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EN PORTADA

Gallecs: una
convivència
gens fàcil
per preservar
el medi ambient

s.c.

MEMBRES D'ESPAI GOS Toni García i Cisco Falip amb un tros d'amiant localitzat en un camí de Gallecs
GALLECS. El passat mes de juny,
l'Ajuntament de Mollet va engegar una campanya de civisme per
a animals de companyia a Gallecs
amb un comunicat que ha portat
cua. L'escrit deia: "Un dels comportaments incívics més habituals, i amb més incidència al
medi ambient i a les persones,
és que els gossos vagin deslligats. Aquesta conducta provoca un impacte negatiu a la
fauna salvatge i als conreus de
Gallecs, a més de causar greus
molèsties a la ciutadania que
gaudeix de l’entorn natural".
Arran d'això, el col·lectiu Espai
Gos Mollet es va sentir atacat i per
això, en veu de Toni García i Cisco Falip, contradiu el consistori i
denuncia altres aspectes "que sí
que malmeten Gallecs".
Sobre el comunicat de l'Ajuntament, García afirma que "des de
la plataforma som els primers
en defensar el medi ambient"
i que "normalment els gossos
van lligats a Gallecs. La normativa ens obliga a portar els gossos lligats i l'hem de respectar
fins que no canviï".
Tot i això, Falip es pregunta:
"Com hem de portar el gos lligat
a Gallecs quan no hi ha ningú,
un divendres a les 8 del matí,
per exemple?". I afegeix: "Sóc
el primer que un dissabte o un
diumenge al camí de la Riera,
que semblen les Rambles, porto
el gos lligat per seguretat fins i
tot del mateix gos, però hauria
de sortir d'un mateix, no pot ser
que es prohibeixi tot".

Presència d'amiant als camins
Més enllà de les seves valoracions
sobre l'accés de les mascotes a
Gallecs, Espai Gos Mollet demana
"que entre tots puguem posar
el nostre granet de sorra" i "en
comptes de tirar les culpes a
algun col·lectiu específic, mirar
realment quins problemes hi
ha i posar-nos d'acord entre el
Consorci de Gallecs, els ajuntaments i les plataformes i associ-

acions de l'entorn" per evitar-los
i solucionar-los.
En aquesta línia, García i Falip
mostren alguns dels elements
que, per al col·lectiu, realment
malmeten Gallecs, com la presència de restes d'amiant arreu dels
camins, un material amb una confirmada perillositat per a la salut.
Des del Consorci de Gallecs, però,
asseguren que ja retiren amiant

L'empresa Gsis-Verd, els
ajuntaments i algunes
persones penades treballen
en la neteja de l'espai

"quan es fan les intervencions
de desmuntatge i enderrocs
d’annexes de les edificacions
que presenten un problema
de seguretat per als usuaris" i
també es netegen les zones on es
detecten restes de fibrociment.
Concretament, per a la retirada
de 100 metres quadrats d'amiant
s'inverteixen 2.673,75 euros.

Arbres secs i morts

El col·lectiu Espai Gos, a més, lamenta que hi hagi molts arbres
secs i morts arreu de l'espai rural.
Però el Consorci no considera la
situació actual un problema, perquè tenen una funció biològica:
"Els arbres secs dempeus tenen
un gran atractiu per als picots
que hi excaven els nius, els
quals poden ser reutilitzats per
altres espècies". A més, apunten
que "la fusta morta atrau i fa
proliferar multitud d’invertebrats (escolítids, tèrmits, etc.),
que tan importants són en el
cicle de la descomposició de la
fusta i com a recurs tròfic per
als ocells grimpadors (picots,
pica-soques, etc.)".
Tanmateix, es contempla dins
del pressupost la retirada dels arbres amb perill de caure. De fet, la
gerent del Consorci, Gemma Safont, explica que darrerament han
tallat set arbres grans a prop de

s.c.

Can Beira, en el camí de la Torre
de Malla i en el camí de l'Església.

Plaga de conills

La plaga de conills també malmet
Gallecs, però no és res nou. Ja fa
anys que el Consorci hi treballa
per combatre-la, però en aquest
cas Falip considera que hi ha un
problema de neteja que provoca la
seva proliferació: "Si no tens els
camps nets i no te'n preocupes,
hi entraran conills i rates".
Pel que fa als conills, Safont explica que n'extreuen "2.000 exemplars l'any que es capturen amb
fures i que es porten a altres indrets". I sobre la suposada manca
de neteja, la gerent assevera que,
entre d'altres, s'inverteixen 17.666
euros cada dos anys perquè l'empresa Gsis-Verd –d'integració laboral per persones amb discapacitat
intel·lectual– porti a terme tasques
de neteja setmanalment. A més,
"mensualment es fan retirades
d’abocaments com palets, runes
o tanques", i aquesta retirada dels
voluminosos i dels abocaments incontrolats es realitza amb la col·laboració dels ajuntaments.
Per últim, i seguint el fil d'evitar
la brutícia a l'espai, el Consorci
també manté un conveni de col·
laboració amb el Departament de
Justícia de la Generalitat de Catalunya "per proporcionar activitats adequades per a l’execució
de la pena de treballs en benefici de la comunitat". Així que
entre dues i quatre persones per
setmana realitzen un suport a les
tasques de neteja, principalment
de la brossa petita (mocadors de
papers, ampolles de plàstic, etc...).
Després de comunicats, queixes
i respostes, per mantenir la convivència entre les 800.000 persones
que visiten Gallecs anualment amb
els residents i la defensa del medi
ambient segurament caldrà que els
diferents col·lectius que en fan ús
puguin seure tots plegats amb el
Consorci i els ajuntaments per trobar el millor encaix. sergio carrillo

ARBRES MORTS Des del Consorci consideren que tenen una funció biològica
ajuntament de mollet

CAUS DE CONILLS Fa anys que es treballa per acabar amb les plagues
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SOCIETAT

Més fons per a la lluita contra el càncer

Nou jutge de pau a la Llagosta

El Consorci Besòs Tordera ha lliurat la recaptació aconseguida en la 17a
Bicicletada del Besòs, celebrada el 30 de juny, a dues entitats dedicades a
la lluita contra el càncer: Oncovallès, de suport a malalts i familiars, i
l’Hospital Sant Joan de Déu, que fa recerca en la lluita contra el càncer
infantil. Les dues entitats han rebut 4.250 euros cadascuna.

L'Ajuntament de la Llagosta ha proposat
José Manuel Blázquez Jiménez com a nou
jutge de pau. Anteriorment, Blázquez
era el jutge suplent i substituirà David
Pedrola, que n'era el titular.

MEDI AMBIENT ES PORTARAN A TERME DIVERSES ACCIONS PER REDUIR LA CONTAMINACIÓ

L’Ajuntament de Mollet
decretarà l’emergència
climàtica a partir del 2020
ARXIU

MOLLET DEL VALLÈS. L’Ajuntament

de Mollet ha anunciat que decretarà l’emergència climàtica a la ciutat
a partir de l’1 de gener de 2020, fet
que comportarà més d'una desena
de mesures, com l'ampliació del
nombre de zones 30 i de vianants
amb l’objectiu de crear més àrees
de baixes emissions.
També es pretén continuar renovant progressivament la flota
de vehicles municipals fins arribar
al 100% de vehicles d’energia verda; ampliar els punts de càrrega
elèctrica a la ciutat; desenvolupar
campanyes de sensibilització, formació i foment de la cultura energètica a la ciutat; fomentar l’autoconsum elèctric als habitatges,
als polígons conjuntament amb el
món empresarial i també als equipaments municipals per millorar
l’eficiència energètica i apostar
per la contribució mediambiental;
difondre bonificacions fiscals municipals per al foment de l’eficiència energètica –vehicles ecològics,
rehabilitació energètica d’edificis
i projectes d’autoconsum energètic–; incloure a la redacció del Pla
d’Ordenació Urbanística de Mollet (POUM) mesures que previnguin la sostenibilitat i l’eficiència

ZONES 30 S'ampliaran per crear més àrees de baixes emissions
energètica a les construccions i
els espais públics; aprofundir en
la implantació d’accions d’eficiència energètica en les instal·lacions
i serveis municipals prioritzant
canvis d’hàbits per reduir el consum energètic; introduir millores
en el Pla d’acció d’energia sostenible de la ciutat per contribuir a
la reducció del canvi climàtic i a
l’eficiència energètica; o potenciar
la mobilitat de baix impacte ambiental amb la creació d’una xarxa
de circuits saludables i itineraris
per fer a peu i amb bicicleta, entre

Carrer Raval, nº 2 - Parets del Vallès
Horari: Dll. a Dv. 10 a 13 h i de 16.30 a
20.30 h Dissabtes visites concertades

681 25 48 27

d'altres.
Amb aquesta iniciativa, l’Ajuntament de Mollet "referma el seu
compromís en la lluita contra
la crisi climàtica i la defensa de
les actuacions a nivell local" per
assolir, entre d’altres, el compromís de la Unió Europea de reduir
l’any 2030 les emissions de gasos
d’efecte hivernacle (en relació als
nivells de 1990) com a mínim en
un 40% i arribar, també com a mínim, a una quota del 27% d’energies renovables i de millora de
l’eficiència energètica.

IMPOSTOS

EMPRESES

L'ADHEC demana
al Congrés que
es rebaixi l'IVA de
les perruqueries

MasterCold,
en un programa
de creixement
empresarial

MOLLET. El molletà Lluís Farré,

MOLLET. El partner molletà Grup

president de l'Associació d'Autònoms Dones i Homes Emprenedors de Catalunya (ADHEC), ha
assistit aquesta setmana al Congrés dels Diputats com a membre
de la Plataforma de Perruquers
Units d'Espanya –també hi eren
altres membres de Bizkaia, Astúries, Talavera i Saragossa–. Tots
ells van ser rebuts per Rafa Mayoral (Unidas Podemos), Guillermo
Antonio Meijon (PSOE) i Bernat
Tresserras (ERC).
La plataforma exigeix que es rebaixi l'IVA del sector almenys a un
10% –des del 2012 està al 21%,
però abans estava al 8%–. També
vol que es reguli la formació en
el sector, així com unificar la llei
higiènico-sanitària i el reconeixement de les malalties laborals.
Des d'ADHEC asseguren que
"les impressions han sigut positives", que els polítics han estat
"molt receptius" i que tornen de
les reunions amb la promesa de
continuar la feina engegada a partir del setembre i que es crearan
unes comissions de treball un cop
ja hi hagi un govern establert.
D'altra banda, des de la sectorial de perruqueries de l'ADHEC
s'ha engegat una recollida de signatures arreu de Catalunya, precisament per aconseguir abaixar
l'Impost sobre el Valor Afegit.

Finques Jover és una immobiliària
especialitzada en el sector, actualment
ubicada a Parets del Vallès. Amb una cartera
d’immobles a la zona del Vallès Oriental i
amb una sòlida implantació en el mercat per
poder oferir-li les millors oportunitats de
compra i lloguer. Disposem de departament
financer, arquitecte i tot el necessari perquè
no hagi de preocupar-se per res.
Fem els seus somnis realitat!

MasterCold, dedicat al servei de
manteniment integral d'instal·
lacions, ha estat seleccionat per
participar en la vuitena edició del
programa Accelera el Creixement.
Aquest programa, ubicat al Mollet
Hub, està gestionat per l’Ajuntament de Mollet del Vallès i impulsat per la Diputació de Barcelona i
la Micro, Petita i Mitjana Empresa
de Catalunya (Pimec).

Unió d'esforços

Aquest programa d’acompanyament empresarial es basa en què
empresaris i treballadors uneixin
esforços per col·laborar amb experts en creixement empresarial, tal i com s’està fent al Mollet
Hub. Ho fa en aspectes com ara
millorar serveis o productes que
ja s’ofereixen o crear-ne de nous,
formar directius per millorar la
gestió, trobar nous mercats online, adquirir clients internacionals o abordar el procés de transformació digital.
Al llarg dels darrers 8 anys,
17 empreses presentades per
l’Ajuntament de Mollet del Vallès
han estat seleccionades per participar en aquest programa de
creixement empresarial. En l’edició d’enguany, en total, han estat
seleccionades 50 empreses de la
província de Barcelona.

dV, 26 juliol 2019

5

6

dV, 26 juliol 2019

SUCCESSOS UN VEHICLE QUE VA SALTAR LA MITJANA VA TOPAR AMB EL JOVE, QUE ANAVA EN MOTO

OBRES L'AJUNTAMENT DE PARETS EXIGEIX COMPLIR ELS HORARIS

Un veí de Lliçà de Vall mor en
un accident a la C-17 a Mollet

Requeriment perquè les
tasques a l'antiga Bendix es
facin entre les 8 h i les 22 h

SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT

MOLLET. Un jove de 25 anys veí de

Lliçà de Vall va morir aquest dimarts a la nit en un accident a la
carretera C-17 a l'altura de Mollet
del Vallès.
Segons ha explicat el Servei Català de Trànsit, l'accident es va produir cap a les 22 h al punt quilomètric 11 de la carretera –a l'altura del
túnel de Mollet– quan dos turismes
que circulaven en sentit sud van
topar. Com a conseqüència de la
topada, un dels vehicles va saltar la
mitjana i va xocar contra el motorista que circulava en sentit nord.
Al lloc dels fets s'hi van traslladar
cinc dotacions de Bombers, tres
ambulàncies del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) i cinc dotacions de Mossos d'Esquadra. La via
es va tallar en els dos sentits de la
marxa i va anar recuperant la nor-

PARETS. Darrerament, els propie-

ACCIDENT MORTAL Es va produir dimarts al túnel de Mollet
malitat progressivament fins que
a les 2 de la matinada va quedar
oberta totalment.
A més de la víctima mortal, el

ES VAN TROBAR EL DESFIBRIL·LADOR SOBRE LA TEULADA
marc candela

SEM va atendre altres dues persones ferides lleus que van haver de
ser traslladades a l'Hospital de Mollet i a la Vall d'Hebron.

Durant el cap de setmana es van produir diverses "bretolades" –segons
ha definit l'alcalde, Marc Candela,– en diversos equipaments públics de
Martorelles. Una d'elles va ser una pintada –a la imatge– al centre cívic
Cal Safareig, a Can Sunyer. A més, el Celler de Carrencà en va patir les
altres dues accions incíviques. Concretament, es van trobar el
desfibril·lador a la teulada de l'edifici i també es van fer una pintada a la
paret exterior. Sobre tot plegat, Candela assegura que "ambdós actes
costaran centenars d'euros per reparar, diners de tots i cadascun dels
veïns i veïnes de Martorelles". I per això demana que si algú "quelcom
que tingui a veure amb aquests fets" els comuniqui al consistori. Això sí,
també assegura que "en un dels casos tenim proves de qui ha estat".

l'empresa que es troba realitzant
el moviment de terres a l'avinguda
Catalunya 136-138, per tal que realitzin els treballs dins de l'horari
establert en l'ordenança municipal, concretament "en dies laborables entre les 8 h i les 22 h".
En el document, el consistori ha
recordat a l'empresa que "l'obra
haurà de dur-se a terme només
en dies laborables i en un horari que no pertorbi el normal
descans dels veïns".
A més, no només els ha exigit
el compliment dels horaris, sinó
també a què es comprometin per
escrit a fer un compliment estricte dels horaris, i a què incloguin
un cronograma de treball on s'indiquin els horaris de treball, les
fases i el termini d'aquestes.

MEDI AMBIENT CONCRETAMENT, AL LLAC DE L'AVINGUDA FRANCESC MACIÀ

Es capturen 221 exemplars de
fauna exòtica en sis mesos a Parets
PARETS. Durant el primer semes-

"Bretolades" a Cal Safareig i a Carrencà

taris dels solars on era l'antiga fàbrica Bendix han tornat a engegar
unes tasques per descontaminar el
sòl, tal com avançava el diari Som
Parets, en unes actuacions que no
tenen cap relació directa amb el
desenvolupament del projecte urbanístic previst a la zona.
Tanmateix, l'horari en què està
treballant la maquinària no acaba
de convèncer els veïns, i és per
això que arran d'unes queixes fetes arribar a l'Ajuntament, el govern ha demanat que es canviïn
els horaris de feina.
De fet, la Policia Local ha constatat que les obres no s'estan fent
complint les condicions d'horaris
pactades, així que l'Ajuntament de
Parets ha enviat un requeriment a

tre de l'any, el Grup de Recerca
de l'Escola de la Natura (GRENP)
ha retirat 221 exemplars de fauna exòtica al llac de l'avinguda
Francesc Macià: 23 tortugues originàries del nord i sud d'Amèrica,
2 tortugues d'origen asiàtic, 152
peixos originaris de nord Amèrica, 35 peixos d'origen asiàtic, 8
ànecs domèstics i 1 oca domèstica. Tot plegat, en una actuació
emmarcada en el projecte Parets
lliure d'espècies invasores, que
pretén alliberar les bases i llacs
d'aquestes espècies per afavorir
un equilibri natural amb la fauna
autòctona.
Els animals retirats han estat
traslladats al Centre de Recuperació de Fauna Salvatge de Torreferrussa. Els catalogats com a
exòtics no invasors romandran

a les instal·lacions de l'escola
de la Natura de Parets, els ànecs
domèstics han estat traslladats a
una granja escola del Lluçanès, i
les espècies autòctones es retornaran al llac.
Després de tres anys de control
de les espècies invasores, s'ha pogut constatar la recuperació de la
fauna autòctona, com ara libèl·lules, nedadors d'esquena, cavallets
del diable o granotes verdes, que
són predadors naturals de les
larves de mosquit i reguladores
de les poblacions d'invertebrats.
L’existència d’aquests animals
s'havia vist afectada per les espècies exòtiques que són els seus
depredadors.
Des de l’Escola de la Natura recorden que es pot col·laborar en
el bon estat de les basses i llacs
del municipi i no abandonar cap

animal. En el cas que algú tingui
alguna d’aquestes espècies, es pot
portar a l’equipament de l’Escola
de la Natura, a on es faran càrrec.
D'altra banda, l'Ajuntament
també ha posat en marxa actuacions per a la prevenció de la propagació del mosquit tigre. Una de les
pràctiques que s'ha dut a terme
darrerament per part del GRENP
en col·laboració amb el Centre de
Recuperació de Fauna Salvatge
de Torreferrussa i l'Escola de la
Natura, ha estat l'alliberament de
160 orenetes i 6 falciots en diferents espais, aus que s'alimenten
d'insectes. Com a mesura preventiva, s'han iniciat tractaments als
embornals, a punts d'aigua estancada com ara espais humits, basses o pous, entre d'altres, per evitar la posta d'ous i el creixement
de les larves del mosquit tigre.
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CONSULTORI
MÈDIC
ESTILS DE VIDA I SALUT A L’EDAT ADULTA
Com és que m’engreixo menjant el mateix?
Moltes persones consulten a l’especialista en nutrició perquè
a mida que fan anys els costa cada vegada més perdre pes
o s’engreixen menjant cada cop menys.
Això té una explicació molt fàcil, el metabolisme basal (les
necessitats energètiques diàries en repòs) es va alentint a
mida que anem cumplint anys.
Quines causes estan implicades en l’augment de pes amb
l’edat?
1. La intensitat de l’exercici físic que es fa és cada cop menor
i menys freqüent, si no és que es deixa de fer completament. El sedentarisme és un dels principals factors sobrevinguts a la disminució de la despesa calòrica.
2. A la reducció de la massa muscular pròpia de l’edat, s’hi
afegeix la manca d’exercici físic, que també genera una
pèrdua de massa muscular, a part d’esdevenir una de
les causes de l’osteoporosi. Com menys massa muscular,
més reducció del metabolisme basal, i més acumulació de
greix corporal (sobre tot greix visceral) amb els efectes
colaterals que suposa per la salut, com les malalties cardiovasculars i la diabetis.
3. Els canvis hormonals en els diferents cicles vitals varien i,
en el cas particular de les dones, quan arriben a la menopausa, fan un canvi hormonal brusc que disminueix molt la
despesa calòrica basal. Això implica que hi ha d’haver un
reajustament en la ingesta calòrica (a la baixa) i en el nivell
d’exercici físic (a l’alça). Habitualment passa el contrari.
4. El canvi en els hàbits alimentaris, menjant més quantitat
d’aliments preparats o processats per la falta de temps
de cuinar o per més àpats socials amb amics i feina, també
influeix en l’increment de pes. Tanmanteix, la ingesta d’alcohol aporta calories buides de nutrients i que suposen un
afegit calòric addicional important.
5. Canvis en els hàbits de dormir, amb menys hores de descans, que provoquen alteracions de les hormones reguladores de la gana, de l’estat d’ànim (ansietat/depressió) i
de la retenció de líquids i greixos.
6. L’aparició de malalties i els seus tractaments farmacològics, tant físiques com mentals, que provoquen trastorns
del metabolisme del sucre (diabetis) i dels greixos (hiper-

Dra. Anna Casas

Directora de l’IMBV

colesterolèmia, hipertrigliceridèmia) i, per tant, acumulació
de greix.
7. L’increment de patologies traumatològiques (fractures,
artrosi, hèrnies discals, etc.) i reumatològiques (artritis, àcid
úric, etc.) que provoquen dolor i immobilitzacions perllongades i que també disminueixen la despesa calòrica per falta
d’exercici, sense que es compensi amb una disminució de
la ingesta d’aliments.
Per tant, què cal fer a mesura que ens anem fent grans?
1r) Reduir la quantitat de calories de la ingesta diària, tenint
molt present de mantenir la quantitat de proteïnes “de
qualitat” de la dieta, disminuint els greixos totals ( i, sobre
tot, els saturats) i eliminant els sucres. Abans que res cal
eliminar tots els aliments processats i fritures.
2n) Fer exercici físic diari de forma moderada per evitar lesions osteomusculars. Caminar 1 hora al matí i 1 hora a la
tarda, a pas lleuger, és un bon exercici. Anar amb bicicleta,
fer aquagym, fer ioga o pilates van molt bé per mantenir l’elasticitat musculo-tendinosa i, per tant, l’agilitat dels
moviments. Però sense oblidar fer exercici cardio-vascular i tonificació muscular diàriament.
3r) Tenir un bon pla de dormir. A mida que ens fem grans,
tenim son més aviat i ens despertem també més aviat.
Cal respectar aquest bioritme i no voler imposar al cos
anar a dormir molt tard perquè volem veure la nostra
sèrie favorita. Si tenim ganes de fer migdiada, també la
podem fer però no més de mitja hora.
4rt) I molt important! Ser positius i cuidar molt l’estat d’ànim,
tenir il·lusió per descobrir coses noves cada dia i reunir-nos amb amics i familiars per fer petar la xerrada, és
a dir, “socialitzar activament”. Això ens ajudarà a què els
3 primers punts els podem acomplir i estiguem tranquils
i en pau.
Per ajudar a tothom que cregui que ho necessita, a l’Institut
Mèdic Baix Vallès tenim professionals de la salut en totes
les especialitats que us podran acompanyar en el vostres
reptes de mantenir la salut o recuperar-la de la millor manera possible.
BON ESTIU !!!
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DIPUTACIÓ VA SER NOMENAT DIPUTAT DELEGAT DE COMERÇ I DIPUTAT ADJUNT DEL SERVEI INTERN EN EL PLE DE CARTIPÀS

Defuncions
MOLLET DEL VALLÈS
16/07 Carmen Marcos Sanchez

96 anys

17/07 Alfonso Nacarino Perez

81 anys

19/07 Josefina Ruiz Funes

90 anys

20/07 Jose Manuel de Jesus Martinez 51 anys

Dades facilitades per la Funerària
Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols

S'inaugura el carrer
Libertat després de
15 mesos d'obres
MONTORNÈS. Aquest dissabte (20
h) se celebrarà la inauguració
del nou carrer de la Llibertat a
Montornès Nord. La rehabilitació
d'aquest carrer formava part de la
programació que hi havia prevista
pel pla de barris que ha cofinançat
la Generalitat i l'Ajuntament, uns
treballs que han suposat la millora en l'accessibilitat i connectivitat per a tot el barri. La reurbanització del carrer de la Llibertat
ha finalitzat després de 15 mesos
d'obres.

Sierra renuncia al sou d'alcalde
i cobrarà de la Diputació
Judith Contreras (Diputació)

LA LLAGOSTA. El passat 11 de juliol

Óscar Sierra va prendre possessió
de l'acte de diputat de la Diputació
de Barcelona. Es convertia així en
l'únic alcalde baixvallesà a l'ens
supramunicipal.
Dues setmanes després, el passat dimarts, Sierra va ser nomenat
diputat delegat de Comerç de la
Diputació, un càrrec que depèn
de l'Àrea de Desenvolupament
Econòmic, Turisme i Comerç i està
dirigida per Eva Menor, l'alcaldessa de Badia del Vallès del PSC. Així
mateix, l'alcalde llagostenc també
va convertir-se en diputat adjunt
de Serveis Interns, una responsabilitat que s'engloba a l'Àrea de
Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns, dirigida per Rubén
Guijarro, regidor del PSC a l'Ajuntament de Badalona.
La incompatibilitat de rebre retribució salarial de l'Ajuntament
i de la Diputació ha fet que Óscar
Sierra hagi anunciat que renuncia al sou d'alcalde de la Llagosta.

PLE EXTRAORDINARI Óscar Sierra és l'únic diputat baixvallesà
El mateix alcalde ha assenyalat a
aquest diari que el seu sou com
alcalde "passarà a la Llagosta i
això afavorirà als veïns i veïnes
del poble".
En el ple de retribucions del poble va quedar establert que Sierra

percebria 50.199 euros anuals
bruts en 14 pagues per la seva tasca com alcalde.
Així mateix el polític socialista
afirma que l'òrgan supramunicipal "funciona molt bé perquè
és un lloc de solidaritat cap als

municipis petits i mitjans". L'alcalde reconeix que la Diputació ha
estat rellevant per a la reforma
de Can Baqué i per a la millora de
l'eficiència energètica del CEM el
Turó. Sierra afegeix que la seva
prioritat són els veïns llagostencs,
però "hi ha una manera d'ajudar-los a la vegada que ajudo
els veïns dels 311 municipis
que conformen la Diputació".
La Diputació de Barcelona té
51 diputats que són o bé regidors
o bé alcaldes escollits a través de
les eleccions municipals. Aquest
sistema d'elecció es coneix amb
el nom d'elecció indirecta, perquè els ciutadans no trien directament els diputats. Són els partits els que trien els regidors de
cada municipi que ocuparan un
lloc de diputat. "La Diputació de
Barcelona és una institució que
actua directament prestant
serveis i, sobretot, en cooperació amb els ajuntaments donant-los suport tècnic, econòmic i tecnològic als perquè
puguin prestar serveis locals
de qualitat", afirma l'Ajuntament de la Llagosta. Actualment
aquest ens està governat pels socialistes després d'arribar a un
pacte amb Junts per Catalunya.

La Llagosta treu a Inauguració
concurs els tallers oficial del carrer
del Casal d'Avis
de la Llibertat
LA LLAGOSTA. L'Ajuntament ha anunciat al-

gunes novetats per al Casal d'Avis del poble. En primer lloc, el consistori ha publicat
un concurs per implantar a l'equipament
un seguit de tallers dedicats a les persones
grans. Aquesta licitació vol "donar resposta a l'envelliment de la població llagostenca i millorar la vida de les persones grans, potenciant els estils de vida
saludable i l'intercanvi d'experiències
intergeneracionals".
El consistori llagostenc assegura que
no pot oferir aquests tallers amb el personal del qual disposa i per això ha posat a
concurs públic i per valor de 34.000 euros
anuals les activitats. "Es necessiten diferents coneixements professionals per
fer els tallers que no existeixen en la
plantilla de l'Ajuntament", expliquen els
tècnics del consistori. Els tallers seran de
dibuix i pintura, manualitats, teatre i activitat física, i el contracte amb l'empresa
guanyadora s'allargarà durant dos anys –
amb un cost de 64.000 euros– i està previst
que es faci efectiu a primers d'octubre. Així
mateix, la licitació es podrà prorrogar durant dos anys més.
A més d'això, la Junta de Govern del dijous va aprovar el contracte d'obres per la
renovació de l'aire condicionat del Casal.

MONTORNÈS. Aquest dissabte, a partir de

les 20 h se celebrarà la festa d'inauguració
del nou carrer de la Llibertat amb el tall de
cinta, una globotada, un sopar a la fresca
i una posterior festa organitzada per la
Comissió de Festes i Convivència de Montornès Nord. José Montero, alcalde de Montornès, explicava poc després que s'obrís
el trànsit pel carrer Llibertat que estaven
molt satisfets de com havia quedat l'execució de les obres i la seva finalització en el
temps previst. "La rehabilitació d'aquest
carrer era molt important, formava part
de la programació que hi havia prevista
pel pla de barris", deia. Alhora subratllava la millora en l'accessibilitat i connectivitat per tot el barri. La reurbanització del
carrer de la Llibertat, a Montornès Nord,
ha finalitzat després de 15 mesos d'obres.
Un dels aspectes a destacar de l'actuació
ha estat la participació del veïnat tant en
l'elaboració del projecte com en el seguiment dels treballs. Entre 2014 i 2015 es
va fer una diagnosi del carrer entre veïns i
persones expertes. Es va identificar la vida
social a l'entorn del carrer i es va redactar
el Pla estel Montornès Nord que recollia
el treball de camp, i les propostes i recomanacions que van servir d'orientació als
equips tècnics per fer el projecte.
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AJUNTAMENT LA SESSIÓ TAMBÉ VA SERVIR PER SUSPENDRE LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ DE RESIDUS LICITADA FA UNS MESOS PER MÉS DE 4 M €

IUSF abandona el ple de Sant Fost per
denunciar "totalitarisme" del govern
a.a.

SANT FOST. Poc més de tres mi-

nuts. Aquest va ser el temps que
Independents Units per Sant Fost
va participar en el ple extraordinari i urgent convocat pel govern
municipal del poble el dilluns. Els
sis regidors de la formació municipalista van abandonar la sessió
per mostrar el seu rebuig a un govern al qual consideren exempt
de "principis democràtics".
La decisió ve de la setmana passada, quan IUSF va demanar un
ple extraordinari per tractar "la
situació laboral de l'alcaldessa
trànsfuga". Des del govern municipal integrat per ERC-JxSF, SF
En Comú Podem i l'alcaldessa no
adscrita, Maria José Sanchez, es
va decidir no convocar-lo i mitjançant el silenci administratiu
deixar que fos la mateixa normativa qui fixés la celebració del
ple demanat. El rellotge legal va
fer que aquest ple quedés convocat pel 2 de setembre, fet que no
va agradar al partit municipalista

Concurs públic

LA LICITACIÓ DEL
SERVEI DE RESIDUS
El nou equip de govern va aprovar el
desistiment de la contractació pública
del servei de gestió de diverses fraccions de residus. Aquesta licitació, una
de les últimes del mandat d'IUSF suposava una despesa durant 8 anys de
4.124.480,80 euros. Com que de moment cap empresa s'havia presentat al
concurs públic, el govern va poder tirar
endavant la suspensió de la contractació del servei. "Parem la licitació perquè afecta quasi el 10% del pressupost i ens hipotecaria durant 8 o 10
anys i no s'ha fonamentat suficient",
va assenyalar Javier Rebollo d'ERCJxSF. A més el govern va assenyalar
que era necessari "replantejar integralment el model de residus de Sant
Fost". La proposta va quedar aprovada
amb els vots del govern i amb el silenci
de l'oposició.

MOMENT TENS Els regidors d'IUSF van abandonar el ple quan havien transcorregut tres minuts de sessió
que hauria volgut que la sessió es
dugués a terme abans de les vacances a l'agost.
Des d'IUSF també es va qüestionar que el ple extraordinari i ur-

gent del govern es convoqués amb
celeritat mentre que el de l'oposició hagués d'esperar més d'un
mes, i es va titllar de "totalitari"
l'equip de govern "sorgit d'una

majoria aconseguida amb la tupinada del transfuguisme".
Més enllà, el ple es va celebrar
amb relativa normalitat, a diferència de les anteriors sessions
viscudes a Sant Fost.

El veritable contingut del ple

La decisió d'IUSF va mediatitzar
una sessió que ja de per si portava
alguns punts calents, però que els
municipalistes no van poder debatre perquè ja s'havien absentat
de la sala. El govern va sotmetre a
votació una modificació del pressupost per dotar les partides de
Cultura i Publicitat i Propaganda
amb més diners. Segons Carles
Miquel la partida de Cultura s'havia quedat amb 200 euros "per
l'elevat cost de festes com el
PopFost, el Mainafest o el concert de Mojinos Escozios, que
ens han deixat, abans de festa

major sense pràcticament diners per fer front a la resta de
festes que queden per celebrar
aquest any". Miquel també va assenyalar que la partida dedicada
a Publicitat i Propaganda s'havia
disparat en l'últim mandat. "Es
van fer despeses de 3.630 euros
per maquetar la Revista Alba de
gener, febrer i març", va afirmar
a tall d'exemple el regidor d'ERCJxSF.
En total es van transferir 33.000
euros de la partida d'Escombradora de neteja viària en rèntig i
42.000 d'Infraestructures bàsiques a Cultura i Festes (55.000
euros) i a Publicitat i Propaganda
(20.000 euros). "No serà la darrera modificació", va dir Carles
Miquel deixant entreveure que la
situació financera amb la qual s'ha
trobat el nou equip no agradar
gens al govern. i Albert Alexandre
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POLÍTICA PRESSUPOSTOS I ORDENANCES, ENTRE ELS PUNT

HI ACCEDEIX SUBSTITUINT MARI CRUZ GUILARTE, REGIDORA A L'AJUNTAMENT DE BARCELONA

L'edil paretà de Cs Manuel
PSC i Podem crearan
una comissió bilateral Losada, diputat al Parlament

ELS PORTAVEUS El socialista Josep Monràs i el podemita Xavier Buzón
MOLLET. La bona sintonia entre

el PSC i Podem s'ha materialitzat
en l'acord per crear una comissió bilateral entre els dos partits
que treballi temes cabdals com
els pressupostos i les ordenances
municipals de cara a l'any vinent i
la reforma del Reglament Orgànic
Municipal (ROM).
Totes dues forces han volgut
exhibir aquest acord amb un comunicat conjunt després de la
reunió que van mantenir dilluns,
una trobada que es convocava dies
després que Podemos Mollet llancés la proposta de crear aquesta
comissió de treball.
Segons el comunicat, en aquesta primera reunió, els dos partits
han pogut contrastar que hi ha
"molts punts d’acord" entre
ambdues formacions en temes
com la justícia social, la defensa
del medi ambient, la necessitat de
tenir una "fiscalitat justa i equilibrada en la que pagui més el
que més té", la protecció dels
més vulnerables i la garantia del
manteniment i la millora dels ser-

veis de la ciutat.
És per això, que les dues formacions han acordat començar a
parlar de model de ciutat i treballar per cercar acords i sinergies
en, entre d’altres, punts com les
Ordenances Fiscals, Pressupostos Municipals 2020 o la reforma
del Reglament Orgànic Municipal,
així com el seguiment de les polítiques que el govern vagi desenvolupant els pròxims mesos.
Amb aquest objectiu de treball
conjunt, els socialistes molletans
i Podemos també han acordat
crear un grup de treball amb representació dels dos partits, per
"començar a analitzar detingudament totes les coincidències
programàtiques de les dues
formacions polítiques".
Els dos partits, a més, conclouen el comunicat defensant que
"per responsabilitat política i
ètica davant de la ciutadania"
és necessari prioritzar el diàleg, la
recerca de consensos i el treball
"per sobre de qualsevol interès
partidista".

PARETS. Manuel Losada, regidor
de Ciutadans a l'Ajuntament de
Parets i membre del Consell Comarcal del Vallès Oriental, es va
estrenar dimarts com a diputat al
Parlament de Catalunya.
Losada –que anava de 28 a la llista que va encapçalar Inés Arrimadas el 2017– ha accedit al càrrec
de parlamentari en substitució de
Mari Cruz Guilarte, qui presideix
el partit taronja a l'Ajuntament
de Barcelona. Les primeres sessions amb la participació del paretà
han estat durant aquesta setmana
i ja no tornarà a l'activitat al Parlament fins al mes de setembre.
"És un lloc nou, diferent i molt

més estatutari, on es prenen
mesures efectives per a tota Catalunya", diu el nou diputat de Ciutadans, qui es mostra amb "molta
il·lusió" davant del repte que té
al davant: compaginar la seva activitat política al Parlament de
Catalunya, al Consell Comarcal i a
l'Ajuntament de Parets. "La meva
intenció és intentar-ho combinar i poder estar als tres llocs.
Si puc suportar tot el pes polític,
tiraré endavant amb tot", diu.
Per últim, el paretà reitera que
estarà "a disposició del partit i
de tots els catalans". En aquest
sentit apunta: "Si no s'avancen
les eleccions, representaré a

MANUEL LOSADA
tots els catalans almenys fins al
2021". Tot i això, considera que
probablement els catalans hauran de passar per les urnes abans
d'hora, perquè "es nota a l'ambient que ERC i Junts per Catalunya estan dividits". s.c.

L'EXREGIDORA D'UNITS PER MARTORELLES ES VA PRESENTAR DILLUNS EN UNA RODA DE PREMSA

Pedrero opta a ser líder
de Ciutadans a Catalunya
MARTORELLES. La martorellenca
Antonia Pedrero –qui va ser regidora d'Units per Martorelles
durant la primera part del passat mandat– s'ha presentat a les
primàries de Ciutadans per ser
la propera candidata taronja a la
presidència de la Generalitat.
Així ho va anunciar divendres la
formació, quan acabava el termini
de presentació de candidatures.
Pedrero es disputarà el càrrec
amb 11 militants més: Lorena
Roldán –portaveu de Cs al Parlament, qui és l'aposta de la direcció
estatal–, Ángel Castellanos, Antonio Olle, Eliane Baldomar, José
Carlos Bru, José Manuel Román,
José Miguel Velasco, José Moreno,
Nagore García, Rubén González i

Valentín Valenzuela. Dilluns van
engegar els actes de campanya i
les votacions eren de dimecres a
divendres d'aquesta setmana.
Precisament, durant un acte celebrat dilluns, Pedrero va ser protagonista en comentar que "tot
seria més fàcil" si no hi hagués
"presos polítics". Però va rectificar assegurant que es referia a
"polítics presos". En aquest sentit,
considera que aquests empresonaments "no faciliten les negociacions", però que "els fets són abrumadors" i, per tant, creu que "la
resolució serà condemnatòria".
D'altra banda, durant la seva compareixença, l'empresària martorellenca va explicar que compta
amb el suport de l'eurodiputat

ANTONIA PEDRERO
Javier Nart, qui va abandonar recentment la direcció de la formació
taronja.
Pedrero s'ha presentat per intentar "que tornin les gairebé
5.000 empreses que han fugit
de Catalunya en aquests anys" i
"per aixecar el Parlament de la
paràlisi actual". s.c.
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ORGANITZACIÓ MUNICIPAL EL PLE HA APROVAT COM A NOVETAT LA CREACIÓ DE TRES COMISSIONS DE TREBALL AMB REPRESENTANTS DEL GOVERN I L'OPOSICIÓ

L'alcalde, José Montero, passarà a cobrar 47.387 euros bruts
anuals, (4.717,17 euros bruts més
que en el darrer mandat). Montero, a més, és l'únic membre del
govern amb dedicació exclusiva.
(Vegeu quadre adjunt).
Sobre aquest punt, Montero va
voler remarcar que la proposta
inicial era mantenir els sous de
l'anterior mandat i aplicar només
l'augment que ja s'havia aplicat a
tota la plantilla de l'Ajuntament,
acord al qual es va arribar a finals
de l'anterior mandat. Així i tot, va
subratllar que "estan molt per
sota dels salaris de la comarca
i d'altres municipis".
En relació a les indemnitzacions per assistència, els regidors i
regidores cobraran 200 euros per
assistència al Ple (100 euros més
que en l'anterior mandat), 100
euros per assistència a les Comissions Informatives (20 euros
menys que en l'anterior mandat),
100 euros per assistència a la Junta de Portaveus (50 euros més
que l'anterior mandat) i 100 euros per assistència a la Comissió
Especial de Comptes (es manté).
Les assignacions als grups passen de 250 a 450 euros en el component fix per grup i de 350 a 325
euros per regidor en el component variable en funció del nombre de regidors de cada grup.
Montero en aquest aspecte va
defensar que els grups municipals "han de tenir un finançament que els permeti mantenir
la seva activitat política i, per
tant, entenem que la proposta
final és satisfactòria".
Sobre altres qüestions organitzatives, les sessions del ple seguiran

INDEMNITZACIONS
A L'OPOSICIÓ

nès ha aprovat l'acord d'organització municipal del mandat 20192023. El punt va tirar endavant en
el ple extraordinari de dijous de la
setmana passada amb els vots a
favor de Montornès en Comú (8),
PSC (4) i PP (1), C's es va abstenir
i Més per Montornès i Montornès
per la República–Primàries Catalunya van votar-hi en contra.
Una de les novetats és la creació de tres comissions informatives: les de les àrees de Presidència i Gestió Econòmica; Territori
i Seguretat Ciutadana i Acció Social i Ciutadania. La composició
d'aquestes tres comissions és proporcional a la representativitat
dels grups municipals. Així doncs,
estaran formades per 11 membres, 5 de Montornès en comú, 2
del PSC, 1 de Més per Montornès,
1 de Ciutadans, 1 del PP i 1 de
Montornès per la República.
José Montero destacava la creació d'aquestes comissions per
"qüestions de caràcter organitzatiu" i apuntava que el govern
tenia intenció de mantenir una
única comissió però, a petició dels
grups municipals de l'oposició, se
n'han acabat creant tres. "Això
demostra un moviment per
part nostre respecte a la proposta inicial", va dir Montero,
qui alhora va destacar la composició d'aquestes comissions, en què
els grups de l'oposició tindran
majoria respecte al govern.
Un altre dels punts destacats
del ple, va ser l'augment de les
retribucions tant de l'equip de govern com l'augment també de les
indemnitzacions i assignacions
als grups municipals.

ASSIGNACIONS GRUPS
MUNICIPALS

MONTORNÈS. El plenari de Montor-

GOVERN MUNICIPAL

Montornès aprova un increment dels
sous i les retribucions als grups polítics
ALCALDE (dedicació exclusiva)
Jose Antonio Montero

47.387 €*

REGIDORS (dedicació parcial)
Juan José Fernández (70%)

29.366 €*

Sergio Carrillo Quintanilla (50%)

20.976 €*

Mar García Martos (55%)

23.073 €*

Natalia Segura Giménez (60%)

25.171 €*

Jordi Delgado Mengual (36%)

15.102 €*

Mercedes Jiménez Cerezuela (45%)

18.878 €*

Ana Madrona Rey (36%)

15.102 €*

Per assistència a plens (per sessió)

200 €

Per assistència a Comissions
Informatives (per sessió)

100 €

Per assistència a la Junta de
Portaveus (per sessió)

100 €

Per assistència a la Comissió
Especial de Comptes (per sessió)

100 €

Montornès en Comú (8 regidors)

3.050 €/mes

PSC (4 regidors)

1.750 €/mes

Més per Montornès (2 regidors)
C’s (1 regidor)

1.100 €/mes
775 €/mes

PP (1 regidor)

775 €/mes

Primàries Montornès (1 regidor)

775 €/mes

TOTAL GRUPS MUNICIPALS

8.225 €/mes
* És el sou brut anual

sent el primer dijous hàbil de cada
mes a les 19.30 h i mantindrà totes
les competències que se li atorga al
ple per llei, tret de les certificacions
d'obres i dels expedients sancionadors sobre gossos potencialment
perillosos que continuen delegats
en la Junta de Govern Local.

Valoració dels grups municipals

El regidor Jaume Casanovas de
Montornès per la República – Primàries Catalunya va defensar el
seu vot en contra perquè "creiem
que no s'han arribat als mínims
que nosaltres volíem".
Per la seva part, Miguel Ángel
Alvarado (PP) va valorar positivament l'acord i va afegir que aquest
"s'ha de respectar i s'ha de començar la legislatura posant
tots els temes sobre la taula,
consensuats i acordats pel major nombre de regidors".
Ángeles Menchén (Cs), va donar
sentit a la seva abstenció apuntant
que "l'acord compta amb més
propostes de l'equip de govern,
sense haver renunciat a res del
que s'havia demanat".
Joffre Giner (Més per Montornès)
va ser el més crític. Giner assegurava que el seu grup ha intentat
buscar una postura de consens
però que "no s'ha pogut fer res".
"L'acord final no ens contenta
gens perquè no compleix l'objectiu que teníem de canviar el model organitzatiu del consistori.
Tot ha quedat en una pujada de
retribucions i indemnitzacions
dels grups municipals", opinava.
Per acabar, Eva Díaz (PSC), va
valorar positivament la creació
de les tres comissions, ja que "per
a nosaltres el principal interès era una democratització
del funcionament de l'Ajuntament". Per altra banda, va destacar també que s'ha lluitat perquè
hi hagués una desigualtat menor
pel que fa a les retribucions als
grups municipals. ferran figueras
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Guia professional i de serveis per a la llar de Mollet i el Baix Vallès
Si vols anunciar-te en aquesta secció: publicitatdiarisom@som.cat o 93 570 52 59

Tendals i pèrgoles de qualitat per passar
l'estiu, a la paretana Llar Angelina
Espai Llar Angelina, a l'avinguda Catalunya, 89 de Parets,
ofereix des de fa un grapat
d'anys tota una gamma d'articles i serveis amb l'objectiu
de satisfer les necessitats de
disseny dels clients. I gràcies
a tota l'experiència acumulada en l'àmbit residencial
i comercial, s'han convertit
en la botiga de referència de
decoració tèxtil i protecció
solar de la zona d'influència.
Davant la renovació permanent per
oferir els millors articles i serveis disponibles en cada moment, Llar Angelina destaca ara a l'estiu els tendals,
les pèrgoles o les cortines tècniques
(enrotllables) com els productes
principals per a la protecció del sol.
També són ideals per a aquesta esta-

ció de l'any les mosquiteres, "i encara
més amb el mosquit tigre", en plena
fase de proliferació, apunta Jordi Morera, propietari del negoci.
Morera també destaca de Llar Angelina i dels professionals que hi
treballen el tracte personalitzat amb
cada client i ofereixen una primera visita gratuïta a les llars per fer les me-

El feltre, molt decoratiu
El feltre és un material noble que s’ha
utilitzat en variats dissenys per decorar
mitjançant ornaments, coixins i accessoris, que novament en les tendències
modernes ha recobrat protagonisme.
Les indústries decoratives i artesanals permeten gaudir dels seus colors
variats, i la seva suau textura, en combinació amb filats i teixits de disseny

contemporani, on es poden trobar
des d’estovalles, coixins, catifes, i nous
accessoris com sotagots, recipients
realitzats amb aquest material i conjugant-se amb altres de més rústics.
S’imposa la combinació amb llanes
treballades artesanalment a mà fil per
fil, que permet formar figures o formes
planes i amb volum. En aquest cas, els

dicions a l'hora de col·locar
posteriorment les mosquiteres, cortines, tendals...
D'altra banda, en aquest
establiment paretà també
es poden trobar ara mateix productes de moda
íntima de bany, com banyadors i biquinis. I durant els 12 mesos de l'any
també es venen productes de cuina –draps, estovalles...–, de bany –tovalloles, barnussos–, de dormitori –cobrellits,
llençols, nòrdics...– i complements
–coixins, plaids...–.

ESPAI LLAR ANGELINA

Avinguda Catalunya, 89 - PARETS
Tel. 93 562 21 07
www.llarangelina.es - llarangelina@gmail.com

accessoris realitzats amb feltre són
molt lleugers, es poden utilitzar com a
centres de taula, ornaments sobre escriptoris o taules petites, i acompanyen
a la perfecció materials com la fusta i el
vímet, la ceràmica o el metall. Aportant
un toc de color, el límit per aplicar-los
en la decoració està en la imaginació, ja
que són ideals per col·locar en determinats racons en colors monocromàtics
o cridaners que donin tocs personals a
cada estança. amic - tot sant cugat
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FINANÇAMENT LOCAL

SUPRAMUNICIPAL LA CONSTITUCIÓ DE L'ÒRGAN ES VA FER ENMIG DE LES PROTESTES DE L'ANC

El Govern
recuperarà els
ajuts locals amb
un nou PUOSC

Francesc Colomé, president
del Consell Comarcal
m.e.

BAIX VALLÈS. El Govern de la Gene-

ralitat ha anunciat que aprovarà
"de forma immediata" una nova
convocatòria del Pla Únic d’Obres
i Serveis de Catalunya (PUOSC),
una eina que permetrà “recuperar la capacitat inversora del
Govern en el món local”.
Així ho anunciava dimecres la
consellera de la Presidència, Meritxell Budó, qui compareixia
davant la Comissió d’Afers Institucionals del Parlament de Catalunya per fer balanç de les accions
del Departament en el primer any
de legislatura i plantejar també
els reptes i projectes futurs.
Una de les actuacions més destacades del Departament en l’àmbit
de l’Administració Local és la recuperació del PUOSC. El Pla tindrà
una vigència de 5 anys i un valor
de 250 milions d’euros, que es podran actualitzar a l’alça en funció
de la disponibilitat pressupostària del Govern. “Es tracta d’un
programa que, les que hem estat alcaldesses, trobàvem a faltar. Avui reneix com una eina
molt potent pel territori”, celebrava Budó. “El Govern recupera

la capacitat inversora en el món
local”, afegia.
El PUOSC al territori

En convocatòries anteriors del
PUOSC, que s’aprovava cada cinc
anys, els ajuts al Baix Vallès han
permès cofinançar obres importants als diferents municipis, des
de l'escola bressol de Martorelles,
a l'acondicionament de l'entorn
de l'Hospital de Mollet, passant
per l'arranjament de moltes places i carrers. i

DISCURS Colomé en el ple de constitució del nou govern comarcal
BAIX VALLÈS. Amb 19 vots a favor,

l'alcalde de les Franqueses, Francesc Colomé, ha accedit a la presidència del Consell Comarcal del
Vallès Oriental, arran del pacte
de governabilitat dels grups comarcals de Junts, PSC i En Comú
Guanyem. En virtut de l'acord, Colomé ostentarà el càrrec durant un
període de dos anys i els següents
dos anys de mandat la presidència
correspondrà al socialista Emiliano Cordero, alcalde de Canovelles.
Al ple, celebrat divendres passsat, també es van presentar com a
candidats Marc Candela, del grup
comarcal Coalició d’Esquerra Republicana de Catalunya-Acord
Municipal que va obtenir 10 vots
–ERC té 11 consellers, però una
d'elles, Imma Ortega, no va assistir
a la sessió– i Luis Toral Ortega, del
grup comarcal Coalició Alternativa
municipalista-Amunt, amb 1 vot.
A la votació per l’elecció del nou
president hi els dos consellers de
Ciutadans van votar en blanc.
Tot i que el pacte sociovergent

ja s'ha havia abans del ple, ERC, en
presentar candidatura, tornava a
obrir la porta a un pacte amb Junts,
que replicaven que els republicans
"no han estat disposats" a l'acord.
El PSC feia valer el seu paper com
a partit més votat a la comarca
i assegurava que calia "defugir
les dinàmiques de 2015, quan
el partit amb més vots, el PSC,
va quedar fora del govern", així
com reivindicava el nou govern
comarcal com a "ampli". Candela
replicava que "no han fet ni un
govern ampli ni representatiu"
d'allò que va votar la comarca, així
com retreia a Junts que, davant la
mateixa proposta, s'hagués decantat per pactar amb els socialistes.
"A les negociacions s'han parlat
de retrets i no de programa".
"El d'avui és un acord en contra
d'ERC", assegurava.
En les seves primeres paraules
com a president, Francesc Colomé
assegurava que trucarà a la porta
de la Generalitat per demanar un
nou model de finançament dels

consells comarcals. A més, desgranava els quatre eixos que vol desplegar: "La dimensió social per
donar resposta a qui pateix; la
promoció econòmica perquè la
millor política social és l'ocupació; la preservació del territori
–cal defensar els productors de
Km 0 i preservar el Vallès Oriental de les amenaces que arriben
de Madrid perquè les infraestructures s'han de decidir des
del territori–, i l'aposta per la
innovació i la tecnologia".

Protestes de l'ANC
Durant el ple, l'ANC va mostrar el
seu desacord amb el nou govern
amb xiulets i crits i va retreure als
partits independentistes no haver
arribat a un acord i van recriminar
a Junts "el pacte de la vergonya",
deien. La presidenta de la mesa
d'edat, M. Lluïsa Ferré, va haver de
demanar "respecte" en diverses
ocasions però les protestes no van
cessar. Els crits es van fer especialment sonors quan es va citar el
candidat de Junts, Francesc Colomé,
moment en què els manifestants
van cridar "això no és democràcia, és partidisme". Colomé els hi
etzibava: "Jo també vull unitat,
però mentre no hi sigui toca treballar pel Vallès Oriental".
Tot i que ERC es mantindrà a
l'oposició en aquest nou Consell
Comarcal, l'ANC va escridassar
de la mateixa manera els seus
representants. De fet, el candidat
republicà, Marc Candela, va fer el
discurs en mig de la sorollosa protesta, que no es va aturar ni quan
ERC tornava a "estendre la proposta de pacte" a Junts. i m.eras

CONSULTORI

El Tribunal
Suprem de nou
declara nul·la
una hipoteca
multidivisa
Una nova sentència del Tribunal Suprem ha
declarat la nul·litat parcial d'un contracte
amb clàusula multidivisa, en aquest cas
comerciat per CaixaBank. És la cinquena
sentència del Suprem a donar la raó al consumidor en aquest assumpte.
Així, el Tribunal Suprem resol que el contracte multidivisa no complia els requisits
de transparència desenvolupats per la jurisprudència del Tribunal de Justícia de la Unió
Europea, i per tant declara la seva nul·litat.
La Sentència constata que no va existir informació necessària perquè el consumidor
tingués coneixement sobre els riscos i la
naturalesa del producte. En síntesi, no es
va deixar clar que el capital pendent podria
veure’s afectat per canvis impredictibles per
les possibles variacions de les monedes de
referència triades, que podien provocar que
el deute es disparés, fins i tot havent pagat
ja gran part d'aquest.
La sentència revoca les clàusules nul·les i
converteix el contracte en un préstec concedit i amortitzat en euros, negant l'aplicació
de la part multidivisa del contracte.
El prestatari va adquirir un crèdit el 2007
per 301.398€. No obstant això, en el 2012,
després d'haver pagat al banc 136.489€ es
va trobar que encara devia 365.843€.
La sentència, no obstant això, condemna a
l'entitat financera a recalcular el saldo en
favor del deutor sense tenir en compte la
divisa de referència, entenent que el préstec ho va ser de 301.398,05 euros i que les
amortitzacions han de realitzar-se també en
euros, per la qual cosa el deute s'ha rebaixat
molt considerablement.

Iker Cabezuelo
Advocat
icabezuelo@cgcabogados.net

c. Anselm Clavé, 2 · 4t 2a · Mollet
Tel. 935 703 991
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ENTREVISTA
Alcalde de Parets del Vallès

Jordi Seguer

“El canvi de govern s'ha viscut més
tranquil del que s'esperava perquè
l'Ajuntament continua funcionant”
–Després de poc més d'un mes de la investidura. Ja
s'ha situat en el seu nou càrrec com a alcalde?
–Ens vam haver de situar des del primer dia i més ràpid
del que imaginàvem perquè no hi ha hagut cap mena de
traspàs de l'anterior govern. El dilluns després de la investidura, ens vam trobar tots a les 8.30 h a la plaça de la Vila
per entrar a l'Ajuntament i ens vam trobar tots els despatxos buits.
–I com s'ho han fet?
–Vam tenir la sort que el secretari gerent de l'Ajuntament, Josep Maria Amorós, és qui ha actuat fent tasques
de traspàs per informar-nos de temes pendents. A més,
l'Ajuntament compta amb un capital humà de quasi 300
treballadors i l'acollida i la resposta de la plantilla ha estat excel·lent, el màxim de professional. Hi ha treballadors
que s'han mostrat contents perquè han vist que els estem
escoltant, ens estan presentant propostes... Aquests canvis
polítics s'haurien de viure amb naturalitat i que la gent del
carrer no ho noti; que els serveis continuin funcionant.
–I creu que s'ha aconseguit?
–Crec que al carrer el canvi s'ha viscut més tranquil·lament del que s'esperava perquè potser hi havia incerteses
per saber què passaria després de 36 anys de governs socialistes. La sensació és que l'Ajuntament continua funcionant i que s'han pres decisions.
–Quines són algunes d'aquestes decisions que s'han
hagut de prendre aquestes primeres setmanes?
–Hi ha hagut casos de possibles desnonaments, que s'han
afrontat molt bé; qüestions relacionades amb l'habitatge,
casos de violència de gènere... Ara ens adonem que com a

s.carrillo

Després d'estar vinculat com a treballador
durant molts anys a l'Ajuntament de Parets,
Jordi Seguer ha arribat a l'Alcaldia de la
mà del que anomenen el govern plural, un
executiu de tres forces que succeeix els 36
anys del PSC i que ha volgut demostrar des
del primer dia als veïns que el consistori
podia continuar funcionant sense
trasbalsos malgrat el relleu
oposició no disposàvem d'aquest tipus d'informació que et
fa adonar de la complexitat social que tens en un poble de
20.000 habitants on semblava que no passava mai res. Ara
hem acotat les prioritats i el dia a dia ha estat molt intens
perquè el que ens hem adonat és que en els darrers mesos
l'anterior equip de govern no va prendre decisions i que
nosaltres des del primer dia hem començat a prendre-les.
–També hi ha temes que estava gestionant l'anterior
govern, com és el cas de les males olors a Danone.
–Aquest és un dels temes que hem afrontat des de l'inici. I
ho hem fet amb diàleg. Vam arribar després que l'Ajuntament anunciés una sanció a l'empresa i ens adonem que
només havia estat un advertiment. És cert que Danone ha
pres mesures per solucionar el problema i en continuarem
parlant.
–Aquest diàleg és una de les empremtes del nou govern?
–Volem diàleg i ser pròxims però s'ha de demostrar amb
fets. Que en només quatre setmanes haguem fet el gest de
trobar-nos amb els veïns de la Linera per solucionar conflictes durant la festa major crec que és important. Si la
ciutadania demana alguna cosa que es pot tirar endavant
encara que suposi un cost extra s'ha de fer. Volem que la
gent participi més. No ha de fer por que tota la població
pugui opinar sobre el funcionament del nostre poble i cap
a on volem anar.
–Ha estat fàcil l'acord de tres forces per formar govern?
–A nivell de programa, no va ser difícil perquè el 85% de
propostes les compartíem i majoritàriament som forces
d'esquerres, amb una independent al capdavant de Parets
per la República que encara ho facilitava molt més. A més
molts dels regidors hem treballat conjuntament a l'oposició això també uneix. Ha estat més complicat negociar que
totes les forces tinguessin la visualització necessària i que
realment es reflectís el govern plural, el govern de tres.
–I quin serà el paper de l'oposició?
–Les decisions que s'han de prendre de cara al futur de
Parets s'han de prendre amb grans consensos i per això
volem que l'oposició també hi digui la seva. Si volen construir tenen les portes obertes per definir el nou model de
Parets. També volem donar la imatge que l'Ajuntament és
una institució formada per tots els regidors. A la nit de l'esport, regidors de l'oposició van donar premis però el PSC
ho va rebutjar.
–Quines són les prioritats immediates del govern?
–Abans de finals d'any volem trobar el terreny idoni per
construir l'institut La Sínia, és un compromís.

–Quina és la proposta del govern? S'havia dit Can Fradera, però encara esteu oberts a altres ubicacions?
–La voluntat inicial és aquesta. Hi ha terrenys que caldria
veure però tot dependrà de les negociacions amb els seus
propietaris. A l'espai central de Bèndix tampoc podria ser
pel problema de contaminació. Amb tot, no descartem cap
altra opció perquè la prioritat és desencallar el tema.
–Una promesa de campanya va ser la piscina descoberta...
–És una a altra de les prioritats del mandat. Però a més es
farà una gran inversió de posada al dia de la piscina Miguel Luque que és un dels nostres projectes. S'actuarà a la
consergeria, en el sistema de climatització, en part de la
maquinària i renovarem guixetes i vestidors. Aquesta serà
la primera fase del projecte i l'any que farem una segona
fase on es continuarà amb la reforma de vestidors. La idea
és posar l'equipament al dia. Un altre espai esportiu que
millorarem serà el pavelló nou on es repararan les goteres
i es canviaran els seients. També es canviaran els seients
del camp municipal de futbol. És una actuació important
però el que volem és que la gent vegi que des de l'Ajuntament es continua amb les inversions.
–A banda de La Sínia i la piscina descoberta, un altre
dels grans projectes que es plantejaven durant la campanya era el de la residència de gent gran. Quina és la
intenció?
–Volem ampliar les places de centre de dia. Això, inicialment,
perquè
s'està
parlant
En els darrers mesos, el
d'una proposta
govern no va prendre
més àmplia amb
la Fundació Sanidecisions i nosaltres des del
tària Mollet, que
primer dia ho hem hagut de fer
s'encarrega
de
la gestió. Estem
pendents, però,
Una de les prioritats és el
d'una reunió amb
el conseller conmanteniment òptim de l'espai
seller de Treball,
públic perquè en els últims
Afers Socials i
anys hi ha hagut deixadesa
Famílies, Chakir
el Homrani, per
tractar aquesta
qüestió.
–Parla del centre de dia, però també es planteja l'ampliació de la residència?
–Serà un tema que quedarà definit al Pla d'Actuació Municipal, però és una de les propostes que algunes de les formacions que formen el govern portaven en el seu programa electoral i s'haurà d'estudiar. Caldrà veure els costos
que pot representar i de si podem aconseguir renegociar
el conveni del 2012. També volem desencallar un projecte
de millora dels patis de la residència, que ara no s'utilitzen,
perquè els puguin usar els usuaris com a jardins interiors.
–Això ho assumiria l'Ajuntament?
–Sí, hi ha el compromís de tirar-ho endavant. Això era un
tema que estava pendent però com no hi ha hagut traspàs
d'informació per part de l'antic govern, ens estem trobant
que molts d'aquests compromisos ja adquirits els estem
rebent a comptagotes.
–Fins ara hem parlat de grans projectes de mandat
però quines altres actuacions a curt termini es planteja el nou govern?
–Mentre treballem projectes grans de legislatura com són
l'institut o la piscina, volem que la ciutadania noti la millora des del primer dia per això volem actuar molt sobre la
via pública. Una de les prioritats és el manteniment òptim
de la via pública perquè en els darrers temps hi ha hagut
molta deixadesa. Durant l'agost hi haurà moltes millores,
continuarem reasfaltant carrers... el missatge és que l'activitat i la inversió no s'atura, això sí, amb matissos.
–Pot concretar algun d'aquests projectes més immediats?
–Per exemple, tirarem endavant una actuació de millora
del parc de la Linera amb la instal·lació d'un sistema de
canalització de les aigües pluvials que fins ara no existia.
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Això comportava problemes quan plovia com la inundació
dels lavabos del parc i de les dues basses. Paral·lelament,
taparem una de les basses, la que està entrant a mà esquerra i la reconvertirem en una zona enjardinada i també
farem una posada al dia, cap a final d'any, amb una replantada de la gespa del parc. A més, ara acaba d'entrar també
el contracte del verd urbà, que fins ara portava OHL i que
ara gestionarà Ambientalia. Per això també demanem una
mica de paciència a la gent perquè quan hi ha canvis d'empreses de vegades es produeixen desajustos i, en aquest
cas, parlem de neteja i manteniment de places i parcs
públics però hem de pensar que estem en un moment de
transició.
–Es continuarà amb la política de plans d'ocupació
que van encetar els governs socialistes?
–Tant o més. El que passa és que hem de tocar de peus a
terra. Els tècnics ens diuen que Parets està pràcticament
en atur estructural i que, fins i tot, hi ha dificultats per cobrir algunes places de plans d'ocupació. Estem mirant de
cobrir alguns sectors on no arribàvem. La nostra prioritat
serà destinar les persones d'aquests plans d'ocupació a
tasques en via pública, vigilància de parcs, i manteniment
del Sot d'en Barriques. En el cas del Sot d'en Barriquees, a
més, ens hem trobat algun tipus de dificultat amb el funcionament de les fonts i un problema amb la pressió d'aigua, per l'orografia del terreny. Farem l'adquisisció d'una
bomba.
–Una qüestió que s'hereta del govern anterior és el trasllat de la comissaria de la Policia Local al sector Iveco.
Una adjudicació que es va fer en plena campanya electoral i amb què quan estàveu a l'oposició vau criticar...
–No va ser massa de rebut que l'anterior govern fes l'adjudicació en campanya electoral però així va ser. Només entrar vam demanar la informació per saber quin marge tenim per aturar el projecte i què suposaria econòmicament
per a l'Ajuntament. Si realment no es pot fer marxa enrere
amb el contracte adjudicat, la comissaria s'instal·laria a
Iveco. El que passa és que hem vist que l'adjudicació es va
fer gairebé sense rebaixa sobre el preu de licitació el que
pot suposar que hi pugui haver algun sobrecost en l'obra si
hi ha imprevistos. El que sí es descarta és la instal·lació de
l'OAC. Políticament, la comissaria a Iveco no era la nostra
opció perquè creiem que calia ampliar abans la plantilla de
policia i en això estem treballant.
–I quina era la vostra alternativa?
–Creiem que on està la policia actualment no pot continuar per les condicions en què estan. L'espai que reunia les

millors condicions era el Sot d'en Barriques, un cop descartat, se'ns fa difícil proposar una alternativa. Veiem precipitació perquè creiem que el PSC hauria d'haver afrontat
primer l'ampliació de la plantilla abans que el canvi de
local.
–Fa anys que se'n parla d'aquesta ampliació de la plantilla de Policia Local...
–Sí. Tenim un problema perquè a les nits només hi ha una
patrulla de dues persones patrullant Parets, amb 20.000
habitants, i el cap de setmana, també dues persones. Creiem que és impossible treballar així i trenco una llança a
favor del col·lectiu de Protecció Civil i Policia Local que
estan fent un treball extraordinari, molt més del que poden. El que tenim clar és que, si finalment hi ha el trasllat
a Iveco, es mantindrà una oficina de denúncies a la plaça
de la Vila.
–Per tant, el trasllat dependrà d'una qüestió econòmica, dels costos que li pugui suposar a l'Ajuntament
tirar enrere l'adjudicació?
–Sí, però tenim una reunió amb Barnasfalt que és l'empresa adjudicatària per intentar solucionar la qüestió per
la via del diàleg. El que sí és veritat és que nosaltres no
tenim cap pressa per començar les obres, que, segons calendari, havien de començar al setembre. Ens hem trobat
amb la decisió pressa en campanya electoral. Aquestes
decisions s'haurien de debatre molt més, no només amb
els grups polítics sinó amb la ciutadania. Hem vist massa
pressa en aquesta adjudicació.
–I a què ho atribuïu?
–Suposo que era un dels projectes de l'antic equip de govern i adjudicar-ho abans d'eleccions era una manera per
complicar una possible marxa enrere. Això també ho vinculem a la precipitació en el tema Inkemia. Se'ls va adjudicar la segona planta de l'edifici municipal d'Iveco i no
hi ha hagut cap mena de moviment. Arribem al govern i
ens trobem amb un informe de secretaria que recomana
rescindir el contracte amb Inkemia.
–I en aquest sentit, s'ha pres ja la decisió?
–No s'ha pres perquè hi ha hagut poques setmanes i es
traslladarà a després de les vacances perquè ens volem
reunir amb tots els grups polítics. La proposta del secretari, però, és rescindir el contracte perquè no s'ha complert
amb les clàusules que hi havia. Tampoc entenem que es
prengués aquesta decisió quan Inkemia no ha complert
cap dels compromisos ni tan sols pagar el projecte a l'arquitecte que el va elaborar.
–Però esteu d'acord amb un projecte d'aquest tipus?

–La proposta d'accelerador d'empreses i d'universitat era
molt interessant però sempre s'ha usat per part del PSC en
època electoral per vendre fum. Cal un debat més profund,
en què no calen presses. Hi ha altres decisions sobre altres
projectes de poble que són més importants.
–Tornant al trasllat de la policia. Si es fa efectiu, què
s'hi farà a l'actual comissaria?
–No se sap perquè és un edifici públic, on tenim també la
ràdio i descartem la seva reubicació per qüestions tècniques. Però hauríem d'estudiar quins altres serveis podríem
traslladar a Iveco perquè aquest ajuntament també s'ha fet
petit. Una de les coses que estem treballant és adquirir o
llogar l'antiga seu del BBVA del costat de l'Ajuntament per
instal·lar oficines municipals i d'atenció al públic.
–Una de les zones més importants que queda per desenvolupar
urbanísticament a
Intentarem mediar entre tots
Parets és la zona
els propietaris de la zona de
de l'antiga Benl'antiga Bendix per evitar
dix, un projecte
polèmic,
entre
l'enderrocament de les
d'altres, perquè
masies de Can Cabassa
suposaria l'enderrocament de les
masies de Can CaLa prioritat és ampliar la
bassa. Com afronteu el tema tenint
plantilla de la Policia Local
en compte que
però si ens veiem obligats a
des de l'oposició
us hi havíeu opotirar endavant el trasllat de la
sat frontalment?
comissaria a Iveco, ho farem
–Les tres forces del
govern hem defensat el manteniment
de les masies de Can Cabassa. En aquests dies, amb la Rosa
Martí, regidora d'Urbanisme, ja ens hem reunit amb els
propietaris que presentaven una proposta alternativa a la
de la junta de compensació i se'ls ha traslladat la voluntat
de donar les màximes facilitats per conservar les masies.
Intentarem mediar entre tots els propietaris cosa que no
va fer el govern anterior. Volem que del resultat de la junta
de compensació hi hagi un acord per poder mantenir les
zones verdes actuals i les masies i que tota l'edificació sigui a la façana de l'avinguda Catalunya.
–Però els propietaris tenen uns drets urbanístics adquirits...
–Sí, i si no s'executen s'haurien de compensar econòmicament. Per això contractarem un gabinet d'advocats de
prestigi que va treballar en el desenvolupament urbanístic
els anys 80 de la Linera, per intentar resoldre la situació a
Bendix. Crec que hi haurà acord. Al govern no li agrada el
projecte actual que hi havia. Treballarem perquè es canvïi
el projecte però, a més, per a nosaltres no és una prioritat que es desenvolupi. Farem tot el que sigui possible per
mantenir la zona verda, això sí, sense hipotecar l'Ajuntament perquè el propietaris tenen uns drets adquirits i allò
són terrenys privats.
–La zona de Can Fradera continua afectada per l'Àrea
Residencial Estratègica (ARE) aprovada fa anys per la
Generalitat?
–Sí, però treballarem amb la regidora d'Urbanisme per intentar desafectar-la perquè era una zona d'ampli desenvolupament urbanístic on també podem desenvolupar
habitate protegit però continua pendent de l'ARE que es
va aturar. Hi treballarem perquè seria una de les zones on
poder construir l'institut.
–Un altre espai a desenvolupar és la zona industrial
coneguda com a UP5 Circuit, un projecte que estava
amb contenciosos. Hi ha alguna novetat?
–Sí, un operador privat que compta amb el 52% de la propietat ha mostrat el seu interès en desenvolupar aquell espai industrial, un desenvolupament amb què el govern estaríem a
favor. Ens consta que hi ha empreses interessades en implantar-se a Parets i tot això són oportunitats econòmiques per al
municipi. S'està pendent d'alguna resolució judicial però s'ha
d'aprofitar la conjuntura econòmica. laura ortiz
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PUBLIREPORTATGE
EL FARMACÈUTIC I CATEDRÀTIC DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA, JOSEP IGLESIAS, VA INAUGURAR LA FARMÀCIA DEL CARRER BARCELONA EL 28 D'AGOST DE 1959

Seixanta anys de farmàcia a Sant Fost

DARRERE EL TAULELL Cristina, Josep i Núria Iglesias formen l'actual equip de la primera farmàcia santfostenca
SANT FOST. Corrien els anys 50

del segle passat. En aquella època
l’assistència sanitària a les nostres comarques era molt deficient
i a Sant Fost no hi havia metge,
ni farmàcia, ni practicant. Quan
sorgia alguna urgència, s’havia
d’anar a buscar un metge a Mollet,
ja fos el Dr.Felius, el Dr.Vilaseca
o el DrTiffon, qui també era titular de Martorelles. Tots ells eren
força competents: formats en l’escola antiga, tenien el que es deia
ull clínic i, sovint, endevinaven el
que tenia el malalt només observant-lo i establint un diagnòstic
amb els pocs medis rudimentaris
al seu abast. Si la incidència era
nocturna, la cosa es complicava:
s'havia de trucar a la farmàcia de
guàrdia de Mollet (Amadó, Foz o
Gómez) i a més trobar un practicant o infermera en el cas bastant
freqüent que s’hagués d’administrar alguna injecció.
L’autor d’aquestes línies era
llavors molt jove. Els meus pares
eren mestres i van venir el 1948

a Sant Fost per viure prop de Barcelona, on el seu fill, amb facilitat
per als estudis, podria triar una
carrera universitària. No hi havia cap antecedent farmacèutic a
la família; senzillament, en veure
els continguts de les carreres que
oferia la Universitat de Barcelona,
vaig decidir sense cap dubte estudiar Farmàcia. Amb només 21
anys, ja tenia el títol de llicenciat
a la butxaca i com que vivia a Sant
Fost, vaig sol·licitar la instal·lació
d’una Oficina de Farmàcia en un
lloc estratègic del carrer Barcelona, accessible fàcilment pels veïns
de Martorelles i Santa Maria.

Al carrer Barcelona

I el 28 d’agost de 1959, ara farà 60
anys, es va inaugurar la Farmàcia
J. Iglesias. I tot seguit la majoria
dels habitants dels tres pobles hi
van accedir, no tan sols per buscar medicaments, sinó també per
demanar consells, prendre’s la
pressió, posar-se injeccions (tinc
el títol de Practicant) i consultar

el més mínim problema de salut
que els afectés, abans d’acudir
al metge. Jo, com a únic sanitari
accessible, procurava donar-los
solució si els casos eren senzills
o derivar-los al metge si s’albiraven complicats. Molts d’aquests
clients van passar a ser uns bons
amics, amb els quals he compartit
nombroses vivències, anècdotes
i situacions que, si les expliqués,
allargarien massa aquestes línies.
Altrament, des del primer moment sempre he procurat envoltar-me d’auxiliars competents i
eficaços, la qual cosa em va permetre destinar una part del meu
temps i esforços a la docència i la
investigació com a professor de
la Facultat de Farmàcia, obtenint
primer el títol de Doctor i acabant
guanyant una Càtedra en propietat, de la qual ja fa un temps que
em vaig jubilar. Una de les satisfaccions més grans és quan visito
algunes farmàcies llunyanes del
país i el titular s’identifica com
un antic alumne i rubrica el seu

FENT MEMÒRIA Antoni Font Cleries (dreta), primer ajudant de la farmàcia i
desprès metge de Mollet. La fotografia és del dia de la inauguració
agraïment amb una forta abraçada –pràcticament vaig impartir
docència a tots els llicenciats que
van estudiar a Barcelona entre els
anys 1960 i 2010. Però tothom
que em coneix sap que mai m’ha
agradat fer ostentació de la meva
graduació acadèmica i és cert que
la majoria de clients ignoraven
que els atenia a la farmàcia tot
un Catedràtic i professor de farmacèutics. Per als meus amics, he
procurat ser sempre “en Josep, el
farmacèutic”.
Evidentment, amb el pas dels
anys, la societat ha experimentat
uns canvis i progressos fonamentals: el nombre d’habitants ha crescut de manera exponencial i ara són
sis les farmàcies que hi ha als tres
pobles i un modern Centre d’Atenció Primària a l’Àrea bàsica de Salut.
L’antiga Farmàcia Iglesias es va
traslladar al local del costat i la titularitat i la direcció actualment
és compartida amb la meva filla

Núria, una farmacèutica amb àmplia experiència, especialitzada en
facilitar l'adequada administració
dels medicaments als pacients
que puguin tenir dubtes o problemes, mitjançant sistemes personalitzats de dosificació, que eviten
errors de dosificació. Com a Auxiliar, tenim des de fa molts anys la
Cristina una altra filla i gran professional, de la qual el millor que
podem dir és que té dins el seu
cap els milers de medicaments i
efectes que hi ha a la farmàcia i se
sap de memòria el que gasten la
majoria de clients.
Tots tres, en Josep, la Núria i
la Cristina, volen transmetre als
lectors d’aquest setmanari l’agraïment per la confiança dipositada
al llarg de tots aquests anys i esperen poder donar el millor consell
farmacèutic a tothom que tingui
un problema de salut i ens vulgui
honorar amb la seva visita.
Dr. Josep Iglesias Anglés
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OPINIÓ

Matar un rossinyol

Editorial

EQUILIBRIS A GALLECS

FRANCESC

El col·lectiu de propietaris de gossos s'ha sentit atacat pel comunicat que fa
unes setmanes emetia l'Ajuntament de Mollet sobre la incidència que causen
els gossos deslligats a l'espai rural. Arran d'aquesta opinió, el grup Espai Gos
ha volgut posar en solfa alguns dels problemes que, segons ells, pateix Gallecs
i que realment malmeten la zona. Ambdós postulats són part del debat que
s'arrossega fa anys sobre els usos i el futur de Gallecs i una clara evidència
del difícil equilibri entre mantenir l'espai com un espai agrícola i natural o que
esdevingui gairebé un parc temàtic pensat únicament perquè els urbanites
puguin gaudir d'un dels pocs pulmons verds que encara queden a la plana
vallesana. I mentrestant, pagesos, veïns i administracions locals encara
esperen el tan reclamat Pla Especial de Gallecs, que ha de posar negre sobre
blanc els usos de l'espai i que ha de fer possible una major protecció del
patrimoni natural, biològic i paisatgístic de l'espai rural. El compromís del
conseller de Territori era que estigués aquest estiu. De moment tornem a fer tard.

Cave Canem

DE L'HARMONIA

D

issabte vaig tornar a "consumir"
espai i poble de Gallecs a la seva
festa major. Mentre feia algun
dels diversos brindis perduts a
la lluna i amarava algun terròs, em tornava
a preguntar sobre l'impacte antropitzador
que les diverses ànimes que creuem l'AP7 efectuem sobre el paratge, alguns més
formals i instructius relatius a pràctiques
esportives i de gaudi de la natura, alguns
altres menys formals i de pulsió pantagruèlica com els meus. També, mirant els confosos estels abandonats al cel, vaig pensar en
allò tan bonic de l'harmonia pitagòrica de
les esferes de Kepler. He de confessar, però,
que allò no em va despistar del meu propòsit lúdic depredador d'aquella nit...
Si reprenc tot plegat amb més lucidesa,
em ve al cap certa idea de la política com a
harmonia de les necessitats i les voluntats.
I si cal tenir una visió de conjunt, a ningú
se li escapa que l'afer de Gallecs no està resolt, sobretot si ens atenem a la forta pressió que li exercim pel seu caràcter periurbà
i per la seva natura ja tan culturitzada. No

ORIOL ESCURA
Politòleg
podem acontentar-nos amb un consorci
que ho resolgui tot i amb una mera qualificació jurídica del territori, cal anar a la
pràctica, a l'activitat. En aquest sentit, cal
plantejar-se alguna aposta persuasiva, que
permeti satisfer necessitats que es cobreixen a Gallecs.
Doncs bé, torno a la idea de l'harmonia:
veure les conjuntures i les possibilitats
del sistema. Tenim un àmbit totalment
deixat de banda i abandonat que ara mateix, des de Mollet es podria treballar amb
l'abordament, de nou, del POUM: el Besòs.
Defensar Gallecs implica, forçosament, mirar al seu voltant i defensar també altres
espais degradats com la llera del nostre
riu. Aquesta actuació permetria alliberar
Gallecs de part de la pressió que li exercim
amb el nostre ús col·lectiu.
Però per tal d'aconseguir que tot plegat
soni bé, cal pensar que el Besós també és
un espai compartit amb altres municipis.
Amb el context polític actual, l'Ajuntament
de Mollet estaria disposat a parlar-ne amb
els altres pobles, inclòs Sant Fost de Campsentelles? Hi hauria voluntat de seguir
amb la integració i vertebració necessària
del Baix Vallès?

VERDUGO

Tibsima Mollet-Sàhara

M

atar rossinyols que només
canten i no fan cap mal, és un
acte malvat”, de l'obra Matar
un rossinyol, de l’escriptora
nord-americana Harper Lee, best-seller als
anys 60.
Fa pocs dies una fràgil embarcació amb
un grup de joves sahrauís que fugien del
Sàhara Occidental –el seu país ensagnat
país per més de 40 anys de genocidi marroquí– sucumbia perdent el pols que durant hores va mantenir contra les forces
d’un oceà Atlàntic fort i inexpugnable. Un
gegant de grans onades, fosques i engrescades d’una fura imparable es va empassar
d’una glopada 22 dels 38 navegants que
omplien apretadament la enbarcació que
va desaparèixer en la foscor de la nit, impedint que arrivessin a la seva Ítaca: l’illa
de Gran Canaria, a 500 quilómetres del
punt de sortida –Dajla– (Sud del Sàhara
Occidental) i 10 dies de viatge per davant.
Un dels desapareguts, Said Lilli, Flitox, jove
raper sahrauí, fugia del seu país, un Sàhara
Occidental que arrossega la històrica vergonya de la ignominia i la traició de tots els
governs espanyols des del covard abandó
de la seva colònia fa 43 anys. La policia
marroquina descontenta per les lletres de
les seves cançons que parlaven de misse-

LA VINYETA de Manel Fontdevila

rables criminals, quedaven enrere, i Said
moria engullit per la seva queixa, pel seu
crit de llibertat.
Però un relat sobre el Sàhara Occidental
sense sang, no és un relat complert. I el darrer cap de setmana es completava amb dolor
i mort. Amb motiu de la Copa d’Àfrica de futbol, en què va guanyar l’equip d’Algèria, els
sahrauís van omplir els carrers en una manifestació de joia i de festa per la victòria de
l’equip del país que va acollir, i encara acull
els seus familars fugitius fa 43 anys, i, a més,
enemic del Marroc. Però en una dictadura
feudal, no es pot ser feliç, no pots mirar al cel,
sense esperar que a l'abaixar la mirada el teu
cos sigui estés a terra. Es deia Sabah. Tenia 23
anys, i era una jove estudiant sahrauí que li
van trencar el seu somriure de festa i la vida,
esclafada, atropellada per un vahicle militar
que junt amb d’altres, corresponents a les
unitats de cossos especials marroquins, van
acabar violentament amb aquell moment
d’eufòria. Els vehicles militars van caure com
rocs amb rodes contra aquella immensa munió de gent feliç. A part de la noia morta, van
haver molts ferits greus. Dels càntics a les
sirenes de les ambulàncies que, sense pressa, van acudir al lloc dels fets. Avui, encara
més represàlia. Centenars de joves sahrauís
són segrestats, detinguts i torturats. El dolor
dels que coneixem de fa anys aquella realitat:
campamets i desert, zona alliberada i mines,
zona ocupada a sang pel gran amic d’Espanya; el Marroc, ens fa preguntar: Quants rossinyols cal que morin perquè algú miri a terra
i els compti?

TANQUEM PER VACANCES Benvolguts lectors, arriba l'agost i com cada any la redacció del diari
Som agafa uns dies de descans. La propera edició de les capçaleres habituals es publicarà el 30
d'agost. A banda, el proper divendres 2 d'agost sortirà al carrer el tradicional suplement especial
amb tota la informació de la festa major de Mollet del Vallès. Bones vacances!
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RESERVA TAULA

Guia de restaurants
LA LLAGOSTA
LA FAMILIA
Menú i carta
c/ Estació
93 182 24 85
PIM PAM PUM BURGUER
Hamburguesaria
Av. 11 de setembre, 80
659 94 13 81
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
606 94 18 30
MOLLET
CAL MARFÀ
Cuina casolana

i tradicional
Prat de la Riba, 13
93 593 00 04
CERVECERIA RÍVOLI
Tapes casolanes
i menú diari
c. Agricultura, 9
93 570 57 57
CHINA TOWN
Cuina xinesa
Av. Burgos, 61
93 570 66 46
93 511 34 83
D'GUST RESTAURANT
Cuina casolana
Pl. Major, 7
645 66 66 06
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
LES PRUNERES
Cuina casolana
i tradicional
La Pau, 48
93 593 38 69
PITAPES
Vermuts i tapes d'autor
Jacint Verdaguer, 6
93 593 72 22
MONTORNÈS
AMBIGÚ
Especialitats ibèriques
C. Major, 64
93 572 38 97
BELLA LUNA
Pizzeria
Onze de Setembre, 3
93 750 31 16

GLOBAL LA LIRA
Multiespai Gastronòmic
C. Sant Isidre, 15
93 572 12 73
PARETS
MOLÍ DE VENT
Cuina casolana
Garbí, 17
93 562 16 34
LLEVANT PARK
Entrepans especials
Tenes, 1
93 562 14 28
SANT FOST
CASTANYERS
Cuina catalana
Camí Castanyers, s/n
(La Conreria)
93 593 00 42
EL XARAGALL
Cafeteria - Catering
Plaça de la Vila, 2
644 44 36 08

Gaudeix
de les nostres

Especialitats
Ibèriques

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

Av. Lluís Companys, 26 - Masia Can Serra
08150 Parets del Vallès
Tel. 93 172 83 99 · 640 114 095
canserradelpadro@gmail.com
facebook.com/canserradelpadro

te

DESAYUNOS,
TAPAS,
BOCATAS,
PLANCHA.

Ramón Casas 1, 618412788 - Mollet del Vallès
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BUTLLETÍ AGOST 2019
FESTA MAJOR D’ESTIU:
LA CUCA MOLLA BAIXA
DELS PINETONS!

senyal de 300 euros. Més informació
a Secretaria del Casal (Sra. Glòria,
tardes).

• DEL 16 AL 19 D’AGOST. Durant els
dies de la Festa Major (16, 17, 18 i 19
d’agost) la Cuca Molla quan escolti
soroll de música i xerinola a la ciutat
baixarà dels Pinetons per ballar i passejar-se per la Rambla i la plaça Prat
de la Riba. Esteu atents als horaris i
programa de la Festa Major!

• PASSEJADA PER L’ALT EMPORDÀ
I CAP DE CREUS. DEL 20 AL 22 DE
SETEMBRE.Sortirem de Mollet el
divendres dia 20 a les 7.30 h en direcció a Figueres per arribar a l’Escala
per fer una visita guiada a les Ruïnes
d’Empúries. Disposarem de temps
lliure per passejar pel poblet medieval
de Sant Martí d’Empúries i després de
dinar anirem a Cadaqués, on agafarem
un petit tren turístic que ens portarà a
conèixer el Cap de Creus i Port Lligat.
Després d’un temps lliure per visitar
Cadaqués anirem a Roses on ens allotjarem en un Hotel 3*. L’endemà visitarem el Monestir de Vilabertran consagrat l’any 1.100, exemple d’arquitectura romànica catalana. Ens aproparem
posteriorment fins a Perelada per
passejar pels seus carrers medievals
i el seu castell. Amb guia local visitarem també Castelló d’Empúries.
Dedicarem el darrer dia a visitar el
Museu Dalí amb guia propi del museu,
dinarem a Besalú per on podrem passejar pel seu casc antic, call jueu i gaudir del seu famós pont medieval i retorn
a Mollet. Tots els àpats tenen vi i aigua
amb cafè inclòs només al migdia. Preu
290 euros amb sup. hab. individual de
45 euros. Inscripcions del 15 al 19 de
juliol a les 17 h al despatx de viatges de
la 2a planta del Casal.

ACTIVITATS CATIFAIRES
• DEL 28 D’AGOST AL 2 DE
SETEMBRE. La ciutat de Santa Maria
de Guspini a l’Illa de Sardenya convida
a la Federació Catalana a participar
en la seva Infiorata fent una catifa de
flors amb el nostre estil, ja que ells les
fan amb serradures tenyides. També
visitarem la ciutat de parla catalana de
L’Alguer. El preu està en funció del bitllet d’avió i del nombre de participants,
ja que ens mourem per l’illa en un
microbús. Inscripcions a Secretaria.

SORTIDES I EXCURSIONS
• VIATGE PER LA HISTÒRIA
AMB L’ASSUMPTA MONTELLÀ.
DEL 26 AL 31 D’AGOST. El passat
6 de juny es van complir 75 anys del
desembarcament de Normandia, el
dia D de la lluita contra els nazis de
Hitler en la Segona Guerra Mundial.
Des d’aleshores la regió de Normandia
commemora que des d’aquelles platges es va salvar Europa. Les banderes
americanes, britàniques, canadenques
i franceses són presents en cada platja. En cada poble de Normandia hi ha
museus amb la voluntat de fer memòria per preservar la pau. L’Assumpta
Montellà ens guiarà per tots aquests
indrets en un viatge que repassarà la
història d’aquell 6 de juny del 1944, i
coneixerem d’aprop els protagonistes:
Eisenhower, De Gaulle, Montgomery,
Churchill, Rommel, Patton... Al llarg
de 6 dies anirem a Bordeus-Sant
Maló, el Mont Sant Michel, Bayeux,
Merville, Arromanches, cementiris i
platges del desembarcament Omaha,
Utah, Rennes... L’anada amb autocar
i la tornada amb avió. S’ha programat
una sortida especial per al Casal (grup
mínim de 30 persones) per la darrera
setmana d’agost, del 26 al 31 d’agost.
Preu tot inclòs 900 euros. Paga i

Penyíscola. Disposarem d’un programa d’excursions per la zona i festes
a l’hotel amb concurs de ball en línia
i premis en metàl·lic. Preu tot inclòs
169 euros. Suplement individual de 70
euros. Inscripcions a partir del dilluns
9 de setembre a les 16 h a la 2a planta
del Casal.
• CONCERT AL PALAU SANT JORDI
DE BARCELONA. DISSABTE 16 DE
NOVEMBRE. A càrrec de l’Orquestra del famós Violinista André Rieu.
Dissabte 16 de novembre amb sortida
a les 18 h del parc de Can Mulà. Preu de
l’entrada + l’autocar 145 euros. Places
molt limitades. Inscripcions Sra. Marta
Ros.

FESTIVAL INTERNACIONAL
DE TEATRE
• DEL 29 AL 31 D’AGOST ES FARÀ
EL 4T FESTIVAL INTERNACIONAL
DE TEATRE AL CARRER L’ARLEQUÍ.
Les dates seran el 29, 30 i 31 d’agost
i tots els espectacles seran gratuïts.

Igual com en l’edició 2018, hi haurà
una programació social prèvia al festival de carrer, els matins dels dies
29 i 30, a l’Hospital Sociosanitari i al
Centre Educatiu Els Til·lers per als usuaris d’aquests dos equipaments i de la
Residència Alb-Bosc.
• DIJOUS DIA 29 D’AGOST A LA NIT,
tornarem a celebrar un petit tastet de
L’Arlequí al restaurant Socarrat, situat
al Calderí, amb l’actuació de la companyia xileno-tunisiana Los Indulgentes.
A les persones interessades els recomanem que facin reserva prèvia.
• A PARTIR DE DIVENDRES DIA 30
A LA TARDA, començaran els espectacles al carrer amb sis companyies:
- Yldor Llach (Catalunya-Circ)
- Lola Mento (Andalusia-Màgia còmica)
- Karcocha (Xile-Mim)
- Peter Punk (Galícia-Clown)
- Fakir Testa (Madrid-Faquirisme)
- Sasha & Connie (Bòsnia i ArgentinaGrans il·lusions)

• MATINAL DE MODERNISME
A BARCELONA. DISSABTE 5 D’OCTUBRE. Farem una visita guiada de
2 hores pel Modernisme que tenim a
Barcelona que és l’admiració de tants
i tants turistes, amb visites a la Casa
Fuster, la Casa de les Punxes, les
quadres del Baró, la Pedrera, l’Editorial Simon, la Casa Ametller, la Casa
Malagrida... Sortirem a les 8.30 h amb
tren de l’estació de Mollet-Sant Fost.
Preu 12 euros (bitllet de tren no inclòs).
Inscripcions a Secretaria. El Casal acabarà l’acompanyament al finalitzar la
visita guiada, de manera que qui vulgui
es podrà quedar a Barcelona.
• ESTADA A PENYÍSCOLA. DEL 6 AL
9 D’OCTUBRE. Sortirem de Mollet a
les 9 h per fer una estada de 4 dies (3
nits) a l’Hotel Acuazul de Penyíscola de
4*, situat a la Platja Nord, amb vistes
al Mediterrani i a 2,6 km del Castell de

PER A MÉS INFORMACIÓ: www.elcasal.cat | mail: secretariat.elcasal@gmail.com
Rambla Balmes, 2 · 08100 MOLLET DEL VALLÈS
Telèfon i fax de secretaria: 93 593 11 74

Tant divendres com dissabte hi haurà
actuacions a la plaça Prat de la Riba,
Plaça Catalunya i Les Pruneres.
• DISSABTE 31 D’AGOST acabarem
amb el tradicional Cabaret Solidari
a l’espai d’El Jardinet, al costat de la
pista d’hoquei. Els beneficis enguany
es destinaran a l’ONG Pallassos Sense
Fronteres, de la qual el Pau, el director
artístic, és membre. Hi actuarà el grup
El Pony Pisador (Barcelona), de música folk ballable.
• L’Arlequí és possible gràcies al suport
i implicació de comerços, entitats de
Mollet i un nombrós grup de voluntaris.
Està co-organitzat per Escena Mollet
(Pau Segalés, que n’és el director
artístic) i el Casal Cultural. Amb la col·
laboració de l’Ajuntament.
• Pels horaris, llocs i espectacles concrets s’editaran uns programes de
mà que l’organització repartirà en les
dates properes al festival.

ESCAPADES
AL TEATRE
• DIVENDRES 25 D’OCTUBRE.
Cirque du Soleil L’espectacle del
MESSI. El Cirque du Soleil fa un espectacle dedicat al Messi 10 i el Casal
organitza una sortida per anar-hi, al
Parc del Fòrum, Plataforma Marina.
Sortirem en autocar a les 19.30 h
de l’av. Llibertat (davant dels taxis).
Preu 78 euros (entrada + autocar).
Inscripcions quan abans millor a
Secretaria. Preu especial nens de 5 a
12 anys 72 euros. Cal un mínim d’inscripcions per poder fer la sortida.
• DIVENDRES 22 DE DESEMBRE.
Teatre TIVOLI. WEST SIDE STORY.
Des de la primera nota fins la darrera
West Side Story és un dels musicals
més importants i representatius del
teatre universal, que transporta el
Romeu i Julieta de Shakespeare a la
ciutat de Nova York, on dos joves enamorats es veuen atrapats per l’enfrontament entre dues bandes de carrer,
els americans Jets i els porto-riquenys
Sharks. La seva lluita per sobreviure en
un ambient d’odi i violència dóna forma
a una de les històries més emocionants
i belles del teatre musical. Sortirem en
autocar de l’av. Llibertat (davant dels
taxis) a les 16 h. Preu 65 euros tot
inclòs. Inscripcions a Secretaria.

Hi col·laboren:
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Classificats
IMMOBILIÀRIA

lida a balcón, co-

EN MOLLET. ZONA

Cert.

E.

4 habitaciones (3

cha. Terraza 25m2

LLIBERTAT

DE

zació fred-calent.

Oriental (Parets o

BUSCA REPARTI-

COMPRA

cina, lavadero. Sin

CAN BORELL. 3

Ref. JV14176. PVP:

de ellas dobles y 1

aprox. con toldo.

MOLLET, a prop de

Alta vigent de llum

Mollet).

DOR. Con licencia

parking. Suelos de

habitaciones,

231.900 euros. Tel.

individual), cocina

Cert.

E.

l'Ajuntament. Pri-

i aigua. PVP: 450

678 350 973.

93 579 33 33.

con salida a gran

Ref. EV11139. PVP:

mera planta amb

euros. 606 30 51 03.

PISO PLANTA PRIMERA 56 M2 EN
MOLLET ESTACIÓN
DEL NORTE. 3 habitaciones,

baño

gres. Cert. energ.:
E. Ref. JV14084.
PVP: 115.000 euros.
Tel. 93 579 33 33.

2

baños, cocina de
14 m2, sal´´ón con
salida a bal´c´ón.

PISO

energ.:

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

PLAN-

patio lavadero, y

TA BAJA 100 M2

otro patio sali-

Calefacción. Pis-

EN

da por habitación

MONTMELÓ.

con plato de du-

E S P ECTAC U L A R

cina,

y

ZONA DE LA QUI-

individual,

cha, salón con sa-

PISO DE 105 M2

zona comunitaria.

TA N A- C E NTRO.

con plato de du-

ES BUSCA PARELLA PER
REALITZAR TASQUES DE
VIGILANTS I CUIDADORS D'UNA
FINCA A PROP DE BERGA
Interessats preguntar per Montserrat

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

parking

SE PRECISA
CAMARER@

INTERESADOS ENTREGAR
CURRICULUM VITAE A:
hola@restaurantlespruneres.com
o en Calle la Pau, 48
08100 Mollet del Vallès (BCN)

Guia

MÈDICA i
ESTÈTICA

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

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

baño

energ.:

165.000 euros. Tel.

molta llum. Ves-

Teléfono

SEÑORA CATALA-

SEÑORA

COM-

NA NECESITA HAB.

PARTIRIA

PISO

En alquiler en casa

xos amb modernes

con persona que

de matrimonio de

DESPATX DE 84M2

mampares de se-

tuviera piso de

jubilados. Ayuda en

A

paració i climatit-

alquiler.

la cocina y compa-

93 572 30 73.
LLOGUER

L'AVINGUDA

tí-bul + 3 despat-

Vallès

ES BUSCA PERRUQUERA
VILANOVA DEL VALLÈS

ñía. Vallès Oriental
o Maresme. Tel. 678
350 973.
TREBALL
DEMANDA

Demanar per Mar

PIZZERÍA LA SOLE

de moto. De miércoles a domingo
de 20 a 24 h. Tel.
654 082 336. Caldes de Montbui 19,
local 3.
OFERTA
S’OFEREIX

AU-

TÒNOMA

PER

PORTAR

COMP-

TABILITATS/FISCAL/IMPOSTOS, a
pimes i autònoms.
Tel. 651 04 00 07.
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La molletana Arantxa Medina renova a 1a Divisió

La Concòrdia ja sap el calendari

La jugadora molletana del futbol sala femení Arantxa Medina ha
renovat una temporada més amb l’AE Penya Esplugues de la Primera
Divisió Nacional, la màxima competició estatal. La campanya
2019-2020 serà la tercera al conjunt d’Esplugues de Llobregat, amb el
qual jugarà la final de la Copa Catalunya el proper 11 de setembre.

El CD la Concòrdia començarà la lliga el 21
de setembre fora de casa, i s'enfrontarà a
l'Eixample. Posteriorment, jugarà contra l’AECS
Hospitalet el 28 de setembre com a local, en el
primer partit de la temporada al CEM El Turó.

ALPINISME EL DE PARETS JA PENSA EN L'OBJECTIU DE FER ELS 14 VUIT MILS: LI EN FALTEN CINC

Sergi Mingote tornarà a
Catalunya la setmana vinent
L’alpinista de Parets Sergi Mingote té previst tornar a Catalunya la
setmana vinent; en principi, entre
el dimecres 31 de juliol i el divendres 2 d’agost. Agafarà un vol des
d’Islamabad, la capital del Pakistan; però, abans, ha de realitzar
el trekking de tornada des de la
serralada del Karakoram, a l’Himàlaia, on Mingote va completar
la setmana passada el repte solidari 3x2x8000 amb els cims del
Gasherbrum II (8.035 metres) i el
Nanga Parbat (8.126 m).
L’esportista d’elit del Baix Vallès
assegura que la conquesta del seu
últim cim va ser molt dura, perquè ho va aconseguir només sis
dies després de la seva arribada al
Camp Base. A més, explica que ja
venia molt cansat del seu ascens
anterior al Nanga Parbat. Tot i
això, la seva satisfacció és màxima per haver assolit el rècord de
coronar sis vuit mils en 367 dies
sense l’ajuda d’oxigen artificial.
Això és una fita que mai ningú
havia aconseguit fins a dia d’avui.

PATINATGE ARTÍSTIC EL TORNEIG ES VA DISPUTAR A PARETS
rfep

SERGI MINGOTE

TOCANT EL CEL Sergi Mingote al cim del Gasherbrum II (8.035 metres)
Ara està a l’espera que el rècord
Guinness sigui confirmat. De moment, ja ha enviat tota la documentació necessària.
Quan arribi a Catalunya, Sergi

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

Mingote marxarà amb la seva família lluny de les muntanyes, tal
com explica. Posteriorment, el paretà té el somni de poder completar els 14 vuit mils del planeta. De
fet, només li queden cinc: el Kanchenjunga, el Makalu, el Dhaulagiri, l’Annapurna i el Gasherbrum I.
Aquests se sumarien als nou que
té actualment: els sis aconseguits
en el projecte solidari –Gasherbrum II, Nanga Parbat, Lhotse, K2,
Manaslu i Broad Peak–; i als tres
coronats anteriorment: l’Everest,
el Cho Oyu i el Shisha Pangma.

SIRA BELLA La patinadora del CP Parets és campiona d'Espanya en cadet

Bella i Marco fan medalla en
el Campionat d'Espanya
PARETS. El pavelló municipal Joa-

quim Rodríguez de Parets del
Vallès va acollir –entre el 18 i el
20 de juliol– el 27è Campionat
d’Espanya de Patinatge Artístic en
les categories Cadet i Juvenil. El
Club Patí Parets, organitzador del
certamen, va obtenir dues medalles en aquesta competició. D’una
banda, Sira Bella, es va fer amb la

medalla d’or en cadet femení, en
imposar-se amb claredat tant en
el programa curt com en el llarg.
I, per la seva part, Bruno Marco va
assolir el bronze en la categoria
de juvenil masculí.
Ambdós patinadors competiran ara al Campionat d'Europa, que es disputarà entre finals
d'agost i principis de setembre.
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CICLISME ADRIÁN FERRER, DEL CLUB CICLISTA MOLLET, CONTINUA AMB EL MALLOT GROC

70 CICLISTES I 32 EQUIPS VAN COMPETIR EN LA CURSA PRINCIPAL

Una seixantena de ciclistes
en el 39è Critèrium del Vallès

Challenge de Resistència BTT del vallès

CLUB CICLISTA MOLLET

MOLLET. El diumenge passat Mo-

llet va acollir la 39a edició del
Critèrium del Vallès Júnior de ciclisme, una cursa corresponent al
Gran Premi Diputació de Barcelona. Una seixantena de participants
van recórrer els 86 quilòmetres
de recorregut , amb sortida i arribada al municipi.

Óscar Muñoz, guanyador

El ciclista Óscar Muñoz, de l’equip
Castillo de Onda es va proclamar
campió de la cursa, després de
parar el crono amb un temps de
dues hores, vuit minuts i 47 segons. Gairebé dos minuts després
van arribar la resta de corredors,
amb el gran grup, que va liderar
Álvaro Robles guanyant l’esprint
i obtenint el segon lloc a la prova.

El CC Mollet manté el mallot groc
Tot i la victòria d’Óscar Muñoz,
el mallot groc el segueix portant
Adrián Ferrer, del Club Ciclista
Mollet, ja que continua sent el lí-

Montornès acull la Resistència BTT

ÓSCAR MUÑOZ El ciclista de Castillo de Onda va ser el campió del Critèrium
der de la Copa Catalana Júnior,
després de fer un bon paper en el
39è Critèrium del Vallès.
Tal com asseguren des de l’organització de la cursa i des de la
Federació Catalana de Ciclisme,

per l’edició de l’any que ve, que
serà la del 40è aniversari de la
competició, es preveu celebrar
una cursa de tres dies per commemorar els 40 anys del Critèrium
del Vallès.

Montornès va acollir el dissabte passat la primera de les proves de la
sisena edició de les Challenge de Resistència BTT del Vallès, en la qual
van participar un total de 70 corredors entre 32 equips en la cursa principal
–per a adults–. Una cursa on els ciclistes van poder competir de forma
individual o per equips –d'una a tres persones–. Els equips van haver de
fer el màxim número de voltes possible en un temps de tres hores en un
circuit que es va muntar al recinte firal del municipi montornesenc. L’equip
Los niñatos, format per Izan Vergara, Joan Martell i Carlos Gámez va ser
el guanyador de la cursa. Els conjunts Medina Competición i T-Bikes van
completar el podi. Abans de la cursa principal es va celebrar una cursa
infantil –fins als 15 anys d’edat–, que va ser d’una hora de durada, i en la
qual van competir 18 equips. El Biciequip va ser el guanyador.

Ens movem per tu

Promoció de la salut
CONSELLS DE SALUT A L’HORA DE VIATJAR
Una gran majoria de la població destina aquests mesos d’estiu per fer les
vacances i, per aquest motiu, de la mà del Dr. Gustau Oller, especialista
en salut laboral i metge de la unitat de Vigilància de la Salut de la Fundació Sanitària Mollet, us oferim dues noves càpsules audiovisuals elaborades conjuntament amb Vallès Visió dedicades a consells bàsics tant abans
de fer el viatge com
durant i després del
viatge, un conjunt
de bones pràctiques
i hàbits a tenir en
compte quant a alimentació, farmaciola,
roba de viatge, entre d’altres qüestions
d’interès.

CONCURS FOTOGRÀFIC SOBRE
LACTÀNCIA MATERNA
L’Àrea Maternoinfantil de l’Hospital de Mollet ha convocat la
vuitena edició del Concurs fotogràfic sobre Lactància Materna, en el qual hi poden prendre
part fotos de nadons nascuts a
l’Hospital de Mollet des d’octubre de 2018 fins el setembre de
2019 i que facin referència a la
lactància materna. Podeu visualitzar les bases del certamen
al web de la Fundació Sanitària
Mollet www.fsm.cat
1r premi 2018

Podeu visualitzar-les al canal You Tube de la Fundació Sanitària Mollet.

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

www.fsm.cat
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FUTBOL ELS DOS EQUIPS MOLLETANS JA TENEN DEFINIT EL CALENDARI DE PRETEMPORADA

MOTOR L'EQUIP RUS G-DRIVE RACING VA SER EL CAMPIÓ

CF Mollet i UD Molletense
jugaran un amistós a l'agost
ud molletense

MOLLET. El CF Mollet i la UD Mo-

lletense ja tenen definits els seus
respectius calendaris de pretemporada. Ambdós conjunts protagonitzaran un derbi amistós el
dimecres 28 d’agost a les 20 h.
Pel que fa a la resta de partits,
d’una banda, els rojos, sota les
ordres del nou entrenador, Jordi
López, disputaran un total de sis
enfrontaments amistosos: el primer serà contra l’equip de Divisió
d’Honor Juvenil del CE Europa –el
14 d’agost a les 20 h–; posteriorment jugaran amb l’UDA Gramanet –el 17 d’agost a les 20 h–; contra la Fundació Grama Juvenil –el
21 d’agost a les 19.30 h–; contra la
UD Can Trias –el dia 25 a les 19.30
h–; el derbi contra la Molletense;
i, per últim, el 31 d’agost s’enfrontaran a la Unificación de Santa
Perpètua, amb l’hora encara per
definir.

Duels dels de Filgaira

Per la seva part, el conjunt entrenat per Antonio Filgaira, a més del
partit contra el CF Mollet, jugaran
contra el FC La Romànica –el 24
d’agost–, el CF La Torreta –el 25–,
el CF Les Franqueses –el 31–, i l’1
de setembre contra el CF Parets.

CIRCUIT DE BARCELONA-CATALUNYA

LE MANS SERIES El Circuit va tornar a acollir la prova deu anys després

FITXATGES La pretemporada servirà per veure en acció els nous fitxatges
La UD Molletense jugarà aquesta temporada a Segona Catalana,
mentre que el CF Mollet ho farà a
Primera, després d'haver aconseguit l'ascens al mes de juny.

Els nous fitxatges en acció

Serà el moment de veure com rendeixen les noves incorporacions
dels dos equips. La UD Molletense
ha incorporat un total d’11 futbolistes i n’ha renovat 12; mentre
que el CF Mollet n’ha fitxat quatre
i ha renovat bona part de la plantilla i molts dels pesos pesants, amb
un total de 14 renovacions.

Derbi vallesà a la lliga

MOLLET I PARETS ES
VEURAN AL DESEMBRE
El CF Mollet i el CF Parets coincidiran
per primera vegada a la història a
Primera Catalana. Ambdós conjunts
protagonitzaran dos derbis vallesans:
el primer serà a la jornada 13, amb
els molletans com a locals; i el segon,
serà a la 30, que es disputarà a Parets.
Enguany, no hi haurà derbi molletà.

10.000 persones assisteixen a
les European Le Mans Series
MONTMELÓ. Més de 10.000 espectadors es van acostar al Circuit de
Barcelona-Catalunya el cap de setmana per presenciar les European
Le Mans Series, segons apunten
les dades del Circuit. Aquesta
competició tornava enguany al
traçat català deu anys després. El
Circuit de Montmeló va acollir la

tercera prova de les sis d’aquest
esdeveniment del motor, amb una
cursa que va durar quatre hores.
Després de 135 voltes, l’equip rus
G-Drive Racing es va proclamar
campió; un conjunt que va estar
format pels pilots Roman Rusinov, Jean-Eric Vergne i Job Van
Uitert.

INSTAL·LACIONS LES OBRES COMENÇARAN AL SETEMBRE

FUTBOL SALA ÉS LA 15a VEGADA QUE L'EQUIP S'ALÇA AMB EL TÍTOL DE CAMPIÓ DEL TORNEIG

Mollet obre el procés de licitació
per la nova gespa del Zona Sud

El Wursi guanya les 24 Hores

MOLLET. L’Ajuntament de Mollet

PARETS. El Wursi va ser l’equip
campió de la 35a edició del torneig Jordi Turull Negre, el torneig
de les 24 Hores de Futbol Sala
de Parets. És la quinzena vegada
que aquest conjunt guanya aquest

campionat, el més antic del Vallès
Oriental. El Wursi va derrotar a la
final el Petit Galera-La Plaça, amb
un resultat de 5 a 3. En total, van
ser 16 els equips que van participar en l’edició d’enguany, uns

conjunts que havien d’estar formats per jugadors de Parets o que
haguessin participat en quatre
edicions com a mínim.
Aquest esdeveniment esportiu
va estar organitzat per Parets per
la República-Junts per Catalunya,
amb el suport de l’Ajuntament i la
Diputació de Barcelona.

ha obert el procés de licitació per
instal·lar la nova gespa artificial al
Camp de Futbol de la Zona Sud, on
juga la UD Molletense de Segona
Catalana. Segons el consistori, el
pressupost per a aquesta instal·
lació és de 180.115 euros, unes
obres que començaran, segons

està previst, a finals del mes de
setembre.
Aquesta gespa, segons apunten
des de l’Ajuntament, “tindrà unes
prestacions tècniques de màxima qualificació per a la pràctica
esportiva, amb el distintiu FIFA
QUALITY PRO i amb criteris de
sostenibilitat”.
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AUTOMOCIÓ

Preus ajustats pels
serveis d'Omnia motors

Com treure
els adhesius
del cotxe
Sovint a la gent els agrada decorar el
cotxe amb diversos adhesius. Però si al
cap del temps se'n cansen i decideixen
treure'ls, no acaben de tenir clar com
fer-ho. Per això compatim una sèrie de
consells a l’hora d’eliminar-los.
Primer de tot: és important saber
quant temps porta enganxat l’adhesiu
a la xapa del vehicle, ja que com més
temps porti, més difícil serà elimi-

El taller Omnia Motor, amb dotze
anys de trajectòria a la rodalia del
Baix Vallès, ofereix un servei de qualitat a uns "preus ajustats", segons
assegura el cap de taller i propietari
del negoci, Amadeu Rodas.
En aquest taller que es troba a
l'avinguda Catalunya, 10 (Nau J) de
Lliçà de Vall, s'ofereixen tota mena
de serveis per a vehicles multi-marca, entre els quals destaquen els relacionats amb la mecànica, electricitat,
pneumàtics i aire condicionat.
Tanmateix, i tot i no fer planxa i
pintura, des d'Omnia Motor es deriven els clients amb aquestes necessitats a d'altres professionals pròxims.

Pel que fa als pressupostos, Rodas
destaca que totes les reparacions es
porten a terme després d'haver-li fet
arribar als clients els pressuposts
i que aquests els hagin acceptat. I
Rodas reitera que "intentem ajustar els preus a les reparacions", i
davant cada servei sempre "fem un
cop d'ull general als vehicles, principalment per evitar futures reparacions".

OMNIA MOTORS
Avinguda de Catalunya, 10, Nau J
LLIÇÀ DE VALL
Tel. 93 843 62 38
omniamotors@gmail.com

Una manera molt senzilla i
econòmica per eliminar-los
és utilitzant un assecador
de cabells i alcohol

nar-lo i pot ser que fins i tot quedin
restes d’adhesiu a la carrosseria.
Una manera senzilla i econòmica
d’eliminar-lo és utilitzant un assecador
de cabells i alcohol. La majoria de les
vegades no serà necessari utilitzar els
dos elements de manera combinada, ja
que amb l’alcohol n’hi haurà prou, però
si l’adhesiu està molt adherit caldrà
escalfar prèviament la zona perquè la
cola s’estovi. Una vegada que l’adhesiu
ha estat eliminat, les restes que han
quedat a la xapa del vehicle es podran
eliminar passant un drap amb alcohol.
amic - tot sant cugat
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CULTURA

Es convoca el 8è Premi Font de Santa Caterina

Els venjadors arriben a la Llagosta

L'Oficina de Català de Montornès i l'Ajuntament han convocat una
nova edició del Premi Font de Santa Caterina de Microcontes. El
concurs té caràcter biennal i s'adreça a majors de 16 anys. Els qui
vulguin participar ho podran fer fins al 18 d'octubre amb relats en
llengua catalana i que no superin els 750 caràcters amb espais.

Aquest dissabte a les 22 h es durà a terme la
darrera sessió del Cinema a la Fresca d'aquest
estiu a la Llagosta al parc Popular. Es
projectarà la pel·lícula Los Vengadores: Infinity
War, dirigida per Anthony i Joe Russo.

GRESCA D'ESTIU L'AJUNTAMENT HA DONAT A CONÈIXER AMB MÉS D'UN MES D'ANTELACIÓ, LES ACTIVITATS QUE ES CELEBREN ENTRE ELS DIES 6 I 9 DE SETEMBRE

L'actor i humorista Salva Reina farà el
pregó de la festa major de la Llagosta
promotora 600

LA LLAGOSTA. Quan encara queda

més d'un mes perquè la festa major arribi al poble, l'Ajuntament ja
ha donat a conèixer la programació d'activitats que s'iniciaran el 6
de setembre així com el nom del
pregoner d'enguany.
Serà l'actor i monologuista
Salva Reina qui s'encarregarà
d'obrir la festa des del balcó de
l'Ajuntament el 6 de setembre
amb un monòleg carregat d'humor. L'artista canari, també conegut com a Chucki, ha participat
a Zapeando i també és popular
per la seva actuació a Allí Abajo.
La festa acabarà el 9 de setembre
amb el castell de focs d'artifici i,
tal com va començar, ho farà amb
humor. En aquest cas serà el còmic Manolo Sarria qui a l'escenari del carrer de l'Estació, farà
riure els veïns.

EL PREGONER L'actor Salva Reina ha actuat en nombroses sèries com a 'Sabuesos' de Televisió espanyola

Divendres dia 6

Després que la Llagosta esculli la
Pubilleta i l'Hereu de 2019 hi haurà la Cercavila i el pregó. L'Associació Lotokotó, que celebra el seu
desè aniversari, oferirà una actuació especial i després amenitzarà
el Corre-tasques. La nit acabarà
amb un primer ball de nit al carrer de l'Estació amb l'orquestra
Parfills. Així mateix, la Markesina
del Parc Popular acollirà la Killing
The Summer, mentre que, a l'Es-

pai de Concerts del Centre Cultural, actuarà el grup Versión Imposible i després VIPS muntarà una
discoteca.

Dissabte dia 7

El dissabte es llevarà competitiu
amb el torneig de futbolí de la
Peña Madridista i el de dòmino de
l'Entidad Dominó de La Llagosta.
També serà el dia 7 quan els Saltats i els Volats es vegin per primer

cop les cares en la primera prova
de festa major que els enfrontarà.
A més serà un dia per als infants
que podran participar en els jocs
de Protecció Civil i podran gaudir
d'un espectacle a la plaça d'Antoni Baqué. A la plaça de la Concòrdia, hi haurà una sessió de pilates
oberta a tota mena de públic, i al
Parc Popular es durà a terme una
paella gegant. També, es farà una
exhibició de ball en línia, el festi-

val de La Room, el Correfoc i un
concert rociero a càrrec de Malandar. La segona nit el ball del
carrer de l'Estació estarà amenitzat per l'orquestra Tropikana i es
podrà viure la Sangriada. A l'Espai de Concerts se celebrarà la
Retro Party, organitzada per VIPS
amb els DJ Frank Trax i Julio Posadas. Finalment, a la Markesina
del Parc Popular actuaran grups
locals.

Diumenge dia 8
La Peña Madridista muntarà per
diumenge un torneig de dòmino.
A més a més, La Murga organitzarà la Diada infantil amb inflables
i tallers, i a la tarda, l'Esplai Dijoc
celebrarà un taller, un berenar i
un concurs de futbolí. A la plaça
d'Antoni Baqué, hi haurà un ball
organitzat pel Casal d'Avis.
La Murga portarà a terme una
nova edició del concurs de truites i, al passeig de l'avinguda de
l'Onze de Setembre, hi haurà un
cabaret de circ. La Llagosta Club
de Ball protagonitzarà una exhibició de ball de saló. Serà el
diumenge quan en el marc de
les Jornades Internacionals Folklòriques actui al poble el ballet
folklòric Krujevà. Per últim, els
Saltats i els Volats competiran
en la prova Esta cara me suena i
el dia acabarà amb el ball de nit
que comptarà amb l'actuació de
l'orquestra Aquarium i, a l'Espai
de Concerts del Centre Cultural,
pujarà a l'escenari el grup tribut
Smoking Stones.

Dilluns dia 9

La festa major es començarà a
acomiadar amb animació i festa de l'escuma. Al migdia, també
se celebrarà La Murga tapa i a la
tarda, Maricel cantarà boleros al
carrer de l'Estació.
Els Saltats i els Volats competiran en la darrera prova i la plaça
d'Antoni Baqué acollirà una sessió
d'havaneres i rom cremat. Els dos
darrers actes seran el castell de
focs artificials i l'espectacle de fi
de festa amb l'actuació de Manolo
Sarria. i
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Els comerços i serveis de proximitat

ELS TROBAREU A
Martorelles i Sant Fost

REALE VIDA RISC

ASSEGURANCES DE VIDA
RISC, PER A LA VIDA REAL

Perquè la vida també és cuidar dels teus millors projectes.
Ens agrada la vida tal i com és, per això l’assegurem.

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

ASSEGURANCES
ASSEGURANCES PER A LA VIDA REAL

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

T.935 705 462
F.935 796 123
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GRESCA ELS DOS SOPARS DEL CAP DE SETMANA VAN COMPTAR AMB UNES 100 PERSONES

Els castellers de
Mollet coronen
la festa major
de Gallecs
MOLLET. Gallecs va tornar a fer festa grossa aquest cap de setmana.
Des de divendres fins diumenge
es van realitzar diferents activitats que han estat valorades molt
positivament per l'organització.
A tall d'exemple: si durant el sopar de divendres ecofeminista es
van servir 95 menús, en el sopar
de dissabte es van arribar a servir quasi 120 sopars. La festa va
culminar diumenge amb una actuació castellera en la qual van
intervenir les colles de Mollet, els
Castellers de Castellar i la Colla
Jove de l'Hospitalet. Així mateix
els de la camisa verd claret van
coronar un pilar de quatre, un
3 de 7, un 4 de 7, un 3 de 6 amb
agulla i un vano de 5. Les següents
actuacions que duran a terme els
Castellers de Mollet serà a la festa
major de Sant Fost i a la festa major de la capital baixvallesana.

MArc Garcia

MONTORNÈS / MONTMELÓ. Un centenar de persones van acomiadar
les Nits a la Romana de Mons Observans aquest dissabte. L'esdeveniment va comptar amb una visita
teatralitzada i amb el Convivium,
un banquet amb plats com els ous
remanats amb garum o el flam de
mel amb pebre, inspirats en les receptes de Marcus Gauius Apicius.

Marc Garcia

Els escacs prenen les nits llagostenques
Durant les últimes setmanes no ha estat estrany veure com al passeig de
l'avinguda Onze de Setembre s'emplenava de taulers d'escacs. El Club
d'Escacs Can Pelegrí de la Llagosta, un col·lectiu creat fa un any, ha estat
organitzant partides nocturnes entre les 22 i les 0 h durant tot el mes de
juliol -amb una valoració per part de l'entitat molt positiva- i seguirà
fent-ho durant el mes d'agost amb l'objectiu de donar-se a conèixer.

MÚSICA EL FESTIVAL COMENÇA A LES 19 H I ACABA A LES 4 H

4 DE 7 Els de la camisa verd claret van coronar dos castells de la gamma de 7

HISTÒRIA ES VA VIURE UNA VISITA GUIADA I UN ÀPAT INSPIRAT EN LA CUINA DE FA 2.000 ANYS

Al voltant de 100
persones sopen a la
romana a Montornès

JOCS LES PARTIDES ES CELEBREN AL JULIOL I L'AGOST

marc garcia

VIATGE EN EL TEMPS Els actors i actrius van portar els comensals a Roma

Can Masferrer acull el
4t El Vallès Escrema fest
MONTORNÈS. Aquest dissabte des
de les 19 h fins a les 4 h, Can Masferrer es convertirà en una festa
de sons durs. Un total de vuit
grups actuaran en el marc del
4t festival El Vallès Escrema Fest
que està organitzat per l'Associació Músics Masferrer Montornès.
En un entorn privilegiat es podran veure algunes de les bandes
més interessants del panorama
hardcore i punk català.
La nit començarà amb els Tansumica a les 20 h. Aquesta banda amb una llarga trajectòria
s'encarregarà d'obrir amb força
i decibels el festival que és íntegrament gratuït. Els següents en
pujar a l'escenari seran els giro-

nins Illinoise a les 21 h. Els seguiran el grup local Gürtel Club a les
22 i La Inquisición, els caps de
cartell d'El Vallès Escrema Fest.
A mitjanit Coherence aportarà el
seu dinamisme sobre l'escenari i
a l'1.15 h Tano no deixarà a ningú indiferent. Una hora més tard
Autodestruccció serà el penúltim
grup abans que arribin els Nunnery, un grap de gran potència.
La crítica ho té clar: "Festivals
com aquests són claus per perpetuar una escena i teixit underground imprescindible per
mantenir i fer créixer la música rock al nostre entorn més
proper". Sens dubte una cita ineludible.
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GRESCA D'ESTIU EL CARTELL HA ESTAT OBRA DE LA IL·LUSTRADORA MARTORELLENCA JÚLIA QUINTANA, QUI JA VA DISSENYAR EL CARTELL DE 2016

Ítaca Band i Guillem Albà, a la
festa major de Martorelles
s.c.

també contempla diversos espectacles d'animació, entre els quals
destaca La Marabunta (diumenge
15 de setembre a les 21 h a l'envelat, per 1 €). "A mi em fa especial
il·lusió que estigui el Guillem

Les obres del futur centre La
Vinya obliguen a traslladar
l'envelat a la pista de
Carrencà i la fira al polígon

PRESENTACIÓ Marc Candela, Mònica Garcia, Júlia Quintana –autora del cartell– i Anna Nogueres
MARTORELLES. Ítaca Band i el
clown Guillem Albà seran dos
dels plats forts de la festa major
de Martorelles, que se celebrarà
del 7 al 15 de setembre.
Sense l'antic envelat i amb el futur centre La Vinya en obres, les
novetats d'enguany tenen a veure
amb els espais. Concretament, la
fira estrenarà un nou emplaçament al polígon, al carrer del Molí.
Amb aquesta nova localització,
s'ha apostat per tallar la carretera
de la Roca durant els dies de festa major des de la cruïlla de Can
Calet fins a la pujada de la travessera de Carrencà. "Volem que la
fira quedi molt propera i la carretera estarà tallada perquè la
gent tingui la tranquil·litat de
pujar i baixar de Carrencà cap
a la fira sense problemes", va
explicar la regidora de Cultura,
Mònica Garcia.
I l'altre nou emplaçament és el
de l'escenari de l'antic envelat. Els

concerts i els espectacles d'animació tindran lloc en una carpa
ubicada a la pista de Carrencà
en un format de barraques. La
comissió de festa major, formada per les entitats del municipi,
artistes, personalitats destacades, veïns a títol propi i el propi
Ajuntament, ha considerat que
aquest nou format podria beneficiar l'assistència de públic a
tots els concerts. "Hem vist que
funciona molt en altres pobles
i serà una manera perquè la
gent estigui més present en el
nucli de festa", va afirmar Judit
Morcillo, membre de la comissió,
qui també va explicar en què consisteixen les barraques: "Quan
acaba un concert, en comptes
de dissipar-te, pots marxar just
al costat, on hi ha les barres,
per prendre quelcom amb música d'ambient. I quan veus que
comença un altre concert ja estàs just allà. D'aquesta manera

Cerveses artesanes, a Carrencà

no anem perdent la gent entre
concerts"
Ítaca Band actuarà dissabte 14
a l'envelat. Serà en una nit en què
també actuaran els martorellencs
Freqüència Bandarra i Mil Hombres, així com els djs i animadors
Del Salón a la Discoteque. Altres
actuacions musicals aniran a càrrec de Pupil·les, Hey Pachucos i
les locals Conchas del Asco i Dj
Degrand (divendres 13 de setembre), així com la nit jove de djs
locals, dijous 12 de setembre a
partir de les 0 h)

25 anys de la Selvatana

Musicalment parlant, l'Orquestra
Selvatana serà la protagonista
l'11 de setembre amb el seu concert i ball de nit a l'envelat. Tot
plegat serà en una actuació molt
especial, perquè la companyia fa
25 anys consecutius que actua a
la festa martorellenca.
Música a banda, la programació

EL TEMPS
divendres 26

dissabte 27

Les fires de cervesa artesana estan esdevenint un clàssic a l'entorn, i encara més
quan hi ha diverses marques baixvallesanes. Per això, Carrencà va gaudir dissabte de
la segona MartoBeerFest amb vuit cerveses artesanes diferents. Foto: marc garcia

diumenge 28

per

Albà, amb Marabunta. És un
gran clown i un gran actor, i és
un espectacle per a petits, grans
i mitjans, i crec que la gent s'ho
pot passar fantàsticament bé",
va assegurar la regidora de Cultura, Mònica Garcia.
També d'animació i a l'envelat,
els martorellencs podran gaudir
de l'actuació d'El Pot Petit, qui farà
cantar i ballar la mainada. s.c.

La imatge de la festa

CARTELL A CÀRREC DE
LA MARTORELLENCA
JÚLIA QUINTANA
La il·lustració de la martorellenca Júlia
Quintana ha estat escollida per la comissió de festa major per ser la imatge del cartell. Quintana "volia abastar
moltes entitats i elements vinculables i representables de Martorelles
i la festa major", com el cotó de sucre,
els globus, les gitanes, els capgrossos
o les colles. L'autora del cartell –qui
estudia la carrera universitària de Belles Arts i ja va dissenyar el cartell de
la festa d'estiu de 2016– va assegurar:
"Em fa molta il·lusió i estic contenta
que intentant transmetre el mateix
missatge però amb un altre estil hagi
tornat a sortir el meu cartell".

Èxit total de Los Sírex a Sant Fost

La banda barcelonina Los Sírex –activa des de l'any 1959– va omplir de gom a
gom la plaça de la Vila de Sant Fost en la seva actuació de diumenge,
emmarcada en la prèvia de la festa major. A més de molta música i ball,
l'actuació va comptar amb una anècdota ben destacada, i és que el grup va
fer pujar a l'escenari un veí de Sant Fost, Martí Domènech, més conegut com a
Martinet, qui durant molt de temps va regentar el conegut restaurant Can Manel,
a la Barceloneta. Allà a dalt, Martinet i Leslie –cantant de Los Sírex– van explicar
que la seva amistat els uneix des de l'adolescència i tot seguit van cantar
plegats el clàssic Que se mueran los feos. Foto: marc garcia

Felip Comas

Cel molt tapat de núvols
alts i mitgencs, ja des de
mig matí i fins al final del
dia, amb temperatures
més baixes.
Vent del nord, baixada de
temperatures amb risc
de ruixats i de tempestes
que podrien ser fortes, i
durar fins al vespre.
Restes de núvols encara
fins al migdia, amb risc
d'algun ruixat molt feble.
A la tarda el sol tornarà
a lluir.

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, 18

29ºC

19ºC

26ºC

-

29 km/h SSE

DIVENDRES, 19

28ºC

21ºC

27ºC

-

27km/h SSE

DISSABTE, 20

31ºC

21ºC

28ºC

-

34 km/h SSE

DIUMENGE, 21

32ºC

21ºC

30ºC

-

26 km/h SSE

DILLUNS, 22

32ºC

21ºC

30ºC

-

27 km/h SSE

DIMARTS, 23

33ºC

21ºC

30ºC

-

31 km/h SSE

DIMECRES, 24

32ºC

22ºC

29ºC

-

32 km/h SSE
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POPULAR LES COLLES DE DIABLES I DE GEGANTS, BESTIARI I GRALLERS DE PARETS TORNARAN A ORGANITZAR UNA NOVA EDICIÓ DE LA PEDRA DEL DIABLE

Les entitats culturals, principals
protagonistes de la gresca d'estiu
Durant tot el mes de juliol, els
veïns de Parets han anat escalfant
motors per a la festa major d'estiu –com es pot veure a la imatge, durant el Cremem l’Eixample,
organitzat per Diables Parets el
passat dissabte–. I aquest divendres serà el torn per al tret de
sortida al desitjat esdeveniment.
Aquest inici oficial sempre va a
càrrec dels pregoners, i enguany
seran membres del Club Futbol
Parets, amb motiu del 85è aniversari del club i coincidint amb
l'ascens a Primera Catalana del
seu primer equip. Serà a les 19 h
des del balcó de l'Ajuntament.
Divendres també estarà atapeït
d'activitats tradicionals la cercavila de l'Associació Rodola (17.30
h al parc de la Linera) o el toc
de campanes i la tronada d’inici
de festa per anunciar l’inici de la
festa amb la Teresina, l’Eulàlia, la
Rosalia i la Maria, les quatre campanes de l’església de Sant Esteve
(18 h a la plaça de la Vila). Tot
seguit, una batucada i el toc d’inici
precediran el pregó.

La pedra del diable

De tradicions també en va plena la
programació, i no podia faltar una
nova edició –la 24a– de la Festa de
la Pedra del Diable, organitzada
per diverses entitats culturals del
municipi. Divendres a les 22 h a la

marc garcia

ablets, que arrencarà del carrer de
la Fàbrica.
La 24a Festa de la Pedra del Diable acabarà dilluns amb un nou
correfoc (21.45 h), en aquest cas
dels Diables, que també sortirà
del carrer de la Fàbrica i que acabarà a la cruïlla de l’avinguda Catalunya amb l’avinguda Francesc
Macià. En aquest punt es farà el
bateig dels nous diables i correfocs i se celebraran els 11 anys de
la Bèstia. A partir de les 23.15 h
hi haurà un nou correfoc des de
l'avinguda Francesc Macià. I tot
clourà finalment amb el toc a plegar
(0 h), a la plaça de la Vila. Després
que els Diables hagin escampat la
maldat pels carrers de Parets, en
Llucifer, en Bitru i tot el seu seguici, acompanyats de fum, foc i ritme,
acomiadaran la festa major de la
manera més terrorífica possible. i

Diada castellera

INCENDIANT ELS CARRERS Durant el 'Cremem l’Eixample', que va tenir lloc dissabte, a càrrec de Diables Parets
plaça de la Vila serà la posada en
escena de la llegenda local, amb
gegants, bestiari, diables i foc com
a protagonistes, i amb música original en viu i en directe.
Dissabte tocarà matinar per
gaudir de l'albada del gall pels
carrers del Barri Antic (7.30 h), i
després de la cercavila de les autoritats i els representants dels
carrers del Barri Antic, acompanyats pels grallers i tabalers de la
colla Gegants, Grallers i Bestiari
de Parets (8.45 h). Aquesta acti-

vitat acabarà a l'avinguda Lluís
Companys, on tindrà lloc l'inici
oficial de la Festa de la Pedra del
Diable amb la rebuda dels veïns
de Can Serra, Quatre Vents, Lluís
Companys i Migdia a tota la Colla
Gegantera, en Marcel, l’Elisenda i
el Gall, autoritats i representants
dels carrers del Barri Antic, i un
esmorzar plegats (9 h).
Fins al migdia també hi haurà
el ball de gegants (avinguda Lluís Companys, 10 h), la posterior
cercavila dels gegants pel barri

(10.30 h) i l'arribada al carrer
Barcelona (14.30 h), on novament
es mostraran els balls i les músiques dels geganters.
Dissabte al matí, a més, tindrà lloc
l'assalt a les botigues i als comerços
arreu del poble a càrrec dels Diables Parets, a partir de les 10 h.
Els gegants tornaran a ser protagonistes diumenge, amb una
passejada per l'Eixample (10.30
h) i el ball a la plaça de la Salut
(14.30 h). D'altra banda, a la nit
(22 h) arribarà el correfoc dels Di-

REBAIXES
del

30%

al

40%

Roba per a nens i nenes
de 0 a 16 anys

MANYACS, NYERROS
I FALCONS DE PIERA
Diumenge tindrà lloc la tradicional
diada castellera organitzada per Manyacs de Parets a partir de les 11.30 h.
La colla farà una cercavila, juntament
amb les colles castelleres convidades:
els Nyerros de la Plana i els Falcons de
Piera. Tot plegat arrencarà del Sot d’en
Barriques i passaran pels carrers de
Mercè Rodoreda, Roselló, l’avinguda
Catalunya, el carrer Barcelona i el carrer Major, i acabaran a la plaça de la
Vila. Serà allà on tindrà lloc l'exhibició
castellera de festa major.

a partir

d agost el

50%

TANCAT 2 ÚLTIMES
SETMANES D’AGOST

Av. Francesc Macià, 5, local 2 - 08150 - Parets del Vallès - 930387362 - 690364075
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ESPECTACLES AQUEST DIVENDRES AL VESPRE HI ACTUARAN MIREIA MIRACLE –'ROJO'– SABANNI –'AMB P DE PALLASSO'– I GUILLEM ALBÀ & LA MARABUNTA

Tres grans actuacions per a la 20a
edició de la Nit del Teatre al Carrer
m.m.c.

arxiu

llasso amb les seves bogeries. Tot
plegat, amb números de màgia,
clàssics de tota la vida, però amb
una mirada renovada, i sense més
pretensions que les de fer passar
una bona estona.
I per últim, Guillem Albà & La
Marabunta portaran al mateix escenari de la Linera una actuació
plena de gags absurds, entrellaçats amb números de cabarets i la
millor música original en directe,
en un número en què res no té
sentit i tot és possible.

Més animació infantil

MIREIA MIRACLE COMPANY La clown homònima serà la primera a actuar
Mireia Miracle Company, la companyia Sabanni i Guillem Albà &
La Marabunta seran els encarregats de posar el toc teatral a la
festa major d'estiu, i concretament serà aquest divendres en la

programació de la 20a edició de
la Nit del Teatre al Carrer.
Rojo – a les 20.30 h al carrer de la
Fàbrica– és el xou de la clown Mireia Miracle, el seu primer treball
en solitari, i que gira entorn d'una

GUILLEM ALBÀ Amb La Marabunta farà esclatar de riure els assistents
pallassa que surt d'una maleta. Es
tracta d'un xou de dansa i humor,
amb interacció amb el públic, i que
aposta per un llenguatge universal
i sense paraules, ja que vol arribar
a tot tipus d’audiències.

Tot seguit, a les 23 h i davant la
xemeneia de la Linera, arribarà
Amb P de pallasso, de la companyia Sabanni, un espectacle fresc i
divertit que trenca la quarta paret
i posa cara a cara el públic i un pa-

D'altra banda, també hi haurà altres espectacles d'animació infantil, com Diversions, de la companyia
La Puça, que tindrà lloc diumenge
a les 19 h a la plaça de la Vila. Es
tracta d'una festa plena de diversió i confeti que convida a què tota
la família canti i balli cançons ben
reconegudes. L'endemà dilluns a la
tarda, a més, hi haurà dues activitats d'animació orientada als més
petits a la Linera. A les 18 h serà El
negro y el flaco de Circomotik, amb
jocs de psicomotricitat orientats
al circ. I a les 19 h serà el torn de
l'osonenc Jaume Barri, que posarà
en peus la mainada i també els assistents més grans. i

POPULAR HI HAURÀ UNA HOLI FEST, UN TOBOGAN AQÜÀTIC I UNA FESTA DE L'ESCUMA

Una gresca plena d'aigua,
escuma i pols de colors
Ja s'ha establert com a tradició a
l'entorn, que tota festa major ha
d'anar acompanyada d'una Holi
Fest. I en aquest cas, les pols de
colors plouran aquest divendres a
les 19.30 h a l'escola Lluís Piquer,
en una activitat organitzada pel
CEM Maria Grever.
De la festa amb orígens hindús,
a una activitat també molt pro-

gramada en els darrers anys: el
tobogan aquàtic. Dissabte tornarà l'aigua amb l'Splash Slide, un
tobogan de 102 metres de llargada al carrer Monistrol, per on es
llancen els infants estirats a sobre
d’un flotador que cedeix l’organització. Els participants han de
portar tovallola, roba de bany o
pantaló curt, i anar descalços o

amb xancletes tancades. Aquest
tobogan ja es va col·locar el passat
13 de juliol, i torna aquest cap de
setmana al municipi: dissabte i dilluns d'11 h a 14 h.
D'altra banda, dissabte a la tarda (18 h), arribarà una festa de
l'escuma a l'escola Lluís Piquer. I
paral·lelament, al mateix temps i
al mateix emplaçament, Ara Sarau
organitzarà l'activitat Sarau d'aigua, perquè els més petits gaudeixin d’unes proves, un tobogan
d’aigua i passin una estona molt
divertida.
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MÚSICA L'ESCENARI PRINCIPAL DE CONCERTS ACOLLIRÀ DURANT TOT EL CAP DE SETMANA DIVERSES BANDES DE VERSIONS ROCK, AIXÍ COM ARTISTES LOCALS

Freddy Mercury es reencarnarà
al parc de la Linera amb Momo
arxiu

un repertori adreçat al públic jove.
Serà diumenge a partir de les 2 h.

Quilòmetre 0

La programació també contempla espais per als músics locals a
la Linera. Els primers seran els
vallesans Fantàctels la matinada
de divendres a dissabte (3.45 h),
qui compten amb un integrant paretà. Es tracta d'una banda d'ska
Two-Tone frenètic, alegre i gamberro, amb unes melodies que parlen de les desventures de diversos
antiherois i inadaptats socials.
I la resta d'artistes de quilòmetre

0 actuaran dilluns a les 20.15 h al
mateix escenari, i són els tres grups
i artistes que s'havien presentat al
concurs Talent Parets –cancel·lat
per les insuficients inscripcions–.
Es tracta d'Iván Moreno, Beer in
the Moon i Friday Mood.

Més música al poble

Durant el cap de setmana també hi
haurà altres actuacions per a tots
els públics com les de l'orquestra
La Principal de la Bisbal –dissabte a les 20.15 h i posteriorment a
les 23.30 h a la plaça de la Vila–, la
música de Marta Pujol en record
de l’emblemàtic pub paretà Prins
–dissabte i diumenge a les 21 h
a la Linera–, el jazz vermut amb
l'actuació de Magnòlia –diumenge
a les 13 h a La Linera–, i el concert de l'Orquestra Internacional
Maravella –dilluns a les 20 h a la
plaça de la Vila–.

PUJARAN A L'ESCENARI DILLUNS A LES 0.30 H
arxiu

FIDELS A QUEEN La banda Momo ha estat avalada per Brian May, el guitarrista del mític grup dels 70 i 80
Aquest ha estat l'any de Freddie
Mercury. La pel·lícula Bohemian
Rapsody –en la qual Rami Malek
interpretava el famós líder de la
banda de rock-pop i que li va valdre l'Oscar al millor actor– ha fet
que aquest mític grup tornés a posar-se de moda. Què millor, doncs,
que sentir les seves cançons altra
vegada aquest cop de la mà d'una
banda tribut com Momo al parc de
la Linera la nit de diumenge (0 h).
Es tracta d'un homenatge que
neix des del cor i amb un profund
coneixement del llegat musical que
versiona. Això fa que hagi estat
l'única banda de parla hispana triada per tocar a la 24a Convenció de
Fans de Queen celebrada a Anglaterra. Naturalment, el principal actiu de Momo és la veu del seu can-

tant, José Luis Momo Cortés, que és
capaç de reproduir els molts registres de Mercury. La seva qualitat ha
estat elogiada, fins i tot, pel mateix
Brian May, guitarrista de Queen,
que el va escollir personalment per
protagonitzar la versió espanyola
del musical We will rock you.
Cortés es va sentir atret per
Queen des de petit, encara que va
ser després de la mort de Mercury,
el 1991, quan va desenvolupar el
que defineix com una "obsessió
compulsiva". La banda es va crear l'any 2000 i des d'aleshores el
grup ha ofert més de 700 concerts
de gran qualitat.

Versions del millor rock

La Linera també acollirà durant el
cap de setmana tot un seguit d'ar-

tistes i bandes, entre les quals en
destaquen algunes que versionen
els majors èxits del rock nacional
i internacional.
Divendres serà el torn de
Ruc’n’Roll (1.20 h), un projecte musical que ret homenatge als clàssics
del rock català, principalment dels
anys 90. En les darreres dues temporades, la banda ha compartit escenari amb grups com Els Catarres,
Mishima, Mazoni o Buhos.
Dissabte (23.30 h) tornarà un
clàssic de la festa paretana: Apache.
Els jaenesos, formats el 1979, oferiran un grapat de versions de rock
entrellaçades amb temes propis.
I d'altra banda, La Tribu, qui ja va
actuar al municipi fa uns anys, interpretarà temes rock clàssics des
dels anys 70 fins a l'actualitat, amb

LA BANDA Els treballadors de l'Hotel Cochambre tornen a actuar a Parets

Els Cochambre mai fallen
La banda Hotel Cochambre torna
una vegada més amb les seves
versions a la festa paretana. El
grup de versions format per Benito Inglada, Charlie Cuevas, Diego
Marín, Danny Navarro i Miguel

Pino contagiarà de nou la seva
energia al públic i el farà embogir
amb el seu espectacle de versions
anomenat Cucaracha Tour. Serà
la mitjanit de dilluns al parc de la
Linera (0.30 h).
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HUMOR L'ACTUACIÓ DEL CÒMIC I ANIMADOR SERÀ DIUMENGE A PARTIR DE LES 0.30 H

La plaça de la Vila tornarà a
gaudir d'un xou de Jordi LP
El català Jordi López Peña, un mític de la festa paretana, representarà
el seu nou espectacle, que és garantia de passar una bona estona
j.l.p.

cions televisives–, que és garantia
de passar una bona estona.
Des de 1990 fa de la improvisació "un element distintiu en els
espectacles, esquitxats de les
paròdies més actuals". Monòlegs
a banda, Jordi LP té una llarga i reconeguda trajectòria després de la
seva participació en una quinzena
de programes de televisió (TV3,
TVE, Telecinco, Antena 3, Canal 9 i
Tele Madrid), així com en col·laboracions en ràdio, cinema i teatre.

La seva tartamudesa, l'origen
JORDI LP Va néixer a Esplugues, però el seu humor ha arribat a tot l'Estat
L'humorista, animador, presentador, cantant i actor català Jordi
López Peña, més conegut com a
Jordi LP, serà el protagonista de
l'espectacle de diumenge a la nit

(0.30 h) a la plaça de la Vila. Els assistents podran gaudir del nou espectacle d'aquest còmic –un mític
de la festa paretana i molt popular
a finals dels 90 per les seves apari-

L'artista català recorda que l'origen del seu vessant humorístic
van ser els seus problemes de dicció. "Era tartamut. Se'm notava
tant que vaig decidir imitar la
meva pròpia tartamudesa per
fer riure els meus companys de
classe. I van riure". i

MÀSTER EN
MEDICINA INTEGRATIVA
MEDICINA NATURAL
HOMEOPATIA I HOMOTOXICOLOGIA
MEDICINA XINESA
TERÀPIA NEURAL I DEL DOLOR
NUTRICIÓ ORTOMOLECULAR
ELECTROACUPUNTURA
BIORESSONÀNCIA I FLORS DE BACH

 Vols treure’t medicaments?
 Et trobes cansat? No dorms bé?
 Estàs nerviós? Estàs trist?
 Tens males digestions?
 Et refredes sovint? Tens al·lèrgies?
 Vols baixar de pes i no pots?

PARETS DEL VALLÈS

Tel.93 562 53 19
BARCELONA

Tel.93 219 59 98

www.dranuriagisbert.es
consulta@dranuriagisbert.es
CENTRES MÈDICS
AUTORITZATS PER

CONSULTA GRATUÏTA

MÀSTER EN
MEDICINA ESTÈTICA
Envelliment facial · Arrugues
Remodelació labial
Acné · Taques · Flaccidesa
Peeling químic mèdic · Fils tensors
Botox · Obesitat i cel·lulitis
Dietes saludables i depuratives
Mesoterapia (facial, corporal, capil·lar)
Drenatge limfàtic · Detoxificació
Esclerosi de varius
Alopecia · Tractaments capil·lars
Trasplantament de cabell

MÉS ACTIVITATS

Projecció de 'Los
increibles 2' al
carrer de la Fàbrica

El parc de la Linera
acollirà la gimcana
'Atrapa la bandera'

El carrer de la Fàbrica serà dissabte al vespre (21.30 h) l'escenari de la projecció de la pel·lícula Los increibles 2. Es tracta
d'un film nord-americà d’animació produït per Pixar i distribuït per Walt Disney Pictures, i
apte per a tots els públics, que
tracta les divertides aventures
d'aquesta peculiar família amb
superpoders.

L'Associació Rodola organitzarà
diumenge (19 h) la gimcana Atrapa la bandera, una activitat proposada pel Consell d’Infants. Els
participants, per equips, rebran
un mapa amb diversos punts d’interès on es realitzaran diferents
proves fins a arribar a atrapar la
bandera. Aquest divendres és el
darrer dia per fer les inscripcions,
a rodola.festamajor@gmail.com.

Diversos membres del Casal
d'avis de Ca n'Oms seran protagonistes a la plaça de la Vila
amb un espectacle de playback.
Concretament, seran els integrants del grup La il·lusió no té
edat, qui actuaran diumenge a
les 23.30 h amb una representació anomenada El tren musical.
Precisament, aquest xou servirà
com a teloner de l'humorista
Jordi LP.

Dilluns a la tarda s'aplegaran diverses activitats al parc de la Linera, entre les quals destaca L’obrador. Poblat de cabanes, en què els
participants construiran estructures en forma de cabanes amb canyes de bambú. També hi haurà un
taller per elaborar un berenar saludable en un got. I Kids&Us farà
uns tallers per decorar una xapa,
de manualitats i de pinta-cares
per a infants.

Els avis de Ca n'Oms Construcció
faran una actuació de cabanes i
de playback
berenars saludables

Una festa per
Arriba la quarta
practicar esports edició del ral·li
i per ballar
fotogràfic
La cultura és una pota essencial de tota festa
major, però tampoc mai fallen les activitats
esportives, com és el cas del tennis taula. Dissabte (9 h) se celebrarà a l'escola Pau Vila el
13è torneig d'aquesta modalitat per a no federats, organitzat per l'entitat Tennis Taula
Parets. A les 19 h arribarà l'atletisme amb la
12a Milla Popular que sortirà de l'avinguda
Francesc Macià. Els infants fins als 9 anys
correran 300 metres i els majors faran una
cursa de 1.609 metres –exactament la distància d'una milla–. Tot plegat en recorreguts
pel nucli urbà del poble i organitzat pel Club
Atletisme Parets. I diumenge a les 20.30 h,
Lee Young Parets Estudillo farà una exhibició
de taekwondo a la plaça de la Vila, amb combats, poomsaes i piruetes a càrrec dels alumnes de l'escola d'arts marcials. D'altra banda,
no pròpiament esport, la Penya Blanc-i-Blava Parets-Lliçà muntarà diumenge (11 h) el
8è torneig de futbolí, a la plaça de la Vila.
Per últim, la festa inclou també algunes
activitats de dansa a la plaça de la Vila com:
l'espectacle El rellotge de Parets, dissabte a
les 0 h, a càrrec de PROdansa; una exhibició
de ball una hora més tard organitzat per l'Associació Balls de Saló de Parets, amb tastets
de rock, salsa, batxata, kizomba i vals anglès;
i una exhibició de zumba diumenge (21.15 h)
a la plaça de la Vila organitzat per Motiva’t.

L'Associació Fotogràfica Parets organitzarà
dissabte la quarta edició del ral·li fotogràfic,
que arrencarà a les 10 h a la plaça de la Vila.
Serà aleshores quan es donaran a conèixer
els temes d'aquesta gimcana. L'objectiu és
promoure les activitats de la festa entre els
participants i potenciar la pràctica activa de
la fotografia de manera professional o aficionada. És per això que es pot participar en
el concurs amb tota mena de càmeres digitals
i mòbils. Un cop finalitzada l'activitat, no serà
fins al 7 d'agost (19.30 h) quan es lliuraran els
premis. Es tracta d'un trofeu per als autors de
les tres millors imatges i un premi per als de
les tres millors imatges infantils.
D'altra banda, la mateixa entitat també
aprofitarà la gresca paretana d'estiu per lliurar els premis del 40è Concurs de Fotografia
de Festa Major, que enguany girava entorn
de l'esport i s'havien de destacar valors com
el joc net, l’esforç, la superació, el compromís, l’èxit o el fet de saber perdre, així com
els beneficis de la pràctica esportiva o d'un
estil de vida saludable. Serà dissabte (19 h)
a Can Rajoler, i entre els 5 premis que s'atorgaran sumen un total de 1.050 euros.
Tot seguit, a la plaça de la Vila serà el torn
per lliurar els premis del 2n Concurs Nacional de Fotografia celebrat el juny durant el
FOTOgraphic Parets.
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POPULAR ABANS DE L'ACTUACIÓ DE L'ACTOR MARESMENC HI HAURÀ HAVANERES, BALLS DE BASTONS I GEGANTS, I UNA ACTUACIÓ CASTELLERA

Joan Pera, la veu de Woody Allen
i Rowan Atkinson, farà el pregó
arxiu

JOAN PERA El polifacètic actor farà el pregó d'enguany

La festa major d'enguany comptarà amb un pregoner de luxe: en
Joan Pera (Mataró, 1948), la veu
de Woody Allen i Rowan Atkinson
–Escurçó Negre i Mr. Bean–. Serà
aquest divendres a la plaça de la
Vila (21.30 h).
A més dels doblatges, el maresmenc també ha destacat en la seva
carrera com a director i com a
actor. I sobre el seu vessant interpretatiu, Pera és un dels actors de
referència en el panorama català, principalment en el gènere de
la comèdia. El seu paper com a
nebot de Joan Capri a la sèrie
Doctor Caparrós, medicina general
i el seu treball a L’Estranya Parella
amb el duet amb Paco Morán formen part de la història de la interpretació del país.
Per tot això, i per la resta de treballs que ha fet en la seva extensa i
prolífica carrera, el 2015 va rebre
la Creu de Sant Jordi i aquest mes
de gener el Premi Gaudí d’Honor.

servei d’autobús cap a la plaça de
la Vila, on continuarà la festa.
Concretament serà amb el recent
estrenat ball de bastons, conjuntament amb els gegants santfostencs, a les 20.30 h, en una activitat
organitzada per l'Agrupació Sardanista l’Alba del Vallès i l’Associació
de Grallers i Gegants de Sant Fost.
I per últim, Sant Fost tornarà a
comptar amb una plaça castellera
per segon any consecutiu a partir
de les 20.45 h, amb l'actuació dels

Castellers de Mollet.
Per últim, el foc serà protagonista en acabar el pregó, que clourà amb una mascletà amb efectes
especials. A les 21.50 h, els Dracs
i Diables de Montornès faran el
correfoc fins al parc de la Pau, on
engegarà l'espectacle piromusical
a partir de les 22.30 h. i

LA GRESCA A
CAN COROMINAS
Enguany es manté la zona de ball a
l'esplanada de l’avinguda Ponent amb
l'avinguda Sant Jeroni, i la zona jove a
l’avinguda Ponent, a prop de l'avinguda Ronda. I les atraccions també estaran a l'avinguda Ponent.

Els guixos pinten la plaça de la Vila

Marc garcia

Segon any casteller

Com a teloners del pregó, la cultura popular serà ben present durant la tarda de divendres.
Tot plegat arrencarà a les 18.30
h amb la cantada d'havaneres amb
el grup Port-Bo, a la plaça Esbert.
Hi haurà rom cremat i carquinyolis a la mitja part per als assistents.
I en acabar (20.15 h) hi haurà un

La tradicional pintada de guixos del carrer Sant Isidre es va traslladar l'any passat,
per primera vegada, al parc de la Pau. I enguany ha tornat a canviar d'ubicació,
en aquest cas a la plaça de la Vila. Va ser dissabte a la tarda, amb el posterior
cinema a la fresca dels Gunis i la música de Ràdio Sant Fost per cloure la nit.
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Sant Fost de Campsentelles

MÚSICA TAMBÉ HI ACTUARAN VERSIÓN IMPOSIBLE I LES ORQUESTRES LA CHATTA I LA SELVATANA, I ES PODRÀ GAUDIR D'UNA SESSIÓ AMB EL DJ DE TITUS PEPE REIS

El Va Parir Tour, de Ràdio Flaixbac,
repeteix com a cap de cartell
ràdio flaixbac

versión imposible

l'estrella a la zona jove serà Versión Imposible (0 h), que sota el
lideratge de David Moreno retrà tribut a diferents artistes de
totes les èpoques i estils imitant
les seves veus: Fito, Dani Martín,
Shakira, Julio Iglesias, Camilo Sesto, Eros Ramazzotti, Louis Armstrong, Estopa, etc. La nit clourà
amb la música que punxaran els
djs de Ràdio Sant Fost i de Del Salón a la Discoteque
Per últim, diumenge a partir de
les 23.30 h la zona jove podrà gaudir d'una sessió del dj Pepe Reis,
un habitual de la discoteca Titus.

Dues nits d'orquestres

XOU Aquests djs i animadors tornaran a fer gresca a Sant Fost
En els darrers dies ja hi ha hagut
diverses actuacions musicals a
Sant Fost, amb motiu de les activitats prèvies de la festa major
d'estiu –Los Sirex van omplir la
plaça de la Vila diumenge i Hotel

Cochambre tenia previst actuar
dijous a la zona jove–, i els concerts continuaran fins diumenge.
Precisament, aquest divendres
(0.30 h) serà el torn per al cap de
cartell, Ràdio Flaixbac, que porta-

Venda, reparació i manteniment
informàtic, venda de consumibles.
Ens vam traslladar de Mollet a Sant Fost,
al costat del Mercadona.
Av Sant Jeroni 5 - Tel 93 579 19 95

IMITACIONS David Moreno encarnarà les veus de reconeguts artistes
rà a l'escenari jove el seu espectacle de punxa discos Va parir Tour,
tal com ja va fer l'any passat al
municipi en el que és, probablement, l'esdeveniment que més
gent dels municipis de l'entorn

atrau. Tot plegat, amb "quatre
dels millors homes de l'escena
musical", el Gran Germán, Jordi
Plans, Carles Pérez, Dídac Tomàs
i Andreu Presas.
Pel que fa a la nit de dissabte,

D'altra banda, la zona de ball
acollirà dues nits d'orquestres. La
primera serà divendres, amb l'Orquestra la Chatta a partir de les 23
h, qui portarà el seu ampli repertori amb temes molt ballables i arranjats de manera original.
I la segona serà dissabte, amb la
doble sessió de la Cobla Orquestra
La Selvatana (20 h i 0 h). Amb més
d'un centenar d'anys d'experiència –es va fundar el 1913 a Cassà
de la Selva– i més d'una quinzena de músics en escena, es tracta
d'una de les orquestres punteres
de Catalunya. i
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INFANTIL EL CIRC ARRIBARÀ A MAS LLOMBART SUD DE LA MÀ DE 'XARIVARI BLUES'

El Pot Petit farà cantar i
ballar la canalla santfostenca
el pot petit

DIUMENGE TAMBÉ HI HAURÀ UN SCAPE ROOM

Torna el tobogan aquàtic
i el rocòdrom a la piscina
arxiu

música, els titelles i el teatre. Les
cançons originals dels intèrprets,
tot i ser pensades per atraure els
més petits també acaben enganxant els més grans.

Altres animacions infantils

EL POT PETIT La companyia d'animació infantil és un referent actual
La festa major és per a tots els
públics, i evidentment que també
s'adreça als infants. En aquest cas
ho fa, entre d'altres, amb esdeveniments culturals com El Pot Petit,
qui actuarà diumenge a les 18.30
h a la zona de ball.
El Pot Petit és un pot molt màgic, ple de música, teatre, cançons

i personatges divertits. I a dins
hi viuen en Pau, la Jana, la Melmelada Band, la Gina, la Juna i en
Pol, acompanyats de tots els seus
amics: el lleó vergonyós, el cuc poruc, els pirates, la girafa i l’elefant,
la formiga rockera o el drac Rac,
entre d'altres. Tots plegats oferiran un concert que combina la

D'altra banda, la programació
també inclou aquest divendres
(18.30 h) l'espectacle de circ infantil Xarivari Blues, a la Font Better (Mas Llombart Sud). Un xou
que combina l'humor amb acrobàcies, monocicles i malabars, i
amb una potent culminació amb
un llit elàstic.
Altres activitats destinades
principalment als més petits, però
on normalment hi acaba participant gent d'edats ben dispars són
la festa de l'escuma (diumenge a
les 21.30 h) i la ja tradicional festa hindú dels colors, la Holi Party.
Ambdues activitats tindran lloc al
parc de la Pau i també comptaran
amb un dj perquè els assistents
ballin durant la pluja d'escuma i
pols de colors, respectivament.

AL CARRER DELS AMICS Durant la baixada del tobogan de l'any passat
Amb la calor típica de l'estiu, sumada a l'onada d'aquests dies, les
activitats aquàtiques són sempre
un encert. En aquest sentit, la
gresca santfostenca torna a comptar amb el tobogan aquàtic al carrer dels Amics per als majors de
6 anys. Serà diumenge a partir de
les 10.30 h en un matí que també
comptarà amb altres activitats
al parc de la Pau: un espai per a
nadons (de 0 a 3 anys), jocs tradi-

cionals per a infants a partir dels
3 anys i l'Escape Room Obsidiana
(de 3 a 12 anys).
I també hi haurà el ja clàssic rocòdrom a la piscina del CEM Can
Lladó amb una tirolina que portarà els participants fins a dins de
l'aigua. Serà divendres de 10.30 h
a 13.30 h per a majors de 7 anys.
Precisament la piscina Can Lladó
estarà oberta dilluns amb accés
gratuït durant tot el matí.
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POPULAR DISSABTE AL MATÍ CAN COROMINAS S'OMPLIRÀ DE CUINERS I COMENSALS

El clàssic concurs de paelles,
amb encierro de 'sanfermines'
arxiu

GRAN PRESENTACIÓ No és només el gust el que valorarà el jurat
Festa major d'estiu de Sant Fost
és sinònim de concurs de paelles.
Enguany tornarà a ser a Can Corominas, a l'esplanada de la zona de
ball. A les 10.30 h es començaran a
preparar les paelles per tal que el
jurat –integrat per representants
del grup de treball de festa major
i de l’equip de govern– les pugui

veure i tastar a partir de les 14 h.
Els premis són: millor gust, millor
presentació, millor paella petita
(fins a 15 comensals), millor paella gran (a partir de 16 comensals) i millor paella de totes. És,
per tant, que es valorarà el gust i
la presentació.
D'altra banda, durant el matí de

dissabte també es farà l'encierro
collero al parc de can Corominas
(11 h), amb tres vaquilles inflables, xupinazo i ambient de sanfermines.
I una hora després arribarà el
Bassal Rock a la zona de ball, un
espectacle infantil amb aigua a
càrrec de la companyia Ambauka
que uneix l'animació musical en
directe amb un seguit de recursos aquàtics dissenyats expressament "perquè cada gota d’aigua
reparteixi un mar de felicitat",
segons expliquen des d'Ambauka.

Activitats de les colles

Pel que fa a Les Colles de Sant Fost,
les activitats més destacades que
organitzen són el corretasques i la
proclamació de la colla guanyadora. La primera activitat, divendres,
arrencarà a les 17 h del parc de
l'avinguda Aragó i recorrerà els
bars del municipi. I la segona, que
servirà per cloure la festa major
d'enguany, serà dilluns a les 19.15
h al parc de la Pau.

MÀGIA

MÉS ACTIVITATS

El granollerí Mag
Marín actuarà
diumenge a la nit

Booguie Woogie
per a la gent gran

m.m.

La tarda de dilluns tindrà lloc el
berenar de la gent gran a la plaça
de la Vila. I com cada any, hi actuarà un grup de música perquè
els assistents puguin ballar. Enguany serà Boogie Woogie. Tots
els assistents han de presentar
el tiquet el dia del berenar.

Dues misses
per festa major

MAG MARÍN
El granollerí Mag Marín, qui va
guanyar el concurs Pura Magia
de TVE el 2017, representarà diumenge a la zona de ball (23 h) el
seu espectacle Magia, risas y yo,
en el qual reflexiona sobre si és
possible aturar el temps i aturar
la resta del món només una estona. Es tracta d'una experiència
única guiada per un personatge
irònic i trencador amb un humor
veloç, màgia espectacular i una
banda sonora exquisida.

En l'àmbit religiós, l'Església
Parroquial acollirà dissabte una
missa en memòria dels difunts
del poble (19 h) i diumenge es
farà el repic solemne de campanes (10.35 h) i una missa posterior. A més, diumenge a les 11
h es farà una trobada de germanor a l’Església Evangèlica.

Torneig de dotze
hores de frontó

El Club Frontó Sant Fost serà
protagonista dissabte amb el
torneig de dotze hores de frontó
a les pistes municipals de frontó. L'esdeveniment esportiu
arrencarà a les 10 h.
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