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EN PORTADA

sergio carrillo

CANVI DE NORMES Aquest estiu es podrà fer topless a la piscina de Martorelles després que l'Ajuntament ho hagi acordat amb Llop Gestió

El topless a les piscines
municipals, a debat

Els reglaments de les piscines de Mollet i Sant Fost prohibeixen aquesta
pràctica · Martorelles arriba a un acord amb l’empresa que gestiona
el servei per permetre fer topless a les usuàries i canviarà la normativa

RAFAEL RIBÓ, Síndic de
Greuges de Catalunya.
"Imposar unes normes
de vestimenta per a les
dones que suposin una
restricció de la seva
llibertat és un element
clarament discriminatori".

BAIX VALLÈS. El debat sobre la prohibició de fer topless a les piscines municipals ha tornat a la palestra els darrers dies i ha posat en evidència la disparitat de normatives existents a les piscines del
Baix Vallès. La setmana passada, el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, va fer públic un informe sobre la
qüestió, en què considerava que la restricció sobre
el topless en alguns reglaments d'aquests equipaments municipals suposen una "discriminació de
gènere", ja que la prohibició només s’aplicaria en
el cas de les dones. En aquest sentit, Ribó recoma-

na que tots els municipis revisin la seva normativa
d'ús amb perspectiva de gènere i "respectant la
llibertat d'expressió de les persones usuàries,
amb les úniques limitacions que, previstes per
la llei, tinguin per objecte la salvaguarda de
l'ordre, la seguretat, la moral i la salut pública
de manera justificada i proporcionada", apunta
l'informe.
Els casos de les piscines municipals del Baix Vallès és divers. D'una banda, tres municipis expliciten en els reglaments dels equipaments la pro-

hibició. És el cas de Mollet del Vallès, Sant Fost de
Campsentelles i Martorelles. En el cas de Mollet,
fonts municipals apunten que l'Ajuntament no es
planteja fer cap canvi en la normativa que regeix a
la piscina exterior de Ca n'Arimon, una resposta a
la recomanació del Síndic molt diferent a la que ha
donat l'Ajuntament de Martorelles, on, tot i que el
reglament explicita la prohibició, aquest estiu s'hi
pot fer topless. En concret, fonts de l'Ajuntament
martorellenc apunten que, com que no hi ha hagut temps material per modificar la normativa, el
consistori, un cop ja començada la temporada de
bany, ha arribat a un acord amb l'empresa concessionària del servei de piscina, Llop Gestió, perquè
permeti que les persones usuàries facin topless.
Una altra de les situacions és la d'aquells municipis on no es fa cap referència específica al topless,
tot i que sí que s'estableix l'obligació de fer servir
el banyador, de manera genèrica, sense diferenciar entre homes i dones. És el cas de la Llagosta,
Montmeló i Montornès. En aquests casos, la gestió
és diversa. A Montmeló apunten que es permet el
topless, de la mateixa manera que a Montornès, on
indiquen que "no s'ha donat mai el cas, però si hi
hagués alguna queixa i es generés una situació
de conflicte es gestionaria en el moment apel·
lant a l'entesa", apunten fonts municipals.

Marc català i normes locals

Segons l'informe del Síndic, en l'àmbit de la Generalitat de Catalunya, no hi ha una regulació específica sobre la indumentària que han d'emprar les
persones usuàries de piscines públiques, tot i que
el Decret 95/2000, de 22 de febrer, estableix les
normes sanitàries aplicables a les piscines d'ús públic. Aquest decret atorga a l'àmbit local l'autorització per establir certes restriccions d'ús i regular
reglamentàriament aquest assumpte, però "ho ha
de fer garantint el dret a la igualtat de gènere i,
en aquest sentit, el fet d'imposar unes normes
de vestimenta específiques per a les dones que
suposin una restricció de la seva llibertat és un
element clarament discriminatori per motius
de gènere", diu el Síndic.
L’origen del debat públic sobre el topless es troba en el cas viscut a l’Ametlla del Vallès, on l’Ajuntament va decidir fer una consulta popular entre
les dones per decidir si es permetia o no aquesta
pràcitca, una consulta que, finalment va sortir favorable. La plataforma Mugronslliures va presentar una sèrie de queixes sobre el cas al Síndic de
Greuges, que han motivat l'informe fet públic la
setmana passada. laura ortiz
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SOCIETAT

90.602

Infants saharauís passen l'estiu al Baix Vallès
Un grup de nens i nenes procedents dels campaments de refugiats sahrauís de
Tindouf (Algèria) passen aquest estiu acollits per famílies del Baix Vallès en el
marc del programa Vacances en pau, organitzat per la Delegació del Front Polisari
i les entitats solidàries amb el poble sahrauí a Catalunya. Durant la seva estada
aquí, passen revisions mèdiques i participen en activitats d’estiu.

L'administració de loteria El moll de la sort (Jaume I, 114)
ha repartit el segon premi de la Loteria Nacional del 14 de
juliol, que va recaure en el número 90.602. El número tenia
un premi de 250.000 euros a la sèrie, 25.000 al dècim.

CIUTADANIA EL GUARDÓ ÉS UN DELS MÀXIMS RECONEIXEMENTS QUE ATORGA EL GOVERN DE LA GENERALITAT

L'humorista gràfic molletà
Fer rebrà la Creu de Sant Jordi
Serà el tercer molletà reconegut amb el premi després de Joan Abelló i Josep Maria Pou
rba

MOLLET. El dibuixant i humorista gràfic molle-

tà Josep Antoni Fernández i Fernández, Fer, ha
estat guardonat amb la Creu de Sant Jordi, un
dels màxims reconeixements que atorga el Govern de la Generalitat a persones i entitats que
han destacat pels serveis prestats a Catalunya
en la defensa de la seva identitat o, més generalment, en el pla cívic i cultural.
El Govern li atorga la Creu de Sant Jordi en
reconeixement a una llarga trajectòria com a
humorista gràfic en mitjans de gran difusió.
"Degà de la premsa catalana, s’ha significat
també en el camp de la docència i la difusió
dels valors democràtics i cívics, des d’una
profunda vinculació amb el teixit cultural
i un infatigable activisme social", apunten
des del Govern.
Fer va néixer a Mansilla de las Mulas, León,
el 1949. La seva família es va traslladar a Mollet quan ell tenia quatre anys. Llicenciat en
Història ha exercit la docència. En els seus
inicis com a dibuixant va treballar per les revistes Mata Ratos, En Patufet i Oriflama i al
diari La prensa. Va ser director de la revista
humorística El Papus i el 1982 va crear per
a la revista El Jueves, de la qual també va ser
director, la seva sèrie més famosa: Puti-Club,
seguida posteriorment per Historias Fermosas. Va substituir Cesc com a dibuixant de la
vinyeta diària del diari Avui i va col·laborar en
aquest mateix diari –en l'etapa amb la capçalera Contrapunt–, on durant anys va dibuixar la
vinyeta de la contraportada amb el campanar
de l'església de Sant Vicenç com a referent mo-

JOSEP ANTONI FERNÁNDEZ, 'FER'
lletà. És l’impulsor dels Premis Internacionals
d’Humor Gat Perich i el 1996 va rebre el premio Ivà al millor historietista.
Fer és el tercer molletà que rep la Creu de
Sant Jordi després del pintor Joan Abelló i l'actor Josep Maria Pou.

Més d'una cinquantena de guardons

Dimarts, el Govern acordava concedir la Creu
de Sant Jordi a 31 personalitats i 24 entitats,
entre les quals hi ha una altra del Vallès Oriental, en concret l'Associació Cor Claverià l’Aliança de Lliçà d’Amunt, entitat fundada l’any
1916 amb el propòsit de difondre els cants
religiosos de la parròquia de Lliçà d’Amunt.
La distinció de la Creu de Sant Jordi es va

A CONTRAPUNT El campanar de l'església de
Sant Vicenç de Mollet identificava moltes de les
vinyetes que Fer va crear per a aquesta publicació
crear el 1981 amb la finalitat de distingir les
persones naturals o jurídiques que, pels seus
mèrits, hagin prestat serveis destacats a Catalunya. Qualsevol ciutadà, grup de ciutadans
o entitat pot demanar que s'atorgui aquest
guardó a alguna persona, ja sigui física o jurídica. Enguany, l'executiu català va ajornar
l'aprovació del llistat de guardonats fins a l'aixecament de l'article 155.

RECERCA

Montornès convoca
la beca històrica
dotada amb 6.000 €
MONTORNÈS. L'Ajuntament ha
obert la convocatòria de la 9a edició de la Beca Montornès de Recerca Històrica, dotada amb 6.000
euros i la possible publicació del
treball resultant. La beca, creada
l'any 2002 i amb una periodicitat
biennal, està oberta a propostes
que han de tractar algun aspecte
relacionat amb la història de Montornès des de l’àmbit de les ciències socials. El termini de presentació dels projectes es perllongarà
fins al 5 d’octubre. Qui guanyi tindrà dos anys per desenvolupar el
treball de recerca. La beca de 2016
la va rebre Èlia Montagud Blas,
amb el treball La transformació
del paisatge agrari en el municipi
de Montornès (1950-2015).
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TRIBUNALS LA GUÀRDIA CIVIL VA INTERCEPTAR LA DROGA FA UN ANY A L'AEROPORT DE BARAJAS

SUCCESSOS

CONVIVÈNCIA

Judici per l'enviament
d'un paquet a Mollet amb
mig milió d'euros en cocaïna

Crema un
contenidor de
cartró a la nau
de Decathlon

El 40% d'avisos
dels nous agents
cívics són per
estacionaments

gut. Segons l'informe policial, l'embolcall contenia diversos paquets
etiquetats com a cúrcuma, ají criollo, paprika i sucre orgànic, que
en total contenien 1.635 grams de
cocaïna en base, un pes que hagués
arribat a un valor al mercat il·lícit
de 489.594 €.
L'acusat va ser detingut i està en
presó provisional. Està acusat d'un
presumpte delicte contra la salut
pública que "causa un greu dany
a la salut en quantitat de notòria
importància", diu la Fiscalia, que
demana 9 anys de presó i una multa d'1,4 milions d'euros.

MOLLET. Una dotació de Bombers
va treballar dimecres a la tarda en
l'extinció d'un foc declarat en la màquina compactadora de cartró que
hi ha al magatzem de la botiga Decathlon. Segons fonts de Bombers,
l'avís es va rebre a les 16 h i inicialment s'hi van desplaçar fins a quatre dotacions del cos. Un cop allà i
valorat l'abast de l'incendi només
el primer vehicle va quedar-se a extingir el foc, que no va generar cap
altra afectació més enllà de la màquina compactadora de cartró que
hi ha al magatzem de l'establiment.
De fet, la botiga Decathlon va continuar oberta amb normalitat mentre
els Bombers hi treballaven.

MOLLET. Els dos nous agents cívics

lucionar amb més vigilància”.
Malgrat l’acord a què van arribar els representants dels veïns
i l’Ajuntament per augmentar la
vigilància policial, alguns veïns
asseguren estar tips de “crits, ba·
ralles, vòmits i botellons”, i consideren que la mesura acordada
és “insuficient”. “Vigilar quatre
caps de setmana no és la solució
i, a més del soroll i la brutícia, hi
ha un greu incompliment de les
ordenances”, indica Ada Granda,
una de les veïnes més actives contra la posició de l’Ajuntament. Per
això han sol·licitat una nova acta
d’inspecció al local i han demanat
al consistori que clausuri el local

si aquest incompleix la normativa.
“Els veïns només volem dormir
tranquils a casa nostra, i per
això només hi ha una solució:
tancar l’activitat i retirar la lli·
cència de bar, ja que actua com
una discoteca”, insisteix Granda.
L’Associació de Veïns, per la
seva banda, es desmarca de la petició de tancament del local. “No
creiem que sigui necessari, vo·
lem que tothom es pugui gua·
nyar la vida a la plaça”, apunta el
president de l’entitat, mentre que
l'Ajuntament assegura que l’establiment té els permisos d’activitat
en regla i que la major part dels
veïns –a Pere IV hi viuen unes 600
persones– troba encertat l’augment de presència policial. “El bar
té la llicència que ha de tenir,
està insonoritzat i, en tot cas,
els propietaris s’han compro·
mès a revisar la insonorització”,
apunten fonts municipals. x.l.

MOLLET. L'Audiència de Barcelona

acollirà dimarts l'inici del judici pel
cas d'un veí de Mollet que va rebre
a casa seva un paquet provinent de
Colòmbia amb 1,6 quilos de cocaïna, una droga valorada en gairebé
mig milió d'euros.
Segons el relat de la Fiscalia, els
fets van passar el juny de 2017,
quan la Guàrdia Civil de l'aeroport
Adolfo Suárez Madrid-Barajas va
interceptar un paquet sospitós que
procedia de Colòmbia i que tenia
com a destinatari un domicili de
Mollet. Els agents van revisar-lo i
van trobar-hi paquets de menjar

orgànic, que van donar positiu al
reactiu narcotest en cocaïna.
La Guàrdia Civil va demanar al
jutjat el permís per fer l'entrega
vigilada del paquet, que es va realitzar el 21 de juny. Un agent es va
personar al domicili que constava
al paquet, on va respondre J.C.G.H.,
destinatari del paquet, de nacionalitat colombiana i que, segons
Fiscalia, ja havia estat condemnat a
cinc anys de presó el 2012 per un
delicte de tràfic de drogues. L'acusat va acceptar el paquet, que, amb
l'ordre judicial corresponent, va
obrir per comprovar-ne el contin-

La vigilància a l'entorn de
Pere IV durarà quatre setmanes
LA LLAGOSTA. Alguns veïns de la
plaça Pere IV han reforçat aquests
dies les queixes a l’Ajuntament i la
Policia Local per les molèsties que
asseguren que generen els clients
d’un bar situat a la plaça les nits
del cap de setmana. Aquests veïns
van promoure una recollida de signatures –se n’han aconseguit 182–
per mirar de posar fi a les molèsties ocasionades pels clients del bar,
que, segons asseguren, exerceix de
“bar musical i discoteca sense
tenir la llicència corresponent”.
Arran d’aquestes queixes, representants veïnals i de l’Ajuntament
van reunir-se la setmana passada
i van acordar l’increment de pre-

sència policial de matinada a la
plaça, una actuació dissuasiva que
s’ha dut a terme les dues últimes
setmanes per evitar sorolls i incivisme i que, segons el president
de l’Associació de Veïns de Pere
IV, Eduardo Moya, “està donant
fruits”. El reforç policial es farà
durant quatre setmanes, “i des·
prés valorarem com ha anat,
si cal mantenir-la o si ja no és
necessària”, apunta l’alcalde, Óscar Sierra, qui assegura que “la
majoria dels veïns de la plaça
consideren que el bar per si ma·
teix no genera cap problema i
que les actituds incíviques dels
clients a l’exterior es poden so·

de l'Ajuntament de Mollet, que
van començar la seva activitat a
principis d'abril, han efectuat més
de 1.100 actuacions, de les quals,
la majoria, un 40%, estan relacionades amb avisos per vehicles estacionats indegudament.
Segons fonts municipals, els
agents, coordinats pel cos local
de policia i en comunicació amb
la resta de serveis municipals,
han dut a terme 456 avisos per
vehicles mal aparcats; 113 advertiments a propietaris o portadors
de gossos, majoritàriament per
portar-los deslligats; han detectat
més de 61 anomalies a la via pública, com ara desperfectes al mobiliari urbà, llençament d'objectes
o relacionades amb deixalles, que
han estat gestionades amb els departaments municipals corresponents; i han atès 359 ciutadans i
ciutadanes que necessitaven qualsevol tipus d’informació.

Incendi sense
ferits a la indústria
Eurocoat 2000
MARTORELLES. Quinze dotacions de
Bombers es van desplaçar dilluns a
l'incendi que es va declarar a l'interior de la indústria Eurocoat 2000,
dedicada a la pintura i la serigrafia,
al polígon Can Roca. L'avís es va rebre cap a les 17.30 h i els Bombers
van donar el foc per extingit a les
19 h tot i que s'hi van quedar un
temps més per ventilar les instal·
lacions. El foc no va causar cap ferit.
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TANCA PER JUBILACIÓ

EL 31 DE JULIOL

Us volem agrair de tot cor la vostra confiança i fidelitat per venir a comprar a casa
nostra en el decurs d’aquests 54 anys.
Gràcies, perquè sense vosaltres no haguéssim pogut aixecar la persiana cada dia.
Sempre hem intentat fer-ho amb la màxima dedicació i cura, amb la il·lusió d’oferir
sempre el bo i millor fins al darrer dia, fins a la nostra jubilació.
El client és el més important i això és el que ens endurem, el seu record.
Des d’aquest divendres 20 de juliol i fins al dia 31 liquidem el nostre estoc.
Aprofiteu aquests darrers dies!

Molts
productes al

50

%

*

dte.

i proMOCIONS

*Quantitats limitades

2x1

Ha estat tot un plaer poder compartir juntament amb el nostre equip aquests
anys de vivències plegats. Un equip que seguirà oferint-vos servei en els establiments que obriran de nou properament després de la reforma.

Gràcies per ser-hi!
MOLLET: C/ Can Pantiquet, 62 · Tel. 93 570 67 31 / 93 570 60 33
C/ Rafael Casanova, 59 · Tel. 93 593 13 15

*

8

dv, 20 juliol 2018

URBANISME ELS DOS GRUPS LAMENTEN LA PÈRDUA DE PATRIMONI HISTÒRIC I LA CUP RECULL FIRMES PER SALVAR L'ESPAI

Canviem i Ara Mollet: "Hi ha
hagut deixadesa amb el Tabaran"
s.c.

MOLLET. L'anunci d'enderroc de

part de l'edifici del Tabaran que
avançava divendres el Diari Som
ha provocat aquesta setmana les
primeres reaccions polítiques. Els
principals partits de l'oposició,
Canviem Mollet i Ara Mollet, han
lamentat la pèrdua de patrimoni
històric de la ciutat i denuncien la
"manca d'inversió" dels governs
locals de les últimes dècades per
mantenir l'edifici.
Per Canviem, l'esfondrament que
es va produir al febrer era “la crò·
nica d’un problema anunciat”, ja
que "són molts els anys d’aban·
donament i deixadesa d’aquest
edifici emblemàtic".Canviem lamenta que Mollet Impulsa no hagi
pres la decisió "col·lectivament
des del consell d’administració,
i que ni tan sols s’hagi reunit el
consell per comunicar la deci·
sió". El grup demana al govern local "poder analitzar amb detall
l’informe realitzat i conèixer
si hi ha alternatives i quin cost
suposarien", i reclama que en la
redacció del nou POUM "en cap
cas desaparegui la protecció de
l’altra part de l’edifici. No volem
deixar morir un emblema de la
vida cultural de la ciutat".
Per la seva banda, Ara Mollet indica que les últimes dècades "cap
govern municipal ha donat im·

L'ENDERROC,
A PRINCIPIS DEL 2019

ENDERROC L'oposició considera que l'edifici té un gran valor patrimonial
portància real a aquest espai his·
tòric", i atribueix a la "deixadesa
política de molts anys" la situació
actual de l'edifici. També lamenta
que Mollet "perdrà un espai amb
un valor patrimonial i sentimen·
tal molt important", i assegura
que treballarà "perquè allò que va
ser el Tabaran sigui conegut per
les noves generacions i perquè
l'espai futur sigui un referent
cultural per als veïns de Mollet".

Recollida de signatures
Una altra formació que també ha
mostrat la seva oposició a l'enderroc ha estat la CUP, que ha iniciat
la campanya Salvem el Tabaran,
un conjunt d'accions "d'urgència"

per paralitzar l'enderroc de l'edifici, millorar-ne la protecció i obrir
un debat públic sobre el futur de
l'edifici i del paper que pot tenir
al servei de la ciutat. La campanya
compta amb accions informatives,
de mobilització i amb una recollida
de signatures. Marc Compte, membre de la CUP Mollet, alerta que “la

Arran de l'estudi encarregat per valorar
l'estat de conservació de l'edifici, Mollet
Impulsa ha pres la decisió de licitar l'enderroc de part del Tabaran al setembre per tal que s'executi la demolició a
principis del 2019. El govern municipal,
tal com preveuen les normes urbanístiques, aposta perquè en el desenvolupament de l’espai es tinguin en compte
el manteniment de la façana històrica
de l’edifici, l’existència de l’espai verd
de l’antiga pista Trèvol i la generació
d’un nou equipament cultural.
iniciativa d’autoritzar l’enderroc
és un error irreversible que cal
aturar per la pèrdua que supo·
saria per la ciutat". "Un autèntic
atemptat al nostre patrimoni i a
la nostra memòria història”.

OBRES

L'oposició força
una comissió
de la tala al Sot
d'en Barriques
PARETS. Les queixes per la tala

d’arbres a les obres del Sot d’en
Barriques han fet que els grups
de l’oposició de Parets hagin demanat més informació sobre com
s’està duent a terme aquesta intervenció. En aquest sentit, dijous
va celebrar-se a l'Ajuntament una
comissió informativa per tractar
aquesta qüestió. L’actuació està
previst que finalitzi entre octubre
i novembre i preveu que hi hagi
uns 170 arbres, però per als grups
de l’oposició això no justifica la
tala. Per a l’alcalde, Francesc Juzgado, "hi ha alzines que no s’han
talat, sinó que s’han trasplantat
perquè era la millor opció. En el
cas dels pins talats, tenen arrels
poc profundes, superficials, i
si els haguéssim trasplantat
s’haurien mort". "Els experts
recomanen que es vagin reno·
vant periòdicament, no els ta·
lem perquè sí", diu Juzgado.

L’EMPRESA ASSEGURA QUE EL CAS D’UN VEÍ QUE VA TROBAR CUCS A L'AIGUA ÉS UN CAS AÏLLAT

Cassa: "L’aigua d’aixeta
compleix tots els requisits"
PARETS. Un veí de Parets denuncia-

va aquesta setmana per les xarxes
socials que havia trobat una espècie de petits cucs transparents
que, segons afirmava, havien sortit d’una aixeta de casa seva, a l’entorn de les obres del Barri Antic.
Després de fer una visita tècnica
al domicili, l’empresa responsable
del servei d’aigües a Parets, Cassa,

assegura que no hi ha cap motiu
per alarmar-se. En un comunicat
públic, Cassa descarta "cap inci·
dència en la qualitat de l'aigua"
i apunta a un cas aïllat a causa del
mal manteniment de la piscina del
veí afectat. L'alcalde, Francesc Juzgado, explica que "amb les obres
del carrer Major no es pot afec·
tar de cap manera la qualitat de

l’aigua; hi ha coses que s’haurien
de poder portar als tribunals: no
es poden crear falsos alarmis·
mes i falsedats", diu. "Els veïns
de Parets poden beure aigua de
l’aixeta tranquil·lament perquè
compleix totes les normes de
seguretat i qualitat". "I no ho dic
jo, sinó que així ho indiquen to·
tes les anàlisis de Cassa", assegura l'alcalde. La companyia d'aigua,
per la seva banda, informa que ja
es fan constants anàlisis tècniques
independentment que hi hagi o no
incidències.

9

dv, 20 juliol 2018

Fiat 500 1.3

70 CV
Año 2013
67.413 km

PVP: 7.800 €
Toyota Auris
2.0 D4D Active
126 CV
Año 2010
102.877 km

PVP: 8.300 €
Ford Torneo
Connect Van
1.8 Tdci

90 CV, Año 2012
46.420 km

PVP: 7.900 €
Citroën
Berlingo 1.6 Hdi
90 CV Tonic
Año 2014
69.560 km

Mini One
1.6D
90 CV
Año 2013
95.669 km

PVP: 11.500 €
Volkswagen
Polo 1.6 TDI
90 CV
Año 2010
90.631 km

70 CV
Año 2012
107.122 km

Seat León
1.9 TDI

PVP: 11.700 €

PVP: 6.850 €

Ford Fiesta
1.4 TDI

Ford Focus
1.6 TDI

124 CV
Año 2014
110.790 km

70 CV Trend
Año 2005
54.370 km

Mazda 2.0
Active

PVP: 9.200 €

PVP: 4.300 €

PVP: 10.900 €

Peugeot
208 1.4 Hdi

Toyota
Auris 2.0 D

Seat León
1.2 TSI

Automática XTR
Año 2013
81.028 km

PVP: 8.100 €

PVP: 7.900 €

PVP: 4.500 €

Citroën Berlingo
1.6 Hdi 90 CV

70 CV
Año 2014
56.432 km

PVP: 7.900 €

PVP: 10.500 €

105 CV Copa
Año 2012
75.560 km

Fiat 500
Lounge 1.2

141 CV
Año 2005
136.922 km

Citroën C3
1.4 Hdi
70 CV Furio
Año 2006
121.277 km

PVP: 3.400 €

Av. Badalona, 22 · Mollet del Vallès · Tel. 93 593 26 44 / 630 06 59 90
info@garciautodelvalles.com · www.garciautodelvalles.com

105 CV Style
Año 2008
109.094 km

110 CV Trend
Año 2010
116.650 km

PVP: 6.900 €
Citroën
Picasso 2.0 Hdi

90 CV Exclusive
Año 2003
193.384 km

PVP: 3.900 €
Opel Zaﬁra 2.0
Tdi Elegance
110 CV
Año 2000
237.827 km

PVP: 2.200 €
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URBANISME LES OBRES COMENÇARAN A FINAL D'ANY I S'EXECUTARAN EN TRES MESOS I MIG

JORNET-LLOP-PASTOR, EL DESPATX QUE FARÀ LA PROPOSTA

La Llagosta invertirà 200.000 € Comença la redacció
a reformar la plaça Catalunya del POUM de Mollet
x.l.

LA LLAGOSTA. L'Ajuntament de
la Llagosta invertirà els pròxims
mesos 200.000 euros a reformar
la plaça Catalunya després que la
junta de govern local hagi aprovat
el projecte d’adequació i millora
de la plaça redactat pels serveis
tècnics municipals. L’obra consistirà, entre d'altres, en l’asfaltat de
la calçada, la instal·lació de cautxú a les zones de jocs infantils i la
reparació puntual d’elements del
clavegueram.

Es farà una reparació
puntual del clavegueram
i s'instal·larà cautxú a
les zones de jocs infantils

Amb aquesta actuació també
es pretén que hi hagi una millor
connexió visual entre la plaça de
Catalunya i el carrer del Pintor

PLAÇA CATALUNYA L'espai té una superfície de 3.108 m2
Fortuny, el passeig del Pintor Sert
i l’avinguda del Primer de Maig.
La plaça de Catalunya té una
superfície de 3.108 m2. El pressupost de l’obra és de 200.000 € i
el període d’execució serà de tres
mesos i mig. A partir d'ara farà

l’exposició pública del projecte i
posteriorment s’haurà es licitaran i s'adjudicaran les obres. Segons les previsions del consistori,
els treballs de modernització de
la plaça podrien començar a finals
d'aquest any.

ELS TREBALLS COMENÇARAN DILLUNS I S'ALLARGARAN FINS A FINALS D'AGOST

Tallada al trànsit l'avinguda
Pompeu Fabra de Montmeló
MONTMELÓ. A partir del dilluns

23 de juliol i fins a finals d'agost
quedarà tallat al trànsit el tram de
l'avinguda Pompeu Fabra que va
del carrer Dr. Ferran fins a l'avinguda Primer de Maig i a l'alçada
de la zona d'estacionament en
bateria de la plaça Gran amb el
carrer de l'Estació Vella. El motiu
del tall de l'avinguda són les obres
d'integració que s'estan duent a

terme entre la zona de la llosa de
soterrament i la mateixa avinguda Pompeu Fabra.
Davant d'això, l'Ajuntament ha
previst un seguit de canvis en la
circulació dels carrers adjacents,
així com vials alternatius per al
veïnat i el comerç de la zona i per
a la circulació rodada.
Els vials alternatius per accedir a Montmeló seran pel carrer

de Vic –accés per c. Nou, c. Jacint
Verdaguer–, i per accedir a la zona
de la Quintana i de Sant Crist de
la Grua l'accés recomanat serà per
l'avinguda Primer de Maig i pel
carrer Lluís Companys.
El veïnat de plaça Gran i dels
carrers Joaquim Blume, Escultor
Josep Llimona, Mogent i Pompeu
Fabra 14 haurà d'accedir-hi pel
carrer del Dr. Ferran.
Finalment, els carrers Miquel
Biada i Dr. Ferran s'habilitaran
com a zones de càrrega i descàrrega per tal de facilitar la feina als
establiments de la zona.

MOLLET. El despatx d'arquitectes

Jornet-Llop-Pastor SLP, amb seu
a Barcelona, serà l'encarregat de
redactar el nou Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal de Mollet
(POUM), el document que ha de
regir la normativa urbanística a
la ciutat els propers anys i que
substituirà el POUM aprovat el
2005 després que una setència
del Tribunal Suprem el tombés
el febrer de 2016. El revés judicial va arribar arran del recurs
d’una immobiliària vinculada al
BBVA sobre uns terrenys de Can
Prat, que considerava que l’estudi econòmic i financer en aquest
àmbit era “insuficient”, fet que
comportava la suspensió de tot el
POUM. Després de la suspensió,

i per no haver-se de regir per la
normativa urbanística del 1982,
l'Ajuntament va sol·licitar a la
Generalitat les Normes de planejament urbanístic de Mollet, un
document de transició que marca
la normativa urbanística a seguir
fins que no entri en vigor el nou
POUM, que ara es començarà a
redactar i que pot tenir un termini d'execució de fins a tres anys.
El despatx adjudicatari, que
elaborarà la proposta de planejament per un import de 556.600
€ (IVA inclòs), també ha estat
l'encarregat els últims temps de
redactar els plans urbanístics
municipals de Valls, Castellar del
Vallès, Bassella i Sant Andreu de
la Barca, entre d'altres.

TAMBÉ S'HABILITARAN DUES SORTIDES D'EVACUACIÓ AL PAVELLÓ

Adjudicada la coberta de la
pista esportiva de Plana Lledó
MOLLET. L'Ajuntament de Mollet ha

adjudicat a l'empresa Serviobres
Queralt SLU les obres de millora
i coberta de la pista poliesportiva
exterior del pavelló de bàsquet de
Plana Lledó i el condicionament de
l'espai per millorar les condicions
d'evacuació de l'equipament.
Els treballs, adjudicats per
356.119,69 € amb IVA inclòs, tenen un termini d'execució previst
de cinc mesos, i, entre d'altres, preveuen desmuntar elements del mobiliari actual, talar arbres, demolir
els paviments existents, renovar
la xarxa de clavegueram, formigonar de nou la llosa, realitzar l'estructura de pilars i encavallades

metàl·liques i executar la coberta
amb una xapa grecada fonoabsorbent. També es tancaran les façanes amb mòduls de policarbonat
cel·lular, s'instal·larà enllumenat,
es repintarà la pista i s'equiparà la
instal·lació amb cistelles, així com
s'habilitaran dues sortides d'evacuació del pavelló existent.
A la licitació van presentar-s'hi
vuit empreses –Serviobres Queralt SLU; Contratas Vilor SL; Excavacions Vilà Vila SA; M i J Gruas SA;
Infraestructuras Trade SL; Civil
Stone SL; Arcadi Pla SA i Construcciones Caler SAU–, i l'adjudicació
s'ha fet a l'oferta econòmica més
avantatjosa per a l'Ajuntament.
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TARIFACIÓ SOCIAL SÓN REBAIXES EN FUNCIÓ DE LA RENDA I TAMBÉ PER A LES FAMÍLIES MONOPARENTALS I PER ALS PARES DIVORCIATS O SEPARATS

Fins a un 70% de descompte a
la llar d'infants i l'Escola de Música
aj. de montornès

MONTORNÈS. En el ple del mes de

juliol es va aprovar la modificació
dels preus públics de la llar d'infants pública El Lledoner i de l'Escola Municipal de Música, Dansa
i Aula de Teatre. "És un pas més
cap a la tarifació social", va afirmar el regidor de l’Àrea de Gestió
Econòmica, Abel Navarro. La proposta va tirar endavant amb el vot
a favor d'ICV-EUiA i ERC. La resta
de partits –PSC, Cs, PP i PDeCAT–
van abstenir-se.
Navarro va explicar que "es bo·
nificaran les quotes de l'escola
bressol i de l'escola de música
en funció dels ingressos de les
famílies. És a dir, qui més té,
més pagarà". Els descomptes aniran des del 20% fins al 70%, que
seran per a les rendes més baixes,
així com per a les famílies monoparentals, pares divorciats o pares
separats.
L'alcalde, José A. Montero, també va dir que "davant la davalla·

EL LLEDONER Els usuaris de l'escola bressol pública se'n beneficiaran
da de població i la davallada de
la demanda de places d'escola
bressol de manera generalit·
zada, la direcció de l'escola es
planteja que cal fer una pro·
posta de modificació de les or·
denances que recullin horaris
flexionats –matí o tarda–". Tot
plegat amb l'objectiu de preservar

"la sostenibilitat de l'escola".
Descomptes a banda, també va assegurar que "es modifiquen lleu·
gerament –a l'alça– els preus de
l'Escola de Música per qüesti·
ons organitzatives".
Joffre Giner, portaveu d'ERC,
creu que la mesura aprovada és
un primer pas en el qual continuar

treballant: "continuem insistint
a fer el canvi més progressiu,
amb una tarifació social més
extensa i fer una cosa que és tan
antipàtica com que les rendes
altes paguin més per mantenir
el cost del servei".
Per la seva banda, Ángeles
Menchén, de Ciutadans, també
va assegurar que ells volien que
a l'escola bressol "s'equipares·
sin els preus als que ofereixen
els municipis del voltant" i que,
per tant, estan d'acord en aquest
punt de l'aprovació. "Celebrem
que s'abaixin els preus, però si
durant aquest any no s'omple
l'escola i no s'arriba al 100%
d'ocupació, s'hauria de mirar
d'abaixar més aquests preus",
va afegir. Menchén assegura que la
baixa ocupació del centre "no és
només perquè hagi baixat la na·
talitat o perquè hi hagi menys
nadons, sinó que molts pares
estan portant els seus fills a les

SALUT A CAUSA DE LA DENÚNCIA D'UN CONSUMIDOR QUE HAURIA PATIT IRRITACIÓ EN EL TRACTE DIGESTIU DESPRÉS DE BEURE'N

Es retiren garrafes
d'aigua a Condis i Eroski
BAIX VALLÈS. La retirada d'ampolles d'aigua que es va començar
a fer dimarts als establiments
Condis s'ha ampliat a ampolles
de la marca Eroski. L'Agència de
Salut Pública de Catalunya va comunicar que, en el decurs de les
actuacions dutes a terme en l’establiment Aigua del Montseny SA

–envasador de l’aigua Aiguaneu
que distribuïa Condis, i que té una
de les seves plantes embotelladores a Montmeló– s'ha fet extensiva la retirada a les ampolles d'1,5
litres i les garrafes de cinc litres
de la marca Eroski.
Segons un comunicat de l'agència, s’ha comprovat que altres en-

vasos d’aquesta presentació i del
lot 120721 feien mala olor quan
s’obrien i mal sabor en intentar
ingerir-los.
Les primeres investigacions en
l’establiment envasador indiquen,
com a possible causa de l’incident,
una contaminació de les línies d’envasament amb productes químics
provinents d’una línia que estava
en procés de neteja i desinfecció.
L’Agència de Salut Pública està
verificant la retirada del mercat
d’aquesta nova marca i continua
amb les actuacions de control i in-

vestigacions en les diferents empreses implicades.
La investigació s'iniciava arran
de la denúncia d'un consumidor
que hauria patit irritació en el
tracte digestiu després de beure
aquesta aigua.
L'empresa, però, ha assegurat en un comunicat que de les
anàlisis internes realitzades a la
planta "no es desprèn cap mena
d'anomalia" i que compten amb
"tots els permisos sanitaris per·
tinents", així com certificacions
internacionals de qualitat.

Escola bressol

CANVIEM MOLLET
I PSC, SOBRE LES
LLISTES D'ESPERA
Canviem Mollet ha demanat a l'Ajuntament de la ciutat que es plantegi
"la possibilitat d’obertura de noves
aules –d'escola bressol–, ja que fa
alguns anys se’n van tancar, i ara es
podrien reobrir". Tot plegat, per cobrir
les demandes dels 38 alumnes de la
llista d’espera per "poder garantir un
servei municipal per a tothom qui ho
desitgi". El PSC els va respondre: "no
és que no es vulgui oferir una solució,
és que no és possible amb el nombre
d’alumnes que hi ha actualment en
llista d’espera". EL PSC també assegurava que "habitualment s’acaba
el curs escolar amb la llista d’espera
esgotada".
escoles bressol dels municipis
del voltant". Per la seva banda,
també va criticar la modificació
dels preus de l'Escola de Música:
"no estem d'acord que s'apugin
els preus, creiem que s'haurien
de continuar congelant". s.c.

Dos busos nous
per anar de Parets
a l'Hospital
PARETS. El servei de transport públic de Parets a l'Hospital de Mollet
s'amplia amb dos nous busos: els
feiners de dilluns a divendres sortiran a les 18.35 h i a les 19.35 h de
l'avinguda Catalunya-Col·legi Lluís
Piquer. Els nous horaris entraran
en vigor a partir del 12 de setembre. L'alcalde Francesc Juzgado va
agrair “la bona acollida i compli·
citat amb la Generalitat”.
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MEDI AMBIENT ESPAI AMB LES CONDICIONS ÒPTIMES DE SEGURETAT

L'Escola de la Natura custodia
animals verinosos comissats en
una operació contra el contraban
arxiu

PARETS. L'Escola de la Natura de Parets ha

rebut dos animals comissats per la Guàrdia
Civil en una operació desenvolupada a Cornellà de Llobregat en què s'han intervingut
una vintena d'exemplars, la majoria rèptils protegits pel Conveni sobre el Comerç
Internacional d'Espècies Amenaçades de
Fauna i Flora Silvestre (CITIS), entre els
quals un dragó de Komodo. El passat 5 de
juliol agents del Seprona van escorcollar
un local a Cornellà, on van intervenir serps,
llangardaixos, un escorpí i un dragó de Komodo. En l'operació els agents van detenir
un ciutadà nord-americà de 43 anys com
a presumpte autor d'un delicte relatiu a la
protecció de la flora i la fauna, un altre de
contraban i un delicte de tinença il·lícita
d'armes. Segons l'Europol, el drac de Komodo intervingut és el primer exemplar
d'aquesta espècie, criat i adquirit il·legalment, que s'ha recuperat a Europa.
Els animals comissats van ser dipositats
en dependències del zoològic de Barcelona
i al Centre de Recuperació d'Amfibis i Rèptils de Catalunya (CRARC). Els altres dos
animals verinosos (una serp de cascavell i

VERINÓS Exemplar d'escorpí
un escorpí) van ser lliurats a l'Escola de Natura de Parets del Vallès.
Tot i no ser habitual, aquesta no és la primera vegada que les instal·lacions de l'Escola
de la Natura de Parets reben animals comissats en operacions policials. Segons fonts municipals, l'equipament disposa d'espais que
compleixen les condicions òptimes de seguretat per tenir aquest tipus d'animals de manera provisional. A més, l'existència del grup
d'investigació i recerca de l'Escola de la Natura garanteix el bon estat d'aquests animals
fins que són traslladats per ordre judicial.
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POLÍTICA L'ASSEMBLEA DE LA FORMACIÓ ELEGEIX EN ASSEMBLEA LES PERSONES QUE ASSUMIRAN RESPONSABILITATS SECTORIALS

Mollet en Comú posa rumb a
les eleccions municipals del 2019

L'agrupació molletana dels comuns convida Podem Mollet a formar part del projecte
MOLLET. Mollet en Comú, l’agrupació molletana de Catalunya en
Comú, va celebrar dimarts a La
Marineta una assemblea oberta als
inscrits a la formació i a tota la ciutadania per definir el model organitzatiu, l’estructura i les persones
que assumiran responsabilitats
per començar a treballar de cara a
les eleccions municipals de 2019.
Les persones que assumiran
responsabilitats seran Antonio
López i Josep Torrecillas (coordinadors dels àmbits sectorials);
Mireia Marín i Carmen Moya (coordinadores del grup); Marina
Escribano (portaveu); Xavi Huguet (organització); Francisco
Sancho (comunicació); Gabriel
Espinosa (finances); Anna Usart
(joves) i Lluïsa González (feminisme). “Hem proposat aquests
noms a partir de les ganes de
les persones, la capacitat i dis·
ponibilitat i les habilitats i els

La filla del Che
parla de la sanitat
cubana a Mollet

x.l.

La confluència amb Podem

ORGANITZACIÓ Marín, Huguet i Escribano, membres del grup
coneixements específics que té
cadascú per coordinar les di·
ferents àrees”, deia la portaveu,
Marina Escribano. “Les idees sen·
se organització no sobreviuen, i
per això volem una organització
forta que doni forma a les idees
que tenim”, apuntava.
A més d'aquests àmbits secto-

rials, el grup treballarà també en
dos vessants, “un de més institu·
cional i un altre d’acció política
al carrer”, així com en l’elaboració del programa electoral. A més,
explicava Escribano, “hem esta·
blert un laboratori d’idees per
proposar idees noves de cara
a les eleccions de l’any que ve
mollet amb cuba

MOLLET. Aleida Guevara, filla del
Che i pediatra, va participar la setmana passada a Mollet en un acte
organitzat per Mollet amb Cuba en
col·laboració amb l'Ajuntament en
què va fer un repàs a la situació actual de Cuba –"on res no canvia i
el bloqueig nord-americà persis·
teix"– i va parlar dels nous reptes
de la revolució cubana.

amb l’objectiu de canviar la ciu·
tat, canviar el govern i fer polí·
tiques que millorin la vida dels
molletans i molletanes”.

ALEIDA GUEVARA Mollet amb Cuba va convidar la filla del revolucionari

Sobre el possible acord amb la
secció local de Podem per reeditar
una confluència com Canviem Mollet, Escribano assegura que “de·
pendrà dels passos que facin els
simpatitzants de Podem Mollet
sobre si volen formar part de
la confluència i de si s’hi troben
identificats”.
Escribano assegura que “ens
hem dirigit de manera formal
a Podem i de moment no hi ha
hagut una resposta clara en un
sentit o en un altre; respectem
els seus processos interns”, deia.
“Per la nostra banda –afegia–,
apostem per la confluència, vo·
lem un marc el més ampli, inclu·
siu, unitari i participatiu possi·
ble, i en aquest sentit les portes
estan obertes”.
La formació preveu que a la tardor s’acabi de definir el programa,
la llista electoral i la persona que
encapçalarà el projecte per a les
municipals, així com si hi ha acord
amb Podem per reeditar una confluència com Canviem Mollet. x.l.

Dissabte 21 de juliol
A les 13.30 h: Resum informatiu
Diumenge 22 de juliol
A les 22 h: La Jornada de diumenge
Dimarts 24 de juliol
A les 20.30 h: L’entrevista amb l’alcalde:
Pere Rodríguez, alcalde de Montmeló
A les 21h: Els nostres mestres
Dijous 26 de juliol
A les 20.30h: Parlem-ne d’estiu
I a més VV Notícies cada dia a les 20 h, 22 h,
00 h, 02 h, 04 h, 06.30 h, 9 h, 13.30 h i 15 h.
www.vallesvisio.cat

Naixements
13/07
13/07
14/07
14/07

Ivette Rodríguez Matallanes (Mollet)
Irina Vicente Fuentes (Mollet)
Sören Fito Gálvez (Palau-s)
Nil Romero Martínez (Caldes de M.)

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

Defuncions
LA LLAGOSTA
11/07 Maria Membrive Herrerias 82 anys
12/07 Gertrudis Palo Domínguez 87 anys
12/07 Montserrat Gibaja Sánchez 43 anys
16/07 Joaquim Pina Turón
86 anys
MOLLET
10/07 Rosario Romero Hames
86 anys
10/07 Serafín Álvez Hervas
84 anys
10/07 Eugenio V. Santos Menéndez86 anys
11/07 Sebastián Pedragosa Valls 90 anys
11/07 Estanislao Sánchez López 59 anys
13/07 Valeriano Palacios Bartolomé67 anys
15/07 Nieves Sánchez Carreño
81 anys
16/07 Isabel Bravo Anaya
76 anys
16/07 José Ballesteros Medina
94 anys
PARETS
16/07 Francisco Ruíz Moya
84 anys
SANTA MARIA
11/07 Francisca Oliveras Milà
94 anys

Dades facilitades per la Funerària
Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols
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POLÍTICA SÓN TRES DE LES PRINCIPALS PROPOSTES QUE EL PARTIT DE GOVERN INCLOURÀ AL SEU PROGRAMA ELECTORAL

Un gimnàs públic, una piscina descoberta
i un 'nou pavelló', projectes del PSC

PARETS. Un gimnàs de titularitat

municipal, una nova piscina a l’aire lliure i una tercera sala polivalent adjacent a les dues que ja té
el pavelló Joaquim Rodríguez. Són
tres dels principals projectes que
el PSC inclourà al seu programa
electoral per a les properes eleccions municipals.
Durant la seva recent elecció
com a candidat socialista, l’alcalde
Francesc Juzgado va avançar que
el seu equip de govern ja estava
treballant en l’elaboració d’aquest
programa. I aquestes seran tres
de les propostes més destacades.
La ubicació de la futura piscina
descoberta i del gimnàs públic encara estan per acabar de decidir,
tot i que està previst que se situïn
a l’entorn de Can Butjosa, on ja hi
ha l’actual piscina coberta i una
pista esportiva. Però per al nou
pavelló sí que ja s’ha pensat en
una reserva d’espai a l’entorn del

aj. de parets

Complex Esportiu del Tenes, on
precisament s’acaben d’iniciar les
obres d’ampliació i reordenació.

Recollint propostes

“A les empreses que es van pre·
sentar al concurs per fer les
obres ja se’ls va indicar que to·
tes fessin una proposta de l’es·
pai a reservar per a una tercera
sala per a diversos usos”, apunta Juzgado. “De moment només
són propostes d’ubicació, però
així ja ho tenim previst”.
És una nova aposta per l’esport
que per Juzgado és un exemple del
continuisme que proposa: “Quan
parlo de continuisme ho faig en
un sentit positiu. Continuisme
d’un model de poble, de políti·
ques, del que volem per les per·
sones que hi viuen”, resumeix.
Per això, paral·lelament a
aquests tres projectes en concret,
el partit està recollint tota mena

PAVELLÓ L'Ajuntament reserva un espai per a una futura sala polivalent
de “propostes i idees per a l’ela·
boració del programa electoral.
Però no només de gent de l’àm·
bit del PSC, sinó també de veïns
i veïnes. Si ens donen la seva

confiança per poder continuar
governant, aquests seran pro·
jectes que portarem endavant
durant el proper mandat”, conclou Juzgado. jaume ribell

EL PLE VA APROVAR PER UNANIMITAT AQUEST DOCUMENT, EN EL QUAL ES TREBALLA DES DE 2016 I S'ENGEGARÀ EL 2019

Montornès disposa del seu
Primer Pla de Cooperació
MONTORNÈS. L'Ajuntament de
Montornès tirarà endavant un
pla de cooperació al desenvolupament després que s'aprovés per
unanimitat en el ple de juliol. La
regidora de Cooperació Internacional, Helena Ollé, va explicar que
es tracta del "primer pla de coo·
peració del municipi".
Fa un any i mig que s'està construint i desenvolupant des del de-

partament de Cooperació i, de fet,
es va posar un tècnic per al projecte. En aquest temps "s'ha fet
una diagnosi al municipi amb
14 entrevistes i 5 tallers" per
conèixer l'estat de la cooperació
al desenvolupament al municipi
i fixar unes línies a seguir. Ollé
assegura que "l'objectiu és fer
una mirada global a tot el que
fa l'Ajuntament, però amb unes

ulleres de cooperació". És a dir,
més enllà de la partida pressupostària destinada a cooperació,
la resta de partides també han de
tenir en compte el pla. "No podem
destinar diners a empreses
que comerciïn amb armes, per
exemple", apuntava la regidora.
També es pretén "elaborar siner·
gies amb altres ajuntaments".
Aquest pla preveu la creació
d'un consell de cooperació, del
qual l'alcalde José A. Montero, serà
el president i Ollé serà la vicepresidenta, i on són convidats tots els
regidors i les entitats –que s'hi han
d'inscriure per formar-ne part–.

Aquest consell haurà de fer plans
anuals que avaluaran posteriorment empreses externes. En definitiva, el pla vol aglutinar totes les
accions que l'Ajuntament ha anat
fent els darrers mandats i encaminar-les en un programa comú.
La primera fase consistirà en la
sensibilització i l'impuls de noves
iniciatives "per sembrar la llavor
de la cooperació al municipi".
Un exemple en seria la xerrada
La situació actual dels territoris
ocupats de Palestina que va fer
NOVACT –entitat defensora dels
drets humans– dijous 12 a l'espai
multimèdia de Can Saurina. s.c.

Complertes el 65%
d'accions del Pla
d'Acció de Mandat
de Montmeló
MONTMELÓ. El ple municipal de
Montmeló va aprovar l'any 2016 el
Pla d'Acció de Mandat 2016-2019 i
ara, quan falten 10 mesos per acabar el mandat, s'ha assolit el 64,6%
dels objectius. Concretament s'han
portat a terme 170 de les 263 accions prioritàries que es van aprovar.
Pel que fa a igualtat d'oportunitats i cohesió social, hi havia previstes 85 accions, se n'han assolit
60 i 7 estan en execució o assolides en part. En l'àmbit de desenvolupament econòmic i ocupació,
s'han assolit 46 de les 57 accions
previstes i 3 estan en execució o
assolides en part. Pel que fa a territori i espai públic, s'han assolit
menys de la meitat de les accions
previstes: 40 de 82. N'hi ha 8 que
estan en execució o assolides en
part. I, finalment, 24 de les 39 accions planejades per a transparència i participació ciutadana ja s'han
dut a terme, i n'hi ha 3 que estan
en execució o assolides en part.

El PSC llagostenc
lliura 675 euros a
l'associació Rems
LA LLAGOSTA. El PSC de la Llagosta

ha lliurat a l’Associació de Voluntariat Rems la recaptació aconseguida durant la celebració de la
6a Festa de la Rosa –uns 675 €–,
celebrada el passat 27 de maig. Els
socialistes van reunir 675 €. L’Associació de Voluntariat Rems ha
agraït la donació del PSC de la Llagosta i ha anunciat que els diners
es destinaran a la compra de peix
congelat i bolquers per a les persones més necessitades del poble.
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PLA RENOVE DUTXA

599€

CANVIA LA BANYERA PER UN PLAT DE DUTXA ANTILLISCANT

Regal*

dutxa
termostàtica
Només durant
aquest mes

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

*Només per a instal·lacions completes

(IVA INCLÒS)

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

FINANÇAMENT SENSE INTERESSOS (TAE 0%)
Exemple representatiu per a un ﬁnançament de 999 € (obra + mampara de vidre) a 12 mesos.
TRUCA I ET FAREM UN ESTUDI PERSONALITZAT I GRATUÏT · INSTAL·LEM A TOT CATALUNYA
TIN 0,00%. TAE 0,00%. 12 mensualitats de 83,25€ cadascuna. Import total degut 999€.
Finançament subjecte a l’aprovació de Sabadell Consumer Finance, SAU. Oferta vàlida ﬁns al 31/12/2019.

VISITA LA NOSTRA EXPOSICIÓ A CAMÍ DE CAN BASSA

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

Camí de Can Bassa 10. nau 1. P. I. Pla de Palou. Granollers
www.duchavida.cat § info@duchavida.cat
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POLÍTICA LAURA I MARTA TURULL PUBLIQUEN L'EXPERIÈNCIA

Abans ningú
deia t'estimo

MÉS DE 300 PERSONES PARTICIPEN AL 'SOPAR GROC' DE PARETS
ona cervera

Cinc fills de presos polítics, entre els quals les
filles de Jordi Turull, expliquen el seu testimoni
ed.catedral

PARETS. Dilluns va sortir a la venda

Abans ningú deia t’estimo (editorial
Catedral), un llibre amb el testimoni
de cinc fills i filles de polítics empresonats pel procés, entre els quals les
dues filles del paretà Jordi Turull:
Laura i Marta. Tot va sorgir després
d’una aparició al programa televisiu Preguntes Freqüents (FAQS) de
TV3, on van parlar de l’experiència i
el mal tràngol que representa tenir
els seus pares a la presó. El periodista Francesc Orteu els va dir que
allò ho havien d’explicar amb més
calma, perquè calia explicar-ho. “Jo
no ho tenia gaire clar”, reconeix
Laura Turull, la filla gran –la Marta encara és menor d’edat–. “Sóc
molt reservada amb els meus
sentiments. No m’agrada expli·
car quant ploro. Però vam veure
que era una bona manera de par·
lar-ho”, explica. Quan parla en plural ho fa referint-se també a Beta i
Anna Forn, filles de Quim Forn, i a
Oriol Sánchez, fill de Jordi Sànchez.
De fet, la frase que titula el llibre és
d'aquest últim.

Primer vis-a-vis

Diumenge, la Laura i la Marta, així
com la seva mare, Blanca Bragulat,
van poder veure per primer cop a
Jordi Turull des que està reclòs a
la presó de Lledoners, a Sant Joan
de Vilatorrada. Un lloc “molt més
càlid comparat amb Estreme·
ra”, recorda la Laura. “Allà ni tan
sols hi havia paper higiènic als
lavabos. Estava tot molt deixat.
Amb el personal, els funcionaris,
cap problema. Però l’entorn era

FIDEUADA El restaurant Can Parera va servir l'àpat a la plaça de la Vila

Turull: "No seré a casa
fins que no sigui a Parets"
PARETS. Més de 300 persones van
LAURA TURULL
molt més hostil. Era un lloc hor·
rible”, assegura. Aquest és un dels
detalls que es poden trobar al llibre,
on els cinc testimonis expliquen la
seva experiència personal sobre
com han patit i pateixen aquesta situació. “És que són ja nou mesos;
nou mesos a la presó...”, lamenta
la Laura. “Abans ens feia por par·
lar-ne. A mi em feia pànic. Però
ara ens hem fet més forts i en
tenim ganes. Perquè a més ens
hem fet molt amics entre nosal·
tres. Un fet així uneix molt”.
Sobre la promoció i distribució
del llibre no en sap res, només que
sortia a la venda dilluns. "Les pre·
sentacions oficials es faran cap
al setembre; però tampoc no en
sé gaire més. L’únic que sé és que
ens hem obert molt. Hem parlat
des de dins de com ens hem sen·
tit i ens sentim”. Perquè, si abans
ningú deia t’estimo, ara sí. i j.r.

assistir al sopar groc que va tenir
lloc divendres de la setmana passada a la plaça de la Vila de Parets.
Entre elles, la dona de Jordi Turull,
Blanca Bragulat; la dona de Josep
Rull, Meritxell Lluís; Laura Masvidal, dona de Quim Forn; i Betona
Comín, germana de Toni Comín.
La Santa Espina tancava la ballada de sardanes que va obrir
l’acte. La gent ja feia cua per la
seva ració de fideuada servida
pel restaurant Can Parera. Altres
compraven samarretes de Jo també sóc CDR. La Blanca i la Meritxell
parlaven amb tothom del que els
estava passant. “És cert que, lo·
gísticament, hem millorat. Ja
no hem de fer 1.300 quilòme·
tres. Però aquest trasllat no és
més que un tràmit. Només és
passar d’una presó a una altra
presó”, coincidien ambdues.
Diumenge els van poder veure
per primera vegada des que són
al penal de Lledoners, al Bages. Divendres, per tant, encara no havien
pogut. Només parlar-hi per telèfon,
“perquè qui digui que tenen pri·

vilegis no sap què diu. Es manté
exactament el mateix règim de
visites i trucades; les mateixes
que té qualsevol altre pres”.

La carta de Turull
Un cop celebrat l’àpat –interromput espontàniament per crits de
llibertat, presos polítics–, Bragulat
va agafar el micròfon per llegir
una carta que el seu marit, Jordi Turull, va escriure ja des de la
presó de Sant Joan de Vilatorrada.
Una carta adreçada especialment
a tots els veïns i veïnes de Parets
que eren a la plaça aquella nit.
“No seré a casa fins que no
sigui a Parets”, llegia la dona de
Turull. “La distància és només
la crueltat afegida”. I recordava la recent decisió de la justícia
alemanya que “demostra el des·
prestigi internacional de la jus·
tícia espanyola”.
Per tancar l’acte en solidaritat
amb els presos, l’entitat Apadrina
una rosa va regalar un ram de roses grogues als familiars. Després,
salutacions, abraçades, petons i,
més que plors, somriures. j.r.

CONSULTORI

Reclamació de la
plusvàlua si vas
vendre casa teva
amb pèrdues
El Tribunal Constitucional ha dictat
una sentència el passat 11 de maig
en la qual declara inconstitucionals
i nuls determinats articles de la Llei
Reguladora d’Hisendes Locals, tot
això en relació a la plusvàlua, però
únicament en determinats supòsits,
que són aquells en els quals s’han
produït situacions en les quals no ha
existit un increment de valor en la
transmissió.
Aquesta sentència segueix la mateixa línia d’una altra anterior del citat
tribunal que es referia al territori foral de Guipuzkoa, si bé aquesta nova
sentència ja és aplicable a l’àmbit
nacional.
Tal com indica la sentència, l’impost sobre l’increment del valor dels
terrenys (conegut com a plusvàlua)
és inconstitucional en “aquellos
supuestos en los que se somete a
tributación situaciones inexpresivas
de capacidad económica, esto es,
aquellas que no presentan aumento
del valor del terreno al momento de
la transmisión”.
En aquest sentit, els particulars que
s’hagin vist afectats pel supòsit
anteriorment comentat, podrien reclamar les quantitats pagades per
aquest concepte, tot això si la transmissió en qüestió s’ha produït els
últims quatre anys.
Salvador Xicola
Assessor fiscal
salvador.xicola@asemax.org

c. Anselm Clavé, 2 · 4t 2a · Mollet
Tel. 935 703 991
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EL FULL DEL CANVI

CANVIEMMOLLET t’informa

PROPOSTES de CANVIEM MOLLET
· PATIS OBERTS A LES ESCOLES
Aconseguit. Oberts els patis de les escoles Salvat Papasseït
i Col·legis Nous.

=

Què hem
aconseguit?

· ESCOLA DE PARES I MARES: SUPORT A LA TASCA EDUCATIVA I FORMACIÓ
En marxa. En preparació xerrades per nou curs. Però encara no és idea “d’escola
de mares i pares”

· XERRADES PER A INFANTS I ADOLESCENTS
Aconseguit. Programades xerrades de Bullying “relacions tòxiques en l’adolescència”, a alumnes d’ESO curs 2018/19.

· FOMENT ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
En marxa. Es farà difusió mitjançant suport paper i en web, de les activitats extraescolars que organitzen les AMPA’s.

· PROCÉS PARTICIPATIU PER A LA MILLORA DEL BARRI DE
LOURDES.
Aconseguit.

· CINEMA COL·LABORATIU
S’està treballant-hi com a prioritat, però els costos econòmics previstos fan que
el tema no acabi d’avançar.

· GRATUITAT DE 3 HORES A LA ZONA BLAVA PELS USUARIS
D’URGÈNCIES DE L’HOSPITAL
Aconseguit. Funcionament des del 18 de juny.
· TARIFACIÓ SOCIAL AL SERVEI D’ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL (PREUS EN FUNCIÓ DE LA RENDA DE LES PERSONES)
Aconseguit.Moltes famílies es beneﬁciaran d’una quota ajustada a la seva capacitat econòmica.

· INSTAL·LACIÓ D’UNA PISTA POLIESPORTIVA MUNICIPAL AL BARRI DE CAN BORRELL-PLANA LLEDÓ
En marxa. Enllestida idea de pista, però acabant de decidir la ubicació.
· AMPLIACIÓ DE L’ENLLUMENAT DE LA RONDA DELS PINETONS ENTRE LA ROTONDA DELS BOMBERS I LA DE L’HOSPITAL DE MOLLET
En marxa. Fet el projecte tècnic, ara cal adjudicar les obres.
· MILLORA DE L’ACCESIBILITAT ALS C/VICENÇ PLANTADA I ANTÒNIA CANET
En marxa. Està fet l’estudi tècnic, i en breu poden començar les obres.

· SUBVENCIÓ IBI A PROPIETARIS QUE REFORMIN HABITATGES PER DESTINAR A LLOGUER ASSEQUIBLE.
Aconseguit. Falta donar difusió i conèixer resultats.

· REFORÇAR EL SERVEI DE NETEJA: ALS BARRIS; ELS DIES FESTIUS; ALS PUNT
NEGRES DE BRUTÍCIA
En marxa. Modiﬁcat el contracte per reforçar mesos d’estiu i recollida de voluminosos. Pendents veure resultat.

· AMPLIACIÓ BONIFICACIÓ DE LA TAXA DE RESIDUS PER L’ÚS
DE LA DEIXALLERIA
Aconseguit. S’ha establert major boniﬁcació.

· AGENDA COMPARTIDA I PÚBLICA DELS EQUIPAMENTS MUNICIPALS
En marxa. S’hi està treballant, en principi estarà al setembre.

· IMPLEMENTAR AJUTS ALS ESTABLIMENTS QUE POSIN ELS
SEUS WC A DISPOSICIÓ DEL PÚBLIC EN GENERAL.
Aconseguit. Ja està en marxa la campanya “Aquí, lavabo públic”, que boniﬁca 5% taxa de terrassa a posi WC a disposició
del públic en general.

· REDACCIÓ D’UN PLA PLURIANUAL PEL DRET A L’HABITATGE DE MOLLET.
No aconseguit. No s’ha avançat en polítiques d’habitatge.

A L’ÚLTIM PLE ES VAN APROVAR 2 MOCIONS DE CANVIEM:
*Moció per crear una comissió “d’investigació” i d’estudi dels contractes sobre càmeres i radars, que esclareixi els fets que van portar l’Ajuntament a patir uns escorcolls.
*Moció pas de vianants per accedir als Pinetons i millorar així la seguretat dels vianants, sobretot als que tenen mobilitat reduïda.

CANVIEM MOLLET
us desitja
MOLT BON ESTIU!

*Canviem Mollet lamenta l’enderroc parcial del Tabaran, ediﬁci emblemàtic i considera
que és el resultat d’haver tingut deixat l’ediﬁci durant molts anys. Denuncia que s’ha
mantingut al marge de la decisió als grups municipals, i que no s’ha tingut accés a
l’informe tècnic que determina l’estat de l’ediﬁci i la ruïna econòmica.

A l’Ajuntament de Mollet tens un Grup Municipal al teu servei... contacta’ns!
Plaça Major, 1. 08100 Mollet del Vallès
699 006 601
@ CanviemMollet

93 571 95 00 Ext. 9627
/Canviem Mollet

canviem@molletvalles.cat

www.canviemmollet.com
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GOVERN MUNICIPAL DISSABTE A LES 12 H SE CELEBRARÀ EL PLENARI PER TRIAR EL NOU ALCALDE DEL MUNICIPI

Guil s'acomiada de l'Alcaldia en
un acte ple de llàgrimes i agraïments
o.cervera

MONTMELÓ. Després de vuit anys

com a alcalde, dissabte Antoni
Guil es va acomiadar del càrrec
en una sala de la Concòrdia plena
amb 200 persones, en un ple farcit de moments emotius. Durant el
seu discurs va recordar els punts
més importants realitzats pels dos
equips de govern amb els quals ha
treballat i va donar les gràcies als
regidors, els tècnics i les persones
que han fet possible aquesta tasca.
També va tenir paraules d'agraïment per als polítics de la resta de
partits i va reconèixer que durant
aquest temps "no ha estat possi·
ble l'acord i la bona entesa amb
el grup majoritari de l'oposició,
més per raons personals que de
caràcter polític", deia Guil. No es
va oblidar tampoc d'agrair el suport de tota la seva família i de les
persones més properes. Per últim,
Guil va assegurar que amb el seu
comiat no es desvincula del municipi: "en aquest adéu vull re·
fermar el meu compromís amb

cació de Guil, així com que no han
sabut reconduir les seves diferències per tal d'arribar a un acord
entre tots dos grups. I Albert Montserrat, portaveu d'ERC, va agrair
els dos anys i mig que va treballar
com a regidor al costat de Guil:
"malgrat les diferències ideolò·
giques, a la política municipal el
principal són les persones", deia.

Ple de nomenament

EMOCIONAT Guil va rebre el reconeixement del públic i el ple
Montmeló; aquest compromís
no s'acaba, com no es va acabar
al final de la meva primera eta·
pa l'any 1999. Continuaré tre·
ballant per la nostra gent, des
del teixit associatiu, com ho he
anat fent sempre d'ençà que hi
vaig arribar".

Pere Rodríguez, alcalde accidental fins que dissabte s'esculli el
substitut de Guil, va tenir paraules
d'agraïment pel llegat que deixa
el ja exalcalde: "esforç, passió i
molta dedicació".
Per la seva banda, Jordi Manils,
d'ICV-EUiA, va reconèixer la dedi-

Dissabte a les 12 h està previst el
ple per nomenar nou alcalde. El
PSC presentarà com a candidat
Pere Rodríguez i ICV-EUiA, Jordi
Manils. En aquest sentit, però, Manils reconeix que no hi ha hagut
converses amb cap grup municipal
per provocar un eventual canvi de
majories al govern local. "El nostre
paper és continuar fent una opo·
sició constructiva però dura fins
acabar el mandat", apunta. Per la
seva banda, al tancament d'aquesta
edició, ERC havia de decidir si presentava candidat al ple.

MUNICIPALS 2019

Canviem Montmeló
farà primàries per
triar candidat el
mes de setembre
MONTMELÓ. El col·lectiu Canviem
Montmeló ha posat en marxa la
maquinària de cara a les eleccions
municipals de maig de 2019. Dilluns, el grup, format per ICV, EUiA
i membres de Podem celebrarà la
seva primera assemblea després
de la constitució de la formació a
principis de juny. En aquesta trobada "s'aprovarà el calendari
de les primàries per escollir el
nostre candidat a les eleccions",
explica Jordi Manils, de Canviem
Montmeló.

Procés concentrat en un mes

La previsió és que el procés es desenvolupi durant el mes de setembre i la proclamació de resultats es
faci el dia 24 d'aquest mes. Segons
indica Manils, podrà participar-hi
qualsevol militant dels tres partits
a més de simpatitzants que signin
un compromís de col·laboració
amb la formació. Canviem Montmeló vol presentar el candidat a
principis d'octubre.

Casandra García serà de nou
candidata de Sumem Parets
s.ferran

PARETS DEL VALLÈS. Casandra García serà

novament la candidata de Sumem Parets a
les properes eleccions municipals. Així ho
van votar una quarantena de persones dimecres en una jornada on també va quedar
configurada la resta de la llista de la formació morada. En concret, García va obtenir
un total de 682 punts, seguida del regidor
Antonio Molina, amb 592. Tercer va ser Albert Sanjosé amb 375, i la també regidora
Ana Fernández quarta amb 348. Seguits de
Carolina Simón (342), Maria del Carmen
Tejedor (329), Nadia Molina (254), Francisco Pusó (206), Antonio Rodríguez (175)
i Ginés Cabezas (124).
L’actual portaveu s’ha mostrat “molt
agraïda per aquest suport”, i ha afegit
que s’ho pren “amb la mateixa il·lusió i
ganes que al 2015”, quan va ser candidata per primer cop. “Penso donar el 200%
pel poble i per l’equip que m’acompa·
nya, del qual em sento molt orgullosa”.

Coalició d'esquerres
Amb tot, la llista definitiva no se sabrà fins
més endavant, ja que Sumem Parets forma
part de la coalició dels comuns de Parets,
i, a més, s’està en converses per ampliar
aquesta coalició a d’altres forces d’esquerres. L’únic que és segur és que els dos primers llocs de la llista seran per Sumem, és

a dir: la mateixa García i Antonio Molina. La
resta “dependrà dels candidats o candi·
dates que presenti cadascú, perquè serà
una llista cremallera i igualitària”. Per
tant, si, per exemple, es presenten més homes, Ana Fernández que ha quedat quarta
passaria per davant del tercer, Albert Sanjosé.
Però com diu la mateixa candidata, “tot
això ara és fer només suposicions. De
moment encara estem en procés d’ela·
boració de la llista conjunta”. Tots els
candidats votats dimecres van sorgir de la
jornada de presentació de candidatures celebrada diumenge. jaume ribell
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ECONOMIA

Inkemia promou estudis preclínics oncològics

Més de 400 tapes a Montmeló

Inkemia ha posat en marxa un nou projecte per fer estudis preclínics per
regular nous fàrmacs oncològics per al tractament de càncers infantils i
en adults de tipus neoplàsic i també d’altres tipus de càncers en adults.
El projecte, amb un pressupost de 505.000 €, compta amb la participació
de diversos hospitals, centres de recerca i centres tecnològics.

La Cansaladeria Manils ha guanyat el premi
de millor tapa de Montmeló d'entre els dotze
establiments d'alimentació que han participat
entre el 5 i el 8 de juliol en el 6è Circuit de
Tapes, on s'han servit més de 400 creacions.

INDÚSTRIA LA FIRMA VA FACTURAR 57 MILIONS D'EUROS L'ANY PASSAT I PREVEU UN AUGMENT DE VENDES DEL 10% AQUEST ANY

FIRA

Beer
Euromed posa en funcionament un LaFestMarto
porta cinc
de
nou edifici per a innovació i recerca productors
cervesa artesana
La multinacional aposta pel desenvolupament de nous productes des de la seu de Mollet

MOLLET DEL VALLÈS. El grup Euromed, amb seu al polígon de Can
Magarola de Mollet i dedicat a la
producció d’extractes vegetals
per a la indústria farmacèutica i
de complements alimentaris i cosmètics, inaugurarà dijous un nou
edifici que l’empresa ha construït per ampliar el departament de
recerca, innovació i desenvolupament de nous productes. L’acte
d’inauguració comptarà amb la
presència de representants de la
Generalitat, l’Ajuntament i el mateix grup farmacèutic.
Els nous laboratoris tenen una
superfície total de més de 1.700
m2, i és on a partir d’ara es duran
a terme les activitats científiques
relacionades amb el control de
qualitat dels productes fabricats
i la innovació i desenvolupament
de nous productes. Concretament,
apunten fonts de la companyia,
“el disseny dels laboratoris s’ha

euromed

UN EDIFICI AMB LA
MILLOR CERTIFICACIÓ
ENERGÈTICA

INAUGURACIÓ El nou edifici destinat a innovació i recerca té més de 1.700 m2
fet amb l'objectiu de continuar
sent líder en el desenvolupa·
ment, la producció i comercialització d'extractes vegetals
d'elevada qualitat”. Per això les
instal·lacions s'han proveït de la
instrumentació més avançada en
el camp de l'anàlisi química i la

preparació de productes naturals.
Segons apunten des de la mateixa companyia, “Euromed i els
seus més de 140 col·labora·
dors comparteixen i fomenten
els valors d'innovació, recerca
i consciència mediambiental
com a pilars de l’èxit dels grup
des de fa gairebé 50 anys”. A
més, afegeixen, s'ha concebut un
espai amb la “capacitat de donar
resposta al creixement actual i
futur de la companyia”.
L’empresa, establerta a Mollet
des del 1971 i amb un centenar de
treballadors, és avui propietat del
fons d’inversió The Riverside Com-

El disseny de les noves instal·lacions
d'Euromed dedicades a la innovació i
al desenvolupament de nous productes és obra del despatx d'arquitectura
Serradell & Co, amb la col·laboració
de l'equip tècnic d'Euromed. L'edifici
recorda la forma orgànica d'una fulla, i ha estat construït amb l'elecció
de materials innovadors i eficients
que han permès obtenir la certificació
energètica classe A. “Aquests nous
laboratoris d'innovació i desenvolupament consoliden la imatge d'Euromed com a empresa dedicada a proposar productes naturals innovadors
que responguin a les necessitats dels
nostres clients i la salut dels consumidors”, asseguren des de l’empresa.
pany. Exporta actualment el 97%
de la seva producció a més de 35
països, i disposa de seus a Alemanya, França i els Estats Units, entre
d'altres. La firma va facturar 57
milions d'euros el 2017 i té previst
incrementar les seves vendes més
d'un 10% durant aquest any.

MARTORELLES. El pati de la masia
de Carrencà serà l’escenari, aquest
dissabte, de la Marto Beer Fest, la
primera fira cervesera del municipi organitzada per l’Ajuntament.
La trobada arrencarà a les 17 h
i s’allargarà fins més enllà de la
mitjanit. Durant la tarda es podran
tastar els productes d’alimentació
de diversos foodtrucks i degustar
cerveses artesanes.
En aquesta primera edició es convidaran cinc productors de cervesa,
dos dels quals del Baix Vallès. Seran
Hobac, de Santa Maria de Martorelles, i As Cervesa, de Montornès. Els
primers van començar a produir
l'any passat amb "la il·lusió de
crear unes cerveses originals,
úniques i de qualitat", vinculades
al territori i d'alta fermentació. As
Cervesa, per la seva banda, produeix des de fa més de cinc anys i
actualment ja compta amb diverses
cerveses premiades en reconeguts
certàmens del sector. Els altres
productors seran Quana Beer, de
l’Ametlla; Barret, de Granollers; i
Mas Malta, de Santa Perpètua.
A més de la fira, també hi haurà
un taller de maquillatge, actuacions
de màgia per a infants i adults i un
dj amenitzarà la vetllada amb música. La participació en les activitats
serà gratuïta, però no les cerveses
dels diferents cervesers.
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EMPRESES EL QUE INICIALMENT ERA UN PETIT NEGOCI FAMILIAR VA ANAR CREIXENT FINS A TENIR TRES SUPERMERCATS EN DIFERENTS PUNTS DE MOLLET

Els Tantiñà
traspassen els
supermercats
per jubilació
MOLLET. El proper 31 de juliol les

portes dels supermercats Tantiñà
abaixaran les persianes després
de 54 anys per la jubilació dels
seus propietaris, Martí i Toni Tantiñà. Llavors començarà un període d'obres als dos establiments
actuals de la firma –avinguda Rafael Casanova i carrer Can Pantiquet– i, un cop finalitzades, d'aquí
a un parell de mesos, reobriran
les portes amb nova imatge i nous
propietaris. "Des de ben joves
hem treballat al negoci familiar,
i ara ha arribat el moment de ju·
bilar-nos i de passar el relleu",
apunten els dos germans, que han
decidit traspassar els supermer-

cats a un altre operador. "Són més
de 50 anys en què hem tingut
moltes vivències i molt bons re·
cords; hem vist créixer un plan·
ter de treballadors –actualment
una vintena– i en alguns casos
ens hem fet grans plegats".

Un negoci d'arrel familiar
La història de Supermercats Tantiñà es remunta al 1960, quan Ramon Tantiñà i la seva dona, Lola
Vila, van deixar Sant Quirze Safaja
per establir-se a Mollet, concretament a Can Civil, a l'avinguda Rafael Casanova. En aquell moment
la família tenia vaques i aviram, i
des de casa venien llet i productes

x.l.

MARTÍ I TONI TANTIÑÀ Els dos germans es jubilen i traspassen els dos supermercats actualment actius
conreats al camp, com patates. La
lleteria es va convertir en una petita botiga el 1964, i amb el temps, el
negoci es va anar consolidant amb
l'ajuda dels fills, en Martí i en Toni,
a qui després es van afegir les seves dones, la Isabel i l'Agnès.
En pocs anys, la família va acabar
portant un dels pocs grans supermercats que en aquell moment hi
havia a Mollet. "Durant un temps
vam fer d'economat. Eren uns
anys, a principis dels 80, en què

encara no hi havia grans super·
mercats, de manera que vam fer
uns carnets que després utilit·
zaven algunes grans empreses
de la zona per venir a proveir-se
al nostre supermercat a preus
més econòmics", recorda Martí
Tantiñà. Això va suposar una empenta important per al negoci, que
el 1985 obria el seu segon supermercat a la rambla Balmes.
Més endavant, el 1992, obrien el
tercer establiment, de 700 m2 i si-

EL RACÓ DEL
PROFESSIONAL

tuat a Can Pantiquet, i poc després
d'obrir el Mercat Municipal, també
van obrir parada al mercat per continuar oferint el producte que sempre els ha diferenciat: l'elaboració
pròpia de productes carnis i menjar
preparat –embotits, botifarres, canelons, etc.–. Aquests darrers dies
els germans Tantiñà agraeixen la
confiança i la fidelitat dels clients i,
alhora, aprofiten per liquidar l'estoc amb promocions i descomptes
que arriben al 50%. x.l.

IVAN LARA

Col·legiat núm. 4.813. Especialista en estètica,
implants i odontologia mínimament invasiva

L'odontologia mínimament invasiva
L’odontologia mínimament invasiva tracta
les persones i resol el seu problema, patologia, malaltia o alteració amb la menor
manipulació possible, amb el menor dany
als teixits que les tècniques odontològiques
permeten i amb el màxim d’imitació a la natura possible (biomimètica).
Per això, amb un enfocament mínimament invasiu, podem tractar des de la prevenció, fins i tot la cirurgia bucodental,
passant per totes les especialitats odontològiques de menys a més invasivitat, oferint
una alternativa de tractament respecte a
l’odontologia tradicional.
Al Centre Mèdic i Dental Parets fem servir
tècniques i materials avançats, com radiologia (convencional i ortopantomografies
digitalitzades, TACS CBCT); encertats diagnòstics amb els quals, a través d’uns motlles obtinguts de la boca del pacient, fem una
simulació del tractament; tècniques de mock
up que ens serveixen per veure i valorar prèviament el possible resultat del tractament,
sense intervenir el pacient i d’una manera

totalment reversible i indolora; dissenys de
somriures (DSD), de tal manera que a través
de fotos i amb el programari adequat podem
veure el resultat final del tractament a través
d’una pantalla. De la mateixa manera podem
utilitzar guies quirúrgiques i de tractament
(obtingudes a partir de les proves anteriors),
ja siguin d’elaboració manual o mecanitzada
que permeten tenir els plans per aconseguir
el tractament i resultat final que desitgem.
La nostra especialització en estètica, implants i odontologia estètica i mínimament
invasiva ens permet atendre les necessitats
estètiques i funcionals dels pacients en un
temps menor, amb més respecte pels teixits,
un millor postoperatori i menys cicatrius
mitjançant un detallat estudi de cada cas, un
ús de les noves tecnologies i una important
implicació per part dels pacients en la cura
i el manteniment de la salut oral i l’estètica.
Tot això fa que l’odontologia mínimament
invasiva sigui una realitat actualment, així
com una espectacular aproximació a l’odontologia del futur.

CENTRE MÈDIC I DENTAL PARETS
Av. Catalunya, 155. PARETS DEL VALLÈS. Tel. 93 562 25 53
www.cmdparets.com I cmdparets@cmdparets.com
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OPINIÓ

Editorial

Fem Mollet en comú

PITS EN LLIBERTAT
La polèmica viscuda a l'Ametlla del Vallès sobre la prohibició de fer topless a
les piscines municipals ha deixat al descobert normatives i reglaments dels
equipaments dels municipis del Baix Vallès, molts dels quals obsolets. En alguns
casos, com el de Martorelles, l'informe publicat pel Síndic de Greuges de Catalunya
sobre l'assumpte –en què suggeria l'aixecament de la prohibició per no incórrer
en una norma discriminatòria envers les dones– ha fet el seu efecte. De fet,
enguany, l'Ajuntament martorellenc, que no ha tingut temps de canviar el reglament,
ha decidit arribar a un acord amb l'empresa concessionària que porta la piscina
perquè no es posin impediments a qui vulgui fer topless. De fet, aixecar la
prohibició és l'opció més lògica i adequada per no mantenir l'estigma de la
cosificació del cos de la dona a l'espai públic i posar els drets per sobre de
convecions socials discriminatòries per a les dones. Despenalitzar el topless no
obliga ningú a mostrar els seus pits i sí que dóna llibertat a decidir sobre el propi cos.

Nicaragua en el punt de mira
ÀLEX

ANFRUNS

Activista per la pau

P

oc importa el que digui o faci, el
govern nicaragüenc sembla haver estat condemnat per endavant. Hi ha un ambient de déjà
vu: d’acord amb el discurs eurocèntric, un
líder del Sud seria incapaç de governar
d’acord amb els valors de les nostres estimades democràcies. Però per què sempre es
dispararien al peu, donant un pretext ideal
als seus oponents?
Com si fos un signe premonitori, l'actual onada de protestes a Nicaragua va ser
precedida per un gran incendi: a principis
d'abril, la reserva natural d'Indi Blat de
moro al sud del país havia perdut 5.000
hectàrees, un fet instrumentalitzat per fer
creure que el govern de Daniel Ortega tenia
interès a aprofitar-se d'aquest drama!
En l'origen d'aquestes sospites estava el rebuig de l'ajut proposat per Costa Rica, mentre
que el govern havia preferit, per raons tècniques, acceptar l'ajuda de Mèxic. Així es va desencadenar la primera fase de la diabolització
del president Ortega. I després d'una protesta
contra la reforma de les pensions, es va llançar l'espiral de propaganda massiva.
Sempre que els mitjans privats parlen
d'Evo, Lula, Correa, Maduro o Ortega, li toca a
l'acusat proporcionar proves de la seva innocència. I mai passa el mateix per als dirigents
del Nord, que gaudeixen d'un tracte especial.
Quan Bush va decidir envair l'Iraq, va ser suEditora fundada l’any 2001
Rambla Pompeu Fabra, 32
08100 Mollet del Vallès · T- 93 570 52 59
redaccio@diarisom.cat

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

ficient demanar-li al seu portaveu que fes una
petita escena a les Nacions Unides. Als milions
de pacifistes reunits a tot el món els hagués
agradat veure als mitjans pronunciar unànimement i declarar il·legal aquesta guerra.
Pel que fa a l'oposició insurreccional a Nicaragua, les generacions més joves no han d'enganyar-se. Dir-se la resistència, crear simulacres de guerrilla urbana, i cridar que la fi de la
tirania s'acosta pot ser estimulant i romàntic
per a uns joves ansiosos per escriure una pàgina de la història del seu país, però no és suficient per fer-se legítim de cara al poble. El govern del FSLN va ser elegit democràticament
en tres ocasions. El camí recorregut des de les
hores fosques de les dictadures llatinoamericanes dels anys seixanta i setanta no s'ha de
prendre a la lleugera. Els lemes a favor de la
democràcia sota una forma abstracta i en contra de la dictadura revelen una matriu ideològica de la qual podem seguir perfectament les
empremtes. Segueixin els diners!
La història llatinoamericana ha estat marcada per canvis de règim basats en el suport inestimable de les administracions nord-americanes com a part d'una doctrina de seguretat
interna sorgida durant la Guerra Freda. Quan
Trump condemna un país llatí i el castiga amb
sancions, mai es tracta de la justícia social, la
lluita contra la corrupció o la defensa de la
democràcia i la llibertat. Tampoc del dret al
desenvolupament o la qualitat dels serveis
públics. El discurs humanitari és només l'aparador d'una intervenció oberta o encoberta a
favor dels interessos de les seves pròpies multinacionals, i això per evitar el sorgiment d'un
món multipolar.
sommollet.cat

somparets.cat

MARINA

ESCRIBANO

Portaveu de
Mollet en Comú

M

ollet en Comú escalfa motors,
avança i ja té organització. Un
espai on ens trobem persones
de diferents sensibilitats polítiques i socials, amb experiència o sense,
però amb una cosa en comú, les ganes de
treballar per la nostra ciutat.
Això està passant a molts pobles i ciutats de Catalunya, persones organitzant-se
amb uns mètodes, idees i programes comuns, formant part d’un gran projecte
col·lectiu que entronca amb Catalunya en
Comú Podem a Catalunya, però també amb
Unidos Podemos a tot Espanya.
Dimarts passat, a La Marineta, vam celebrar una assemblea oberta on vam poder
debatre i on es va aprovar l’organització
de Mollet en Comú. I és que la manera com
ens organitzem diu com volem treballar i
fer les coses: amb transparència, en equip,
treballant de manera transversal i col·lec-

tiva, parlant amb les persones. Incorporant el feminisme en la mateixa manera
d’organitzar-nos i comunicar-nos.
Construïm una confluència plural, oberta, unitària, participativa, democràtica, feminista, d’esquerres i progressista. Construïm un lloc que té les portes obertes per
qui vulgui treballar en allò que ens preocupa de Mollet, amb i pels barris, aportant
alternatives a les dificultats i problemàtiques del dia a dia: habitatge, neteja, escola, transport, medi ambient convivència,
treball, comerç, salut, cultura... d’allò més
concret a allò més general.
I no només resoldre problemes, per descomptat, sinó donar un impuls a la nostra
ciutat i la seva gent.
Engeguem amb la mirada posada al setembre i en el primer repte que arribarà
el maig de 2019: les eleccions municipals. I és que a partir de forjar un espai
de confluència el més àmplia possible, i
amb treball constant, i molta gent comuna treballant les necessitats reals, així,
podrem construir una candidatura que
pugui ser no només alternativa, sinó també guanyadora.

A peu pla

NOU TABARAN

E

l Tabaran cau, però no està en
ruïna tècnica, ens diuen. Volen
enderrocar la part de l’històric
edifici on hi havia l’antic teatre,
que és de propietat municipal;
la resta, inclosa la part que va ensorrar-se
fa uns mesos, és propietat de diverses persones, com també són privats els 1.551
m2 del que va ser la darrera pista Trèvol.
La pressa per enderrocar-ne una part és
per pressionar la resta de propietaris? Titularitat a banda, el Tabaran és patrimoni
i memòria històrica de la ciutat, com molt
bé diu una pancarta penjada per la CUP.
Salvem el Tabaran, sí, però, què en salvem?
El que vol l’Ajuntament està clar: vuitanta
habitatges, salvar la façana històrica, un
espai verd, un petit teatre i un espai polivalent. Què volen la resta de propietaris?
La realitat és que, fins ara, el que preveia
el POUM no s’ha desenvolupat i probablement el desacord o la no-confluència
somlallagosta.cat

JAUME NORÓ
Mestre

d’interessos ha fet la resta. A nivell ciutadà
el futur del Tabaran és un tema recurrent i
els partits polítics hi destinen sempre unes
línies als programes electorals, però el cert
és que passen els anys i la degradació de
l’edifici avança. Signo perquè, ara, no es faci
un enderroc irreversible. Somnio perquè el
2019, en el centenari de la creació del vell
Tabaran, hi hagi consens sobre el seu futur;
mentrestant hi dic la meva.
Cal mantenir la façana històrica del Tabaran, només faltaria, però per què mantenir
l’espai de la pista Trèvol com a zona verda
si a pocs metres hi ha la plaça Joan Abelló
plena d’atraccions de fira i terrasses de bar?
Per què es vol al futur Tabaran un petit teatre si Mollet necessita un teatre-auditori en
condicions? El vell Tabaran, com a centre
neuràlgic de la vida cultural i associativa,
fa temps que va desaparèixer. Ara cal un
gran consens per un teatre-auditori, un nou
Tabaran pot ser l’opció. I si un determinat
nombre d’habitatges ho fan possible, haurà
valgut la pena.

sommontornes.cat
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Classificats
Se necesita

IMMOBILIÀRIA
COMPRA

PARETS. CAL JARDINER. Casa adosada amb 100 m2
de jardí. Certificat
energètic: E. Preu:
295.000 euros. Tel.
667 312 216.
PISO EN MOLLET.
ZONA COL·LEGIS
NOUS. Ref. JV13670.
Parquing. 1 hab.,
baño cpto., amplio
salón, cocina indep.
Vent. alum., suelos
de gres, calefac.,
a. a. CEE: G. Precio:
149.000 euros. Tel.
93 579 33 33.
MOLLET CENTRE.
Ref. DOCTOR. 102
m2, 3 hab., 2 banys,
pàrquing, 2 trasters, CEE: E. Pis amb
estudi de 25 m2
a les golfes. Preu:
238.000 euros. Tel.
93 570 51 23.

ESTETICIEN
con experiencia

Personas interesadas enviar CV
queta_centremollet@hotmail.com
ÁTICO EN MOLLET.
EST. NORD. Ref.
JV13645. Asc. 2 hab.,
baño, amplio salón
con salida a terraza de 20 m2. Carp.
alum. CEE: E. PVP:
145.000 euros. T. 93
579 33 33.

PISO EN MOLLET.
COL·LEGIS NOUS.
Ref. JV13643. Asc., 2
hab., baño, cocina
con galería, salón,
2 balcones, vent.
alum. CEE: E. Precio:
130.000 euros. Tel.
93 579 33 33.

PISO EN MOLLET.
EST. DEL NORD.
Piso ref. Finca sin
asc. 3 hab., baño,
salón-comedor, 2
balcones, cocina
ref. con lavad. Suelo
parquet, vent. alum.,
calefac., a. a. CEE:
E. Precio: 125.000
euros. Ref. JV13642.
Tel. 93 568 35 45.

CASA EN SANT FOST
RESIDENCIAL.
5
hab., 2 baños, co-

cina office, salón
con chim., buhardilla, solárium, garaje. CEE: G. Precio:
349.000 euros. Ref.
JV13563. Tel. 93 579
33 33.
LLOGUER
BUSCO HABITACIÓN PARA FIN DE
SEMANA. Pagar 150
euros. Tel. 606 232
980. Kelly.
MOTOR
FIAT 500 1.3, 70 CV,
any 2013. 67.413 km.
Preu: 7.800 euros.
Tel. 630 06 59 90.
EN VENDA MINI

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

ONE 1.6D. 90 CV,
any 2013, 95.669 km.
Preu: 11.500 euros.
Tel. 630 06 59 90.
FIAT 500 LOUNGE
1.2, 70 CV, any 2014.
56.432 km. Preu:
8.100 euros. Teléfono de contacto: 93
593 26 44.
SE VENDE TOYOTA
AURIS 2.0 D4D Active. 126 CV, del año
2010, 102.877 km.
Precio: 8.300 euros.
Tel. 630 06 59 90.
RELAX
CHANEL. Alegre,
divertida, coqueta

y sobre todo muy
morbosa.
Descubrirás en mi una
delicia. Hago una
gran variedad de
servicios: griego,
69, francés, beso
negro, beso con
lengua y lluvia dorada. Muy completita. Tel. 611 26 20 91.
ZARA, MASAJISTA
PARTICULAR.
40
AÑOS.
Cariñosa,
besucona, buenas
tetas, sexo, griego,
francés natural hasta
el final. Fiestera. Salidas. Tel. 671 27 26 11.
CHICA

PARTICU-

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

LAR Y FIESTERA.
ME LLAMO SUSI.
Madurita, 50 años,

gordita y cariñosa.
150 de pecho natural, soy guapa, me

gustan los besos
con lengua, francés
natural y hago todo

tipo de servicios.
Llámame. Tel. 698
233 361.
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Parets, seu del campionat d'Espanya 2019

El 6 d'octubre, Parets-Montserrat

La Federació Espanyola ha escollit Parets del Vallès com a seu
del campionat d’Espanya cadet i juvenil de Patinatge Artístic.
L'esdeveniment se celebrarà del 18 al 20 de juliol de 2019 al
pavelló municipal Joaquim Rodríguez i el Club Patí Parets serà
l’encarregat d’organitzar la prova.

La Parets-Montserrat (6/10), organitzada pel
CE Parets, ja té obertes les inscripcions en les
tres modalitats: trail competitiu de 62 km,
marxa de resistència de 62 km i LaD38 amb
sortida a Matadepera i arribada a Parets.

CICLISME AL CRITÈRIUM DEL VALLÈS HI PARTICIPARAN 13 EQUIPS MASCULINS I 5 FEMENINS

El Baix Vallès rebrà
aquest cap de setmana
els millors ciclistes júniors
sergi escudero

ELS ORGANITZADORS A l'acte de presentació del Critèrium
MOLLET / PARETS / MARTORELLES.
Dilluns es va presentar a l'Ajuntament de Mollet del Vallès el 38è
Critèrium del Vallès Júnior Gran
Premi Diputació de Barcelona,
que se celebrarà aquest diumenge. La sortida neutralitzada (10.15
h) i l'arribada seran a l'avinguda
de la Llibertat de la capital baixvallesana. El recorregut serà de 85
quilòmetres i, a banda de Mollet,
passarà per Parets del Vallès, Lliçà
de Vall, Lliçà d'Amunt, Santa Eulàlia de Ronçana (on hi haurà una
meta volant), Bigues i Riells, Sant

Feliu de Codines, Caldes de Montbui, Sentmenat i Polinyà. Enguany
hi participaran 13 equips masculins i 5 femenins vinguts de llocs
com València, Alacant, Osca, Castelló, Saragossa o, fins i tot, Midi
Pyrénnés. També hi participaran
els clubs vallesans Transluján-CC
Mollet i el Club Ciclista Lliçà.
"Aquest critèrium té un pres·
supost de 22.000 euros", va explicar Toribio Muga, president del
Club Ciclista Mollet. "Als equips
els hem de pagar l'estada per·
què en aquestes categories no

tenen massa patrocinadors", va
afegir. "És una prova exigent i un
referent en la categoria júnior",
va dir, per la seva part, Joaquim Vilaplana, president de la Federació
Catalana de Ciclisme.
D'altra banda, el dia abans, dissabte, es disputarà una contrarrellotge de 6,5 quilòmetres amb
sortida i arribada a Martorelles
en la qual participaran els mateixos equips. Els organitzadors han
notat un increment en el nombre
de participants en el critèrium des
que el dia abans es disputa aquesta prova.

Cloenda de les escoles

Toribio també va anunciar la celebració, el 12 d'octubre, de la cloenda de la temporada de les escoles de ciclisme de Catalunya, que
en total en són 31. Es disputarà
una cursa urbana que discorrerà
pels carrers de Mollet. També tindrà lloc el lliurament de premis de
la temporada.
A la presentació del critèrium
vallesà també hi van assistir Josep
Monràs, alcalde de Mollet, i Gabriel Vela, membre de la junta directiva del club local i director de la
cursa. sergi escudero

BILLAR L'OPEN ES DISPUTARÀ AQUEST CAP DE SETMANA
aj. de mollet

LA PRESENTACIÓ Serà la novena edició d'aquest Open

L'elit del billar americà es
cita al Mercat Vell de Mollet
Campions del món, d'Europa,
d'Espanya (com l'actual, Juan
Antonio Pina) i de Catalunya de
billar americà es donaran cita divendres, dissabte i diumenge al
Mercat Vell de Mollet del Vallès
per participar en la 9a edició de
l'Open Catalunya.
En total, hi participaran 128 bi-

llaristes. Entre ells hi seran Nacho
Schmit, un cop campió del món, 3
d'Espanya i 4 de Catalunya; Quim
Reyes, un cop campió del món, 2
d'Europa i 3 de Catalunya o Ivan
Belmonte, 2 cops sotscampió del
món i 2 d'Espanya Hi haurà tres
categories: Catalunya, Parella Escocesa i Popular.

CICLISME FERNANDES VA SER SEGON I NICOLÁS, TERCER

El CC Mollet, el millor equip
en el Memorial Josep Segú
Nicolás Fernandes va ser segon,
Raúl Nicolás tercer i Marc Josep
Acero vuitè per part del Club Cicilista Mollet en el Memorial Josep
Segú de la Garriga, una prova de
52 km en circuit urbà que es va

còrrer dissabte amb una mitja de
49,02 km/h. Aquests resultats,
juntament amb els de la resta
d'integrants, van suposar que el
conjunt molletà quedés com a primer classificat per equips.
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ALPINISME ÉS EL PRIMER DELS SIS 8.000 QUE VOL FER EN MENYS D'UN ANY

Sergi Mingote aconsegueix
fer el cim al difícil Broad Peak
sm

PARETS. Sergi Mingote ja té el pri-

mer cim dels sis que volia aconseguir en un any. A les 7 h (hora
local del Paquistan) va aconseguir
arribar al cim del Broad Peak
(8.047 metres), la dotzena muntanya més alta del món, en aprofitar una finestra de bon temps.
"Han estat 12 hores d'ascens
i 7 de descens fins al camp 3",
va explicar ell mateix a les xarxes
socials.
Ni la meteorologia adversa de
l'última setmana; ni l'accident
que va patir una altra expedició
que es proposava pujar el Broad
Peak; ni la decisió de tornar a
casa dels companys alemanys i
argentins o d'un dels integrants
de la mateixa expedició vallesana,
Pep Vega, van fer treure del cap a
Sergi Mingote i a Lluís Cortadellas
la intenció d'assolir el cim. Tot i
així, només ho va aconseguir el
primer. Quan es trobava als 8.020
metres d'alçada, Cortadellas, de
Cànoves i Samalús, va decidir tornar enrere perquè estava exhaust.
"Estava assegut i semblava que
reflexionava. Em vaig asseure
al costat d'ell i li vaig pregun·
tar com estava. "Bé, però molt,
molt cansat", va respondre. En
aquell moment em va demos·
trar que seria un gran alpinis·
ta. Crec que va encertar amb

EL PARETÀ El Broad Peak és el seu cinquè 8.000
la seva decisió. Va ser prudent
i sensat. A més, per a un noi de
23 anys és tot un èxit aconse·
guir arribar a la cota 8.000", diu
Mingote. Un cop al camp base, els
metges de l'expedició polonesa li
van diagnosticar a Cortadellas una
congelació de tercer grau en el dit
gros del peu.
A la cota més alta del Broad
Peak, Mingote hi va arribar amb els
sherpas nepalís i amb un alpinista
novaiorquès. Són els primers en

è

Av. Burgos, 29 1ª planta
Mollet del Vallès

Tel. 93 570 73 09
www.bufetespanol.com

aconseguir-ho aquest any. "Tant
esforç, tanta il·lusió continguda
i tant treball al final sempre te·
nen la seva recompensa. Aques·
ta vegada no vaig poder contenir
les llàgrimes i tampoc vaig voler
fer-ho. Van sortir soles. Els re·
cords van ser per als meus: la
Júlia, la Miriam, els meus pares,
la meva família".
Qui no va poder fer cim va ser
l'Ali Apo, un dels sherpas nepalís,
perquè quan quedava poc perquè
arribessin al camp 1, mentre obria
camí amb Mingote, li va caure al
pit i a les mans una gran pedra. Va
haver de ser rescatat en helicòpter i té el canell trencat. A més, pot
ser que perdi algun dit de la mà.
Quinze anys més tard Mingote
torna a arribar al cim d'un 8.000.
És el seu cinquè. Ara toca el repte
del K2. sergi escudero

¿Quieres ahorrar?
nosotros te ayudamos

LLIÇÀ

Fabricación, montaje,
reparación de
persianas y ventanas

Per Sergi Mingote

l 13 DE JULIOL Molt vent

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

COEL

Sergi Mingote ens anirà explicant
en capítols com avança el repte
d'aconseguir batre el rècord del
2004 de l'italià Silvio Mondinelli, qui
va aconseguir pujar els tres cims
més alts del món -Everest (8.844 m), K2 (8.611 m) i Kanchenjunga (8.586 m)en 3 anys i 64 dies.
L'alpinista paretà pretèn fer-ho en menys d'un any, durant el qual
també intentarà coronar el Broad Peak (8.047 m), el Manaslu
(8.156 m) i el Lhotse (8.516 m). El primer objectiu és el Broad Peak.

DIARI D'UN ALPINISTA

B UFET E SPAÑOL M OREDA
A DVOCATS

ALUMINIS

EL REPTE

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

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

Avui, com estava previst, ha sigut un dia amb molt vent. La nostra preocupació és si les tres tendes que tenim muntades en els
tres camps d'alçada suportaran
els vents superiors als 60 quilòmetres per hora que estan previstos.
Potser el problema més gran sigui la
tenda del camp 3, situat per sobre
dels 7.000 metres i en una zona molt
exposada al vent. Tenim l'esperança
que la finestra de bon temps aguanti,
com a mínim, fins al 16 de juliol. Demà
ens despertarem al camp base a les 4
del matí per poder prendre el nostre
te diari i després, cap a les 5, sortirem en direcció al camp 2. Serà una
jornada llarga amb 1.500 metres de
desnivell positiu. No serà fàcil coronar el Broad Peak, però ningú va dir
que ho seria. En Lluís, en Carlos i jo
tenim la motivació molt alta i els nostres estòmacs comencen a notar els
nervis del dia anterior a l'atac.

l 14 DE JULIOL Accident de l'Apo

Nosaltres i els nostres portadors
d'alçada, l'Ali i l'Ali Apo, hem decidit
sortir cap al cim del Broad Peak. No
eren les cinc del matí quan els tres
ja ens estàvem dirigint cap al camp
2. En Lluís, l'Ali i jo hem aconseguit
arribar-hi,però en Carlos ha preferit
quedar-se al camp 1 recuperant forces per demà. La pitjor notícia del
dia ha sigut l'accident de l'Apo. S'ha
trencat el canell i potser perdrà algun
dit de les mans. L'evacuació en helicòpter ha sigut ràpida i, per sort, es
recuperarà.

COLOQUE MOTOR
A SU PERSIANA

* Hasta fin de existencias

MOTORES PARA
TOLDOS CON MANDO
A DISTANCIA

149€
189€

319€
+IVA

No hem passat una bona nit perquè hem estat pensant molt en
l'Apo. I el dia ha sigut molt llarg
perquè els gairebé 1.000 metres
que hi ha entre el camp 2 i el 3 ja
et porten fins als 7.000 d'alçada.
Han estat unes sis hores de trajecte. En Carlos ha seguit el seu ritme i
ha aconseguit arribar al camp 2. Allà
passarà la nit.

l 16 DE JULIOL Fent cim

Encara no eren les vuit de la tarda
quan en Lluís, l'Ali i jo ens hem posat a fondre neu per fer l'últim glop
abans d'anar cap el cim. A les 3.45
de la matinada jo ja estava al coll del
Broad Peak i el ritme era bo. Com és
habitual, el dia del cim cadascú agafa el seu ritme. En Lluís estava una
mica més enrere (després hem sapigut que ha tingut un problema amb
el frontal que l'ha obligat a estar 40
minuts pràcticament parat fins que
han arribat dos alpinistes austríacs i
ha continuat avançant amb ells).
I a les 7 del matí... aconsegueixo el
cim! Som els primers en coronar el
Broad Peak en tota la temporada
(hi he arribat amb els sherpas nepalís i un alpinista novaiorquès).
A causa d'això, en tota la travessa no hi havia cap corda fixa. Hem
començat la baixada per buscar a
en Lluís, però a les 9 encara no ens
havíem trobat amb ningú. Una mica
més avall, al voltant dels 8.020 metres, finalment ell ha aparegut. Estava assegut i reflexiu. Ha decidit
baixar amb nosaltres.

+IVA

MONTAJE INCLUIDO

+IVA

MONTAJE INCLUIDO

MAMPARA DE DUCHA
Versalles

l 15 DE JULIOL El dia previ

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

Nuestros servicios

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

Av. Montserrat, 67 · Lliçà de Vall Teléfonos: 938 436 339 / 619 843 546 aluminios-coel@hotmail.com aluminioscoel.es
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DANSA LA COMPETICIÓ ES VA DISPUTAR A SITGES

LES BALLARINES L'equip de competició amb la directora Paqui Maestre

Tres medalles per a Studio
Danza a la World Dance Cup
MONTORNÈS / MONTMELÓ. L’escola de dansa amb seu a Montornès
i Montmeló Studio Danza Maestre
ha aconseguit un or i dues plates a
la Dance World Cup, en el seu primer any amb equip de competició.
Les ballarines guardonades han
estat Paula Manzano, Laura Bitca
i Anna Vives. Manzano s’ha penjat la medalla d’or en la modalitat
mini solo jazz i show dance amb
la coreografia Puttin on the ritz,

BÀSQUET

ALPINISME VAN ACONSEGUIR FER QUATRE CIMS
Studio danza

i la de plata en la modalitat mini
duo modern amb la seva companya Laura Bitca i la coreografia
Chaplin. Totes dues ballarines tenen 9 anys.
Per la seva part, Anna Vives
també ha aconseguit la medalla de
plata amb la coreografia What do
you want for me. Ha estat en la categoria júnior dins de la modalitat
hip hop, street dance i comercial
dance.

29

AELM

Alpinistes de Montornès, als Alps
Un total de set alpinistes de l’Associació Excursionista Lleure Montornès
van viatjar als Alps italians i van aconseguir ascendir quatre cims: el Punta
Zumstein (4.563 metres), el Punta Gnifetti (4.554 m), el Ludwighöhe (4.344
m) i el Balmenhörn (4.167 m). La propera gran sortida serà al Kilimanjaro.

POLIESPORTIU A L'ACTE HI VAN ASSISTIR UNES 200 PERSONES

Parets fa un reconeixement als
seus esportistes més destacats
La sala Bassart de la Cooperativa de Parets del Vallès es va omplir amb
més de 200 esportistes de diverses disciplines i clubs del municipi. En
total, 33 esportistes i 11 equips van ser reconeguts pels mèrits d'aquesta temporada. Durant l'acte, es va guardar un minut de silenci per la
recent mort de Zigor Amador, entrenador de l'Handbol Parets.

El sènior del
Recanvis Gaudí
femení ascendeix
MOLLET. Un dels objectius del nou
director esportiu (i entrenador
del primer equip sènior masculí)
del Recanvis Gaudí, Josep Maria
Marsà, era potenciar els conjunts
femenins. Dit i fet. El sènior femení, que fins ara jugava a Tercera
Catalana, ha adquirit una plaça
a Segona per tal d'incentivar el
bàsquet femení a Mollet. De totes
maneres, es mantindrà la base del
bloc que l'any passat ja jugava a
l'equip baixvallesà.

GIMNÀSTICA

Max Pedrola, triple
campió estatal
Max Pedrola, gimnasta llagostenc
del CN Granollers, va aconseguir
ser triple campió d’Espanya de
gimnàstica artística de base (en
equips, barra i terra) el cap de setmana a Guadalajara. Ton Remolà
(CNG), de Santa Maria de Martorelles, ho va ser en paral·leles.
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CULTURA

Cinema a la fresca amb 'Coco' i 'Tadeo Jones 2'

Sessió d'astronomia a Parets

La pel·lícula familiar Coco serà la protagonista de les sessions
de cinema a la fresca que es fan aquest dissabte a Martorelles
–22 h a la plaça El·líptica– i a Montornès –22 h a la plaça del Poble–.
A la Llagosta, el film que es projectarà també dissabte
–22 h al Parc Popular– serà Tadeo Jones 2: El secreto del Rey Midas.

Saturn, la Lluna, Júpiter i Venus seran els astres
que es podran observar diumenge (22 h ) des
de l'Observatori Astronòmic de l'Escola Pau
Vila de Parets en una nova jornada astronòmica
organitzada per l'Escola de la Natura.

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

La revolta feminista desembarca a
la festa major de l'espai de Gallecs

El col·lectiu Mollet Feminista i l'associació de veïns programen una jornada reivindicativa
GALLECS. La revolució feminista
ha arribat a Gallecs, que celebra
aquest cap de setmana la seva festa major amb un marcat to reivindicatiu. El col·lectiu Mollet Feminista i l'Associació Veïnal Gallecs
han preparat per divendres una
jornada ecofeminista amb què es
vol reflexionar sobre "les dicoto·
mies i l’agressió que provoca el
sistema capitalista-patriarcal
en el nostre territori-cos, és a
dir, a les nostres vides", apunten
des de l'organització.
Així doncs, a partir de les 20 h
es farà un debat acompanyat de la
projecció del documental Entre el
dia i la nit no hi ha paret, realitzat
per Les Espigolaores, un col·lectiu
que treballa en la recuperació del
coneixement i memòria oral de
les dones rurals i llauradores des
d'una perspectiva feminista. Participaran en el debat Rosa Binimelis –doctora en Ciències Ambientals (Economia Ecològica) per
la UAB i investigadora a la UVic– i
Inés Marco, especialista en economia feminista.

Fent Botifarra a la crisi

A partir de les 22 h, se celebrarà
un sopar intercultural, amb cuina
del Marroc i el Senegal, que tindrà

un preu de 6 euros, tot inclòs.
I després del sopar serà el torn
de tot un clàssic, el festival musical
Botifarra a la crisi, que arriba a la
desena edició. La primera proposta vindrà de la mà de Sílvia Tomàs,
una cantautora que oferirà les seves lletres plenes d'experiències i
reivindicacions acompanyada de
Guillem Boada, al teclat, i Mateo
Martínez, a la guitarra flamenca. A
continuació serà el torn de la cançó d'autor d'Opoloh. Mabel Flores
i la seva cançó protesta ompliran
l'espai rural de ritmes reggae, ska,
pop-rock, rancheras, i músiques
del món amb un missatge feminista i compromès.
Seguiran la cantautora argentina Belén Natalí amb Mina's Collective, un col·lectiu de selectores de
diferents parts del món molt lligades a la cultura Sound System.
El torn de la rumba i el mestissatge arribarà amb El Ventilador,
un grup de Ripollet que va néixer
l'estiu del 2011 de la mà del Francesc i el Luis tocant versions de
grups com Estopa, Los Delincuentes i La Pegatina, d'entre altres.
Tancaran el festival les punxadiscos paretanes Skat-eòlikes, que
farà remenar el cos amb les seves
propostes musicals.

Nit de dissabte

SOPAR AMB
PRODUCTE ECOLÒGIC
Dissabte es reprendrà la festa amb la
festa de l'escuma i xocolata fresca (17 h)
i a la nit es farà el sopar de festa major
(21 h) amb plats amb productes ecològics de Gallecs. El menú constarà d'una
amanida d'enciam i tomàquets de varietats tradicionals del Vallès amb ceba
tendra; mongetes del ganxet amb botifarra i cansalada i pà amb tomàquet,
síndria, vi ecològic i aigua. La venda de
tiquets, al preu de 12 euros, es fa a la seu
del Consorci, l'agrobotiga de Gallecs
i la botiga l'Esquella, del carrer Gaietà
Ventalló de Mollet. La nit acabarà amb
ballaruca a càrrec de l'orquestra Music
Machine (23 h) i el punxadiscos Modjo.

Els castellers
tornen a alçar-se

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

Després de la jornada castellera
històrica de l'any passat –quan
Castellers de Mollet aconseguia la
fita de descarregar la clàssica de 7
després de molts anys– enguany,
Gallecs tornarà a ser escenari dels
castells, enguany molt baixvallesans. Castellers de Mollet estaran acompanyats dels seus fillols,
els Manyacs de Parets i també de
la colla osonenca dels Nyerros de la
Plana. L'actuació serà a les 12 h a la
plaça de l'Església, on a les 20 h es
farà el tradicional concert d'havaneres amb Son de l'Habanat.
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FESTIVAL DISSABTE ES VA CELEBRAR LA QUARTA EDICIÓ

FESTA MAJOR FARÀ EL BALL INAUGURAL DIUMENGE 19 A LA PLAÇA PRAT DE LA RIBA DE MOLLET

La Cuca Molla, nou bestiari

ONA CERVERA

s.c.

La Linera s'omple de música indie
PRESENTACIÓ Foto de família amb els participants i els impulsors de la cuca al pati del Centre d'Estudis Mollet
MOLLET. Dimecres es va presentar la

Cuca Molla, un nou element festiu
per a la festa major de Mollet, que
ha estat impulsada per una vintena
de famílies vinculades al Casal Cultural. El Casal, de fet, "s'hi ha impli·
cat i ha posat la part econòmica",
explicava Oriol López, un dels impulsors del projecte.
La intenció és que, de moment,
aquest nou element del bestiari
molletà surti per les festes majors
d'estiu i d'hivern. L'estrena serà el
diumenge 19 d'agost (12 h), quan
es podrà veure el ball i es podrà
sentir la cançó de la cuca per primera vegada. David Carbonero va
explicar que la cercavila "sortirà
del Casal Cultural, tirarà Rambla
avall, passarà pel carrer Barcelo·
na, arribarà a la plaça Prat de la
Riba i allà farà el ball inaugural".
En l'espectacle també hi participaran els pares picant amb bastons i
aniran acompanyats de capgrossos.
El cap de la cuca és portat per
un adult i 15 nens al darrere sostenen tot el cos: els primers dotze van en parelles i a la cua, que
és més estreta, hi van d'un en un.
Malgrat que ara hi hagi unes 20 famílies implicades, Carbonero ani-

ma a que "participin més nens
i nenes de la ciutat". "Es poden
anar traient i posant nens du·
rant tot el trajecte", afirma.
L'objectiu del projecte, segons
Carbonero, és "transmetre que
la cantera de Mollet s'ha de
mimar, s'ha de vincular des de
petit al poble i se'ls ha d'ense·
nyar uns valors". Una altra de les
seves característiques és, com va
explicar López, que anirà passant
de famílies en famílies al llarg dels
anys: "les famílies que l'hem
portada a terme i l'hem cons·
truïda, d'aquí a 6 o 7 anys segu·
rament no hi serem i hi haurà
famílies noves que portaran la
cuca molla". "Estem molt con·
tents perquè el Casal Cultural
hi ha apostat i per la quantitat
de famílies que juguen a la cuca
molla", va cloure López.

Els creadors

Tres han estat els constructors
de la cuca: David Ventura ha creat el cap al seu taller de Navata, a
l'Alt Empordà –Ventura & Hosta–;
Jordi Rabassa, de Martorelles, ha
construït tot l'esquelet de ferro
i fusta; i el sastre molletà Josep

Tarrés n'ha confeccionat el vestit.
Per altra banda, Gemma Rovira és la creadora de la música –
igual que va fer fa 10 anys amb la
del Moll Fer– i Laura Gálvez és la
coreògrafa del ball del bestiari. A
més de la creació de la cuca, també
s'ha elaborat un llibret amb la història, la música i l'auca de l'animaló, que ha editat Mariona Rabassa i
que han escrit López i Carbonero.
Els dibuixos de l'auca han anat a
càrrec de Gisela Bombilà. La il·lustradora recorda que va ser el David
Carbonero qui li ho va proposar:
"em va trucar per dir-me que vo·
lien fer un animal nou a la ciutat
i em va fer molta il·lusió, perquè
contribuir amb el que tu fas a les
festes populars és molt interes·
sant", explicava Bombilà.

El Festival del Parc de la Linera de Parets va celebrar dissabte la seva
quarta edició amb una desena d'actuacions diferents, entre les quals
destacaven els francesos Docks. També hi havia els barcelonins Weia, un
grup format pel "duo còsmic" Mireia Bellido i Winston Reeves amb
guitarres atmosfèriques i sintetitzadors magnètics També hi van actuar
dos grups locals: Friday Mood i Decepción Cromática.

COLLES HI VA HAVER ACTIVITATS DURANT TOT EL DISSABTE
ONA CERVERA

Dins d'una pinya dels Pinetons

La Cuca Molla viu dins d'una pinya
"a la part més alta de Mollet: els
Pinetons". I va decidir que "cada
vegada que les seves orelles es·
coltessin aquells sons de rauxa
i xerinola de la festa major, bai·
xaria dels Pinetons i gaudiria
de la gresca, i correria, i jugaria
i riuria...". s.carrillo

EL TEMPS
divendres 20

dissabte 21

diumenge 22

per

Mig miler de persones, a la Holi Morada
Unes 500 persones van assistir dissabte a la ja tradicional Holi Party de la
colla dels Morats al parc de Can Mulà de Mollet. Amb quatre llançaments
multitudinaris de la pols característica d'aquesta festa hindú que commemora
l'arribada de la primavera –tot i que ara es fa també durant l'estiu–, la
ubicació i els assistents es van tenyir de tots colors. Morats també va muntar
una jornada de jocs infantils al matí i una fideuada popular al migdia.

Felip Comas

Flux de nord que farà baixar un xic les temperatures, i ja cap al vespre-nit,
possibilitat d’alguns ruixats.

Continuarà la baixada
de temperatures, amb
cel serè a primera hora i
creixement de nuvolades
ja des de mig matí.

Restes de núvols i temperatures més fresques a
primera hora, i al migdia
es recuperaran clarament
amb un dia assolellat.

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, 12

30ºC

22ºC

28ºC

-

37 km/h ESE

DIVENDRES, 13

30ºC

19ºC

28ºC

-

31 km/h ESE

DISSABTE, 14

32ºC

20ºC

31ºC

-

24 km/h SE

DIUMENGE, 15

30ºC

20ºC

28ºC

-

24 km/h SE

DILLUNS, 16

30ºC

20ºC

25ºC

9,8

34 km/h SE

DIMARTS, 17

30ºC

21ºC

29ºC

-

26 km/h SSW

DIMECRES, 18

30ºC

20ºC

28ºC

-

27 km/h SE
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FESTA MAJOR DARRERS ACTES ABANS DEL GRAN ESDEVENIMENT
ona cervera

TOBOGAN Les activitats d'aigua van protagonitzar el cap de setmana

Parets, a punt per a la gresca
PARETS. Els veïns ja compten els

dies que manquen fins que arribi la festa major. L'Eixamplem la
festa va portar el cap de setmana
passat diverses activitats d'aigua
–el megaparc infantil Sot Park i
el tobogan d'aigua inflable jove–.
Aquest divendres hi haurà ball
(20.30 h) a càrrec d'Elite Dance,
botifarrada (21 h) i la projecció
a la fresca de la pel·lícula El corredor del Laberinto: La cura mortal (22.30 h). Tot plegat serà a la

plaça Doctor Trueta. La mateixa
plaça acollirà també els actes de
dissabte: comerç a la fresca i activitats infantils (18 h), la ballada
de gitanes (22 h) i el concert de
rumba catalana de Miliu Calabuch.
L'Assemblea de Joves de Parets,
per la seva banda, organitzarà dijous (17 h) la festa major alternativa al casal de joves Cal Jardiner,
amb la música de Martina Sampe, Deskalabrats, Victor Segundo,
Fantactels i PD Skateolikes.

MÚSICA SERÀ DEDICAT AL LLAGOSTENC JESÚS MUELA

POPULAR

Nova edició del festival
de guitarra de la Llagosta

Dimarts serà Tarda
de Flamenco al
casal Sant Jordi

LA LLAGOSTA. La Flamenca Unión
Musical organitza dissabte (20.30
h) una nova edició del festival de
guitarra la Llagosta, La Guitarra y
el Pueblo, que enguany estarà dedicat al llagostenc Jesús Muela.
Muela, que va morir el passat

El casal Sant Jordi acollirà dimarts (18 h) la Tarda de Flamenco organitzada pels casals
municipals de gent gran. Hi haurà actuacions a càrrec dels cantaors Pedro Bermúdez, Antonio
Bienvenida i Patricia García i
del guitarrista Justo Fernández.

23 de desembre, havia estat una
persona molt vinculada a diverses entitats del municipi, com
la Casa de Andalucía i la Unión
Musical La Flamenca i era tot un
amant del flamenc. Serà al Centre
Cultural de la Llagosta.

'Som feliços' d'Illa Carolina
entra al disc de l'estiu de TV3

Sopar intercultural
a la plaça del Poble
de Montornès

PARETS. La cançó Som feliços, inclo-

L'Oficina del Barri de Montornès organitza dissabte (a partir
de les 20 h) el sopar intercultural Tastamon, per compartir les
millors receptes culinàries de
les procedències dels assistents.
Serà a la plaça del Poble.

sa al tercer disc, anomenat Bellavista, del grup paretà Illa Carolina,
és un dels 15 temes que entrarà al
CD de TV3 La playlist de l'estiu. De
fet, ha estat la tercera més votada
de les 52 que s'hi havien presentat, per darrere de Viu l'estiu (El
pot petit) –seleccionada, per nom-

bre de vots, com a la cançó de l'estiu de TV3– i Tots sumem (Xeix!).
Les altres dues bandes baixvallesanes de la llista s'han quedat
fora del disc. El molletà Pele Macleod ha estat 21è amb Estiu assolellat, i els montmelonins Catfolkin, han quedat en 30a posició
amb Dit i fet.

El pati de la Lira gaudeix les havaneres
ona cervera

CONCERT

Musicoteràpia en
casos d'Alzheimer
El Cem María Grever farà dijous
(16.30 h) a Pedra Serrada el
recital de final de curs del projecte EVOCA, de musicoteràpia
aplicada a usuaris de la tercera
edat, en casos d'Alzheimer.

Friday Mood, a
Parets LlevantPark
MONTORNÈS. Els grups Ultramar i Cavall Bernat van pujar dissabte a l'escenari

del pati de la Lira, en la tradicional cantada d'havaneres amb més de trenta anys
de tradició a Montornès. Ultramar, a la foto, un grup innovador dins el gènere,
van interpretar temes del seu darrer disc, Ànima d'havanera. Les desenes de
veïns fidels a la trobada, que naixia fa 32 anys de la mà del grup d'havaneres
La Linera i que ara promou l'Ajuntament, també van gaudir del típic rom cremat.

Friday Mood actuarà dijous (22
h) a Parets LlevantPark. Es tracta d'un grup jove de pop i funk
nascut al Centre d'Estudis Musicals María Grever de Parets. Els
seus integrants són el Gerard
González (baix, 15 anys), Hèctor León (bateria, 16 anys), Noa
Briceño (teclat, 14 anys) i Celia
Varón (guitarra i veu, 16 anys).
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RESERVA TAULA

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

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

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

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

C. Major, 64
93 572 38 97
BELLA LUNA
Pizzeria
Onze de Setembre, 3
93 750 31 16
GLOBAL LA LIRA
Multiespai Gastronòmic
C. Sant Isidre, 15
93 572 12 73
PARETS
MOLÍ DE VENT
Cuina casolana
Garbí, 17
93 562 16 34
LLEVANT PARK
Entrepans especials
Tenes, 1
93 562 14 28
SANT FOST
CASTANYERS
Cuina catalana
Camí Castanyers, s/n (La
Conreria)
93 593 00 42
EL XARAGALL
Cafeteria - Catering
Plaça de la Vila, 2
644 44 36 08

ESPECIALITAT EN
TAPES CASOLANES
Tapes variades · Menú diari
Menú cap de setmana · Plats combinats
c. Agricultura, 9 · Mollet · Tel. 93 570 57 57
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POPULAR EN ACABAR, I DESPRÉS DEL PREGÓ, DRAC I DIABLES DE MONTORNÈS PROTAGONITZARAN UN ANY MÉS EL CORREFOC

Els Castellers de Mollet i Manyacs
de Parets obriran la festa major
arxiu

arxiu

s'ha establert els últims anys com
el centre de la festa. L'alcaldessa diu
que "es valora molt bé el lloc" per
diversos motius: "hi ha molt apar·
cament –Mercadona cedeix el seu
pàrquing i també hi ha el polígon
per deixar els cotxes–, hi ha poca
distància d'una punta a l'altra de
la festa i, sobretot, és un lloc pla".

Més tradició popular

CASTELLERS DE MOLLET

MANYACS DE PARETS

La cultura popular catalana es va
fent gran a poc a poc a la festa major de Sant Fost, i aquest any s'hi
incorporaran els Castellers de Mollet i els Manyacs de Parets per engegar les celebracions. Serà divendres 27 (20.30 h) a la plaça de la
Vila. L'alcaldessa, Montserrat Sanmartí, assegura que "feia dos anys
que els anàvem al darrere" per
tenir una actuació castellera a Sant
Fost, però "com coincideix amb
la festa de Parets, mai podíem
portar-los". Els molletans segurament faran castells de 6 i Manyacs
faran com a mínim els castells de 6
que estan consolidant aquesta primera temporada com a colla de ple
dret de 6: 3d6, 4d6 i 3d6a.
En acabar, arribarà el pregó i tot

seguit Drac i Diables de Montornès (21.40 h) seran un any més
els protagonistes del correfoc, que
enguany sortirà de la plaça de la
Vila, passarà per l'avinguda Prat de
la Riba i arribarà al parc de la Pau.
Allà es farà el castell de focs artificials (22.30 h), a càrrec de Pirotècnia
Igual. Sanmartí explica que, com
que bona part de la festa té lloc a
Can Corominas, han decidit fer els
focs al parc de la Pau "per fer una
activitat important al centre i
també perquè és un lloc idoni".
En aquesta edició de la festa, els
concerts i les orquestres començaran una mica més tard, "perquè
la gent tingui temps de sopar i
baixar cap a Can Corominas des·
prés dels focs". Can Corominas

La cantada d'havaneres tampoc no
pot faltar a la festa major, i la plaça Esbert serà el lloc que l'acollirà
divendres 27 (18.30 h), que anirà
a càrrec dels Pescadors de l’Escala. En acabar hi haurà rom cremat
i carquinyolis per al públic i tot
seguit es posarà a disposició dels
assistents un servei d’autobús gratuït en direcció cap a la plaça de la
Vila per veure l'actuació castellera.
I diumenge (20.15 h) hi haurà la
ballada de sardanes a la zona de
ball amb la Cobla Mediterrània.
El que ja fa anys que és una
tradició imprescindible a la festa santfostenca és el concurs de
paelles, que serà dissabte 28. El
jurat, integrat per representants
del grup de treball de festa major
i de l’equip de govern, visitarà les
paelles a les 14 h i les tastarà a les
14.30 h. En acabar de dinar es lliuraran els premis a les categories
de millor gust, millor presentació,

'Las viudas' del
Teatre Segle XX
faran el pregó
'las viudas'

100.000 €
EL PRESSUPOST

de la Festa Major de Sant Fost
d'enguany ha estat de 100.000 €,
un 33,3% més que el 2017, quan
l'Ajuntament va destinar 75.000 €
per a la festa santfostenca.

millor paella petita –fins a 15 comensals–, millor paella gran –a
partir de 16 comensals–, i millor
paella de totes, en què es valorarà
la presentació i el gust.

Un transformista per berenar

La festa té activitats per a totes les
edats. I entre les activitats pensades especialment per als més
grans destaca el berenar per a la
gent gran de dijous 26 (18 h) que
amenitzarà la transformista Brigitta Lamoure al parc Teresa Anglès –davant de la Casa Bastinos–.
Dilluns 30 (18.30 h) hi haurà un
altre berenar per a la gent gran.
En aquest cas serà a la plaça de la
Vila amb un concurs de pastissos i
música per ballar a càrrec del grup
Boogie Woogie –el seu repertori
inclou des dels balls de saló més
clàssics fins als ritmes més actuals,
a més de jazz i temes clàssics–.

LES PREGONERES D'ENGUANY
Las viudas del Teatre Segle XX
presentaran divendres 27 (21.30
h) a la plaça de la Vila el pregó de
la festa major de Sant Fost sota el
nom d'Operación Torrija. Es tracta d'una performance del grup
jove de l'entitat santfostenca, que
tindrà continuïtat diumenge amb
l'amenització del tobogan d'aigua. Per primera vegada, les àvies
–unes de ben peculiars– són protagonistes del tret de sortida de
l'esdeveniment més important de
l'any, la festa major.

Les ubicacions
de les activitats
Can Corominas tornarà a acollir
la zona de ball –avinguda Ponent
amb avinguda Sant Jeroni–, la zona
jove –avinguda Ponent a prop de
l'avinguda Ronda–, la fira d’atraccions –avinguda Ponent– i el concurs
de paelles –al costat de la zona de
ball–. Per la seva banda, el pregó es
farà a la plaça de la Vila i els focs artificials seran al parc de la Pau.
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FESTA MAJOR

S'amplia
lleugerament
l'horari del
bus nocturn
L'any passat, Sant Fost va comptar per primer cop amb un servei
nocturn i gratuït de l'Albus durant
les nits de festa major –divendres,
dissabte i diumenge–. Aquest any
hi tornarà a haver transport a la nit,
però amb una lleugera ampliació de
l'horari. En comptes de començar
el servei a les 22 h, com l'any passat, el bus començarà a funcionar a
partir de les 21 h. Pel que fa al final
de la jornada, tots tres dies acabarà
un quart d'hora més tard: divendres i dissabtes a les 6 h i diumenge
a les 3 h. A aquestes modificacions
horàries també s'hi suma que els
busos trigaran un quart d'hora més
en passar. Es passa d'una freqüència de mitja hora a l'actual de 45
minuts. El bus de pujada sortirà del
Mercadona i passarà per la B-500,
l'avinguda Mauri, l'avinguda Aragó
i novament la B-500 fins a arribar
a les entrades de Mas Llombart i
Mas Corts. De baixada, passarà per
l'avinguda Prat de la Riba en comptes de l'avinguda Mauri.

PRÈVIA AL VESPRE HI HAURÀ EL CINEMA A LA FRESCA DELS GUNIS I LA FESTA DE RÀDIO SANT FOST

Per primer cop, la pintada de
guixos serà al parc de la Pau
arxiu

UBICACIÓ Com a novetat, el carrer Sant Isidre no acollirà la 18a pintada
Després de 17 edicions de la pintada de guixos al carrer Sant Isidre,
enguany canviarà la ubicació i es
farà al parc de la Pau. Serà dissabte
21 (18.30 h), com una de les activitats del cap de setmana previ a la
festa major, organitzada pels Gunis.
"Els darrers anys, els veïns del
carrer Sant Isidre ja no hi par·
ticipaven. Ens n'encarregàvem
només nosaltres", explica el vice-

president de Gunis, Dani Pineda.
Per això s'ha decidit canviar la ubicació i enllaçar-ho amb el cinema a
la fresca: "com que anàvem a fer
una festa prèvia al cinema, vam
quedar amb l'Ajuntament de fer
la pintada al mateix lloc, al parc
de la Pau".
A les 21.30 h començarà el sopar –entrepans, begudes, crispetes,
creps...– i el cinema a la fresca, en

El cartell reivindica
els elements
de la festa major
j.g.

el qual es projectarà la pel·lícula
La guerra del planeta de los simios.
Pineda explica que volien retornar
el cinema al parc de la Pau pel cinquè aniversari –on ja ho van fer la
primera edició– perquè "el lloc és
espectacular i la pantalla i el so
són molt millors". En acabar, els
dj de Ràdio Sant Fost engegaran la
música per fer ballar tots els assistents fins a la matinada.

Altres activitats prèvies

LA IMATGE DE LA FESTA

L'endemà, diumenge (12 h), també es farà una festa de l'escuma a
la Conreria (carrer Vallès). L'Associació de Propietaris i Veïns de la
Conreria oferirà refrescos per als
assistents. Al vespre (21.30 h), La
Flamenca Unión Musical amb la
col·laboració de l’Associació Danses de Sant Fost portaran un espectacle de guitarres espanyoles a les
piscines d’estiu del CEM Can Lladó.
El Campus Bar vendrà begudes i
montaditos des d'una hora abans, a
partir de les 20.30 h.

Jaume Gubianas Escudé és l'autor
del cartell de la festa major 2018
de Sant Fost. Així ho va decidir el
passat mes de maig el jurat, que
l'integraven membres de les comissions de la festa major i l'artista local Maria Àngela Pontnou.
En el cartell escollit hi surten els
gegants –el Faust i la Marina–, així
com edificis emblemàtics del municipi –l'Ajuntament, L'Ateneu i
l'Església– i altres icones pròpies
de la festa major com són les paelles, les colles, el ball i la gresca.
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FESTA MAJOR
INFANTIL LES ACTIVITATS D'AIGUA REFRESCARAN ELS SANTFOSTENCS DURANT ELS DIES DE FESTA

Encierro collero i tobogan
d'aigua per a petits i grans
L'Encierro collero entra a la programació de la festa major per segon any consecutiu. Des del carrer
Granja Can Corominas fins al parc
de Can Corominas se simularà un
encierro dels sanfermines amb vaquilles inflables i un xupinazo per
donar la sortida a l'activitat. Serà
dissabte 28 h (11 h).
També adreçat principalment
per als infants, serà l'espectacle
de circ infantil Xarivari Blues del
dia d'abans (18 h), a la Font Better –Mas Llombart Sud–. I els contes en pijama –Olivia la nena viatgera– que la companyia Patawa
explicarà dijous 26 (20.30 h) a la
biblioteca Biblio@teneu, adreçats
a infants a partir de 3 anys.

L'aigua és protagonista

Entre les activitats adreçades als
infants, tot i que pot participar-hi
tothom, n'hi ha diverses relacionades amb l'aigua. El tobogan d'aigua
al carrer dels amics diumenge 29
(10.30 h) és una de les més destaca-

EN ACABAR, HI HAURÀ UNA ACTUACIÓ DE LA COMPANYIA

aj. de sant fost

SANFERMINES Les vaquilles inflables repeteixen a la festa major
des. S'hi podran llançar a partir dels
6 anys i d'almenys 120 cm d'alçada.
L'activitat comptarà amb l'amenització de Las viudas: Operación Torrija del Teatre Segle XX. Al mateix
temps, a la part de baix del parc de
la Pau s'instal·larà un espai per als
més petits, d'entre 0 i 3 anys.
Tobogan d'aigua a banda, divendres 27 (de 10.30 h a 13.30 h)

repetirà el rocòdrom i tirolina nàutica a les piscines d'estiu del CEM
Can Lladó a partir dels 7 anys. L'endemà, La tresca i verdesca portarà
Històries d'aigua (12 h) a la zona
de ball, un espectacle d’animació
on l’aigua és l’element vertebrador
i protagonista. I al vespre (21.30
h), hi haurà una festa de l'escuma
i dj al parc de la Pau.

Banys gratuïts i
màgia a la piscina
del CEM Can Lladó
Dijous 26, la piscina acollirà quatre
hores seguides d'activitat. A les 21
h engegarà el sopar, a càrrec del
Campus Bar. A les 22 h arribarà la
màgia del Gran Showmag. I de 23
h a 1 h serà el torn del chill-out de
Ràdio Sant Fost. Els assistents es
podran banyar a la piscina durant
la nit. L'altre bany gratuït serà el
darrer dia de festa major, dilluns
30 a partir de les 10.30 h.

MÓN TITELLA Serà un dels dos espais que s'instal·laran a El Roure

Els titelles de Galiot Teatre,
al pati de l'escola El Roure
Galiot Teatre serà dissabte 28 i
diumenge 29 (de 18.30 h a 21 h)
al pati de l'escola El Roure amb les
seves instal·lacions titellaires Món
titella i Espai munta titella perquè
els infants –i els no tan infants–
puguin jugar, conèixer i aprendre
amb els titelles de Galiot.
Món titella és una carpa de
gran format on es fa un petit viatge per conèixer la cultura dels
titelles del món. A dins hi ha sis
petits espais individualitzats amb
32 finestres on hi ha més de 50
titelles originals de tot el món.
A més, també es poden manipular molts d’aquests armaris
i finestres per conèixer diverses
tècniques de manipulació amb
diferents mecanismes construïts
amb fusta i ferro reciclat.

L'Espai munta titella, per la
seva banda, el més nou dels tres
creats per la companyia, està pensat per convertir els participants
en fusters titellaires. El seu objectiu és que els infants muntin els
seus propis titelles. Hi ha diverses
figures de fusta (drac, elefant, girafa, ós...) per muntar amb cargols, així com categories diverses
per nivells segons l'edat dels participants. Els materials emprats a
tots dos espais són reciclats i així
les instal·lacions titellaires donen
una segona vida a mobles, fustes
antigues, robes, aixetes i ferros,
entre d'altres.
En acabar, Galiot Teatre farà
un espectacle de titelles, tant dissabte com diumenge, de 21.15 h a
22.30 h.
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FESTA MAJOR
SÓN SERENUS, MÉS TURBATS, ETÍL·LICS I SUPERBEBIENTES

ESPECTACLE SERÀ DIUMENGE 29 A LES 23.30 H A LA ZONA DE BALL DE CAN COROMINAS

'Guillem Albà & Marabunta', un
Quatre colles
preparades per xou de clown on res té sentit
derrotar Cotxins
Parlar de festa major és fer-ho
també de les colles. Enguany seran
cinc les que es disputaran el megàfon –premi a la colla guanyadora
de la festa major–: Serenus, Més
Turbats, Etíl·lics i Superbebientes
lluitaran per rellevar Cotxins com a
campions de la festa major; Cotxins
ho faran per revalidar el títol.
Aquest cap de setmana comencen les activitats que aniran sumant punts entre les colles, unes
proves que s'allargaran fins al
dilluns 30, quan es proclamarà
la colla guanyadora al parc de la
Pau (19.15 h). Entre les activitats
que puntuen hi ha la pintada de
guixos al parc de la Pau, la creació
d'uns cartells de cada colla que es
col·locaran aquest diumenge a la
zona d'esbarjo de Can Corominas i
que s'hi estaran durant tota la festa
major, el concurs de palles, diverses proves que portaran a terme

després de les paelles i durant el
dinar de germanor que faran diumenge 29 i una minigimcana que
organitzarà cada colla. Tot plegat
tindrà, com cada any, una temàtica
en comú: enguany serà Disney.

12 anys de colles

Després de 12 anys de colles a
Sant Fost, han sigut diverses les
colles que s'han incorporat –i algunes que també han marxat o
s'han dissolt–. Aquesta festa major
comptarà amb les tres colles originàries –Cotxins, Més Turbats i Serenus–, Etíl·lics i Superbebientes.
La presidenta de Colles Sant Fost,
Merche Bueno, explica que continuen "aguantant i lluitant per
mantenir-nos". "Als joves enca·
ra els costa tenir responsabili·
tats, però Superbebientes –els
més joves i cada any amb més
gent– cada cop n'agafen més".

La zona de ball acollirà diumenge
29 (23.30 h) l'espectacle Guillem
Albà & Marabunta. Es tracta d'un
xou de clown, enèrgic i energètic,
catapultat per la millor música en
directe –amb cançons pròpies– i
amb una lluita constant dels personatges: que res no s'entengui. "Res
no té sentit i tot és possible. Cap
ordre establert. És el caos del pa·
llasso", assegura la companyia.
Tot plegat s'entrellaçarà amb
gags absurds i números de cabaret. Tampoc no hi faltarà la improvisació, les rialles i la diversió.
Els assistents podran gaudir de la
bogeria experta d’un jove clown a
punt d’explotar. Guillem Albà. "El
nostre líder té classe i zero dig·
nitat. No la vol per res, i la regala
a qui la vulgui. Serà millor que
no us cordeu els cinturons. Ell és

guillem albà & marabunta

ACTUACIÓ Els gags absurds s'entrellaçaran amb números de cabaret
boig i capaç de tot. Posats a fer,
relaxeu-vos i deixeu-vos portar.
Us assegurem que no prendreu
mal", el defineixen.

Es tracta d'una actuació on grans
i petits gaudiran, i fins i tot cantaran i hi participaran. És "l’especta·
cle total".

ESPORT TAMBÉ HI HAURÀ TORNEJOS DE FUTBOL, FRONTÓ, PÀDEL I FINS I TOT DE FIFA 2018

L'exhibició de BMX i trial
és la novetat esportiva
A la festa major també hi ha temps
per gaudir de l'esport, i una de
les activitats programades més
destacada és l'exhibició d'acrobàcies amb bicicletes BMX i trial
que oferirà el Club Esportiu Show
Riders dilluns 30 (11 h) darrere del camp del futbol i al costat
de la piscina. També hi haurà un
quadrangular de futbol sala de
veterans al pavelló 1 (divendres
20, a les 20 h) i un triangular de
veterans de futbol al camp de futbol (dissabte 21, a les 18 h). Dis-

sabte 28 serà el torn del torneig
exprés de pàdel (9 h) a les pistes
de pàdel del CEM Can Lladó, i del
torneig 12 hores del Club Frontó
Sant Fost (10 h). El Frontó també organitzarà un torneig de pala
diumenge 29 (12 h). El CEM Can
Lladó també muntarà dijous 26
una masterclass de zumba (18 h) i
una d’aiguagim a les instal·lacions.
Finalment, aquest divendres serà
el torneig de Fifa 2018 (PlayStation) a la Casa Bastinos organitzat
per la Penya FCB Alba del Vallès.

aj. de sant fost

CLUB ESPORTIU SHOW RIDERS
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FESTA MAJOR
MÚSICA TAMBÉ DESTAQUEN VERSIÓN IMPOSSIBLE I LES ORQUESTRES JUNIOR'S I MONTGRINS

Va Parir Tour, caps de cartell
Ràdio FlaixBac serà el cap de cartell de la festa santfostenca amb
l'espectacle Va Parir Tour 2018,
que aterrarà a l'escenari jove de
Can Corominas amb "quatre dels
millors homes de l'escena mu·
sical", Carles Pérez, Dídac Tomàs,
Andreu Presas i el Gran Germán.
Serà la nit de divendres 27 de juliol
(0.30 h). Es tracta de "la primera
vegada que la festa compta amb
una actuació d'aquestes caracte·
rístiques", com explica l'alcaldessa, Montserrat Sanmartí.
A la mateixa hora, l'Orquestra Junior's animarà la zona de ball amb
temes pop, rock, dance i llatins. El
dj Pedrito Fyah (4.30 h) tancarà
la primera nit de festa major amb
reggae, dancehall, mestissatge,
rock, hip-hop i drum'n'bass.
El plat fort de dissabte el portarà Versión Impossible (0.30 h, a
la zona jove), que sota el lideratge
de David Moreno –entre molts altres, ha participat com a actor del
Crackòvia de TV3 i concursant del
programa d'Antena 3 Tu cara no me
suena todavía– retran tribut a diferents artistes de totes les èpoques

RÀDIO FLAIXBAC

XOU Els dj Carles Pérez, Dídac Tomàs, Andreu Presas i el Gran Germán
i estils imitant les seves veus: Fito,
Dani Martín, Shakira, Julio Iglesias, Camilo Sesto, Eros Ramazzotti,
Louis Armstrong, Estopa, etc. Falciots Ninja (3 h) seran els encarregats de portar la música pop, afro,
soul i latin a l'escenari jove, on no
faltaran els temes del seu tercer i
últim disc fins al moment, Mitges
Veritats. I els dj santfostencs Del
Salón a la Discotheque seran els
encarregats de cloure la nit més
llarga de la festa major. També dissabte, però a la zona de ball, l'or-

questra Montgrins –una formació
centenària "amb un esperit eter·
nament jove" i una de les més
prestigioses agrupacions musicals
de Catalunya– faran concert des
de les 21 h i el ball de festa major
a partir de les 00.30 h.
La música de diumenge, per segon any consecutiu, anirà a càrrec
dels dj de Ràdio Sant Fost, que
tornaran a fer gaudir la zona jove
amb una sessió plena de temes
festius i actuals per fer ballar tothom qui hi vagi. i

UNA MARCHING BAND TANCARÀ LA PROGRAMACIÓ

Una Holi Party i Zebrass, per
acomiadar la festa major
Després de proclamar la colla
guanyadora (dilluns a les 19.15 h)
al parc de la Pau, començarà una
nova edició de la Holi Party de
festa major (19.30 h) amb un dj i
animació.
En acabar, després que tots els
assistents estiguin plens de colors,
arribarà un final de festa pensat
per a tots els públics, diferent i innovador: Zebrass Marching Band
farà una cercavila fins a la plaça de
la Vila. Es tracta d'un grup musical
inspirat en les bandes de carrer

de Nova Orleans, que pren melodies de hits de moda per jugar-hi,
combinar-les amb material propi, ritmes jamaicans, cançons catalanes i esperit jazz, per aconseguir que la gent balli i segueixi la
banda mentre els seus integrants
improvisen i es deixen portar pel
ritme amb les seves trompetes,
saxos, tubes i percussió.
En arribar, es farà un sopar a
càrrec del Xaragall –10 €– i a les
23 h esclatarà la mascletà final de
festa des de l'Ateneu. i

Un xou diferent, amb ritmes jamaicans, però adreçat principalment als més petits, arribarà
diumenge 29 (18 h) a la zona de
ball. Es tracta de Reggae per xics,
de The Penguins, un espectacle
dinàmic, alegre i participatiu que
recull un repertori de cançons
populars i d’autor d’arreu de Ca-

talunya passades pel sedàs dels
ritmes i les músiques jamaicanes,
"un sedàs que sacseja amb tan·
ta energia i autenticitat que fa
vibrar petits i no tan petits". La
banda pretén amb aquest espectacle "transmetre, amb volun·
tat i il·lusió, uns valors musi·
cals als més petits".

'Reggae per xics' serà l'espectacle
infantil de diumenge a la zona de ball
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· 20.30 h. Contes en pijama
Olivia la nena viatgera. Cia Patawa
Per a infants a partir de 3 anys
Lloc: Biblioteca Biblio@teneu
· 21 h. Sopar i màgia nocturna amb
El gran showmag
Lloc: Piscines d’estiu CEM Can Lladó
· 23 h a 01 h. Chill out amb
Ràdio Sant Fost i bany nocturn
Lloc: Piscines d’estiu CEM Can Lladó

El Programa
DEL 27 al 31
DE JULIOL

DIVENDRES 20 JULIOL
· 18 h. Torneig Playstation
Penya FCB Alba del Vallès
Lloc: Casa Bastinos
Per a infants i joves de 8 a 18 anys.
· 20 h. Quadrangular festa major.
Futbol sala Veterans
Lloc: Pavelló 1

DIUMENGE 22 JULIOL
· 12 h. Festa escuma a la Conreria
Lloc: c. Vallès (la Conreria)
· 21.30 h. Guitarres espanyoles.
La Flamenca Unión Musical
amb la col·laboració de l’Associació
Danses de Sant Fost
Lloc: Piscines d’estiu CEM Can Lladó

DISSABTE 21 JULIOL
· 18 h. Torneig triangular de
veterans de futbol
Lloc: Camp de Futbol
Organitza: Sant Fost Veterans
· 18.30 h. XVIII Pintada de guixos
Lloc: Parc de la Pau
Obsequis i berenar per a tots els
participants. Organitzat pels Gunis
· 21.30 h. Sopar, Cinema a
la fresca i Ràdio Sant Fost
Organitzen Els Gunis i Ràdio Sant Fost
Lloc: Parc de la Pau

DIJOUS 26 JULIOL
· 18 h. Berenar per a la gent gran
amenitzat per Brigitta Lamoure
Lloc: Parc Teresa Anglès
· 18 h. Masterclass de zumba
Lloc: CEM Can Lladó
· 19 h. Masterclass d’aiguagym
Lloc: CEM Can Lladó
· 19.30 h. Inauguració exposició
pintura. Agrupació Artística
Lloc: Sala d’exposicions de l’Ateneu
· 20 h. Partit FM Colles
Lloc: Camp de Futbol Municipal

DIVENDRES 27 JULIOL
· 10.30 h. Rocòdrom, tirolina
nàutica i bany a la piscina
Per a nens i nenes a partir de 7 anys
Lloc: Piscines d’estiu CEM Can Lladó
· 17 h. Corretasques
Les Colles de Sant Fost
Lloc: av. Aragó (zona escacs)
· 18 h. Espectacle de circ infantil
Xarivari Blues
Lloc: Font Better (Mas Llombart Sud)
· 18.30 h. Cantada d'havaneres
Els pescadors de l’Escala
Rom cremat i carquinyolis
Lloc: Plaça Esbert
· 20.30 h. Castellers de Mollet
i Manyacs de Parets
Lloc: Plaça de la Vila
· 21.30 h. Pregó de festa major
Las viudas: Operación Torrija
del Teatre S. XX
Lloc: Plaça de la Vila
· 21.40 h. Correfocs amb el drac
i els diables de Montornès
Recorregut: plaça de la Vila,
Prat de la Riba i parc de la Pau
· 22.30 h. Castells de focs
artificials, Pirotècnia Igual
Lloc: Parc de la Pau
· 00.30 h. Ball de festa major
Orquestra Junior’s
Lloc: Zona de ball, av. Ponent
· 00.30 h. Música jove
Va parir Tour Ràdio Flaixbac
Lloc: Zona jove, av. Ponent
· 04.30 h. Música a la zona jove
dj Pedro Fyah
Lloc: Zona jove, av. Ponent
DISSABTE 28 JULIOL
· 9 h. Torneig express de pàdel
de festa major

Professionals de la cuina
al menjador de casa teva

Lloc: Pistes de pàdel CEM Can Lladó
Organitza: CEM Can LLadó
· 10 h. Torneig 12 hores de frontó
Club Frontó Sant Fost
Lloc: Frontó Municipal
· 10.30 h. Concurs paelles
Lloc: av. Sant Jeroni (solar)
cantonada c. Granja Can Corominas
· 11 h. Encierro collero
Amb vaquilles inflables, xupinazo
i ambient dels sanfermines
Lloc: del c. Granja Can Corominas
fins al parc de Can Corominas
· 12 h. Històries d’aigua
La tresca i verdesca
Lloc: Zona de ball, av. Ponent
· 19 h. Missa en memòria del difunts
Lloc: Església Parroquial
· 18.30 h. Món titelles
i espai titella. Galiot Teatre
Lloc: Escola El Roure
· 21 h. Concert de festa major
Orquestra Montgrins
Lloc: Zona de ball, av. Ponent
· 00.30 h. Ball de festa major
Orquestra Montgrins
Lloc: Zona de ball, av. Ponent
· 00.30 h. Música a la zona jove
Versión Imposible
Lloc: Zona jove, av. Ponent
· 03 h. Música a la zona jove
Falciots Ninja
Lloc: Zona jove, av. Ponent
· 05 h. dj Del Salón a la Discotheque
DIUMENGE 29 JULIOL
· 8.30 h. Esmorzar popular xurros
amb xocolata
Lloc: Parc de la Pau
· 10.30 h. Matí familiar (2 activitats)
1. Tobogan d’aigua
Lloc: c. Amics. A partir de 6 anys
(alçada mín. 120 cm)
Amenitzat per Las viudas: Operación
Torrija del Teatre s. XX
2. Espai bebès (de 0 a 3 anys)
Lloc: Parc de la Pau (a baix)
· 10.30 h. Repic solemne de
campanes i missa
Lloc: Església Parroquial
· 11 h. Trobada de germanor
a l’Església Evangèlica
Lloc: c. Mossèn Francesc, 13

· 12 h. Vermut musical
amb Blue Birds
Lloc: terrassa del Campus Bar
· 12 h. Torneig de pala
Club Frontó Sant Fost
Lloc: Frontó Municipal
· 18 h. Espectacle infantil
The Pengüins Reggae per Xics
Lloc: Zona de ball, av. Ponent
· 18.30 h. Món titelles
i espai titella. Galiot Teatre
Lloc: Escola El Roure
· 20.15 h. Ballada de sardanes
Cobla Mediterrània
Lloc: Zona de ball, av. Ponent
· 21.30 h. Festa de l’escuma i dj
Lloc: Parc de la Pau
· 23.30 h. Espectacle de festa
major Guillem Albà & Marabunta
Lloc: Zona de ball, av. Ponent
· 00.30 h. Nit de Ràdio Sant Fost
Lloc: Zona jove, av. Ponent
DILLUNS 30 JULIOL
· 10.30 h. Mulla’t a la piscina
Entrada gratuïta a la piscina
Lloc: Piscines d’estiu CEM Can Lladó
· 11 h. Exhibició
de bicicletes BMX i trial
Lloc: darrere del camp de futbol
· 12 h. Mònoleg Javi
Lloc: terrassa del Campus Bar
· 17.30 h. Capta sang
Banc de Sang i de Teixits
Lloc: Biblioteca Biblio@teneu
· 18.30 h. Berenar i ball per a la
gent gran i Concurs de pastissos
Grup Boogie Woogie
Lloc: Plaça de la Vila
· 19.15 h. Proclamació
de la colla guanyadora
Organitzen les Colles
Lloc: Parc de la Pau
· 19.30 h. Festa de colors
Holi Party amb dj i animació
Lloc: Parc de la Pau
· 20.45 h. Espectacle Cercavila
i animació amb el grup Zebrass
Sortida del Parc de la Pau
fins a la Plaça de la Vila.
Sopar a càrrec d'El Xaragall
23 h. Mascletà final
de festa des de l’Ateneu

MENÚ 1
Pollastre
+ patates
+ allioli

MENÚ 2
1/2 Pollastre
+ patates
+ allioli

MENÚ 3
Pollastre
+ 10 croquetes
+ patates + allioli

MENÚ 4
Pollastre
+ 6 canelons
+ patates + allioli

MENÚ 5
Conill
+ patates
+ allioli

12,00€

7,80€

16,75€

19,90€

14,50€

Servei càtering · Servei a domicili · Rostisseria · Celebracions · Lunch

Ctra. de Badalona 253. Local 5. Sant Fost de Campsentelles. Tel. 93 570 88 41 Horari: de 9 a 17 h. Dissabtes i diumenges
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Ares Arena
Josep M. Folch i Torres, 7
Tel. 667 652 086
Bar los Cuesta
Joaquim Blume, 13
Tel. 93 570 59 76
Lledó Ferreters
Barcelona, 30
Tel. 93 579 07 93
Cofila Assessoria
Av. Sant Jeroni,
10-12 Local 3
Tel. 93 237 35 31
Bugaderia
Tintoreria
Montasell
Mare de Déu del
Perpetu Socors, 36
Tel. 93 593 96 91
Ca la Josefina
Xarcuteria i
Carnisseria
Sant Eduard, 15
Tel. 93 593 27 78
Grame piso
Av. Sant Jeroni, 6
Tel. 93 593 33 22
Guimat
Carrer Molí, 1
Martorelles
Tel. 93 570 27 83
Jesam Agent
d’Assegurances
Antoni Gaudí, 11 bis
Tel. 93 570 48 21
M. 665 821 139
La Bombeta
Lluminosa
Barcelona, 70
Tel. 93 593 52 50

Vilnouvallès Cuines
Sant Isidre, 29
Tel. 93 579 73 30
M. 685 306 200

Ethos Dental
Av. Sant Jeroni, 14
Tel. 93 573 44 88
M. 627 401 447

Cafeteria i tapes
El Xaragall
Plaça de la Vila, 2
Tel. 644 443 608

El Fornet
Av. Sant Jeroni,
13-15 Local 2
Tel. 606 903 849

Drogueria
Perfumeria Dima
Mossèn Cinto
Verdaguer, 22
Tel. 93 593 55 90

Forn de pa
i pastisseria Gaba
Av. Catalunya, 3
Tel. 93 570 63 65

La Rostisseria
de Sant Fost
Ctra. de Badalona, 253
Tel. 93 570 88 41

Donkey Cycles
Av monturiol
Tel. 93 280 86 63

Transcalet S.A.
Barcelona, 54
Tel. 93 593 27 75

Farmàcia
Josep-Núria
Iglesias
Barcelona, 84
Tel. 93 593 24 81

Estètica
Anna Maria
Sant Joan, 2
Tel. 93 593 70 10

Farmàcia
Maribel Iglesias
Av. Prat de la Riba, 5
Tel. 93 570 03 20

El Celler de Can Torrents
Plaça de les Glòries
Catalanes, 3
Tel. 93 570 76 66

Fleca i pastisseria
Corbalán
Ctra. Badalona, 231
Tel. 93 593 12 54

Pim Pam Pum
Av. Sant Jeroni, 14-16
Tel. 664 330 555

Estació de
Servei Sant Fost
Ctra. BV500 Km 11,6
Tel. 93 570 40 76
Tel. 93 507 02 85

Matalasseria
Fornells
Barcelona, 60
Tel. 93 570 18 49
Centre Dental
Sant Fost
Av. Prat de la Riba,
4. Porta 2
Tel. 93 579 30 54

Perruqueria
i Estètica Vives
Av. Sant Isidre, 22
Tel. 93 570 18 68
Pizzeria Can Maru
C Barcelona
Tel. 93 544 51 40

Av. Catalunya, 3. Tel. 93 570 63 65 info@botiguersdesantfost.com · www.botiguersdesantfost.com
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