ecològics i
lliures de transgènics, que cuinarà
i servirà el bar La Cúpula.
Es poden comprar entrades anticipades (8 €) i en taquilla (12 €).

MÚSICA

DANSA

Els molletans
Red Velvet, en
directe al carrer

Classe oberta
per aprendre a
ballar Lindy Hop

MOLLET. El duet acústic Red Vel-

MOLLET. L'Escola de Ball Dandi de
Mollet, conjuntament amb l'Ajuntament, munta aquest divendres
(22 h) la primera classe gratuïta
de Lindy Hop a la ciutat. Serà al
Mercat Vell, i els assistents podran
aprendre els passos bàsics del ball
de moda de la mà del mestre Gerard Nevot. A més, Dandi i l'Ajuntament també organitzaran diumenge (12 h) una jam per ballar
Lindy Hop, que tindrà lloc al parc
de les Pruneres i accés lliure per a
tothom que hi vulgui participar.
Es tracta d'un estil de ball en
parelles sorgit als Estats Units a finals de la dècada dels anys 20 com
una derivació del xarleston i que
es balla amb música swing.

19a Setmana
Cultural a Parets

CINEMA

vet actuarà diumenge (de 12 h a
13.30 h) a la plaça Catalunya de
Mollet dins del cicle de concerts
Directe al Carrer. La banda molletana, formada per Mari Carmen
Fernández (veu principal, segona
guitarra, ukulele i percussió) i Ramón Castillo (segona veu, guitarra
principal i ukulele), interpretarà
versions amb una gran varietat de
temes i gèneres.
El concert està organitzat per
l'Associació de Música i Art de Mollet (AMAM), i l'accés serà lliure
amb taquilla inversa, de manera
que un cop acabat el concert els
assistents paguin el preu que considerin que val l'actuació.

PARETS. L'Escola Municipal de Música de Parets organitza del 15 al 18
de maig la 19a edició de la Setmana
Cultural amb tota mena d'activitats.
Dimarts hi haurà escape room, tallers d'ampolles afinades i de percussió urbana, i un concert de piano. Dimecres, l'acte central serà la
botifarrada a la tarda i l'espectacle
L'art del claqué. Dijous serà el torn
d'un taller de música experimental
i altres tallers i espectacles musicals. I divendres clourà a les 20.30 h
cantant cançons tots plegats.

Nou film del cicle
de terror d'AMAM
MOLLET. L'Associació de Música i
Art de Mollet (AMAM) organitza
aquest divendres (21.30 h) una
nova sessió del cicle de cinema de
terror The Picture Show Cineforum. En aquesta edició, la pel·lícula
que es projectarà al Centre Cívic de
Can Pantiquet serà The Loved Ones
(2009), dirigida per Sean Byrne.
L'entrada serà gratuïta, hi haurà
servei de begudes i els assistents
podran portar el sopar de casa.
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LITERATURA SERÀ EN EL MARC DEL DIA DEL CÒMIC GRATIS

Comic Center de
Mollet regalarà
còmics dissabte
MOLLET. La botiga molletana Co-

mic Center regalarà còmics dissabte durant tot el dia. També ho
faran més de 100 botigues d'arreu de l'Estat espanyol amb motiu del Dia del Còmic Gratis, que
enguany celebra la novena edició.
Comic Center (rambla Pompeu
Fabra, 30) hi participarà per segon any consecutiu, de manera
que serà l'única botiga del Vallès
Oriental en fer-ho. Per aconseguir
un còmic gratuït només cal entrar
a la botiga i escollir un exemplar
d'entre els 12 que hi haurà preparats per a l'ocasió –Darth Maul,
Red Sonja, ¡Universo!, El Asombroso Spiderman, La brigada Lincoln

o No es no entre d'altres–.
La propietària de Comic Center,
Ariadna de la Calle, explica que
és "una manera de promocionar la botiga". "L'any passat ho
vam fer i la gent hi va participar
bastant: no només agafaven
el còmic, sinó que també feien
una volta, i molta gent fins i tot
comprava alguna cosa", afegeix.
A més, de la Calle afirma que "hi
ha molta gent que pensa que els
còmics són principalment per
al públic infantil", i assegura que
campanyes com aquesta fan que
la gent "que té una idea equivocada dels còmics" s'hi pugui
apropar i els conegui millor. i

Mollet s'omple de bombolles de sabó

Teatre i dansa s'ajunten a Can Gomà

La comèdia Helado al vino (a la foto), de la companyia Mar Gómez, i Brisa, de la
coreògrafa belga Sophie Thirion, que barregen teatre i dansa, van ser els dos
espectacles que van cloure dissabte al vespre els actes del Dia Internacional de
la Dansa a Mollet. Va ser al teatre Can Gomà. mollet marc barrio

MONÒLEG

S'estrena 'Res em fa major',
amb accent montmeloní
MONTMELÓ. La Sala Polivalent
acollirà diumenge (18 h) l'estrena de l'obra Res em fa major, que
dirigeix la montmelonina Montse
Butjosa, interpreta l'actor Carles
Gilabert i ha produït Pelevin Produccions.
Es tracta d'un monòleg íntim,
directe i ple d'emocions. Gilabert
mostrarà al públic el paisatge
quotidià dels seus somnis i les seves pors, i dels seus secrets i les

seves passions. Tot hi té cabuda
en una mena de collage no etiquetable en què el plaer de dir, ser
vist i ser escoltat són les úniques
pretensions. Res em fa major és
un espectacle que es va escriure
durant molts anys, que fa molts
quilòmetres sense moure’s i que
es crea a si mateix cada vegada.
El preu de les entrades és de 12
€ –entrada general–, 9 € –carnet
jove– i 7 € –jubilats i menors–.

'Mójate' amb Juan Aroca
La segona edició de la Global Bubble Parade a Mollet es va celebrar
dissabte, amb l'organització de Cooperativa Un Toc de Festa. El doctor Bombolla
va encapçalar la cercavila, on també van participar els Morats i els Castellers
fent sonar les seves gralles i tabals. mollet marc barrio

PARETS. El còmic Juan Aroca presenta dissabte (22.30 h) Mójate conmigo
a la Sala Basart Cooperativa. Es tracta d'un espectacle escrit i interpretat
pel mateix Aroca amb l’únic objectiu que el públic es peti de riure. Amb
un estil directe que connecta amb el públic des del primer moment, l'humorista sol improvisar en cada funció, però no faltaran els temes d'actualitat política i social, ni la seva guitarra per acabar l'espectacle.

TEATRE

'Stop!' tractarà la
violència de gènere
amb alumnes d'ESO
Els alumnes de 3r d'ESO de
l'IES Torre de Malla de Parets
gaudiran dimecres (12 h) del
teatre-fòrum Stop! al teatre Can
Rajoler. L'obra la representen
joves del municipi que, sota la
direcció de Padi Padilla i amb
el suport del Servei de Joventut
i del Casal de Joves Cal Jardiner,
representaran una obra que
tracta la violència de gènere.

'La casa de
Bernarda Alba',
a la Sala Fiveller

El clàssic del poeta i dramaturg
Federico García Lorca La casa
de Bernarda Alba es representarà diumenge (18 h) a la Sala
Fiveller de Mollet a càrrec de la
companyia Antzoki Teatteri.

INFANTIL

Versió musical i de
titelles de 'La rateta'
La companyia Campi qui pugui
portarà diumenge (18 h) l'espectacle musical i de titelles La
rateta. Serà al teatre Can Rajoler de Parets –dins del cicle
Rialles– on la Kate coneixerà la
història de la rateta presumida.

El Petit Casal rep
Faustí el Rondallaire

Faustí el Rondallaire serà diumenge (11 h) al Jardinet de Mollet per explicar històries per
viure i contes per somiar. Com
en la resta d'espectacles infantils del Petit Casal, el preu de
l'entrada és de 8 euros per família, que inclou vermut-refrigeri.
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GARBUIX

ARTS ESCÈNIQUES EL MUNTATGE MUSICAL QUE RECORDA LA HISTÒRIA REMENÇA DE LA POBLACIÓ SERÀ EL 26 DE MAIG

La il·lustradora Pilarín Bayés
apadrina La Remençada 2018

Mollet dedica
una setmana
d'actes a la
seva gent gran

La cinquena edició de l’espectacle musical incorporarà tres escenaris estables
MONTORNÈS. La cinquena edició
de La Remençada de Montornès. El
gran musical del Vallès es realitzarà
el proper 26 de maig (18 h) i comptarà amb algunes novetats rellevants. I és que, a diferència de l’any
passat, quan el musical es va desenvolupar en dos espais diferents
(l’aparcament situat al carrer Francesc Layret i la plaça Pau Picasso),
enguany s’incorporen tres escenaris estables amb la intenció de definir de manera permanent l’espai
on s’interpretarà la representació.
El primer escenari serà la plaça
dels Remences, on s’interpretaran
els dos primers actes, l’incendi
dels pallers i la fugida de Bartomeu Sala després que es negui a
cedir la seva filla com a minyona
per al castell. El tercer i el quart
acte, dedicats a la revolta i a l’atac
de Montornès per part de la Diputació, s'interpretaran en un escenari ubicat al carrer Major, a tan
sols uns metres del primer escenari. I finalment, els dos últims actes, que inclouen les negociacions
i la victòria remença, es representaran a la plaça Pau Picasso.
Guida Gómez, membre de la
Remençada, ha explicat que “es
pensa que aquests seran els
tres escenaris definitius de la
Remençada, ja que el musical
compta amb tres situacions ben
diferenciades”. Gómez també ha
dit que enguany destaca el treball
amb els actors, i és que “els assajos s’han enfocat d’una manera
més madura i professional per
part del director, possiblement
perquè després de cinc anys els

arxiu

A ESCENA Un dels moments de la representació que recorda la història dels remences a Montornès
actors també es troben en un
nivell més avançat”.
Sota la direcció de Toni Figuera,
hi participen més de 80 actors i
actrius. A més, s’ha ampliat en tres
el nombre d’infants que formen
part de l’escena del mercat, “un
fet que ens agrada molt. El que
és desitjable és anar creant un
planter de criatures i joves que
vagi pujant”, ha explicat Gómez.

Pilarín Bayés, padrina

La Remençada continua la iniciativa encetada durant la passada
edició de comptar amb una padrina d’honor que ajudi a promocionar aquest espectacle. En aquesta
ocasió, la dibuixant de Vic Pilarín
Bayés agafarà el relleu de la cuine-

ra barcelonina Ada Parellada.
A més, el macromusical històric
té la voluntat de seguir sumant esforços i involucrant els veïns i veïnes del municipi. És per això que
enguany han comptat amb noves
col·laboracions, una de les quals la
dels alumnes del Pla de Transició
al Treball (PTT), que s’han encarregat de fer els pallers de la primera escena i han ajudat a millorar
l’escenografia de l’espectacle.
D’altra banda, l’Escola d’Hoteleria del Vallès Oriental també ha
participat durant la presentació de
l’espectacle servint una degustació
de salat i durant els dies propers
a l’esdeveniment ho farà oferint
un menú especial amb productes
medievals. D'altra banda, tampoc

no hi faltarà la coca i el pa de la Remençada. Els forns i pastisseries
de Montornès es tornen a sumar a
la festa oferint aquests productes
que ja s’han convertit en un dels
elements gastronòmics més esperats de l’esdeveniment cultural.

Aliances remences a Girona

Enguany, una delegació de membres de La Remençada visitarà la
Festa Remença de la Vall de Llémena, un conjunt de pobles de
les comarques gironines que ja fa
gairebé una dècada que celebren
aquesta festa i que han començat a establir relació amb l’entitat montornesenca. Serà el 20 de
maig, just el cap de setmana abans
de La Remençada. i a.ansia

MOLLET. Del 14 al 21 de maig

l'Ajuntament, en col·laboració
amb les entitats de gent gran de
la ciutat, organitza el Per molts
anys!, un programa farcit d'activitats diverses i gratuïtes. L'edició
d'enguany arrencarà dilluns (18
h) a La Marineta amb la inauguració de l’exposició En sintonia! La
ràdio i la tele a la nostra vida. Els
dies 15, 17 i 21 de maig es faran
els espectacles de playback a Can
Gomà i el 16 de maig, l’actuació
de teatre al Mercat Vell. Abans de
la representació teatral, es farà
l’acte de reconeixement a les persones de Mollet que aquest 2018
celebren 100 anys. Un altre dels
actes destacats és Redescobrint
Gallecs, una caminada orientativa
per Gallecs el dijous 17 que finalitzarà amb un esmorzar saludable.
Al total d’activitats de programa
hi participen més de 450 persones de més de 55 anys. i
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CULTURA POPULAR

LA MÚSICA VA PROTAGONITZAR L'ACTE DE LA LLAGOSTA
marc barrio

Segona preliminar
del 35è concurs
de Cante Jondo
de la Llagosta
Dissabte arriba la segona semifinal del 35è concurs de Cante Jondo
de la Llagosta. A partir de les 19 h,
actuaran els cantaors Xavi Rueda,
Edgar Rodero, Rafael Fernández,
Ismael Cabrera, Toni Rodríguez
i Rafa Bueno amb l'objectiu de
classificar-se per a la final del 9
de juny. Serà al Centre Cultural de
la Llagosta. No serà fins que acabi
la quarta preliminar, el 2 de juny,
quan s'anunciaran els finalistes
de les rondes. Dissabte passat ja
van competir David Barco, Blas
Maqueda, Antonio Malagueño,
Antonio Ramírez, Fran Atoche i
José Antonio Escribano.

Música i menjar per la Cruz de Mayo
L'Asociación Rociera Andaluza de la Llagosta va celebrar dissabte la Cruz
de Mayo amb una missa rociera i actuacions musicals (a la foto) i de ball.
Aquest diumenge (14 h) serà el torn de la Casa de Andalucía, que ho
celebrarà amb un potaje rociero al Centre Cultural. Després del potaje, hi
haurà actuacions de ball. A Martorelles, la Unión Cultural Andaluza també
celebra la Cruz de Mayo amb un festival flamenc dissabte (18 h) i amb una
missa rociera amb degustació de choripán diumenge (12 h).

EXCURSIONISME LA PLUJA NO VA ATURAR LA CAMINADA
miquel portell

La cursa Piolet va esgotar els tiquets
La caminada popular Piolet de Parets es va celebrar diumenge al matí amb
uns 500 participants –es van esgotar totes les inscripcions–, sota la
organització del Centre Excursionista de Parets (CEP). Arreu dels 13,5
quilòmetres d'aquesta cursa no competitiva –adreçada a tots els públics–,
els participants van poder descobrir l’entorn més proper de Parets, bona
part del qual és a Gallecs. Tot i la pluja, la caminada es va fer amb normalitat.

EL TEMPS

per

divendres 11

dissabte 18

=
diumenge 25

=

Felip Comas

Pausa momentània en
aquest maig tan mogut
meteorològicament, amb
un dia serè, assolellat i
calorós al migdia.
Torna la inestabilitat,
amb el pas d’un front que
a la tarda vespre podria
portar ruixats de forta
intensitat.

Restes de núvols i potser
algun ruixat a primera
hora, per anar aclarint-se
paulatinament fins a deixar el cel serè a la tarda.

El CAM de Parets
projecta dos
documentals de
l'alpinista Arias
Al local del Club d'Activitats de
Muntanya (CAM) de Parets es
projectaren dijous (20 h) dos documentals protagonitzats per l'alpinista Xavi Arias: Se7 i Lhotse, el
fill gran. En aquests vídeos es podrà veure l'experiència d'Arias,
que ha fet la meitat dels vuitmils
(els cims d'almenys 8.000 metres
sobre el nivell del mar) que hi ha al
planeta –7 de 14–. En paraules del
CAM, l'alpinista ha assolit les seves
fites "amb humilitat i sense el rebombori que altres sí que fan".
En acabar les projeccions, hi haurà
un col·loqui amb el mateix Arias, i
també es podrà comprar el llibre
Emocions infinites, de Jordi Viader,
que relata la trajectòria d'Arias.

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

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

Mín. * Temp.

Pluja (l/m2)

Cop màx. vent

DIJOUS, 3

22ºC

9ºC

17ºC

3

27 km/h SSW

DIVENDRES, 4

20ºC

12ºC

20ºC

Inap.

3 km/h WSW

DISSABTE, 5

21ºC

14ºC

20ºC

1,6

13 km/h SSW

DIUMENGE, 6

23ºC

12ºC

20ºC

4,8

21 km/h NE

DILLUNS, 7

24ºC

16ºC

19ºC

-

23 km/h SE

DIMARTS, 8

25ºC

15ºC

19ºC

Inap.

26 km/h ENE

DIMECRES, 9

22ºC

13ºC

18ºC

0,6

21 km/h SE

TRADICIÓ

Torna la caminada
43a Ballada de
de les Dones Hedera Gitanes a Parets
La tradicional caminada popular
de Sant Fost, que organitzen les
Dones Hedera, torna aquest diumenge. Les inscripcions són de 5
€ per als majors de 3 anys –els
més petits no paguen–, i es poden fer a la sala d'exposicions de
l'Ateneu fins aquest divendres
de 16 h a 20 h. En la caminada es
recollirà llet per a Càritas.

CULTURA POPULAR

Diumenge se celebra la 43 edició
de la Ballada de Gitanes de Parets,
que alhora serà el 6è Memorial
Pere Parera, amb la participació
de les colles de Santa Eulàlia de
Ronçana, Llinars, Castellar i Mollet, a més de la local, de Parets.
Serà a les 11 h a la plaça de la Vila.
En cas de mal temps, es farà a les
17 h al pavelló d'esports.

Manyacs i els gegants de la Llagosta
actuaran al Circuit per la Fórmula 1
La Colla Gegantera de la Llagosta té una important sortida aquest cap
de setmana. Serà al Circuit de Barcelona-Catalunya amb motiu del
Gran Premi de Fórmula 1 que se celebra a Montmeló. Hi portaran els
gegants i gegantons del municipi per participar en l'amenització de
l'espai Family Village –situat a l’antic heliport i a la zona del bosquet–, amb activitats per a tota la família.
El Circuit, a més, acollirà el cap de setmana una trobada castellera
durant la celebració del Gran Premi de Fórmula 1, en la qual participarà la colla paretana dels Manyacs. Aprofitant l’impacte internacional
que té el Mundial d’automobilisme, es vol que l’esdeveniment serveixi
per mostrar al món els castells –Patrimoni Immaterial de la Humanitat
per la Unesco–. I per això els Manyacs fan una crida perquè se sumi el
màxim possible de nous membres per fer pinya. Els participants rebran una gorra, taps per les orelles i esmorzar i dinar gratuïts els dos
dies d’actuació.

LITERATURA

Lliurats els premis
'La Font de la Teula'

Es presenta el llibre
'Más allá de París'

El tercer concurs de narrativa
curta La Font de la Teula de Santa
Maria de Martorelles va premiar
vuit relats: Sònia Sureda (1a)
i Oscar Sánchez (2n) a sènior;
Txell Danés (1a) i Mar Tejada
(2a) a cicle superior; Aniol Escartín (1r) i Bruna Avilés (2a) a cicle
mitjà; i un empat a cicle inicial
entre la parella Jana Besora-Júlia
El Kachaoui i Queralt Danés.

La Biblioteca de la Llagosta ha
convidat l'escriptora Araceli de
Luna –veïna del municipi durant
més de 30 anys– per presentar el
seu llibre Mas allá de París. A Margot, la protagonista, comencen a
passar-li diversos fenòmens i rebre trucades, missatges, somnis i
objectes estranys. Quan apareix el
noi dels ulls grisos en el seu camí
a París tot prendrà un altre rumb.

La biblioteca Can Mulà de Mollet ofereix aquest divendres
(17.30 h) un taller multimèdia
de fotopoemes adreçat a infants
d'entre 6 i 10 anys.

La rambla Balmes acull dissabte
durant tot el dia la sisena Fira del
llibre de segona mà de Mollet. En
cas de pluja la fira es faria de 8 a
14 h al Mercat Vell.

6a Fira del llibre
Taller de
de segona mà a
fotopoemes a la
biblioteca Can Mulà la rambla de Mollet

ROL

Ludus Historiae organitza la segona jornada
de jocs dedicats a 'Star Wars' a Montmeló
L'entitat de jocs de rol Ludus Historiae de Montmeló organitza aquest
dissabte la segona jornada de jocs dedicada a Star Wars, que enguany
s'amplia fins a la tarda gràcies a l'èxit de participació de la primera
edició celebrada el 2017. Tot plegat es farà a la Sala Polivalent, que
es convertirà en l'escenari de diferents jocs de simulació i de rol al
voltant de la coneguda sèrie cinematogràfica Star Wars.
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RESERVA TAULA

Guia de restaurants
LA LLAGOSTA
LA TROBADA
Tapes i entrepans
Av. Onze de Setembre, 31
93 156 75 16
VOSTRA VITE
Restaurant pizzería
Estació, 7
93 560 24 82
MARTORELLES
CAN RAIGUER
Cuina tradicional
Fenosa, nau 21
93 579 49 66
EL JOGLAR
Rostisseria - Braseria
Joan XXIII, 2
93 570 74 96
MOLLET
ANALÒGIC
Vins, tapes i entrepans
Anselm Clavé, 11
93 544 50 81
BEUMALA
Cuina casolana

Roger de Llúria, 7
93 593 08 21
CAL MARFÀ
Cuina casolana
i tradicional
Prat de la Riba, 13
93 593 00 04
CASA GERARDO
Cuina de mercat
Del Sol, 75
93 544 07 88
CERVECERIA RÍVOLI
Tapes casolanes
i menú diari
c. Agricultura, 9
93 570 57 57
CHINA TOWN
Cuina xinesa
Av. Burgos, 61
93 570 66 46
93 511 34 83
EL BODEGÓ
Tapes i cerveses
Berenguer III, 6
655 759 785
EL GARBÍ
Entrepans i tapes

Pompeu Fabra, 20
93 593 49 28
EVA
Cuina tradicional
Avda. Gaudí, 62
93 593 21 16
KENFIR
Braseria
Joaquim Mir, 57
93 570 85 93
LA LLAR D’EN TARIEL
Braseria - Cafeteria
Pompeu Fabra, 42
93 570 05 46
LA MARIETA
Cuina Mediterrània
Plaça de l’Esglèsia, 9
93 593 31 83
LES PRUNERES
Cuina casolana
i tradicional
La Pau, 48
93 593 38 69
LLEVATAPS
Cuina casolana
Pompeu Fabra, 40
93 570 10 12
PITAPES
Vermuts i tapes d'autor
Jacint Verdaguer, 6
93 593 72 22

MONTORNÈS
BELLA LUNA
Pizzeria
Onze de Setembre, 3
93 750 31 16
PARETS
MOLÍ DE VENT
Cuina casolana
Garbí, 17
93 562 16 34
LLEVANT PARK
Entrepans especials
Tenes, 1
93 562 14 28
SANT FOST
CASTANYERS
Cuina catalana
Camí Castanyers, s/n (La
Conreria)
93 593 00 42
EL XARAGALL
Cafeteria - Catering
Plaça de la Vila, 2
644 44 36 08
LA MASIA DE PEDRA
Cuina tradicional
B-500 direcció ctra.
Badalona, 183-185
93 570 64 12

ESPECIALITAT EN
TAPES CASOLANES
Tapes variades · Menú diari
Menú cap de setmana · Plats combinats
c. Agricultura, 9 · Mollet · Tel. 93 570 57 57
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