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DIARI DE MOLLET I BAIX VALLÈS

CULTURA

EL FESTIVAL ARTÍSTIC L’ARLEQUÍ REDUEIX
EL FORMAT PERÒ CONTINUA APOSTANT
PER LES COMPANYIES INTERNACIONALS 30

ECONOMIA CENS D'EMPRESES DE LES ÀREES PRODUCTIVES 3, 4 i Ed.

Els polígons de
Mollet tenen
uns 40 espais
sense activitat

CIUTADANIA

EL DIBUIXANT MOLLETÀ JOSEP ANTONI
FERNÁNDEZ 'FER' RECOLLIA DE MANS DEL
PRESIDENT TORRA LA CREU DE SANT JORDI

17

ona cervera

ELS CASTELLS
DE 7 TORNEN
A GALLECS

El 47% de les empreses instal·lades a Can Prat,
Can Magarola i la Farinera ocupen entre 1 i 6
treballadors i només el 2,6% en tenen més de 100
CULTURA

Els Mossos investiguen
l’entrada de quatre
encaputxats a la masia de
Can Puig, a Martorelles 8
FESTA
MAJOR
PARETS
Suplement
especial
37 a 47

ECONOMIA

El nombre de contractes
augmenta però el 92,4%
dels formalitzats el segon
trimestre són temporals 22
ESPORTS

El campió de Catalunya
Enrique Calderón guanya
el 9è Open Billar Americà
Mollet, amb 160 jugadors 26

CONSTRUCCIÓ D’ALÇADA Castellers de Mollet i Manyacs de Parets, colles a la festa major de l’espai rural 32
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EN PORTADA
m.e.

La Taula Vallès Oriental Avança
ha presentat el cens d'empreses dels
polígons d'activitat econòmica

Martorelles i la Llagosta no disposen
de cap solar buit per acollir noves
activitats econòmiques i productives

Els polígons tenen
1.083 empreses i 171
espais sense activitat
PRESENTACIÓ Els tècnics Marc Vila i Mireia Rossell amb Colom i Candela
Manufactureres
(maquinària,
químiques, metall...)

Logístiques
(transport,
magatzem...)

Comerç i
reparació
de vehicles

MOLLET

44		18		30

PARETS

86		55		62

MONTORNÈS

85		41		54

LA LLAGOSTA

64		18		12

MONTMELÓ

56		31		35

SANT FOST

58		11		9

MARTORELLES

40		10		21

SANTA MARIA

2		-		-

3 PAE - 218 ha
12 PAE - 308 ha
3 PAE - 218 ha
1 PAE - 35 ha

5 PAE - 101 ha
2 PAE - 53 ha
2 PAE - 98 ha
1 PAE - 2 ha

* Els tres sectors amb més empreses

EL CENS EMPRESARIAL DEL BAIX VALLÈS
Als vuit municipis de la demarcació hi ha actualment 34 polígons d'activitat econòmica –12 dels quals a Parets–, que ocupen una superfície de 1.091 hectàrees. Parets
(308 ha), Montornès (276 ha) i Mollet (218 ha) són els municipis amb més sòl industrial,
seguits de Montmeló (101 ha) i Martorelles (98). Sant Fost (53), la Llagosta (35) i Santa
Maria (2) són els que en tenen menys.

BAIX VALLÈS. Sis municipis de la comarca, entre els
quals Parets del Vallès (5,68%), concentren la meitat de la indústria manufacturera de la comarca, en
especial dedicada als productes metàl·lics. Aquesta
és una de les conclusions que es pot extreure del
cens d'empreses dels polígons d'activitat econòmica
(PAE) que la setmana passada presentava la Taula
Vallès Oriental Avança i el Consell Comarcal a la seu
de la Unió Empresarial Intersectorial (UEI). "Necessitàvem una eina per conèixer el sòl industrial
existent i quines possibilitats té per captar nova
indústria i no perdre'n", indicava el conseller comarcal i alcalde de Martorelles, Marc Candela, qui
recordava altres estudis impulsats per l'ens vallesà,
com el cens de polígons l'any passat i la diagnosi sobre l'estat de les telecomunicacions el 2014. "L'objectiu és saber la disponibilitat de sòl i quines
activitats es desenvolupen per poder informar
empreses que busquin espai per implantar-se",
insistia Joaquim Colom, director de la UEI.
Així, doncs, l'Observatori del Vallès Oriental i la
consultoria Solucions han creat una base de dades
de totes les empreses dels 161 PAE de la comarca,
que ocupen 3.115 hectàrees –equivalents al 4,2%
de la superfície de tot el Vallès Oriental– i hi tenen
emplaçades més de 4.000 empreses actives.
D'aquestes, 1.083 són als vuit municipis del Baix
Vallès. De fet, mentre que la mitjana dels PAE del
Vallès Oriental tenen una superfície de 19,35 hectàrees i 78 dels 161 de menys de deu, els PAE del
Baix Vallès superen, en bona part, les 50 hectàrees.
Pel que fa als espais susceptibles d'acollir noves
implantacions d'activitat, a la comarca s'han censat 991 empreses inactives –ja estiguin en venda,
lloguer o traspàs– i 888 sense informació. Entre
les inactives hi ha 479 solars per edificar. En el cas
del Baix Vallès la quantitat d'espais sense activitat
és de 171, dels quals 104 corresponen a naus –en
lloguer (44), en reforma (16), en venda (17), en

venda o lloguer (27)– i solars (67). Segmentant la
informació per municipis, destaca que a Martorelles i la Llagosta no hi ha cap solar buit disponible
per acollir noves activitats econòmiques i productives, mentre que Montmeló en té 18, Mollet 15 i
Sant Fost 13.
Un cop creat el cens s'està treballant en un portal web de polígons amb les dades recollides que
es preveu presentar a la tardor, segons explicava
la tècnica del Consell Comarcal, Mireia Rossell, qui
també avançava que es vol crear un catàleg de promoció industrial del Vallès Oriental per dinamitzar
i consolidar el teixit industrial. i M.e./x.l.

Un 55% amb menys
de 6 treballadors
Més de la meitat de les empreses dels polígons de
la comarca són petites, d'entre 1 i 5 treballadors,
i només el 2,25% tenen més de 100 persones a la
plantilla. Als polígons del Baix Vallès la situació és
lleugerament diferent, amb un 38,1% d'empreses
de menys de 6 treballadors; un 14,5% d'entre 6 i 10;
un 10,2% d'entre 11 i 25, i un 6,2% d'entre 26 i 50.
Les empreses que tenen entre 51 i 100 treballadors
representen el 3,4%, mentre que les que superen el
centenar d'empleats són només el 2,5% –només un
0,4% de més de 250 treballadors–. Parets i Mollet
són els municipis amb empreses més grans, mentre que Martorelles i Montornès acullen un major
nombre d'empreses de menys de sis treballadors.
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EN PORTADA

La logística s'acosta al metall

estrada partners

El Baix Vallès té 184 centres logístics per 185 de productes metàl·lics
consell comarcal

SECTOR DEL METALL L'activitat manufacturera continua sent la principal
consell comarcal

tió de residus i descontaminació.
Per municipis, la major concentració d’empreses es troba als
polígons de Parets, amb 255 activitats registrades dels cinc sectors
amb major implantació. El segueixen Montornès (205), Montmeló
(153), Mollet (112), la Llagosta
(104), Martorelles (86), Sant Fost
(85) i Santa Maria (3). Concretament de l’àmbit logístic, Parets
compta amb 55 empreses de transport i emmagatzematge, seguit de
Montornès (41), i Montmeló (31),
Mollet (18), la Llagosta (18), Sant
Fost (11) i Martorelles (10).
Pel que fa a l’augment del sector
logístic, que es preveu que continuï creixent els pròxims anys al
Baix Vallès, el director general de
Segro a Espanya, David Alcázar, explica que “l’augment del comerç
electrònic ha suposat un revulsiu i ha comportat un canvi en

Parets, Montornès i
Montmeló concentren
el 69% d'empreses
logístiques al Baix Vallès

SECTOR LOGÍSTIC El Baix Vallès és la zona de la comarca amb més activitat
BAIX VALLÈS. El sector logístic s’està convertint els últims anys en un
dels impulsors econòmics de la
zona. Al Baix Vallès hi ha actualment, segons el cens de la Taula Vallès Oriental Avança, 184 centres de
logística –146 d’emmagatzematge i
38 de transports–, una activitat que
va prenent cada vegada més força
i que s'apropa al sector del metall,
que havia estat hegemònic fins ara.
Actualment hi ha 161 empreses de

productes metàl·lics, tot i que n'hi
ha 28 més de maquinària i equips.
També té un pes important el comerç a l'engròs i la reparació de
vehicles (amb 223 activitats). A la
zona també hi ha 40 indústries de
productes de cautxú i plàstics, 32
químiques i 32 més d’arts gràfiques
i reproducció de suports enregistrats, així com 43 constructores i 40
indústries dedicades al subministrament d'aigua, sanejament, ges-

les necessitats dels venedors al
detall, però també ho ha estat
la recuperació econòmica i la
del sector immobiliari, que està
clarament invertint en espais logístics pel potencial que ofereixen”. Aquests inversors busquen
instal·lacions en ubicacions fàcilment accessibles i de mides diferents: des de grans superfícies fins
a petits centres de distribució local
“perquè cada empresa té unes
necessitats logístiques diferents
d’acord amb el seu sistema de
distribució i model empresarial”, apunta Alcázar. i x.l.

NOVES NAUS A PARETS Es preveuen per al primer semestre del 2019

Futura obertura
de noves plataformes

BAIX VALLÈS. La companyia immobiliària Estrada Partners ha posat
a lloguer dues plataformes logístiques de gran volum al Baix Vallès.
Una és una instal·lació de 19.105
m2 situada al polígon Can Roca de
Martorelles, a l’espai de l'antiga
Manaut en una parcel·la de tres
hectàrees. L’altra és una instal·lació de gairebé 20.000 m2 que es
desenvoluparà pròximament al
polígon Can Volart de Parets.
En el cas de Martorelles, la plataforma ja està pràcticament finalitzada, i es preveu que pugui lliurar-se el tercer trimestre d’aquest
any. La instal·lació té dues naus de
9.500 m2 amb una altura interior
d’entre 10 i 12 metres i totalment
diàfanes, sense divisions ni sectoritzacions; un espai de maniobres
de 12 metres a la part de darrere
i de 35 metres a la part davantera; 24 molls per a tràilers i quatre
rampes d’accés, a més d'un aparcament, una àrea de serveis i vestidors, oficines totalment condicionades, controls d'accés i seguretat
i il·luminació d'última generació.
La nau compta amb la certificació
mediambiental Breeam Very good.
Aquesta plataforma és propietat de Segro, el fons d'inversió

britànic que ja va construir les
naus on hi ha instal·lada la firma
de comerç electrònic Amazon i
que, alhora, està reconvertint les
antigues naus de Bacardí en una
altra gran plataforma logística de
40.000 m2. De fet, Segro s'ha posicionat els últims anys com un dels
principals promotors del sector
logístic al país. Des que la firma va
iniciar la seva activitat a Espanya
el 2015 ha desenvolupat gairebé
120.000 m2 per a emmagatzematge logístic només al Baix Vallès.
"Apostem per aquesta zona
per les bones connexions que
té amb les principals autopistes
i les vies d’accés a Barcelona,
tant per potenciar una distribució eficient com per la capacitat
de crear llocs de treball de fàcil
accés”, explica David Alcázar, director general de Segro a Espanya.
D’altra banda, Estrada Partners
també comercialitza una altra
plataforma logística a Parets, en
aquest cas de 20.000 m2 i propietat de Pulsar Properties. Les
instal·lacions tenen façana a l’autopista AP-7 i comptaran amb més
de 20 molls de càrrega. El projecte
estarà disponible a finals del primer semestre del 2019. x.l.
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SOCIETAT

5.629 estudiants 'descobreixen el riu'

Escuts solidaris a Montmeló

Durant el passat curs escolar, 5.629 alumnes de 90 escoles i centres
formatius procedents de 24 municipis de la conca del Besòs han pres
part del programa d’educació ambiental Descobreix el riu, organitzat
pel Consorci Besòs Tordera. Entre d'altres hi han participat escoles
de Mollet, Parets, Montornès, la Llagosta i Montmeló.

La Policia Local de Montmeló s’ha adherit a la
campanya que, amb l’eslogan #pelsvalents,
recull fonts per tal de fer realitat el Pedriatic
Cancer Center Barcelona, que serà el centre
d’Oncologia Pedriàtica més gran d’Europa.

MEDI AMBIENT EL GRUP DE RECERCA DE L’ESCOLA DE LA NATURA DE PARETS (GRENP) RECULL UNA SEIXANTENA DE TORTUGUES

Augmenta l’abandonament
d’espècies exòtiques invasores

Els responsables de l'entitat fan una crida a no deixar animals en basses o al camp
escola de la natura

PARETS DEL VALLÈS. L’abandonament d’espècies exòtiques invasores va en augment. Almenys
així ho ha detectat el Grup de Recerca de l’Escola de la Natura de
Parets (GRENP), que només en
una recent recollida d’exemplars
a la bassa de l’avinguda Francesc
Macià, a l’entrada de Parets des de
la C-17, ha recopilat una seixantena de diferents exemplars de tortugues.
La dada la donava Daniel Fernández, coordinador, assessor
científic i director del GRENP, en
un acte celebrat a l'Ajuntament
dimecres en què va signar-se un
conveni de col·laboració de l'entitat amb el consistori. De fet, “és
una formalització d’una tasca
que ja fa uns anys que fem”,
explicava Fernández. En concret,
des de 2013 aquest grup d’investigació està vinculat a l’Escola

de la Natura, “tant que fins i tot
n’han adoptat el nom”, recalcava
l’alcalde, Francesc Juzgado, qui resumia l’acord dient que “l’escola
cedeix les seves instal·lacions i
mitjans, i ells col·laboren amb
projectes educatius, formatius
i d’investigació”. Justament, un
dels fruits d’aquesta col·laboració
és el Pla Local de Control d’Espècies Exòtiques Invasores, que es va
iniciar fa aproximadament un any.
“Les espècies invasores dificulten el desenvolupament de la
fauna autòctona en el seu medi
natural; per això és important
controlar-les”, explicava el director del GRENP, Ferran Lozano.

Control d'espècies invasores

Una de les principals accions del
grup ha estat el buidatge i la neteja de basses d’aigua com les del
safareig de la Torre Malla o l’es-

TORTUGUES Dimecres van arribar 10 exemplars a l'Escola de la Natura
tany del casal d’avis de Ca n’Oms.
I tot i que el volum més important
és el que conformen les tortugues,
també s’hi troben espècies de peixos o aus d’origen asiàtic o americà. “Una vegada feta l’anàlisi de
cada bassa, els exemplars es recuperen; els que són autòctons
tornen al seu hàbitat natural, i
els que no són derivats a centres especialitzats”, indica Lozano. “La gent, quan ja no vol els
animals, els deixa en aquests
indrets pensant que aquí hi estaran bé. Però tothom pensa el

mateix, de manera que s'acaben
creant superpoblacions i, fins i
tot, al final hi ha exemplars que
no es poden recuperar i no sobreviuen”, lamenta. Per això el
centre fa una crida perquè “tothom qui vulgui desfer-se d’una
espècie d’aquesta mena la porti
a l’Escola de la Natura; aquí ens
en farem càrrec”.
D'altra banda, el GRENP també
du a terme altres tipus d’estudis i
activitats en col·laboració amb altres instituts i universitats d'arreu
de l’Estat. i j.ribell

EQUIPAMENTS

Reparades les
porteries de
la plaça Europa
de la Llagosta
LA LLAGOSTA. L’Ajuntament de la
Llagosta ha invertit 2.988,70 euros a canviar les dues porteries
de la zona esportiva del costat de
la plaça Europa que estaven malmeses, una actuació amb la qual
queda del tot reparada la zona esportiva. El passat mes de març ja
es van canviar les altres dues porteries d’aquesta pista esportiva.
L'Ajuntament recorda que les
persones que vulguin practicar
esport tenen a la seva disposició
al costat de la plaça Europa dues
pistes amb porteries i dues pistes
amb cistelles de bàsquet. L’espai
també disposa d’elements per fer
gimnàstica, pensats especialment
per a gent gran. També hi ha zones d’aquest tipus a la plaça de la
Sardana i a la plaça Anna Frank.
A més, la Llagosta també disposa d’altres espais a l’aire lliure per
a la pràctica de l’esport. Al Parc
Popular hi ha la zona multiesportiva que es va estrenar la tardor
de l’any passat. D’altra banda,
durant aquest mes de juliol, de
dilluns a divendres, estan oberts
els patis de les escoles Les Planes i
Joan Maragall.
Altres modalitats que es poden
practicar lliurement a zones habilitades són l’skate i la petanca. Les
dues zones estan situades al Parc
Popular.
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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

*
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FOC AQUESTA SETMANA DOS PETITS INCENDIS POSSIBLEMENT PROVOCATS HAN CREMAT ALS CAMPS DE CAN SERRA

Parets renova el seu Pla de
Prevenció d'Incendis Forestals
albert aguilera

PARETS. El 26 de juny els serveis tèc-

nics de l’Ajuntament van emetre un
informe en què es proposava aprovar un Pla Municipal d’Incendis Forestals, un pla que es va aprovar de
forma inicial en el ple de dijous. El
Pla de Prevenció d'Incendis (PPI)
és un instrument de planificació i
gestió previst a la Llei forestal de
Catalunya de l’any 1988 que defineix fonamentalment el conjunt de
mesures que cal prendre per reduir
les causes dels incendis, limitar-ne
els efectes i facilitar-ne l'extinció.
L'Ajuntament i la Diputació
han elaborat la revisió del PPI vigent fins ara, que tindrà una nova
vigència de quatre anys, fins al
2022, amb la possibilitat de prorrogar-se quatre anys més. El pla

SUCCESSOS ELS LLADRES VAN ENTRAR DIVENDRES A CAN PUIG

Quatre encaputxats assalten
una masia de Martorelles
MARTORELLES. Una banda de de-

linqüents, integrada per quatre
individus encaputxats, va entrar
divendres a primera hora del
matí en una masia de Martorelles.
La casa és Can Puig, a tocar de la
carretera de la Roca i el camp de
futbol.
Els atracadors, que vestien amb
roba de camuflatge i anaven amb
la cara tapada, van ser sorpresos
a l'exterior de la masia pel pare i
els fills quan sortien a treballar.
Va ser llavors quan els atracadors
van intimidar-los amb un ganivet
i van tancar-los en una habitació,
sense exercir violència sobre ells.

Poc després, els lladres van
marxar de la casa, moment en què
els afectats van alertar la Policia,
que va acudir al lloc dels fets poc
després de les 8 del matí. Segons
confirmaven els Mossos, els afectats no van haver de rebre cap
mena d’atenció sanitària perquè
no presentaven cap lesió física.
En un primer moment no es va
determinar què s’haurien emportat els lladres, si bé tot fa pensar
als investigadors que buscaven
alguna cosa concreta. Ara els
Mossos d’Esquadra de Mollet es
fan càrrec de la investigació per
aclarir els fets.

Incendis a Can Serra

di, o posar en coneixement dels
habitants del terme municipal, així
com visitants, els períodes de risc
d'incendis i les restriccions pertinents, entre d'altres.
El pla també inclou mesures

Precisament aquesta setmana
s’han produït dos incendis als
camps de l’entorn de Can Serra.
El primer, dissabte, es va iniciar
en unes bales de palla; el segon,
dilluns, va cremar els marges de
darrere la residència Pedra Serrada per la gent gran.
En tots dos casos es va tractar
d’incidents de poca importància
gràcies a la ràpida intervenció de
Policia Local, Protecció Civil i les
dotacions de Bombers que van
actuar-hi. També en els dos casos,
testimonis oculars afirmen haver
vist fugir joves del lloc d’inici dels
focs poc abans que comencessin,
fet que, a falta de confirmació oficial, fa pensar que els focs podrien
haver estat provocats.

El PSC porta la
seguretat al Bora
Bora al Parlament

Frustrat un intent
d'ocupació d'un
habitatge a Mollet

MONTORNÈS. El PSC ha portat al
Parlament de Catalunya la qüestió
de la seguretat a l'entorn de la discoteca Bora Bora. El grup ha presentat una pregunta parlamentària
en què demana informació sobre
els dispositius de seguretat desplegats pels Mossos d'Esquadra a l'entorn de la discoteca, situada al polígon El Raiguer. En concret, el grup
cita alguns punts conflictius on "els
usuaris de la discoteca provoquen incidents", com la carretera
del Masnou i el camí ral a Palou, la
plaça Serrat i Bonastre en el terme
municipal de Granollers, i els trens
de rodalies que tenen com a destinació o inici Granollers Centre. i

MOLLET. La Policia Municipal va

FOC A CAN SERRA Dissabte al vespre van cremar unes bales de palla
preveu mesures informatives com
posar en coneixement dels propietaris de parcel·les urbanitzables
en contacte amb zones forestals la
necessitat de mantenir-les netes
durant el període de risc d’incen-

preventives com el manteniment
de camins i vies, en especial les
que estan a prop de zones de risc,
com per exemple la Riera Seca o la
Torre de Malla.

frustrar dijous de la setmana passada l’intent d’ocupació d’un habitatge situat al carrer Miguel de Cervantes 31 gràcies a la col·laboració
ciutadana. Segons han informat
fonts municipals, després de rebre
l’avís dels veïns, la Policia Municipal es va desplaçar al lloc dels fets,
on van trobar dues persones amb
eines i un pany nou que presumptament tenien la pretensió d’ocupar l’habitatge. Conjuntament amb
els Mossos, se'ls va identificar i se’ls
va decomissar les eines i els estris.
A partir d’aquí, s’obren diligències
judicials sense que les dues persones hagin quedat detingues. i

CONSULTORI

IVA de crèdits
incobrables:
com podem
recuperar-lo?
Un dels mecanismes consisteix a modificar la base imposable de l´IVA i recuperar
les quotes d’IVA repercutit, en molts casos
ja ingressat a l’Administració Tributària,
però no cobrat.
Quins són els requisits per modificar la
base imposable de l’IVA?
1. Que hagi transcorregut un any o sis mesos, en el cas de pimes, des de la meritació
de l’impost repercutit sense que s’hagi obtingut el cobrament de tot o part del crèdit
derivat del mateix.
2. La factura impagada ha de quedar reflectida en els llibres de registre exigits per
a aquest impost.
3. Que el destinatari de l’operació sigui
empresari o professional, o, si es tracta
d’un consumidor final, que la base imposable, IVA exclòs, sigui superior a 300
euros.
4. Que el subjecte passiu hagi instat el seu
cobrament mitjançant reclamació judicial
al deutor o per mitjà de requeriment notarial.
En les operacions que tinguin per destinataris ens públics, la reclamació judicial o el
requeriment notarial se substituiran per
una certificació emesa per l’òrgan competent.
De quins terminis disposem per iniciar el
procediment?
El subjecte passiu ha d’efectuar la modificació en el termini dels tres mesos
següents a la finalització del termini assenyalat anteriorment (un any o sis mesos),
per expedir i remetre al destinatari de les
operacions una nova factura en la qual es
rectifiqui o anul·li la quota repercutida,
havent d’acreditar tal remissió.
En el termini d’un mes, des de l’emissió de
la factura rectificativa, el subjecte passiu
haurà de comunicar a l'AEAT, la modificació de la base imposable practicada, fent
constar que aquesta modificació no es refereix a crèdits exclosos de la possibilitat
de rectificació.
Salvador Xicola
Assessor fiscal
salvador.xicola@asemax.org

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

CAN PARERA
Hotel
Restaurant

Un restaurant de menjar casolà de primera qualitat, un hotel familiar amb les millors atencions

Dilluns a divendres adult 10.90€ · infantil 7.50€ | Diumenges bufet especial 20.50€ · infantil 10€ [Dissabte tancat]

Sant Joan Bosco 6-8. Parets del Vallès · www.canparera.es · Tels. Restaurant: 93 562 12 61 · Hotel: 93 573 05 33
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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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HABITATGE L'AJUNTAMENT ASSEGURA QUE L'EDIFICI NO COMPLEIX ELS MÍNIMS D'HABITABILITAT I PAGARÀ EL LLOGUER DE LA FAMÍLIA FINS A 30.000 EUROS

Martorelles desnonarà una
família per enderrocar la casa
construïda en zona verda
MARTORELLES. El ple de Martorelles
va aprovar dilluns per unanimitat
desnonar la família que viu a la finca número 298 situada entre el carrer del Molí i la BV-5001 (carretera
de la Roca), que és de propietat municipal, i pagar-los un lloguer, fins a
un màxim de 30.000 euros.
A la casa, que, de fet, "no compleix cap dels mínims d'habitabilitat i salubritat", segons explicava l'alcalde, Marc Candela, a dia
d'avui viuen dues persones: una
dona gran, amb problemes de salut

i vulnerabilitat social, i el seu fill.
"Atès a la situació de vulnerabilitat d'aquesta senyora, atès que
l'edifici no compleix els mínims
d'habitabilitat i atès que és un
habitatge de propietat municipal, s'ha arribat a aquest acord
amb la família", va dir l'alcalde.
Fa més d'un any que l'Ajuntament va fer una "expropiació forçosa" de la finca, ja que es tractava
d'un espai qualificat de zona verda
i, per tant, no és permès tenir una
edificació de més del 10% del ter-

reny, com era el cas. El consistori
va indemnitzar l'antiga propietària amb 147.000 €. També va
recordar que abans de portar a
terme aquesta acció "ja s'hi havia
començat a treballar, perquè hi
ha una família que fa més de 40
anys que hi viu, que està empadronada i que no té cap titularitat de cap dret, més enllà d'un
acord verbal de l'any 1975".
La família va valorar en 72.000
€ la indemnització per marxar. La
junta de govern local, però, dis-

laura ortiz

ENDERROC Aquesta és la casa que es tirarà a terra un cop es buidi
conforme amb la indemnització
requerida i "sense la voluntat de
la família de negociar", va aprovar que no tenien cap dret d'indemnització. Posteriorment, la família va posar un recurs a aquest
acord i la decisió final ha estat "un
acord de 30.000 € en lloguer,
que l'Ajuntament abonarà a la
família prèvia justificació pel
valor del lloguer cada dos mesos, sempre en vida de la senyora gran i fins als 30.000 €". Candela va insistir que "amb l'acord
d'aquest consistori en contra
dels desnonaments, enteníem
que havíem de procedir a fer alguna acció per no desnonar una
família, tot i que no tingués cap
dret sobre aquell immoble".
Amb la decisió aprovada, l'Ajuntament reclamarà les càrregues de
les comissions forçoses d'aquest
acord a l'antiga propietària, ja
que aquesta "deia que deixaven
sense cap càrrega la finca i sense saber si vivia algú o no, quan
tots sabíem que hi vivien", va
assegurar Candela. Li demanaran,
per tant, els 30.000 €.
Un cop la família marxi, "la casa

Bones vacances
L’equip del diari Som marxem de
vacances! La propera edició que
es distribuirà serà el diari SomMollet especial de la festa major
molletana, amb tota la programació i informació sobre la gresca
estiuenca. L'especial es distribuirà
el proper divendres 3 d'agost i el
dijous 16 d'agost. En el cas de les
edicions habituals de SomMollet, SomParets, SomMontornès i
SomlaLlagosta, el primer número
després de les vacances es distribuirà divendres 31 d'agost. Durant
l'estiu podeu seguir l'actualitat als
digitals del diari Som.

500.000 € MÉS PER AL
CENTRE POLIVALENT
DE CARRENCÀ
n En el ple també es va aprovar el suplement de crèdit per al centre polivalent de Carrencà, per valor de 500.000 €,
per incorporar al projecte una plaça que anirà entre l'envelat i la masia
i també una sèrie de requeriments de
millora climatològica i d'instal·lacions
per fer l'edifici encara més eficient. El
3 de setembre es farà un ple extraordinari per licitar l'obra, que tindrà un preu
d'entre uns 2,1 o 2,2 milions d'euros.

s'enderrocarà el més aviat possible perquè no ens trobem amb
altres inquilins", però abans "se
salvaran els objectes de patrimoni local que són en aquesta finca i que també corren un
perill en l'estat en què es troba
aquesta edificació". Es tracta
d'uns mosaics i d'una fita medieval, que tenen a veure amb la Cartoixa de Montalegre. s.carrillo

Estudi sobre la
cooperativa
d'habitatge
MONTORNÈS. La Diputació de Barcelona ha lliurat a l’Ajuntament
de Montornès l’estudi de viabilitat de la futura cooperativa d’habitatges –situats al carrer de Vallromanes– en cessió d’ús, i que
respon a la voluntat municipal
de facilitar l’accés a l’habitatge.
L’anàlisi ha de facilitar la definició
dels paràmetres per a la redacció
de les bases d’un possible concurs
públic per a l’adjudicació del dret
de superfície a una cooperativa en
cessió d’ús del solar de titularitat
municipal.
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CERRADO POR

VACACIONES

del 13 al 27 de agosto
Del 1 al 10 de agosto se atenderán visitas concertadas

Os deseamos un buen verano
y una feliz Fiesta Mayor
n DIVORCIOS & SEPARACIONES
n ACCIDENTES DE TRÁFICO
n DERECHO PENAL (DELITOS)
n DERECHO CIVIL: HERENCIAS,

CONTRATOS...
n MEDIACIÓN PROFESIONAL

Tel. 93 579 14 87 / 93 570 62 26 / Móv. 690 817 601
Avenida Libertad, 61 1ª - Oﬁcina 5ª - Mollet
(Justo delante del nuevo Ayuntamiento)
www.facebook.com/MCMAdvocats
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EQUIPAMENTS L'AJUNTAMENT LICITA EL PROJECTE PER 839.998 EUROS IVA INCLÒS I UN TERMINI D'EXECUCIÓ DE VUIT MESOS

MOBILITAT

Surt a concurs la construcció del futur
centre juvenil a la Bòbila de Montornès

El bus exprés de
la Vall del Tenes
es reforça els
feiners d'agost

aj.montornès

MONTORNÈS. L'Ajuntament

de
Montornès ha licitat l'elaboració del projecte i l'execució de
les obres de construcció del nou
centre juvenil del municipi, que
estarà ubicat a la zona de la Bòbila. El consistori treu a concurs el
projecte i la construcció amb un
pressupost de 839.998 euros (IVA
inclòs) i un termini d'execució de
vuit mesos. El futur centre estarà
ubicat a la cantonada entre l'avinguda Icària i el carrer del Molí, al
costat del Centro Cultural Andaluz, on actualment hi ha un solar
de sorra amb porteries.
Segons la licitació, el projecte es
construiria en dues plantes. A la
planta baixa, de 252 metres quadrats, hi hauria una sala polivalent, d'uns 80 metres quadrats; un
bar (52 m2); una sala de reunions
(17 m2); el punt jove (17 m2) i dos

a tallers i com a espai d'estudi. A
més, disposaria d'una terrassa de
gairebé 80 metres quadrats.

Projecte de mandat

EL DISSENY L'edifici per als joves serà de dues plantes
porxos, un a cada banda de l'edifici, un dels quals es faria servir
com a terrassa.
A la primera planta, de 247 me-

tres quadrats, està previst que hi
hagi tres sales: la més gran, d'uns
72 m2, estaria destinada a jocs; i
dues d'uns 55 m2 cadascuna, per

Aquest és un dels projectes
destacats d'aquest mandat. La
construcció del nou edifici va
ser l'opció triada després que el
consistori descartés la reforma
d’edificis ja existents com el de Ca
l’Espasell o Can Xerracan perquè
no reunien les condicions necessàries per donar resposta a les
demandes dels joves, que van participar en un procés participatiu
per fer-hi suggeriments.
Les empreses interessades poden presentar les seves ofertes
fins al 6 d'agost. Un cop adjudicada l'obra, el termini d'execució de
la construcció del centre juvenil
serà d'uns vuit mesos. l.o.

VIA PÚBLICA EL NOU ESPAI PER A VIANANTS ÉS UNA DEMANDA DELS VEÏNS I DE L'AMPA DEL CENTRE EDUCATIU

Obres per ampliar la vorera
davant de l'escola Gilpe
LA LLAGOSTA. L'Ajuntament de la

Llagosta començava dilluns les
obres d’ampliació de la vorera
situada davant de l’Escola Gilpe.
Amb aquesta actuació, es vol millorar la seguretat de les persones
a les hores d’entrada i sortida del
centre i també facilitar el pas de
gent per aquest espai, especialment d’aquelles persones que tenen mobilitat reduïda. L'actuació
dóna resposta a una demanda de

diversos veïns de la zona i de l’AMPA de l’escola Gilpe. Quan finalitzin les obres hi haurà una vorera
de set metres d’ample i gairebé 22
metres de llarg. En aquesta zona
es deixarà espai per estacionar diversos vehicles en línia. La brigada
municipal d’obres s’està encarregant de l’execució dels treballs que
estaran finalitzats en dues o tres
setmanes. El cost total d’aquesta
actuació és de 12.540 euros.

Vistiplau de la Generalitat
a la parada de Can Milans
LA LLAGOSTA. La Generalitat ha donat el vistiplau a l'avantprojecte per
instal·lar una nova parada de bus a
Can Milans, al terme municipal de
Montcada i Reixac però ben a prop
del nucli urbà de la Llagosta. La parada s'habilitarà sobre el pont de
la Riera Seca, a la frontera dels dos
municipis, de manera que no caldrà
anar fins al McDonald's per agafar
un bus en sentit Barcelona a un
preu més reduït. "Es podrà agafar
el bus més còmodament en una
parada de la zona 1 –Montcada

és zona 1 i la Llagosta zona 2–, i el
preu del bitllet es reduirà a gairebé la meitat", expliquen fonts
municipals. En sentit sud es reduirà la vorera actual sobre el pont
de 3,40 m a 1 m, de manera que hi
hagi prou amplitud per als vianants
i també un espai per al bus, i en sentit nord també se senyalitzarà la parada però no s'actuarà a la via. Ara
caldrà redactar el pojecte executiu i
licitar les obres, i la previsió és que
la parada pugui entrar en servei a
principis de l'any que ve.

08centvint

PARETS. El Departament de Territori i Sostenibilitat reforçarà a
partir del dimecres 1 d’agost la
línia de bus exprés e7 que recorre
la Vall del Tenes i enllaça els municipis de Parets del Vallès, Lliçà
de Vall, Lliçà d’Amunt, Santa Eulàlia de Ronçana i Bigues i Riells
amb Barcelona. El servei oferirà
als usuaris 8 expedicions d’anada
i 9 de tornada de dilluns a divendres feiners d’agost. Concretament s’incorporen noves sortides
des de Bigues i Riells en sentit
Barcelona a les 7.05 h, 7.30 h, 9.05
h, 9.35 h, 11.20 h, 15.05 h, 15.30
h i 17.25 h. I des de Barcelona en
sentit Bigues i Riells, a les 8.00 h,
8.30 h, 9.55 h, 10.35 h, 14.15 h,
14.40 h, 16.40 h, 17.45 h i 18.40 h.
Les millores s’afegeixen a les posades en marxa el gener, quan es
van incorporar 8 noves expedicions d’anada i tornada els feiners,
excepte agost.
programació

Dissabte 28 de juliol
A les 13.30h: Resum informatiu de la setmana
Diumenge 29 de juliol
A les 23.15h: EN DIRECTE: III Talent Parets.
Fase final
Dimarts 31 de juliol
A les 20.30 h: Parlem-ne d’estiu
A les 21 h: Els nostres mestres
Dimecres 1 d'agost
A les 20.30h: Especial Festa Major de Parets
Dijous 2 d'agost
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.

MÉS ESPAI Els vianants disposaran d'una vorera de set metres d'amplada
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EDUCACIÓ L'ESCOLA BRESSOL HISTÒRICA DEL MUNICIPI, EN FUNCIONAMENT DES DEL 1977, JA NO OBRIRÀ AL SETEMBRE A CAUSA DE "LES POQUES MATRÍCULES"

La Llar d'Infants Primavera tanca
portes després de més de 40 anys
MONTORNÈS. Fa un any que des

s.c.

de la direcció de la Llar d'Infants
Primavera es plantejaven tancar
portes definitivament, però ara
ja és oficial. Una de les directores,
Àngels Llonch, ha confirmat que
"l'escola bressol –després de 41
anys– ja no obrirà al setembre".
La causa d'aquesta decisió són
"les poques matrícules" que han
rebut els darrers tres anys. "La
baixada de natalitat i el baix poder adquisitiu" en són els motius
principals, "i suposem que també
es deu als preus ofereixen les escoles públiques i amb els quals
no podem competir", segons explica la Mariona, germana de l'Àngels i també directora del centre.

Glòria, una de les fundadores

DIRECTORES D'esq. a dreta: Àngels Llonch, Glòria Calafell i Mariona Llonch

MARXEM DE VACANCES

Primavera és una llar d'infants
que actualment dirigeixen Àngels
i Mariona Llonch i que va obrir
el 1977 amb l'impuls de Montse
Roca i Glòria Calafell –mare de les
actuals directores–. Calafell ex-

plica com va sorgir tot plegat: "la
Montse Roca va posar l'escola,
jo li vaig demanar feina i vam
començar des del primer dia
ja totes dues. Al cap d'uns tres
anys ella es va casar i se'n va
anar a Mallorca, i des d'aleshores ja l'he portat jo".
Després de més de mitja vida
formant infants a Montornès, la
Glòria veu "amb una mica de
tristesa que no se'ns hagi valorat per part de l'Ajuntament el
que hem fet, perquè és una escola emblemàtica. Si sents els
pares, tothom està content i tothom t'estima, però si no surten
els números i ningú t'ajuda, no
pots fer-hi més". Insisteix que
"no es pot competir amb la pública, que cobra de la Generalitat i de l'Ajuntament". L'escola
compta amb una cuinera i cinc
educadores i "almenys hauries
de tenir de 50 a 60 nens per tirar endavant. Amb 40 nens per
a cinc persones és justet, però

es pot, però amb menys de 40,
és difícil. És trist, però és així;
per malviure, s'ha de tancar".
La Glòria, que fa un parell
d'anys que està jubilada, hi continua anant sovint: "sobretot quan
fan excursions, perquè és casa
meva, perquè hi ha les meves
filles i perquè m'agrada molt i
conec els pares i els nens. Vinc
quan se'm necessita i cada vegada que passo per aquí hi entro". També assegura que des de
sempre li ha agradat molt l'ensenyament, "i en haver-hi l'ocasió
d'aquesta noia que posava una
escola bressol", no s'ho va pensar: "m'hi vaig llançar i no me'n
penedeixo ni un sol dia, i això
que sempre tens maldecaps,
però ho he gaudit moltíssim.
Amb els pares ens hem estimat
i hem sigut com una família. Havíem fet excursions on hi havia
gairebé més pares i avis que
nens, perquè tots volien venir".
Després de 40 anys, la Primavera
ja serà història a partir de l'agost:
"em dol, però penso que elles –
les seves filles– ja porten massa
càrrega i ja no poden continuar
d'aquesta manera. Així que s'ha
acabat la història", clou Glòria
Calafell. s.carrillo

El Museu Isern se'n va de vacances, per
carregar piles i afrontar la nova temporada amb forces i energies renovades.
Esperem un any ple de novetats i esdeveniments que s'aniran acomplint i realitzant
amb l'esforç del Josep i la Glòria Isern i
un grup de col·laboradors amants de les
motocicletes que tenen cura de la memòria perquè no quedi en l'oblit.
Us desitgem unes bones vacances i ens
veiem a la tornada!

Av. Gaudí, 72, 5a planta · MOLLET Visites concertades: 665 67 07 07
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BUTLLETÍ AGOST 2018
REUNIÓ DE LA FAC
AL CASAL
La Junta Directiva de la Federació
d’Ateneus de Catalunya FAC ha escollit el nostre Casal per fer una de les
seves reunions habituals itinerants, que
comparteix amb les entitats associades
a la Federació. En aquest cas ens hem
reunit el dissabte 30 de juny, amb una
visita a l’edifici del Casal i al Jardinet, i
una reunió posterior entre membres de
les dues Juntes.

JOSEP Mª POU, MOLLETÀ
I CATALÀ DE L'ANY
Si ara fa just un any a la revista número
41 del Casal de juliol-agost 2.017 felicitàvem al Josep Maria per haver rebut la
Creu de Sant Jordi, avui l’hem de tornar
a felicitar per haver estat guardonat
amb el premi de Català de l’Any, un
reconeixement que atorga anualment
“El Periódico”.
Nascut a Mollet a Cal Xafacarros del
carrer Jaume I (on hi ha actualment la
Farmàcia Vilaseca) el Josep Mª sempre
ha tingut una vinculació especial i l’admiració del nostre Casal. En Josep Mª
Pou ha arribat a la final d’aquesta 18a.
edició juntament amb la cantant Maria
del Mar Bonet i la doctora en climatologia Manola Brunet.
D’aquesta manera, l’actor i director
teatral Josep Maria Pou suma un nou
èxit a la seva trajectòria professional
afegint-hi també el premi Gaudí d’Honor
2017 per la seva trajectòria i un Ondas
de Televisió pel seu paper en la sèrie
“Nit i Dia” de TV3.

ROMÀ PARERA; MOLLETÀ
I MEDALLA DE PLATA
DE LA CREU ROJA
Des del Casal Cultural ens afegim al
reconeixement del Sr. Romà Parera,
per la seva entrega i serveis durant els
cinc anys que va presidir la Creu Roja
a Mollet-Baix Vallès, des de l’any 2010
fins el 2015 i el felicitem per l’atorgament de la medalla de plata de la Creu
Roja per la seva trajectòria i compromís
social durant tots aquests anys.

TALLER DE CARTES ALS
PRESOS POLÍTICS
Volem que els ostatges, que té empresonats l’estat espanyol, sense judici, i
amb l’únic delicte d’haver acomplert el
mandat electoral que ens havien promès, i pel qual van ser elegits, sàpiguen
que no estan sols ni els oblidem. Si

els vols enviar una carta, t’ajudarem a
redactar-la, t’orientarem com fer-ho i
et facilitarem les adreces per enviar-la.
Vine al Casal Cultural cada dilluns de
juliol de 18 h a 19 h.

SOPAR GROC
AL JARDINET
DIVENDRES 14 DE SETEMBRE a partir de les 20 h, i organitzat per l’ANC de
Mollet, farem un Sopar Groc de suport
als presos polítics amb la presència de
la Presidenta de l’ANC Sra. Elisenda
Paluzie i de familiars dels presos. Una
part de la recaptació anirà destinada a l’Associació de Drets Civils de
Catalunya ACDC. Un sopar a la fresca del jardí amb música en directe
de la Cia. Elèctrica Darma (encara no
confirmada al tancar l’edició d’aquesta
revista) i altres sorpreses. Tiquets amb
fila 0. Reserva de tiquets cada dia al
Casal de 17 h a 19 h. Places limitades a
l’aforament del Jardinet.

KATALONSKI A CASA
PER LA DIADA
Diversos col·lectius, amb el suport
d’ANC i ÒMNIUM, estan organitzant
que estrangers que donen suport al
procés i ajuden a internacionalitzar la
causa catalana arreu del món vinguin
a Barcelona els dies 8, 9, 10 i 11 de
setembre, amb una rebuda de les autoritats al Parlament, gravació d’un programa de TV3 que parlarà d’ells, visita
guiada per Barcelona, unes conferències, participació conjunta a la Diada
Nacional amb les banderes dels seus
respectius països, etc. Es necessiten
famílies d’acollida disposades a tenir
un Foreign#FriendofCatalonia a casa
durant les 3 nits. Demaneu informació
a la Sra. Gemma Arnal al 609 305 496.

CLASSES DE CATALÀ
Organitzades pel Consorci Normalització Lingüística, amb la col·laboració
del Casal, aquest juliol es faran dos cursos de dilluns a dijous matí. Interessats
demaneu informació a Secretaria.

VIATGE A GEORGIA.
EL PAÍS DE LA NONA
DEL 12 AL 23 DE SETEMBRE el Casal
organitza aquest viatge especial, en vol
directe, per a conèixer la desconeguda Geòrgia, una de les exrepúbliques
de l’antiga URSS situada entre l’actual
Rússia al nord, banyada pel Mar Negre

EN PREPARACIÓ:
TALLER DE MARXA
NÒRDICA PER LA TARDOR

a l’est i limitant amb les repúbliques
de Turquia, Armènia i Uzbequistan al
sud. Visitarem la capital Tiblisi i farem
un recorregut pel país amb un microbús i amb una guia excepcional, la
Nona Kbirquèlia, que com a nova catalana que treballa al Casal ens vol fer
estimar el seu país d’origen: Georgia.
Presentació del viatge dimarts 17 de
juliol a les 19 h a la Sala d’Actes. Preu
aprox. 1.500 euros tot inclòs els 12
dies (avió + hotels 4* + recorregut +
àpats) que pot variar en funció de la
tardança en confirmar el bitllet d’avió.
Inscripcions fins el 30 de juliol al Casal.
Grup limitat a 23 persones.

Pel mes de setembre estem organitzant aquest taller amb l’objectiu de fer
petites caminades matinals (de 7 h a 9
h), en grup, dos cops per setmana, per
Gallecs o per la Serralada de Marina,
monitoritzades per un especialista que
ens ensenyarà la tècnica de la Marxa
Nòrdica, caminant amb bastons i coordinant la respiració. Les persones interessades cal que es posin en contacte
amb Secretaria (tel. 93 593 11 74, Sra.
Inma matins o bé Sra. Glòria tardes)

PENYA D'ESCACS MOLLET

SORTIDES I EXCURSIONS

Amb quasi 4 anys de vida i, amb gairebé
30 membres, podem considerar consolidat el model de club social i amateur
de la Penya d’Escacs Mollet. El principal
objectiu de tots els socis de la Penya és
gaudir dels escacs, compartint-los amb
persones que coincideixin amb aquesta
visió. A banda, socis amb més disponibilitat de temps o amb més inquietuds
esportives participen en les competicions individuals que actualment se celebren durant tot l’any. El segon objectiu
de la Penya és la difusió i promoció dels
escacs entre la ciutadania de Mollet. En
aquest sentit, considerem les classes
d’escacs com una eina essencial i per
això busquem la forma de fer-ne amb
un mínim cost que permeti l’accés de
tothom, tant a la seu social de la Penya
al Casal Cultural com en col·laboració amb altres entitats locals (escoles,
instituts, etc.). Més informació a www.
penyaescacsmollet.com.

• CREUER A LES ILLES GREGUES.
Del 27 d’agost al 3 de setembre sortirem en vol directe fins a Atenes on
embarcarem per visitar les illes més
emblemàtiques de Mikonos, Santorini,
Creta... De retorn a Atenes tenim vol
directe a Barcelona. Preu: 1.840 euros
tot inclòs.
• CREUER SYMPHONY OF DE SEAS.
Del 14 al 23 d’octubre 10 dies de somni
navegant pel Mediterrani en el Creuer
més gran i modern del món: Barcelona,
Palma de Mallorca, Marsella, Florència,
Roma, Nàpols, València i Barcelona.
Una ocasió única per gaudir d’aquest
vaixell, que ja no tornarà mai més al
Mediterrani quan acabi la temporada.
Amb 18 pisos, 20 restaurants, més
de 10 mil plantes i flors, amb espectacles diaris portats directament de
Broadway, una pista de gel i fins i tot un
tren per moure’s pel vaixell. Preu 1.345
euros (camarot interior), 1.550 euros
(camarot interior amb balcó) o bé 1.780
euros (exterior amb balcó).
• ESTADA A LLORET. Del 21 al 25
d’octubre estada a Lloret de Mar en
un Hotel 4* per celebrar el 25è aniversari dels Viatges TURSAL. Tindrem
un programa d’animació diari, concurs
de ball, habaneres, un Dinar especial amb espectacle al Gran Casino de
Lloret, etc. Preu tot inclòs 199 euros.
Inscripcions a partir del dilluns 1 d’octubre a la 2a. planta.
• DESCOBRIM GEÒRGIA, EL PAÍS DE
LA NONA. Del 12 al 23 de setembre
farem aquest viatge de 12 dies per
descobrir aquest país caucàsic de la mà
de la Nona que ens mostrarà els seus
racons més emblemàtics, ens explicarà
els seus costums, la seva gastronomia,
etc. Preu: 1.500 euros aprox. tot inclòs.
Grup limitat.

ESCAPADES AL TEATRE
• DIJOUS 11 D’OCTUBRE anirem al
Teatre Victòria per veure l’estrena mundial de l’espectacle HITS de la Cia. El
Tricicle que ens oferiran els millors gags
de la seva carrera. Sortida amb autocar
a les 19 h.
Preu: 38 euros (al tractar-se d’una
estrena ens cal fer la reserva amb molta
antel·lació).
• DIJOUS 22 DE NOVEMBRE anirem
al Teatre Poliorama a veure el musical
MAREMAR amb lletra i música de Lluís
Llach, a càrrec de la Cia. Dagoll Dagom.
Un musical que vol aportar un bri d’esperança a la dura realitat dels refugiats
i dels que han de fugir del seu país per
tal de sobreviure. Sortida en autocar 19
h. Preu: 36 euros.

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

• CERDANYA FRANCESA I HAUT
ARIÈGE. Del 21 al 23 de setembre.
Sortida de Mollet 6 h en direcció a La
Jonquera i Vilafranca de Conflent per
agafar el famós Tren Groc que ens
portarà per la Vall del riu Tet. Visitarem
la Tour de Querol, el Forn Solar de
Odeillo i tornarem a Puigcerdà. El segon
dia sortirem de Puigcerdà per visitar
l’Alt Ariège, amb Mirepoix, Foix, Llívia i
retorn a l’Hotel de Puigcerdà. El darrer
dia visitarem Montlluís i podrem fer
compres de productes típics pirinencs
al mercat setmanal. Preu tot inclòs 270
euros (hab. doble o bé +40 euros individual). Inscripcions dies 9 al 13 juliol
de 17 a 19 h.
• DELTA DE L’EBRE I TORTOSA. Del
26 al 28 d’octubre, tres dies per visitar
les terres del sud del Principat. Sortirem
de Mollet a les 7h en direcció a Corbera
d’Ebre on un guia local ens explicarà
els episodis viscuts durant la guerra
Civil del 36 en la Batalla de l’Ebre.
Visitarem també el Museu i seguirem
fins a Tortosa que també visitarem amb
guia local, inclosa ala seva catedral.
Seguirem fins a Delta d’Ebre on farem
nit a l’Hotel del Delta 3* rodejat dels
típics camps d’arròs. El segon dia descobrirem el Centre d’Interpretació Món
Natura, situat a la Llacuna de la Tancada
on ens explicaran la fauna i món natural
del Delta, Farem un passeig amb barco
pel Delta fins la mateixa desembocadura del riu. Dinarem una mariscada
individual i paella marinera en un famós
restaurant i retornarem a Deltebre a fer
nit. El darrer dia coneixerem el Museu
de l’arròs de Camarles, visitarem la
capital del Montsià, Amposta amb el
seu famós pont i on farem el dinar de
comiat amb copa de cava inclosa. Preu
285 euros (hab. doble o bé + 40 euros
individual). Inscripcions del 26 al 28
de setembre i de l’1 al 4 d’octubre de
17 a 19 h.

3R FESTIVAL
INTERNACIONAL
DE TEATRE L'ARLEQUÍ
EL DIVENDRES 31 D’AGOST I
DISSABTE 1 DE SETEMBRE tornem a
omplir de teatre la ciutat.

FESTA MAJOR D'ESTIU!
LA CUCA MOLLA BALLA!
Durant els dies de la festa major (17,
18, 19 i 20 d’agost) la Cuca Molla quan
escolti soroll de música i xerinola a la
ciutat baixarà dels Pinetons per passejar-se per la Rambla de Mollet. Esteu
atents als horaris i programa de la festa
major!

Hi col·laboren:
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CIUTADANIA EL GOVERN RECONEIX LA SEVA TRAJECTÒRIA COM A HUMORISTA GRÀFIC

El dibuixant molletà Fer
recull la Creu de Sant Jordi

generalitat de catalunya

MOLLET DEL VALLÈS. El president
de la Generalitat, Quim Torra, lliurava dilluns la Creu de Sant Jordi
a 31 personalitats i 24 entitats
del país, entre les quals l'humorista gràfic molletà Josep Antoni
Fernández i Fernández, Fer, el tercer veí de la ciutat que rep el guardó després del pintor Joan Abelló i
l'actor Josep Maria Pou.
El Govern català ha distingit Fer
"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. És l’impulsor dels Premis Internacionals
d’Humor Gat Perich, que posen
de relleu l’enorme poder transformador de l’humor".
L’acte de lliurament de les Creus
de Sant Jordi es va celebrar per

GUARDONAT Fer rep la Creu de Sant Jordi de mans del president Quim Torra
primera vegada al Palau de la Música Catalana i va comptar amb la
presència de tots els guardonats i
d'una àmplia representació institucional encapçalada pel mateix
president, així com el president del
Parlament, Roger Torrent; la consellera de Cultura, Laura Borràs, i
diversos membres del Govern.

Durant la seva trajectòria, Fer
ha estat humorista gràfic de nombrosos mitjans, com el diari Avui,
ara El Punt Avui, la revista satírica
El Jueves o el mateix Contrapunt,
on durant anys va dibuixar la vinyeta de la contraportada amb
el campanar de l'església de Sant
Vicenç com a referent molletà.

L'ENTITAT PODRÀ FER ÚS DE L'ESPAI DURANT QUATRE ANYS

L'Ajuntament cedeix
un local a Aspayfacos
LA LLAGOSTA. L'Ajuntament de la
Llagosta ha cedit un espai municipal a Aspayfacos perquè els membres de l’entitat puguin desenvolupar-hi les seves activitats.
Aspayfacos és una associació
sense ànim de lucre formada per
persones amb diversitat funcional
i les seves famílies, activa al municipi des de fa 38 anys. Fins ara,
l'entitat, que dóna servei a una
vintena de famílies, desenvolupava les seves activitats dues tardes
a la setmana a Can Pelegrí, un espai compartit amb altres entitats
que no està del tot adaptat ni disposa dels accessos adequats per a
persones amb mobilitat reduïda.
Per això l’Ajuntament i l’entitat
han acordat que Aspayfacos pugui disposar del local municipal
situat al número 20 de l’avinguda
del Turó per un període de quatre
anys prorrogable. Es tracta d’un
espai que l’Ajuntament utilitzava
fins ara com a magatzem de mobiliari després que, ara fa uns anys,
l’aula oberta que hi havia a l’espai
fos absorbida per Nou Casal.

D’aquesta manera els membres
de l’entitat poden tenir ara un espai a peu de carrer exclusiu per a
ells, amb una televisió, matalassos
i mobiliari adaptat a les seves necessitats, adquirit en part gràcies
a donacions de l’Obra Social La
Caixa, Tracosa Aduanas SA i de la
colla de Saltats, que en un festival
benèfic al maig va recaptar 400
euros per a l'entitat. Mónica Reyes,
presidenta de l'associació, agraeix
la cessió del local a l'Ajuntament
–que també assumirà les despeses
de subministraments, com aigua i
llum–, i valora que "el nou espai
ens permet tenir material adaptat i ser més flexibles en els horaris; per exemple, aquest estiu
hem ampliat el casal de dues a
tres tardes". Reyes també explica
que Aspayfacos també mantindrà
un despatx a Can Pelegrí per fer-hi
xerrades i formació per a les famílies, i afegeix que, a partir del setembre, es valorarà la possibilitat
d'ampliar els serveis i la dedicació
dels monitors que actualment atenen els membres de l'entitat.
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POLÍTICA EN LA MATEIXA SESSIÓ PLENÀRIA, CELEBRADA EN UNA SALA PLENA A VESSAR, TAMBÉ ES VA ACOMIADAR ANTONI GUIL COM A REGIDOR DEL MUNICIPI

Pere Rodríguez és escollit
nou alcalde de Montmeló
El fins ara portaveu del PSC al ple va rebre els sis vots del seu grup
s.c.

MONTMELÓ. "Avui és el dia en què

aquest noi del Sant Crist, gràcies
a la confiança i el suport de molta gent, ha arribat a l'Alcaldia
del seu poble de sempre". Així es
va expressar dissabte Pere Rodríguez en la sessió plenària en què
va sortir escollit com a alcalde, després de la renúncia d'Antoni Guil.
Va aconseguir els sis vots del PSC;
Jordi Manils va rebre els sis d'ICVEUiA, mentre que Albert Monserrat (ERC) en va rebre el seu.
En la seva intervenció, Rodríguez va tenir paraules d'agraïment
cap a familiars, amics, companys i
treballadors de l'Ajuntament, i va
expressar que "assumeixo l'alcaldia amb tot l'entusiasme i la
il·lusió dels meus 42 anys, amb
el bagatge acumulat d'experiència i coneixement que m'ha
donat la meva preparació, però
sobretot amb la voluntat i el
coratge de ser digne del meu
poble i la seva gent. Des d'avui
i fins que el poble ho vulgui treballaré sense descans pel meu
municipi: els meus dies, les meves nits i els meus pensaments
ja no són meus, des d'avui són
de Montmeló i per a Montmeló".

comenci una de nova on siguem
capaços de fer coses diferents i
d'assolir espais de diàleg i d'entesa". Com a resposta al portaveu
d'ICV-EUiA, l'alcalde va reivindicar que és "un ferm creient de
les aliances d'esquerres, crec
que ens guien valors i principis
molt similars", deia. I va adreçar
unes paraules als grups polítics de
Montmeló que avui no són al ple,
però que ho han estat en el passat
i a altres que ho poden estar en el
futur: "vosaltres també representeu sensibilitats concretes
de la ciutadania i compto amb
vosaltres per fer el projecte de
poble més transversal".

L'alcalde assegura que el
govern buscarà fórmules
de cooperació amb
tots els grups municipals
PRESA DE POSSESSIÓ Rodríguez va obtenir els sis vots del PSC
El portaveu d'ERC, Albert Monserrat, va explicar que la seva candidatura com a alcalde tenia l'objectiu de "refermar la intenció
dels ciutadans que ens van donar el seu suport el 2015". També va assegurar que amb l'elecció
del nou alcalde espera que es puguin "continuar trobant fórmules de cooperació" amb tots els
grups del consistori.
Jordi Manils, per la seva banda,
va afirmar que l'actitud del seu
partit correspondrà amb la que

tingui el govern: "respondrem
diàleg amb diàleg i treball conjunt amb treball conjunt, però
també respondrem qualsevol
intent de desconsideració cap
a l'oposició amb tota la contundència necessària". També va
recordar que en el ple de renúncia
d'Antoni Guil "es va repetir diverses vegades que acabava una
etapa i en començava una altra". "Aquest també és el nostre
desig, que acabi una etapa que
considerem negativa i que en

Finalment, Lluís Esteban, nou
portaveu socialista en substitució
de l'ara alcalde, va assegurar que
Rodríguez "entén la política com
una part indestriable de la vida;
considera que els servidors públics han d'estar per sobre de
partits o afinitats personals; que
quan es governa i s'administra
s'ha de fer per a tothom, la resta és sectarisme; fuig dels eslògans fàcils i recurrents, així com
de les promeses cridaneres, és
molt realista; creu que sempre
es pot arribar a un punt d'acord

Comiat

IMANOL MARTÍN
SUBSTITUIRÀ GUIL
El ple de dissabte també va servir per
acomiadar l'alcalde sortint Antoni Guil
com a regidor, un càrrec que ocuparà
a partir del setembre Imanol Martín,
següent a la llista del PSC i cap de les
Joventuts Socialistes de Catalunya al
Vallès Oriental. Guil va tenir paraules
cap a les crítiques de Manils al seu
mandat: "estic convençut que aquesta etapa negativíssima per al nostre
municipi la superarem". Cap al seu
substitut: "Pere, compta amb mi amb
tot el que necessitis. Espero que hagis tingut i que continuïs tenint el relleu que jo no vaig tenir. Amb mi pots
comptar-hi sempre". I es va mostrar
satisfet per la seva etapa al consistori:
"ha estat un honor poder ser regidor
en dues etapes. És un honor poder
marxar avui com toca, i no al 1999,
quan segurament no es corresponia
ni amb el moment ni amb el que jo
personalment volia, però avui marxo satisfet d'haver prestat un servei
al meu poble". Rodríguez, que també
va substituir Guil en l'acta de regidor
el 1999, va assegurar que continuarà comptant amb ell: "n'abusaré tant
com em deixis".

a partir del qual teixir aliances
i pactes; està molt preparat acadèmicament, coneix l'empresa
privada, la funció pública, i ara,
a més, és emprenedor". s.c.

ELS REPUBLICANS ACUSEN EL GOVERN DE CONTRACTAR PER "AMIGUISME" UNA PERSONA D'IUSF

EL LLIBRE RECULL ELS FETS DEL 29 SETEMBRE AL 3 D'OCTUBRE

ERC Sant Fost qüestiona
la contractació d'un policia

L'accés a l'habitatge

Quico Sallés presenta
a Mollet 'On eres l'1-O?'

El ple també va aprovar dimarts,
amb els vots favorables de tots
els grups tret del PP, que va abstenir-se, una moció del PSC que
instava la Generalitat a promoure mesures per facilitar l'accés a
un habitatge digne i assequible,
com ampliar els períodes del lloguer. "Els joves de Sant Fost han
de marxar del poble per la falta
d'habitatge protegit, falten ajudes a l'emancipació", indicava el
regidor socialista, Juan Álvarez, qui
recordava que l'any 2017 els llogaters destinaven, de mitjana, el 38%
del sou a pagar el lloguer. Carles
Miquel, d'ERC, afegia que "a escala
local també es poden fer moltes
coses per facilitar l'accés a l'habitatge, com identificar els habitatges buits i posar-los a lloguer
social", deia. x.l.

va presentar dijous a La Marineta
el seu llibre On eres l'1-O?, un acte
organitzat per Òmnium, l'ANC, CUP
Mollet, Junts per Mollet, MES, CDR
Mollet, Súmate i Ara Mollet ERC.
Segons explicava l'autor, el llibre "no és, ni molt menys, una
anàlisi antropològica ni sociològica", sinó la història de com
va viure aquell dia i el reflex de
la feina dels periodistes en dies
com l'1-O. "Vinguis de Sabadell,
vinguis de Fonollosa, vinguis de
Girona o vinguis de la Sénia, tothom explica les mateixes anècdotes, les mateixes sensacions,
les mateixes experiències i les
mateixes consignes; per tant és
normal que la gent s'hi identifiqui", deia. S Sergi Bolea, president d'Ómnium Cultural del Vallès

SANT FOST. El ple de Sant Fost va

aprovar dimarts, amb els vots a
favor d'IUSF, ERC i PDeCAT i l'abstenció de Sumem, PSC i PP, una moció d'ERC que instava l'Ajuntament
a "respectar els principis d'igualtat, mèrits i capacitat" a l'hora de
contractar personal laboral, així
com a "proveir interinament els
llocs de treball municipals a partir de borses de treball".
El portaveu dels republicans, Xavier Conesa, va qüestionar la contractació recent d'un policia local
perquè, segons deia, "no ha estat
admès en cap concurs oposició,
no té la formació adequada i, a
més, formava part de les llistes
d'IUSF en les últimes eleccions
municipals". "Volem que els criteris de contractació siguin professionals i que no es faci per

amiguisme ni per pagar favors
electorals", deia Conesa.
L'alcaldessa, Montserrat Sanmartí, indicava que "davant d'acusacions tan greus valoraré les
mesures a prendre", i tot i no
compartir l'argumentació d'ERC
va decidir votar a favor del punt
"perquè no tenim res a amagar i
perquè ja actuem tal com demana la moció". Sobre el cas concret
del policia, Sanmartí explicava que
l'agent "va participar en un procés de selecció per a dos nous
agents i va quedar tercer" –ERC
manté que va quedar exclòs–, de
manera que "ara, coincidint amb
una baixa a la plantilla, pot accedir al lloc de treball de manera
interina". Sanmartí també assegurava que la inseguretat al municipi no s'ha incrementat els últims

temps: "les dades de delinqüència al poble són iguals o menors
a les d'un any enrere", apuntava.

s.c.

MOLLET. El periodista Quico Sallés

QUICO SALLÉS
Oriental, també ha participat en
la presentació del llibre i ha assegurat que "és molt interessant
i val la pena recordar aquests
moments. Tots sabem on érem
l'1 d'octubre".
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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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ENTREVISTA
xavier solanas

Alcalde de Parets del Vallès

Francesc
Juzgado
Mollá

“Potser alguns partits
tindran sorpreses
en les properes
eleccions municipals”
Perfil
–Es nota gaire el canvi de regidor a alcalde? Moltes més hores?
–Evidentment es nota. Però no tant per les
hores, sinó per les responsabilitats. Abans si
tenia algun dubte, tenia algú a qui preguntar.
Ara m’ho he de preguntar a mi mateix.
–Diguem que han canviat les formes,
però no el fons.
–Exacte. Jo ja estava al costat del Sergi, però
ara sóc jo el que ha d’anar directament a les
reunions amb altres administracions. Això
ha estat el més nou.
–Com per exemple...
–Doncs just fa uns dies ens vam reunir amb
el director general dels Serveis Territorials
d’Ensenyament pel futur institut La Sínia.
Això com a regidor no ho feia, i ara sí.
–I quina és la situació de La Sínia, que fa
anys que està en barracons a Can Fradera?
–Doncs hem quedat que al setembre els serveis tècnics faran una visita sobre el terreny,
a l’Espai Central, a l’altra banda del Sot d’en
Barriques. Creiem que és el lloc més idoni, ja
que hi ha molts milers de metres per a cessió
d’equipaments.
–Com t’has sentit rebut?
–Molt bé. Si abans ja em paraven molt pel
carrer, ara encara més. I això, jo que sóc un
enamorat de la política municipal, m’omple
d’orgull, perquè he viscut tota la vida al poble i això es nota. Alguns fins i tot encara em
diuen amb el nom que em deien els meus pares quan era petit.
–Es pot dir?
–No! (riu).
–I gaires crítiques?
–També, és clar. És que jo crec que això és bo.
Malament aniríem. Sempre he cregut que les
crítiques, fetes des del respecte, enriqueixen.
Just ahir un senyor em va parar per dir-me
que com era que no fèiem tal cosa. I li vaig
explicar. I tot i que seguia dient que discrepava, em va agrair que li hagués explicat. De
vegades, als polítics ens fa falta explicar-nos
més i millor.
–I la resta de grups consistorials? Hi ha
hagut temps perquè canviï un ambient
que de vegades ha estat molt crispat?
–Sí, ha canviat l'ambient. En realitat mai ha

estat dolent, però sí que he notat una molt
bona disposició per part de la resta de grups.
Faltes de respecte no les accepto, però si et
diuen alguna cosa que fins i tot tu no has vist,
sempre és una oportunitat de millora.
–Depèn de com vagin les properes eleccions municipals, potser caldrà arribar a
acords amb altres formacions...
–O potser no! Sempre he mantingut que sóc
un home de paraula. Crec que això s’ha perdut molt, però jo segueixo creient en la paraula d’algú. Si algú em dóna la seva paraula,
no em cal signar cap document. Si algú no
compleix un acord, em sento alliberat.
–Es refereix a algun cas en concret? Com
l’acord de govern amb el PDeCAT?
–No, tampoc. En aquest cas no va ser una
qüestió local, va ser absolutament cosa de les
direccions dels partits. Bé, d’un dels partits...
–Creu que la situació política general,
amb el 155, el procés, l’efecte Pedro Sánchez... pot influir en el vot local?
–És clar que pot passar. Però crec que la
xavier solanas

Nascut a Barcelona el 1956, els pares de Francesc Juzgado Mollá es van traslladar a
Parets del Vallès quant ell tenia només uns mesos. L’any 1995 va entrar com a regidor
d’Urbanisme i Medi Ambient pel PSC de la mà de l’aleshores alcalde Joan Seguer. Més
tard va ser regidor de Comunicació i Medi Ambient (1999-2003) i va tornar al
consistori com a segon tinent d’alcalde i regidor de l’Àrea de Territori, Hisenda i
Cooperació ja amb Sergi Mingote com a alcalde. Durant els darrers tres anys ha estat el
primer tinent d'alcade i el passat mes de juny rellevava Mingote a l’alcaldia.
Té estudis en electrònica industrial, comptabilitat i finances i un diploma en màrqueting i
vendes i, sempre que no ha estat regidor ha tornat a l’empresa privada.

gent sap escollir molt bé, i una cosa són les
autonòmiques i una altra les generals. I a les
municipals, la gent valora sobretot la gestió
i les persones per sobre de les sigles. Que no
s’equivoquin gaire, que potser alguns partits
tindran moltes sorpreses en les properes
eleccions municipals.
–Com quins?
–Si ERC puja, que pot passar, veurem què
passa amb el PDeCAT, o a la inversa, per què
es reparteixen un mateix sector de vots. Ciutadans va ser la força més votada a Catalunya a les autonòmiques i ara ja s’està veient
que estan perdent suports, i en canvi el PSC
els està guanyant... Naturalment, ningú sap
què passarà, però sí que dic que és molt difícil que la situació general es traspassi a un
vot local, i que moltes agrupacions locals poden tenir sorpreses...
–Però què els diuen les enquestes internes a nivell de partit?
–Jo crec que hi haurà un partit que tindrà
majoria absoluta. Són les meves percepcions
i les meves sensacions. I si no, caldrà governar amb majoria simple, cosa que, de fet, ja
estem fent. Però fins i tot si aconseguíssim
majoria absoluta la nostra voluntat seguiria
sent la d’arribar a acords amb altres forces
polítiques. A més, ja ho hem fet en altres
mandats amb Iniciativa, fet que demostra la
voluntat de diàleg.
–Durant la recent elecció com a candidat
del PSC ja va avançar que s’estava treballant en el programa electoral. I de moment ja es coneixen tres dels principals
projectes...

–Sí: la piscina descoberta, el gimnàs municipal i una nova nau polivalent al costat de les
dues que ja té el pavelló. És una aposta per
l’esport i per fer salut que demostra la continuïtat que vull mantenir, perquè el projecte
de poble continua sent el mateix. I si la gent
ens dóna la seva confiança perquè continuem governant, així ho farem.
–Les obres del carrer Major quan podran
estar acabades?
–Fins al setembre segur que no. No volem
que sigui una actuació a curt termini. Ha de
durar molts anys, i per això hem utilitzat
un tipus de llambordes la col·locació de les
quals és més lenta i costosa, però assegura
més durabilitat.
–La següent obra a començar, una altra
de les principals del mandat, és la de la
reforma de la plaça de la Salut...
–Sí, està en procés de licitació. Aproximadament a mitjans d’agost es tanca el termini;
per tant al setembre estarà adjudicada. Ja
hem executat entre el 80% i el 90% del programa d'aquest mandat.
–Avui comença la festa major, que ha provocat crítiques per part dels veïns de l’entorn del parc de la Linera...
–Hem tingut en compte les demandes dels
veïns i reforçarem la seguretat, tant amb els
agents de la Policia Local com amb la col·laboració de Mossos i Protecció Civil. Tallarem
més carrers de l’entorn de la Linera i algunes
nits la música acabarà abans. Però sobretot
cal fer una crida al civisme perquè tothom
pugui gaudir de la festa sense molestar la
resta de veïns. jaume ribell
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ECONOMIA

Mollet encapçala la creació d’empreses a la comarca

Acord per fomentar l'ocupació

Mollet és el primer municipi del Vallès Oriental i el tercer de la
demarcació de Barcelona de la xarxa PAE que en el període 2009-2018
ha tramitat més altes per a la creació de nous negocis. De llavors fins ara,
a Mollet s’han donat d’alta 317 negocis a través del Punt d’Atenció
a l’Emprenedor, dels quals 268 (84,5%) ho han fet com a autònoms.

L'Ajuntament de Parets i Laser Mimar 2000
SLU, empresa especialitzada en la transformació
metàl·lica, van signar dimarts un conveni
de foment de l’ocupació pel qual l'empresa
es compromet a contractar veïns de Parets.

EMPRESES PERMETRÀ ENVASAR DETERGENTS LÍQUIDS D'UNA MANERA MÉS RÀPIDA I SOSTENIBLE

Henkel invertirà en un
nou magatzem automàtic

henkel

MONTORNÈS.

La multinacional
Henkel ampliarà les seves instal·lacions de Riera Marsà amb una nova
línia de producció i un nou magatzem automàtic d'última generació
que es convertirà en el nou centre
logístic del sud d'Europa per a la
divisió de Laundry & Home. El
projecte s'emmarca dins de l'estratègia 2020+ de la companyia, que
inclou l'aposta per la digitalització
i la indústria 4.0. Això implica una
forta inversió per a la unitat de negoci amb la qual la companyia va
iniciar la seva trajectòria empresarial fa més de 140 anys.
La nova línia de producció serà
per envasar detergents líquids i suposarà l'ampliació de la capacitat
productiva de la planta amb més
velocitat d’envasat i amb una producció més sostenible. A més, els
detergents líquids de les marques
Wipp Express, Dixan i Micolor estrenen una nova fórmula un 24%
més concentrada, que es presenta
en noves ampolles i amb menor
pes, fet que contribueix a optimitzar el transport i a reduir les emissions de CO2 sense impactar en
l'efectivitat dels seus resultats.
A més, la nova formulació també contribueix a reduir el consum
d'aigua en el procés productiu i la
quantitat de residus generats, ja
que també es redueix la quantitat
de plàstic utilitzat per dosi.

HENKEL Ampliarà la planta d'envasat de detergents líquids
El projecte suposarà l'ampliació de la capacitat logística amb
un nou magatzem automàtic de
24.000 m2, que disposarà d'una
secció totalment robotitzada i una
altra de funcionament més convencional amb activitats de picking
i copacking. A més, el centre de
distribució estarà completament
integrat amb la part productiva i
el magatzem actual amb avançats
sistemes de comunicació i automatització. El nou magatzem podrà
moure més d'1 milió de palets per
any i estarà totalment operatiu el
2020. Amb aquesta innovació, el
procés d'emmagatzematge i distribució serà molt més eficient i convertirà la planta de Montornès en
el centre de referència de la com-

panyia per al sud d'Europa.
El centre de producció de Henkel
a Montornès, amb més de 50
anys d'activitat, produeix més de
200.000 tones a l'any, dóna feina a
més de 500 persones directament
i indirectament i exporta a més de
60 països. Actualment s'està construint també a Montornès una nova
planta de producció d'adhesius per
a la indústria aeroespacial.
Jordi Juncà, director de la fàbrica
de Montornès, es mostra satisfet
que la planta de Montornès “hagi
estat de nou escollida per ampliar les seves capacitats després
de la recent inversió per allotjar
el hub europeu per a la indústria
aeroespacial que estem acabant
de construir”. i

OCUPACIÓ REGISTRATS UN 4,3% MÉS DE CONTRACTES

Augmenta la contractació
BAIX VALLÈS. Durant el segon tri-

mestre de 2018 es van formalitzar 16.684 contractes al Baix
Vallès, 689 més que els primers
mesos de l’any (+4,3%). La variació respecte al segon trimestre de
l’any passat també registra una
evolució positiva, ja que la contractació va augmentar un 2,6%
(+417 contractes més). La contractació temporal va ser la dominant; 9 de cada 10 contractes
van ser de caràcter temporal. En
conseqüència, només 1.597 van
ser contractes indefinits (9,5%).
Per municipis, els increments
més importants respecte al trimestre anterior es van produir a
Sant Fost (+68,5%) i Montmeló

(+66,9%), mentre que a Santa Maria i la Llagosta es va reduir la contractació un 69,7% i un 22,9% respectivament. El total de contractes
formalitzats el segon trimestre de
l’any van ser de 5.493 a Mollet;
2.909 a Parets; 1.321 a Montornès;
445 a la Llagosta; 1.721 a Montmeló; 881 a Sant Fost; 1.101 a Martorelles i 10 a Santa Maria.
Pel que fa a tipus de contractes, Montmeló (93,3%), Mollet
(92,4%) i Sant Fost (90,6%) van
ser els municipis on els contractes formalitzats van ser més
temporals, mentre que el major
nombre d’indefinits van signar-se
a Santa Maria (40%), Martorelles
(20,8%) i la Llagosta (18,9%).

aj. martorelles

Mostra de cervesa artesana a Martorelles
Hobac, de Santa Maria de Martorelles; As Cervesa, de Montornès; Quana
Beer, de l’Ametlla; Barret, de Granollers; i Mas Malta, de Santa Perpètua, van
ser els cinc productors que van participar dissabte en la Marto Beer Fest,
la primera fira de la cervesa artesana de Martorelles. El pati de la Masia de
Carrencà es va omplir de veïns per gaudir de les activitats i tastar cerveses.
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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.
CASA ADOSADA EN
MOLLET CENTRO.
2 plantas + garaje.
4 habitaciones (1
de ellas suitte), 3
baños, terraza, buhardilla. Acabados
de calidad. CEE: E.
Precio: 491.000 euros. Tel. 93 579 33 33.
PISO EN MOLLET CENTRO. Ref.
JV13426. Pràctico,
3 hab., baño, comedor con salida a
balcón, suelos de
gres,
carpintería
exterior de aluminio,
calefacción,
aire acondicionado. CEE: E. Precio:

ESTETICIEN
con experiencia

Personas interesadas enviar CV
queta_centremollet@hotmail.com
149.900 euros. Tel.
93 579 33 33.
PISO EN MOLLET.
ZONA
COL·LEGIS NOUS. Ref.
JV13670. Parquing.
1 habitación, baño
completo, amplio
salón, cocina independiente. Vent.
aluminio, suelos de
gres, calefacción,
aire acondicionado. CEE: G. Precio:
149.000 euros. Tel.
93 579 33 33.

estudi de 25 m2
a les golfes. Preu:
238.000 euros. Tel.
93 570 51 23.
ÁTICO EN MOLLET.
EST. NORD. Ref.
JV13645. Asc. 2 hab.,
baño, amplio salón
con salida a terraza
de 20 m2. Carpintería de aluminio. CEE:
E. PVP: 145.000 eu-

ros. T. 93 579 33 33.
SE VENDE PISO EN
MOLLET. ESTACIÓN
DEL NORD. Piso ref.
Finca sin asc. 3 hab.,
baño, salón-comedor, 2 balcones, cocina ref. con lavad.
Suelo parquet, vent.
aluminio, calefac.,
aire acond. CEE: E.
Precio: 125.000 euros. Ref. JV13642. Tel.
93 568 35 45.
PISO EN MOLLET.
COL·LEGIS NOUS.
Ref. JV13643. Ascensor, 2 hab.,
baño, cocina con
galería, salón, 2

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

balcones, vent. aluminio. CEE: E. Precio: 130.000 euros.
Tel. 93 579 33 33.
CASA EN SANT FOST
RESIDENCIAL.
5
hab., 2 baños, cocina office, salón con
chimenea, buhardilla, solárium, garaje. CEE: G. Precio:
349.000 euros. Ref.
JV13563. Tel. 93 579
33 33.
LLOGUER
BUSCO PISO DE
400 A 450 EUROS
DE ALQUILER. Con
lavadora. Tel. 692 99
92 54.

MOTOR
OPEL ZAFIRA 2.0
TDI
ELEGANCE.
110 CV. Año 2000.
237.827 km. Precio:
2.200 euros. Interesados llamar al
630 06 59 90.
SE VENDE SEAT
LEÓN 208 1.4 HDI.
70 CV, año 2012.
107.122 km. Precio:
7.900 euros. Tel. 630
06 59 90.
EN VENTA MINI ONE
1.6 D. 90 CV, año
2013. 95.669 km.
Precio: 11.500 euros.
Interesados llamar
al 630 06 59 90.

MOLLET CENTRE.
Ref. DOCTOR. 102
m2, 3 hab., 2 banys,
pàrquing, 2 trasters, CEE: E. Pis amb

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

CITROËN C3 1.4
HDI. 70 CV, Furio.
Año 2006. 121.277
km. Precio: 3.400
euros. Tel. 93 593
26 44.
CITROËN PICASSO
2.0 HDI. 90 CV Exclusive. Año 2003.
193.384 km. Precio:
3.900 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.
FORD FIESTA 1.4

TDI. 70 CV Trend.
Año 2005. 54.370
km. Precio: 4.500
euros. Tel. 93 593
26 44.
FIAT 500 1.3, 70
CV, año 2013. 67.413
km.Precio:
7.800
euros. Tel. 93 593
26 44.
EN VENDA MINI
ONE 1.6D. 90 CV,
any 2013, 95.669 km.
Preu: 11.500 euros.
Tel. 630 06 59 90.
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

ZARA, MASAJISTA
PARTICULAR.
40
AÑOS.
Cariñosa,
besucona, buenas
tetas, sexo, griego,
francés natural hasta
el final. Fiestera. Salidas. Tel. 671 27 26 11.

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.

CHICA PARTICULAR Y FIESTERA.
ME LLAMO SUSI.
Madurita, 50 años,
gordita y cariñosa.
150 de pecho natural, soy guapa, me
gustan los besos
con lengua, francés
natural y hago todo
tipo de servicios.
Llámame. Tel. 698
233 361.

FIAT 500 1.3, 70 CV,
any 2013. 67.413 km.
Preu: 7.800 euros.
Tel. 630 06 59 90.
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OPINIÓ

Republicanes i d'esquerres

Editorial

RECONVERSIÓ INDUSTRIAL
Després de la severa crisi patida els darrers deu anys –en què el sector
industrial al Baix Vallès va ser un dels grans damnificats amb tancaments
i deslocalitzacions de grans empreses– els últims temps els polígons
d'activitat econòmica de la zona comencen a revifar. La instal·lació d'empreses
dedicades a la logística –d'emmagatzematge i transport– és cada cop més
evident i el nombre d'activitats d'aquest sector s'apropa al de les indústries del
metall, que havien estat referent al territori. Un exemple d'aquesta realitat és la
reconversió que viuen polígons com el de Martorelles. El tancament d'empreses
del metall referents com Manaut o Domar –antiga New Pol– ha donat pas a
l'arribada de grups inversors com Segro dedicats a construir centres logístics
que han suposat, en aquest cas, la implantació d'un gegant com Amazon.
La situació geogràfica del Baix Vallès amb bona connectivitat i fàcil accés a
Barcelona ha fet que el sector immobiliari dedicat a la construcció de plantes
logístiques s'hi hagi fixat i molts ajuntaments de la zona modifiquen els criteris
urbanístics als seus polígons per facilitar-ne la implantació. El sector està
reactivant l'economia però cal plantejar dubtes. La logística ocupa grans àrees
de sòl industrial però genera un tipus d'ocupació de baixa qualificació i amb
uns nivells de temporalitat elevats. Hipotecar la sortida de la crisi només al
sector logístic i sense inversió del sector productiu potser no és un bon negoci.

Cave Canem

NOSTÀLGIA I OBLIT

T

inc fama de pesat entre les meves amistats, fins i tot més que
Cató amb allò de Carthago delenda est reblant el final de les
seves al·locucions senatorials. Però, no ho
puc evitar, i per això insistiré sobre el patrimoni de la ciutat.
Sembla ser que el fat molletà torna a materialitzar-se de nou: una nova referència
de l'imaginari col·lectiu passarà a engreixar el catàleg de pèrdues de la ciutat. Parlo
de l'antiga cooperativa de la Teneria, rebatejada popularment, he sentit dir al meu
avi i altra gent gran, per una pel·lícula que
s'hi projectà, la Reina de Tabarín. Aquest
pol social i cultural era l'altra cara de la
mateixa moneda que conformava amb
l'Ateneu, desaparegut també.
El tret característic de la majoria d'aquestes absències és, per dir-ho alguna manera,
la indolència. I és així perquè hem vist desfilar diversos governs locals i no hi ha manera.
Només cal veure la trista i solitària xemeneia
de la Teneria o la deplorable façana de la Cooperativa Agrícola, per entendre que aquesta desfilada al no res és inexorable.
Editora 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)

ORIOL ESCURA
Politòleg
Per què això és preocupant i mereix que
hi insistim? Perquè els espais o referents
locals, amb la seva singularitat, identifiquen un espai públic únic que aglutina
els nostres respectius espais privats com
a persones: ens vinculen com a comunitat
que esdevé política.
Que desapareguin aquests puntals implica l'erosió d'allò que singularitza la nostra arena de discussió política, de debat. I
llavors és quan es pot abandonar la políti-

Els referents locals identifiquen
un espai públic únic que
aglutina els nostres respectius
espais privats com a persones:
ens vinculen com a comunitat

ca per entrar en la mera gestió d'un àmbit
indistint i sense singularitzar. Mentre les
creacions ex novo d'alguns referents es
vincularan a projectes polítics partidistes
no compartits per tal que articulin de nou
l'espai públic, a d'altres només ens quedarà debatre'ns entre la nostàlgia i l'oblit.
Moledo delenda est?.

sommollet.cat

somparets.cat

ORIOL

RAMON

President d'ERC
del Vallès Oriental

A

quests darrers dies s’han posat
damunt la taula algunes iniciatives que promouen, amb matisos
diferents, les candidatures unitàries o la unitat d’acció, tant davant les properes eleccions municipals com en el camí
que resta per fer efectiva la República proclamada el 27 d’octubre.
Aquestes iniciatives, però, no són l’estratègia que ens farà guanyadors, perquè,
lluny d’eixamplar la base republicana i ampliar majories, l’empetiteix. Certament, el
mantra de la unitat és defensat per alguns
que voldrien un moviment republicà uniforme en idees, formes i persones.

Bústia

Adéu a la Llar d'infants
Primavera (1977-2018)
Estimats nens i nenes que heu passat per
aquesta escola, i que ara molts de vosaltres
ja sou homes i dones. M’adreço a vosaltres
per comunicar-vos que la Llar d’Infants
Primavera tanca les portes el dia 3 d’agost,
després de 41 anys d’educar-vos. L’escola ha
estat per a mi una de les millors coses que
m’han passat. De fet, va canviar la meva vida.
Jo era mare de família feliç, però tenia ganes
de poder dedicar-me a l’ensenyament, i vaig
decidir arriscar-me amb tots vosaltres. Han
estat uns anys molt feliços en els que hem
aprés els uns dels altres. Els pares i mares,
que ens van confiar la vostra educació, han
estat com una gran família i grans amics que
he estimat molt. Junts hem fet moltes coses:
excursions, xerrades, sopars, festes...
Ara que repasso tots aquests anys, em venen molts records al cap, bons i no tan bons,
alegries, penes i algun que altre ensurt.
És una etapa irrepetible. Voldria poder
parlar amb cadascú de vosaltres, però és
impossible. És per això que us vull dir que
us porto a tots dins el cor i no oblidaré mai
tots els records que tinc d’aquests anys
compartits.
Mares, pares, avies i avis: penso que entre
tots hem fet una bona feina. Ha estat un honor
poder educar a tants nens i nenes. Gràcies per
confiar en nosaltres tots aquests anys.
glòria calafell
Cofundadora de la llar d'infants Primavera /
montornès del vallès

somlallagosta.cat

Totes les opcions independentistes i republicanes han de treballar en el seu espai
ideològic per fer més ample el camí i perquè moltes més persones s’hi sentin interpel·lades. És de calaix.
Esquerra fa molts anys que pica pedra i
ho continuarà fent perquè sap que aquesta
és la feina que cal fer per arribar a l’objectiu. La nostra és una crida a la diversitat,
una crida a una transversalitat autèntica,
que no es limiti a la que ja ha assolit l’independentisme, especialment després de l’1 i
el 3 d’octubre.
La gent d’Esquerra té clar que la polarització entre república i monarquia (altres
diuen entre independentisme i unionisme)
no fa altra cosa que polaritzar el debat i això
només afavoreix la causa de l’unionisme.
Les causes republicanes seran més fortes
com més diverses i àmplies siguin. I la nostra és republicana i d’esquerres.

Dretes europees en fila

Hem vist com als congressos del PP i del PDeCAT (ex-CiU i futura Crida Nacional), s'han
alineant amb l’onada conservadora, populista i nacionalista d'Europa i Nord-Amèrica.
Aquestes, primer, tracten d'enterrar les ideologies, els partits i els valors que han portat
acords i progrés a mig món; i, seguidament,
inunden tot dels seus símbols i banderes
– noves o velles, segons convinguin-, i defensen els seus productes i les seves tradicions
–sempre amenaçades i millors que les dels
altres– i demanen l’adhesió al seu projecte
perquè només hi ha dos bàndols -"si no estàs
amb nosaltres, estàs contra nosaltres”. Sembla que els cicles són cada vegada més curts,
tan de bo aquest passi ben ràpid.
raúl d. González / mollet del vallès

Marques blanques

La societat accepta que allò car és bo i allò
barat dolent. Dos mons diferenciats: rics i pobres. Ningú és creïble quan ofereix productes
de qualitat a l'abast de tots. Són productes
que seran jutjats. El millor o gairebé bo, és
dubtós si és barat, i ara en diuen marques
blanques. Confonem a una societat que hem
empresonat en un estil de vida precari per a
uns, abundant per a altres. Hem de trencar
aquests tabús absurds que maneja el somni
de tenir més i més. La riquesa no és abundància de coses úniques i exclusives. La riquesa
és el coneixement dels valors que mai s'haurien de suposar.

sommontornes.cat
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economia
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aracoop

L’Editorial, als efectes previstos a l’article 32.1 paràgraf segon del vigent TRLPI, s’oposa expressament a que qualsevol de les pàgines d’aquesta obra o parts d’ella siguin utilitzades per a la realització
de resums de premsa. Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només pot realitzar-se amb l’autorització dels seus titulars, llevat d’excepció
prevista per la llei. Dirigeixi’s a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necessita fotocopiar o escanejar fragments d’aquesta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)
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Dotat amb 3.000 euros.
Aquesta dotació serà aportada per la família Guimet i Sisó.
Condicions especíﬁques:
- Els treballs hauran de tenir una extensió d’entre 80 i 140 fulls
DIN A4, amb lletra del cos 12 i 30 línies per pàgina.
29è Premi de poesia Estabanell Energia
Dotat amb 1.800 euros, patrocinat per EStabanell Energia SA
Condicions especíﬁques:
Els treballs hauran de tenir una extensió d’entre 250 i 800 versos.
8è Premi d’acció cívica a favor de la llengua catalana
Ramon Casanovas
Dotat amb 1.000 euros patrocinat per la família Casanovas
Condicions especíﬁques:
- Està destinat al reconeixement d’accions i iniciatives cíviques,
individuals, col·lectives o d’empreses, a favor de la presència, l’ús
i el prestigi públic de la llengua catalana. Les accions i iniciatives
candidates a aquest premi hauran d’haver estat produïdes inicialment o parcialment en el període comprès entre el novembre del
2017 i l’octubre del 2018.
- Les propostes han d’incloure una breu memòria descriptiva de
l’acció o iniciativa.

XXIXa

FESTA DE
LES LLETRES
CATALANES
DEL VALLÈS
ORIENTAL
BASES DE LA XXIX FESTA DE LES LLETRES CATALANES
DEL VALLÈS ORIENTAL
Òmnium Vallès Oriental, amb el propòsit de fomentar la creació literària en llengua catalana, així com de reconèixer la tasca que fan
algunes entitats i/o persones en favor de la nostra llengua, convoca anualment els premis de la XXIX Festa de les Lletres Catalanes
del Vallès Oriental.
ELS PREMIS
Els treballs concursants poden presentar-se a quatre categories diferents:
LITERÀRIA
- 29è Premi de novel·la Vallès Oriental
- 29è Premi de poesia Estabanell Energia
- 18è Premi de sociolingüística del Vallès Oriental
ACCIÓ CÍVICA
- 8è Premi d’acció cívica en favor de la llengua catalana
Ramon Casanovas
COMUNICACIÓ
- 7è Premi de comunicació Eugeni Xammar
RECERCA I INVESTIGACIÓ LOCAL
- 1r Premi Òmnium Cultural Vallès Oriental de recerca
del Baix Montseny.
ÀMBIT NACIONAL
29è Premi de novel·la Vallès Oriental

ÒMNIUM CULTURAL VALLÈS ORIENTAL
C. Espí i Grau, 1, 3r. Granollers

18è Premi de sociolingüística 2018 del Vallès Oriental,
patrocinat per l’empresari Jaume Xicola
Aquest premi guardona el millor treball d’investigació sobre sociolingüística des d’una perspectiva sincrònica o històrica, teòrica
o aplicada, demolingüística o etnogràﬁ referida a qualsevol àmbit
geogràﬁc dels Països Catalans.
Dotat amb 3.000 euros.
Condicions especíﬁques dels treballs:
- Els treballs han de tenir una extensió mínima de 50 pàgines
(en format ISO A4), amb un interlineat d’un espai i mig.
- Els treballs que hagin estat subvencionats o becats
per Òmnium no podran optar a aquest premi.
- No es poden concedir premis ex aequo ni accèssits.
7è Premi de comunicació Eugeni Xammar
El premi s’atorga a periodistes, articulistes i/o mitjans de comunicació que hagin destacat per contribuir de manera compromesa
a reforçar el lema d’Òmnium Cultural –”llengua, cultura, país”-i
hagin apostat per formats i models innovadors.
Dotat amb 700 euros patrocinat per Elèctrica Canet
Condicions especíﬁques:
- Les propostes han d’incloure una breu memòria descriptiva de
l’acció o iniciativa.
CONDICIONS DE PRESENTACIÓ
Tots els treballs concursants han de ser originals i inèdits, escrits
en català, i no han d’haver estat guardonats prèviament, presentats simultània- ment a cap altre concurs ni editats.
No es podrà presentar al concurs més d’un treball per persona/
entitat i modalitat.
Tots els treballs originals s’han de trametre per correu electrònic
a l’adreça festalletresvalles@omnium.cat, i cal seguir el procediment següent:
1. En l’apartat Assumpte s’ha de fer constar el nom del premi al
qual s’opta.
2. En el cos del missatge s’ha de fer constar el nom del premi, el
títol de l’obra i, si escau, el pseudònim de l’autor.
3. L’original que opta al premi s’ha d’adjuntar a aquest missatge
en format PDF. Aquest document en format PDF ha de tenir com
a títol el mateix de l’obra. En un altre document adjunt, en format
Word, s’hi han de fer constar les referències que permetin identiﬁ
l’autor o autora (nom, cognoms, adreça, codi postal, localitat, a/e
telèfon i NIF). Aquest document s’ha d’anomenar amb la paraula
plica, seguida del nom de l’obra.
La persona responsable, que no és membre del jurat, rebrà els
originals i garantirà l’anonimat dels autors. Un cop s’hagi rebut
l’original, se li comunicarà per correu electrònic a l’autor o autora.
El termini de recepció per part dels autors i autores de les obres

aspirants al premi és l’ 1 d’octubre del 2018.
ADJUDICACIÓ I DOTACIÓ
L’adjudicació del premi serà duta a terme per un jurat independent, format per persones preferentment del Vallès Oriental i de
l’àmbit humanístic, de la llengua i la cultura catalanes, escollides
per la junta d’Òmnium Cultural del Vallès Oriental. La composició
d’aquest jurat serà publicada juntament amb la publicitat corporativa d’aquest acte.
El jurat seguirà el procediment de votacions successives ﬁ a obtenir una majoria de vots a favor d’una obra determinada. El premi no podrà ser dividit en cap cas. Si, tanmateix, el jurat creu per
unanimitat que cap dels treballs presentats no assoleix la qualitat
mínima, els premis no podran ser adjudicats.
El veredicte dels jurats es farà públic en el marc de la Festa de les
Lletres Catalanes del Vallès Oriental, el 23 de novembre del 2018.
Òmnium Cultural es reserva els drets d’autoria de la primera edició
de les obres premiades, en qualsevol suport, i, en tot cas, ﬁns un
any després de la concessió del premi. Passat aquest termini o per
a edicions ulteriors que s’escaiguin, els autors podran editar les
obres tot fent esment del guardó concedit i d’Òmnium Cultural del
Vallès Oriental. En el cas de no complir les bases dels premis pel
que fa a la publicació de les obres guanyadores, els autors hauran
de retornar l’import íntegre del premi.
La dotació del premi pot estar subjecta a la retenció corresponent en concepte d’impost sobre la renda de les persones físiques
(IRPF).
Les qüestions no previstes en aquestes bases seran resoltes pel
secretariat dels Premis Òmnium Cultural del Vallès Oriental, un cop
escoltat el parer del jurat corresponent.
La participació suposa l’acceptació d’aquestes normes generals i
de les condicions especíﬁ es de cada premi, com també dels drets
i deures que se’n derivin.
ÀMBIT LOCAL
1r Premi Òmnium Cultural Vallès Oriental de recerca
del Baix Montseny
L’objecte d’aquest premi és fomentar i promoure la investigació
dins l’àmbit del Baix Montseny en el camp de les ciències socials i
naturals amb un guardó al millor projecte inèdit per a un treball de
recerca en aquests àmbits.
Amb aquest premi, que neix en el marc de la celebració, a Sant
Celoni, de la 29a Festa de les Lletres Catalanes d’Òmnium Cultural
del Vallès Oriental de 2018, es pretén donar continuïtat al projecte
en el temps, de manera que incentivi encara més la recerca al Baix
Montseny.
Condicions especíﬁques
Documentació a presentar:
Currículum de la persona sol·licitant (màxim 2 pàgines). Pot ser un
equip d’un màxim de tres persones, i en aquest cas cal presentar
el currículum de cadascú.
Dotació:
Els premis poden ser declarats deserts, si així ho estima el jurat
de manera raonada. La dotació del premi pot estar subjecta a la
retenció corresponent en concepte d’impost sobre la renda de les
persones físiques (IRPF).
La dotació serà de 3.000 euros, repartits en dos pagaments:
- Primer pagament: 1.000 euros, en el moment de la concessió del
premi.
- Segon pagament: 2.000 euros, un cop el jurat dictamini positivament la qualitat del treball ﬁ lment presentat. Aquest import
s’entregarà a la Festa de les Lletres del V.O. de l’any següent.
Terminis:
Cal presentar el projecte abans de la data límit ﬁ per les bases generals del premi. Després d’haver-se publicat el projecte seleccionat, el treball ﬁ l s’haurà de presentar el 30 d’octubre de 2019.

PER A MÉS INFORMACIÓ podeu contactar amb nosaltres a través dels telèfons
938 792 279 o 690 620 687, o també per correu electrònic, a l’adreça festalletresvallès@omnium.cat

26

dv, 27 juliol 2018

ESPORTS

Álex Sánchez, cinquè d'Espanya en javelina

Canalejas torna al Joventut

L'atleta molletà Álex Sánchez, del Club Fent Camí Mislata, va quedar
cinquè en javelina en el campionat d'Espanya absolut disputat el cap
de setmana a Getafe amb una marca de 67,40 metres. "Llàstima que
em vaig fer una lesió a les lumbars. M'aniran bé les vacances per
tornar amb més força que mai al setembre".

Xavier Canalejas tornarà a ser l'entrenador del
Joventut Handbol en substitució de Marc Puig.
Segons ha dit el mateix Canalejas, l'objectiu
serà lluitar per l'ascens a Segona Catalana,
el qual gairebé es va assolir aquest curs.

CICLISME EN CATEGORIA FEMENINA LA GUANYADORA VA SER MIREIA TRIAS

Óscar Téllez s'emporta
el 38è Critèrium del Vallès

BILLAR AMERICÀ HI VAN PARTICIPAR 160 BILLARISTES
pool 8 mollet

Més d'un centenar de ciclistes júniors van participar en la prova,
que va transcórrer pel Vallès amb sortida i arribada a Mollet
ajuntament de mollet

MOLLET / MARTORELLES /PARETS.
Óscar Daniel Téllez, de l'equip
Ecotisa-Goerna-Idc-Monaj, va ser
diumenge el guanyador en categoria masculina del 38è Critèrium del
Vallès-GP Diputació de Barcelona
en imposar-se a l'esprint després
de recórrer els 85 quilòmetres de
la prova en 2h 10m 42s. Luís Vivian
(Quadis Trek CC Sant Boi) i Gauthier Navarro (Culture Velo U19
Racing T) van ser segon i tercer,
respectivament. Els ciclistes locals
millor classificats, pertanyents al
Trans-Lujan CC Mollet, van ser Nicolás Fernandes, catorzè, i Raúl Nicolás, quinzè, els quals van arribar
a la meta de Mollet del Vallès en un
grup de 21 ciclistes escapats.
La prova també va sortir de la
capital baixvallesana i va transcórrer per Parets del Vallès, Lliçà de
Vall, Lliçà d'Amunt, Santa Eulàlia de
Ronçana, Bigues i Riells, Sant Feliu de Codines, Caldes de Montbui,
Sentmenat i Polinyà. La velocitat
mitjana de la prova va ser de 39,02
km/h. Hi van participar 13 equips
masculins vinguts de llocs com València, Alacant, Osca, Castelló, Saragossa o, fins i tot, Midi Pyrénnés. En
categoria femenina en van participar 5 i la guanyadora va ser Mireia

ELS MILLORS BILLARISTES Es van donar cita al Mercat Vell

Enrique Calderón guanya
l'Open de Billar Americà
MOLLET. El 9è Open de Billar Americà de Mollet celebrat el cap de
setmana al Mercat Vell va aplegar
160 billaristes. El guanyador va ser
el castelldefelenc Enrique Calderón (actual campió de Catalunya),

INSTAL·LACIONS ESTARÀ ACABADA ABANS DE FINAL D'ANY
EL GUANYADOR Óscar Daniel Téllez va guanyar a l'esprint
Trias (Catema.cat) amb un temps
de 2h 12m 3s.

Contrarrellotge a Martorelles

El dia abans, dissabte, es va disputar a Martorelles una contrarrellotge de 6 quilòmetres que va
guanyar Gauthier Navarro en categoria masculina amb un temps
de 9m 1s i Ariana Gilabert (Catema.cat) en femenina amb un

temps de 10m 39s. Raúl Nicolás, a
32s del guanyador, va ser el millor
local.
En categoria masculina la general de la suma de les dues proves
la va guanyar Gauthier Navarro,
i els molletans Raúl Nicolás i Nicolás Fernandes van ser cinquè i
tretzè, respectivament. En la femenina la victòria se la va endur
Mireia Trias.

¿Quieres ahorrar?
nosotros te ayudamos
ALUMINIS

COEL
LLIÇÀ

Fabricación, montaje,
reparación de
persianas y ventanas

qui va guanyar per 6 a 5 en la final
a Albert Caselles. Nacho Smidt, el
gran favorit i guanyador de 3 de
les últimes 4 edicions, va ser setè.
El premi al millor molletà se'l va
endur Toni Casamartina.

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

El camp de la Zona Sud
tindrà una grada coberta
MOLLET. L'Ajuntament de Mollet

del Vallès, mitjançant el seu alcalde i responsable de l'àrea d'esports Josep Monràs, ha anunciat
que cobrirà la graderia del Municipal de la Zona Sud, el camp de futbol on disputa els seus partits la
Unió Esportiva Molletense, la qual

COLOQUE MOTOR
A SU PERSIANA

* Hasta fin de existencias

MOTORES PARA
TOLDOS CON MANDO
A DISTANCIA

149€
189€

+IVA

MONTAJE INCLUIDO

+IVA

MONTAJE INCLUIDO

MAMPARA DE DUCHA
Versalles

319€
+IVA

té el seu primer equip competint a
Segona Catalana. L'obra es preveu
que estigui acabada abans de final d'any. A l'abril, Monràs també
anunciava que a mitjà termini es
preveu el canvi de gespa del camp.
El club ha fet pública la seva satisfacció per aquesta notícia.

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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Per un Mollet més net i amable
amb la complicitat de tothom
Amb l’arribada del bon temps s’intensifica la vida a l’espai públic i per això l’Ajuntament de Mollet ha reforçat
el Servei Municipal de Neteja amb més personal i material. La flota de vehicles s’ha incrementat amb dues
escombradores i dos cotxes elèctrics. A més, a l’estiu, una cinquantena de persones treballen cada dia per
deixar nets els carrers de Mollet. L’augment de recursos es fa per tenir una ciutat més polida i amable però
per aconseguir-ho també cal la complicitat de tots els veïns i veïnes.

Quantes persones treballen al Servei Municipal
de Neteja?
La plantilla és de 45 treballadors i treballadores. Algunes d’aquestes persones
també fan altres feines:
• 2 netegen el clavegueram.
• 2 reparen els contenidors.
• 2 fan la recollida de voluminosos.
• 6 fan el torn de dissabtes, diumenges i festius.

A l’estiu, quan i com es reforça?
Des del 15 de juny, amb 12 treballadors i treballadores més. Sobretot reforcen la
recollida de voluminosos i el servei de neteja de les tardes i dels caps de setmana.

Quants vehicles netegen Mollet?
Una vintena: 8 escombradores, 3 unitats de caixa oberta d’intervenció immediata, 2
vehicles de caixa oberta per a la recollida de voluminosos, 1 camió cisterna i 1 camió
d’impulsió-succió per a la neteja del clavegueram. A més de:
• 8 vehicles elèctrics de baix consum, sense emissions i de conducció silenciosa per
a serveis d’inspecció i buidat de papereres.
• Objectiu: substituir la majoria de vehicles de gasoil per vehicles elèctrics. L’Ajuntament continua amb les polítiques de sostenibilitat i respecte pel medi ambient.
Unes directrius que han fet que Mollet hagi estat reconeguda per la Comissió Europea amb el guardó European Green Leaf l’any 2015 i, recentment, pel Govern espanyol, com la millor ciutat de l’Estat en eficiència energètica l’any 2017.

Què és el “Fem dissabte”?
Actuar de forma intensiva en la neteja d’una zona concreta o d’un barri del municipi.
Es fa cada dissabte amb més mitjans dels habituals.

Què fem amb els mobles o trastos vells per llençar?
· Portar-los a la Deixalleria de Can Ros. Av. del Tir Olímpic, s/n. 93 597 00 14
· Trucar al telèfon gratuït de recollida: 900 720 648
· Comunicar la incidència a molletmesnet.molletvalles.cat

Nova APP de Gestió
d’incidències
a la Via Pública
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ALPINISME DESPRÉS DEL BROAD PEAK, EL PARETÀ HA ASSOLIT EL SEGON CIM MÉS ALT DEL MÓN

Sergi Mingote corona el K2, el
segon 8.000 en una setmana
sm

PARETS. Es va proposar fer allò

que mai s'havia aconseguit i, quan
fa poc més d'un mes que va agafar
un avió cap el Pakistan, ja ha complert el 33% del repte. I encara té
per davant 10 mesos per assolir el
tant per cent restant. Sergi Mingote va arribar dilluns, just una setmana després de coronar el Broad
Peak (8.051 metres), al cim de la
segona muntanya més alta del
món: el K2 (8.611 m). D'aquesta
manera, es converteix en el setè
alpinista que aconsegueix fer
aquests dos cims en la mateixa
temporada sense oxigen artificial.
L'últim que ho va assolir va ser
el búlgar Boyan Petrov el 2014.
"Vull dedicar aquest cim al K2
a l’Albert Busquets, un jove de
Parets del Vallès que va perdre
la vida fa molt poc temps fent
el que més li agradava: pujar
muntanyes. Va per tu, Albert",
va escriure el paretà un cop arribat al camp d'alçada.
El paretà va voler avançar l'intent de cim, en principi previst
per principis d'agost, en veure's
capacitat físicament i mentalment
i aprofitant la finestra de bon
temps que va haver-hi aquesta
setmana. Mingote va fer l'ascens
acompanyat d'Ali, el seu sherpa,
qui es va quedar a només 90 metres de coronar el K2 (el que su-

EL REPTE
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 (8.051 m), el Manaslu
(8.156 m) i el Lhotse (8.516 m).

DIARI D'UN ALPINISTA
l 19 DE JULIOL Avanço l'atac

Sento excitació en escriure-us. El
que havia de ser una setmana plàcida i relaxada al camp base del Broad
Peak, no ho serà. He decidit sortir
demà cap al cim del K2! La decisió
no ha estat fàcil, però em sento fort
i confiat per intentar el cim el 23 de
juliol. No estic recuperat del tot del
meu primer 8.000 d'aquest repte,
aconseguit només fa tres dies, però
sí ho estic suficient com per intentar-ho.

l 20 DE JULIOL Arribo al camp 2
JA EN VAN DOS El K2 se suma al Broad Peak aconseguit fa una setmana
posa uns 45 minuts de trajecte).
Hores abans que l'Ali i en Mingote
passessin per allà, un alpinista japonès va perdre la vida al Coll de
l'Ampolla, una zona de gel penjant
molt perillosa en què una relliscada és mortal situada a 400 metres
del cim. És la segona mort que té
lloc en aquesta muntanya durant
el mes de juliol, quan també hi ha
mort un alpinista canadenc.
Però el moment més perillós
Mingote el va viure durant el des-

cens cap el C4: "A la baixada l'Ali i
jo hem viscut una odissea. Hem
estat quatre hores perduts buscant el C4. Ha sigut un dels pocs
moments de la meva vida en què
he pensat que tot s’acabava".
Per sort, van poder arribar al destí desitjat abans que el mal temps
posés en perill les seves vides. "El
3x2x8000 no podia començar
de millor manera. L’àguila ha
tornat a volar de nou", deia Mingote. sergi escudero

Són les quatre de la matinada i l’Ali i
jo ens decidim a sortir del camp base
del Broad Peak en direcció al C2 del
K2. És una primera decisió delicada
perquè són més de 1.600 metres de
desnivell i, això, a aquestes alçades
de l’expedició és un bon esforç. Finalment arribem al C2 després de
dotze hores de ruta. Travessar el
glaciar trencat ha sigut més perillós
del que pensàvem. La nit al C2, situat a 6.800 metres d’alçada, ha estat
reparadora. Els últims metres d’ascensió d’avui, passant per la vertical
Chimenea House, m’han fet pensar
en la gran envergadura d’aquesta
muntanya.

l 21 DE JULIOL La Piràmide Negra

Trajecte de nou hores i una bona
dosis d’Esperó dels Abruzzos per
arribar al C3, situat a 7.300 metres.
De nou estem ben sols i en el meu
interior em recórre la satisfacció de
saber que l’Ali i jo estem ascendint el
K2 sense oxigen embotellat. Els meus

Per Sergi Mingote
somnis d’aquesta nit van destinats
a la Piràmide Negra, la gran zona
rocosa que tant ens ha fet patir.

l 22 i 23 DE JULIOL Fent cim

Estem al C4 molt cansats. A més de
l’alçada, el canvi de temps és evident
i durant tot el dia la neu ha estat la
nostra companya. L’Ali no està fi i em
planteja baixar. Comencen els dubtes. L’equip japonès, que ha arribat
al cim amb oxigen embotellat, està
de baixada però amb problemes.
Estem parlant amb el cap de l’expedició nipona. Les seves paraules ens
preocupen i ens demana el walkie.
Un company seu ha caigut en el Coll
de l’Ampolla. No ha mort, però no
se’l pot rescatar.
S'incrementa el vent i, ara sí, ja no
hi ha ningú a la muntanya. L'Ali segueix sense tenir-ho clar. Són les 21
h i sortim cap el cim. A les 3.30 h arribo al Coll de l'Ampolla. El meu cap
pensa en el japonès que es quedarà
allà per sempre.
La neu cada vegada és més intensa. La sensació de soledat és màxima. Em dic que seré capaç malgrat
que la capa de neu cada vegada és
més profunda. Me l’estic jugant, ho
sé, en sóc conscient, però la vida és
això. La meva vida és això.
Són les 9 del matí i han estat 13 hores d’un intens ascens. Llavors veig
a 20 metres, al final d’una aresta, un
petit tòtem amb banderes d’oració
tibetana congelades, una estaca i
una ampolla d’oxigen. I arribo al cim!!!
Tant d'esforç, tants somnis. No puc
esperar a l'Ali. He de baixar d'aquí ja.

ESPORTS
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NATACIÓ I Aigües obertes VA SER SEGON A TORREDEMBARRA I QUART A LA PINEDA

NATACIÓ

PATINATGE ARTÍSTIC

Sergio Torres: "El meu repte
és guanyar la Triple Corona"

Albert Cabezuelo,
5è i 6è d'Espanya

Paula Román,
campiona catalana

Albert Cabezuelo, del CN Parets,
va ser 5è als 400 estils i 6è als 200
estils en el campionat d'Espanya
de natació aleví disputat a Sabadell. A més, va ser 16è als 200 papallona i 24è als 200 lliures. Norma Rodríguez va ser 21a als 100
lliures i 30a als 200 lliures.

Paula Román , veïna de la Llagosta, és la nova campiona de Catalunya de patinatge artístic en
categoria aleví en la modalitat de
lliure individual. La competició es
va disputar a Igualada el passat
cap de setmana. Román és patinadora del CPA Ripollet.

sergi escudero

EL NEDADOR MOLLETÀ Té només 22 anys i molt de futur
MOLLET. Sergio Torres (Mollet,

1996) va començar a nedar en
piscina al Club Natació Parets.
Però, allà, amb 12 anys un entrenador el va incitar a provar
un parell de travesses. Els resultats van ser bons i cada cop van
anar sent més prioritàries que les
proves en piscina. Tant, que des
de fa dos anys Torres ja dedica
gairebé tot el seu calendari a les
travesses. "En aigües obertes
no és tan important la tècnica
com en la piscina. En canvi, són
molt rellevants l'experiència,

l'orientació o saber quan has
de canviar el ritme", explica
Torres, qui entrena tres hores
diàries de dilluns a divendres i
ho compagina amb la carrera de
Dret que està finalitzant.
Aquest cap de setmana ha sigut
segon en una travessa de 2 km
a Torredembarra i quart en una
altra de la mateixa distància a Pineda de Mar. Però enguany es va
marcar en vermell tres travesses:
la Batalla de Rande, l'UltraEbre i
la Triple Corona. A la primera va
quedar segon (l'any passat la va

guanyar), a la segona va quedar
primer amb rècord de la prova
inclòs i l'última la disputarà al
setembre. La Triple Corona és un
conjunt de tres proves que es disputen en tres anys. Enguany toca
la primera, que consistirà en una
travessa de 15 km entre les Illes
Cíes i la platja de Ribeira (Baiona). "L'any passat el metge em
va obligar a abandonar aquesta
prova per hipotèrmia. Llavors
vaig prometre a la meva nòvia
i a mi mateix que aquest any la
guanyaria. I l'objectiu és vèncer també en les altres dues els
anys següents". Torres participa
en proves amb seu a l'Estat espanyol perquè no té patrocinadors que
li permetin pagar-se competir també a Itàlia o Grècia. De fet, no sap
si podrà anar a Dubai el novembre,
on es disputarà l'OceanMan Mundial per al qual es va classificar a la
travessa de Tabarca. s.escudero

HOQUEI PATINS ÉS L'ENTRENADOR DEL MOLLET HC

Paco González guanya l'europeu d'hoquei
patins com a tècnic de la selecció estatal
Paco González, director tècnic i entrenador de l'equip sènior masculí
del Mollet HC es va proclamar diumenge campió d'Europa d'hoquei patins formant part de l'staff tècnic de la selecció espanyola. Espanya va
guanyar per 6 a 3 a Portugal en la final disputada a la Corunya, selecció
que també va vèncer l'any passat en la final del Mundial.

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

è

Av. Burgos, 29 1ª planta
Mollet del Vallès

Tel. 93 570 73 09
www.bufetespanol.com
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CULTURA

Summerfoc amb Ball de Diables de Mollet

Guateque a Montornès Nord

El Ball de Diables de Mollet organitzarà dissabte (de 18 h a 0 h) el
Summerfoc. Es tracta d'un esdeveniment inclòs en les celebracions del 35è
aniversari del Ball de Diables, en què hi haurà una mostra de vestits i de
màscares, així com una festa amb escuma i els dj Bits-Tek, Rusiky i Rambla.
També hi haurà servei de bar. Tot plegat tindrà lloc al Parc de Can Mulà.

Divendres (20 h), la Comissió de Convivència de
Montornès Nord muntarà un guateque remember
dels anys 60 i 70. L'activitat, que tindrà lloc a
la plaça del Poble, és gratuïta i és la darrera
del programa d'esdeveniments de la comissió.

FESTIVAL HI HAURÀ 18 ESPECTACLES DE CLOWN, TITELLES, CIRC, MÚSICA I MÀGIA ENTRE EL 30 D'AGOST I L'1 DE SETEMBRE

L'Arlequí redueix el format i aposta
per potenciar el vessant social
El Sociosanitari i la Unitat Terapèutica del Centre Educatiu Els Til·lers acolliran un cabaret
MARIONA RABASA

S.C.

PRESENTACIÓ Mariona Rabasa, Rosa López (Casal Cultural) i Pau Segalés

CARTELL

MOLLET. Del 30 d'agost a l'1 de setembre Escena Mollet muntarà la
tercera edició del Festival Artístic
Internacional L'Arlequí, que comptarà amb actuacions de clown, titelles, circ, música i màgia. Dilluns es
va presentar el cartell i el programa
d'enguany en un acte al Jardinet.
El director artístic, Pau Segalés
–també president d'Escena Mollet–
va afirmar que la "reducció de format" és el principal canvi. "En la
primera edició comptàvem amb
42 espectacles, en la segona n'hi
havia 28 i en aquesta tercera, 18.
Hem reduït espectacles, però

lunya i El Jardinet. Es redueix així
dos emplaçaments: Les Pruneres i
la plaça Europa. "També fem que
cada companyia faci menys funcions per dia i ho concentrem
tot en dos dies, tot i que el festival en durarà tres", va explicar el
director. "Aquesta decisió l'hem
pres amb la voluntat d'enfortir
cada espectacle i congregar el
màxim de públic possible en el
mínim d'espais", va assegurar.

pensem que és una manera de
fer-nos més forts", va assegurar.
En total hi haurà nou companyies,
de les quals set són internacionals
–Japó, Brasil, dues de França, dues
de l'Argentina i una de més pròxima, de Sant Boi– i dues són molletanes –el Doctor Bombolla, que
també forma part de l'entitat Escena Mollet, i Black Clap–. Pel que fa
als espectacles, tres seran solidaris,
n'hi haurà dos itinerants i 11 es podran gaudir al carrer.
I quant a les localitzacions, el
festival tindrà lloc en tres espais: la
plaça Prat de la Riba, la plaça Cata-

Fer arribar la cultura a tot arreu

Mariona Rabasa, dissenyadora
del cartell i encarregada de la co-

municació del festival, va explicar
que enguany també s'ha optat per
"enfortir el vessant social i solidari". I s'ha fet incorporant "un
programa paral·lel d'activitats
en equipaments públics de la
ciutat dedicats a la diversitat
funcional, a l'atenció sanitària
i a l'atenció de menors en risc
d'exclusió". Dijous (12 h) es farà
un cabaret a l'Hospital Sociosanitari i divendres (12 h) serà a
la Unitat Terapèutica del Centre
Educatiu Els Til·lers. "Creiem
molt important portar els espectacles allà on normalment
no arriben. Potser quan acabi
aquesta edició planejarem més
coses en aquest sentit", va assegurar Rabasa.
Com cada any, el festival també
comptarà amb un espectacle solidari. Serà el cabaret de cloenda
de dissabte (23 h), en què els artistes que hauran actuat durant
el festival tornaran a fer petits
números al Jardinet. En acabar, es
passarà una gorra entre el públic
i els diners que es recullin es destinaran a l'ONG Pro Activa Open
Arms. Serà un cabaret dinamitzat
pel Pau i la Mariona, amb diverses
sorpreses que no hi havia en les
altres dues edicions. s.carrillo

MÚSICA

Els montornesencs
Lost Inside i Etapa
Reina actuen a
la plaça Joan Miró
MONTORNÈS. La plaça Joan Miró
acollirà dissabte els concerts de
dues bandes locals: Lost Inside i
Etapa Reina. Els primers són un
grup de post-hardcore/rock format per Miguel, Toni i Jordi, que
el 2008 van treure el primer disc
–The End– el 2013 va ser el segon –Through the storm and fire– i
enguany han presentat el single
Alter-ego. Els segons, per la seva
banda, van ajuntar-se a finals del
2017 per muntar aquest recent
grup de rock alternatiu. L'esdeveniment és organitzat per l'Associació de Músics Masferrer, amb la
col·laboració de la Colla de Drac i
Diables de Montornès.

Concurs de foto
d'estiu a instagram
MARTORELLES.

La
biblioteca
Montserrat Roig ha convocat la
nova edició del concurs Fotolectura per a l'estiu. Per concursar
s'haurà de publicar una fotografia de lectura d’estiu al compte
propi d'instagram amb l’etiqueta
#fotolectura18. L'objectiu és que
el certamen també serveixi per
recomanar lectures entre els internautes. El termini de publicació
acabarà al 3 de setembre de 2018
i la millor fotografia s’endurà un
lot de llibres.
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GRESQUES D'ESTIU EL TRIBUT A QUEEN I LA SELVATANA SERAN DUES PROPOSTES D'UN PROGRAMA QUE CONSOLIDA EL MODEL DE L'ANY PASSAT I ELS ACTES FAMILIARS

Martorelles
planteja una
festa major de
"qualitat i segura"

l.o.

pectacles tindran com a plat fort
el concert tribut a Queen, amb
Momo. També s'aposta per l'humor amb el muntatge Jobs, i el circ
amb The Flamingos.
Pel que fa a l'escenari jove del polígon, enguany hi haurà dues nits de
concerts i dues nits de discomòbil.
Entre altres, els grups que pujaran
a l'escenari seran Sabor de Gràcia,
Tapeo Sound System, Tayo –divendres– i el tribut a Los Delincuentes,
amb Garrapateros, Bemba Saoco i
Amigos de lo Ajeno –dissabte–.

L'Ajuntament incrementa el pressupost fins
als 95.500 euros, un 17% més que el 2017
MARTORELLES. L'Ajuntament de

Martorelles ha presentat el cartell
i la programació de la festa major
que es viurà el cap de setmana del
8 a l'11 de setembre. Enguany, la
programació vol consolidar el model de l'any passat amb el foment
de les activitats familiars i mantenint l'Envelat i Carrencà com a
centre neuràlgic de la festa. Aquest
any, a més, l'Ajuntament ha incrementat un 17% el pressupost destinat a la festa, que ha passat dels
79.000 euros de l'edició de 2017
als 95.500 euros d'enguany. "Ens

vam adonar que si volíem portar grups de qualitat havíem de
pujar el catxet i a més tots els
elements per fer que sigui una
festa segura també encareixen
el cost", apunta l'alcalde, Marc
Candela, qui assenyala que l'increment de cost ha estat progressiu
els darrers anys i que ara "la festa
està ben dotada".

Espectacles i concerts
La festa d'enguany manté l'Envelat de Carrencà com a centre
neuràlgic de la festa. Allà els es-

Per a tota la família

Els gegants, protagonistes del cartell
La manresana de 24 anys i graduada en enginyeria de la UPC de Terrassa
Laura Clemente ha estat la guanyadora del concurs de cartells, que ha
rebut 29 propostes. Els gegants Pau i Caterina han inspirat la imatge,
que ha estat triada "pels colors –que fan festa–, l'aparició de patrimoni
local com els gegants i la qualitat tècnica", explica Candela. A més, el
programa també recrea els capgrossos de la colla gegantera local
que fa uns anys estan cedits a entitats del poble. "D'aquesta manera
les associacions també hi estan representades", diu l'alcalde.

El públic infantil és un dels col·
lectius més tinguts en compte. Enguany, el programa ha inclòs actes
proposats des del Consell d'Infants de la població. Entre moltes
altres activitats, la festa tornarà a
comptar amb el tobogan aquàtic,
amb la holi –que passarà a horari
matinal– i tindrà com a plat fort
musical el concert de la popular
Dàmaris Gelabert.
Les colles –Superbebientes,
Ceda el Vaso i Los Iluminaos– i
les entitats locals com la UCAM,
Llamps i Trons, entre d'altres–
continuaran sent part important
de la gresca amb nombroses activitats. laura ortiz

32

dv, 27 juliol 2018

FESTA MAJOR QUATRE DIES I MÉS DE 40 ACTIVITATS PER DAVANT
ona cervera

PARC DE LA PAU Per primer cop, es va canviar la localització

Sant Fost es pinta de festa
SANT FOST. La primera pintada de

guixos al parc de la Pau, després de
17 edicions al carrer Sant Isidre, va
engegar les activitats de la setmana prèvia de la festa major de Sant
Fost. Aquest divendres, però, ja
engegarà la gresca definitivament

amb la diada castellera, el pregó,
el correfoc i el castell de focs artificials. Una festa que arribarà fins
dilluns a la nit amb la mascletà de
final de festa des de L’Ateneu, i més
d'una quarantena d'activitats en
aquests quatre dies.

Padrins i fillols fan castells a Gallecs

ona cervera

LA COMISSIÓ DE FESTES ULTIMA EL PROGRAMA DE LA GRESCA D'ESTIU, DEL 14 AL 17 DE SETEMBRE

Mon Mas i Mercè Rubí,
pregoneres de Montornès
MONTORNÈS. Les contacontes
Mercè Rubí i Mon Mas seran les
encarregades de fer el pregó de
la festa major en homenatge al
50è aniversari de la Biblioteca de
Montornès. Del 14 al 17, la població celebrarà la seva festa grossa
amb una programació que, enguany, incrementa les activitats
per al públic familiar.
Aquest dilluns s'ha difós per
les xarxes socials el vídeo en
què aquestes dues conegudes
contacontes expliquen la seva
participació en l'inici de la festa.
Tant Mercè Rubí com Mon Mas
dinamitzen des de fa anys les ac-

Festival de guitarra dedicat a Muela
ona cervera

El Monaguillo i Mojinos,
caps de cartell a la Llagosta
seran els principals protagonistes
de la festa major de la Llagosta,
que se celebrarà del 6 a l'11 de
setembre. Amb el Sevilla al capdavant, i també amb la presència
del guitarrista llagostenc Chicho
Artero, la banda farà el pregó des
del balcó de l'Ajuntament i actuarà a l'espai de concerts del Centre
Cultural, dissabte.
La música també anirà a càrrec
de Killing the Summer –festa de
djs amb música electrònica–, divendres; el grup de versions Los
80 Principales, diumenge; i Retro
party vol. 3 –festa de dj amb música dels anys 90– i The Bon Scott
Band –un tribut a AC/DC–, dilluns.
També hi haurà les orquestres
Cadillac (dissabte), Swing Latino

EL TEMPS
divendres 27

dissabte 28

Uns quaranta alumnes del mestre Paco Garfia van actuar dissabte al 13è Festival
de Guitarra de la Llagosta, que va organitzar la Unión Musical La Flamenca, i que
va omplir el Centre Cultural. Aquesta edició es va dedicar a Jesús Muela, veí de la
Llagosta aficionat al flamenc que va morir el passat 23 de desembre. la llagosta

La ballarina
molletana Núria
Guiu actuarà a
la Fira de Tàrrega

L'HUMORISTA PROTAGONITZARÀ L'ESPECTACLE DE FI DE FESTA

LA LLAGOSTA. Els Mojinos Escozíos

Els Castellers de Mollet i els seus fillols (Manyacs de Parets) van protagonitzar
la diada castellera de la festa major de Gallecs. Els primers van fer dos castells
de 7 –3d7 i 4d7– i un de 6 –5d6–, i els paretans van fer tres castells de 6
–3d6, 3d6a i 4d6–. També hi van participar els Nyerros de la Plana. gallecs

tivitats dedicades als contes que
es desenvolupen a la Biblioteca i
altres propostes com la marató de
contes que es fa per Sant Jordi.
A banda de l'aniversari de la
biblioteca, la festa també arriba
amb una altra efemèride important: els 30 anys de la Cremada de
l'Ajuntament a càrrec de la Colla
de Diables. Pel que fa al gruix de
la programació de la festa major,
que la comissió de festes està ultimant, enguany s'incrementaran
les activitats per al públic familiar. A més de la Moguda Panda
del dia 15, el programa incorpora
un concert a càrrec de Heavy per

diumenge 29

per

(diumenge) i Tropikana (dilluns).
Pel que fa a l'escena teatral, el
còmic Jordi LP portarà el seu darrer espectacle d'humor a la plaça
d'Antoni Baqué, dilluns; i la companyia llagostenca Nanocosmos
Teatre farà l'obra Spot –que van
estrenar a l'abril– al Centre Cultural, també dilluns.
Finalment, les celebracions es
tancaran el dimarts 11 de setembre amb l'espectacle de fi de festa
a càrrec dels humoristes El Monaguillo i Miguel Ángel Marín i la presentadora Elisabet Carnicé, a l'espai de concerts del Centre Cultural.
A la festa tampoc no hi faltaran
les activitats més populars, com
són la cercavila dels gegants locals,
la paella de la Murga o el correfoc
de Les Llagostes de l'Avern.

Felip Comas

Cel serè al matí i més
núvols a la tarda, de tipus
alt, que enteranyinaran el
cel però que no impediran
la calor canicular.
Núvols alts que desfilaran durant el dia, apareixent i desapareixent, amb
valors termomètrics que
baixaran un xic.
Tornarà a pujar la temperatura, amb calor canicular, pròpia de l’època.
Serà un dia més assolellat
que els anteriors.

Xics, el diumenge 16, i El laberint,
una instal·lació on perdre's amb la
canalla i passar una bona estona
el dilluns 17.
L'humor reivindicatiu també
tindrà veu pròpia amb l'actuació
de tres reconegudes monologuistes: Patricia Galván, Eva Cabezas i
Sil de Castro, la nit del 16 a la plaça de Pau Picasso.
Els concerts vindran de la mà
d'El Niño de la Hipoteca i dj, Tapeo Sound System, La Loca Histeria, Raggatunning i Los Mil
hombres. La música local estarà
representada per Proyecto Píharo
i Etapa Reina.
Durant la festa s'insistirà en el
missatge No és No per evitar les
actituds sexistes i s’intensificarà
la campanya Hidrata’t per un consum responsable de l'alcohol.

MOLLET. L'edició d'enguany de la
Fira de Tàrrega comptarà amb les
actuacions de la ballarina molletana Núria Guiu, que interpretarà la
seva obra Likes. Serà els dies 7 (21
h) i 8 (11 h) de setembre al poliesportiu municipal.
Es tracta d'un espectacle que
combina la dansa i el teatre, que fa
una reflexió sobre dos fenòmens
molt populars a YouTube: el cover dance i els tutorials i vídeos
sobre les diferents tècniques de
ioga. L’artista aborda el públic amb
un discurs sobre el valor social
d’un like a la societat digital, amb
un treball que sorprèn per la seva
claredat discursiva i per una gran
qualitat tècnica. En resum, una mirada fresca i coreogràfica sobre la
presència del cos en l’era digital.

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)

DIJOUS, 19

30ºC

20ºC

28ºC

-

29 km/h SE

DIVENDRES, 20

31ºC

20ºC

28ºC

-

24 km/h SE

DISSABTE, 21

29ºC

22ºC

26ºC

-

35 km/h W

DIUMENGE, 22

27ºC

22ºC

25ºC

3,6

DILLUNS, 23

30ºC

18ºC

29ºC

-

DIMARTS, 24

31ºC

22ºC

27ºC

DIMECRES, 25

32ºC

20ºC

31ºC

inap.
-

Cop màx. vent

29 km/h SSW
27 km/h SE
27 km/h SE
26 km/h SE
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SUGGERIMENT
GASTRONÒMIC

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

Pizza Mexicana

Tomàquet, vedella picada, blat de moro,
olives, pebrot i formatge emmental
Si us agraden les pizzes picants a
LA TOMATE MAGIQUE n’hi trobareu una bona selecció. Una de les
més saboroses i tradicionals és la
Mexicana, una combinació extraordinària dels ingredients que
sempre tenen més bona acceptació: tomàquet, olives, vedella picada, blat de moro, pebrot i formatge
emmental. Tot el sabor de Mèxic

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

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 GAIREBÉ UNA VUITANTENA D'ACTES FARCEIXEN EL PROGRAMA FESTIU D'ENGUANY QUE TÉ EL PATRIMONI CULTURAL LOCAL COM A EIX TEMÀTIC

La festa major, patrimoni paretà
a punt per fer esclatar la gresca
Després d'uns caps de setmana
per escalfar motors, finalment
arriben les dates esperades de
festa major. Del 27 al 30 de juliol,
Parets serà presa per la disbauxa
i la gresca, amb una programació
festiva amb entitats, Ajuntament i
veïns implicats, que compta amb
gairebé una vuitantena d'actes
per a tots els públics. Tradició,
música, arts escèniques es repartiran pels diferents escenaris de la
festa que tornaran a tenir el parc
de la Linera i la plaça de la Vila
com a centres neuràlgics.
La 19a Nit del Teatre al Carrer,
la 23a Festa de la Pedra del Diable,
les nits de concerts al parc de la
Linera, el tobogan inflable Splash
Slide, el castell de focs davant
del pavelló, i una nova edició del
Talent Parets seran alguns dels
al·licients de la festa.

Infants pregoners

El toc d'inici de divendres a les 19
h amb l'entrada de les figures de
Parets a la plaça de la Vila donarà
el tret de sortida a la festa oficial,
que s'obrirà amb el pregó, que
enguany anirà a càrrec del Consell
d'Infants de Parets. Els menuts
del municipi tornaran a tenir
un paper important en aquesta
festa en el disseny de la qual han
participat de forma activa amb

Campanyes
contra l'incivisme
i les agressions
sexistes
arxiu

ELEMENTS LOCALS L'església, els gegants i la festa de la Pedra del Diable, mostres del patrimoni paretà
diverses propostes al programa
festiu. Així, entre d'altres, a iniciativa del Consell d'Infants s'han
inclòs o mantingut actes com el
tobogan inflable d'aigua al carrer
Monistrol –una de les atraccions
que més trimofa darrerament en
les festes majors baixvallesanes–;
el Sarau d'aigua a l'escola Lluís
Piquer; la sessió de cinema a la
fresca amb l'oscaritzada Coco, o la
gimcana Atrapa la bandera, que es

farà diumenge entre el parc de la
Linera i els carrers del Barri Antic.

Patrimoni, protagonista

Amb motiu de l'Any Europeu del
Patrimoni Cultural, la festa major
d'enguany posarà una especial
atenció al patrimoni paretà. Una
mostra evident ha estat la temàtica per al disseny de la festa major, que enguany ha estat obra de
Víctor Martínez Peñalba, de Pa-

lau-solità i Plegamans. Altres activitats que tindran com a referent
el patrimoni seran el guarniment
de carrers i el concurs de fotografia, que enguany recollirà imatges del patrimoni arquitectònic,
el patrimoni cultural immaterial
com poden ser diables, gegants,
castellers...), expressions culturals
com la cuina i la gastronomia local
i altres béns i valors culturals de
Parets. i

Enguany, i després de les queixes per l'incivisme que pateixen
sobretot els veïns de l'entorn de
la Linera durant la festa major,
l'Ajuntament de Parets i el Consell
de Joves de Parets han decidit posar en marxa una campanya amb
la difusió mems que advoquin pel
respecte, la convivència ciutadana
i contra l’incivisme. Un mem és una
imatge humorística que s’escampa
per les xarxes socials i és imitada
i compartida per un gran nombre
de persones. Per fer els mems, elaborats alguns pels joves i d'altres
per l'Ajuntament, s’ha tingut en
compte la tipologia dels diferents
actes incívics que es poden trobar
durant la festa com el consum d’alcohol i de drogues, les baralles al
carrer, les pixades i defecacions a
la via pública, o els sorolls.
D'altra banda, un any més,
l'Ajuntament seguirà fomentant
la campanya No és no contra les
agressions sexistes. A banda del
punt d'informació i assessorament durant la festa, que es va
posar en marxa l'any passat, la
novetat d'enguany és la posada
en funcionament de les parades a
demanda del bus nocturn gratuït.
Durant la festa, les dones podran
demanar al responsable de seguretat del bus que el vehicle s'aturi
en parades intermèdies en horari
nocturn. i
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FESTA MAJOR
ARTS ESCÈNIQUES LA TROBADA BARREJA PROPOSTES INTERNACIONALS AMB LA REPRESENTACIÓ DE LA HISTÒRIA DE LA PEDRA DEL DIABLE

La Nit del Teatre al
Carrer arriba ja als
19 anys d'història
La Nit de Teatre al Carrer arriba ja
a la seva 19a edició. I un cop més, la
Festa de la Pedra del Diable tornarà a ser l’acte més destacat en una
jornada que a més de teatre, tindrà
també música, titelles i humor.
Serà com sempre la primera nit de
la festa major, la del divendres.
Tot començarà a les 18.30 h
amb una batucada de sambareagge, un estil procedent de Salvador
de Bahia (Brasil) a càrrec del grup
Batala Barcelona, i que anirà fent

d’enllaç entre els diversos espectacles. Després, a partir de les 19
h, toc d’inici de la festa i pregó des
del balcó de l’Ajuntament, que
enguany faran les nens i nenes
del Consell d’Infants. En acabat i
encara a la plaça de la Vila, espectacle de titelles de Mr. Barti, àlies
de l’artista macedoni Alex Mihailovski, resident a Dinamarca.
A les 20.45 h els actes ja es traslladaran al carrer de La Fàbrica
amb Ni cap ni peus, espectacle en

arxiu

Patrimoni immaterial

HISTÒRIA D'AMOR DEL
MARCEL I L'ELISENDA

NOCTURN El foc és un dels elements de la festa de la Pedra del Diable
clau de circ i humor de la companyia Circ Vermut.

23a Festa de la Pedra del Diable

A les 22 h arribarà un dels moments centrals de la nit, la Festa

de la Pedra del Diable, que arriba
a la 23a edició amb la participació
de les colles de Gegants, Grallers i
Bestiari, Diables i Ball de Gitanes.
Com que es preveu que sigui un
dels moments més multitudinaris
i que atreu més visitants de tot arreu a la plaça de la Vila, ja des de
l'any passat la funció també es pot
seguir al parc de La Linera amb
una pantalla a l’escenari principal. Una emissió que es podrà
seguir també a través d’Internet
a l'adreça http://www.parets.cat/
festa-pedra-del-diable-2018.
A les 23 h, a l’escenari de la xemeneia del parc, Mrs. Brownie
oferirà un espectacle de titelles
musical. Paral·lelament, l’esce-

La història, que es representa la nit de
divendres a la plaça de la Vila, es remunta a la guerra de Successió, quan
els francesos van arrassar el poble.
Per reparar l’església es va contractar l’arquitecte Marcel, qui s’enamora
de l’Elisenda, la pubilla de Can Serra. A
en Marcel, per tancar la volta de la nau
central, només li manca una pedra que
no aconsegueix. Aleshores en Llucifer li ofereix la pedra a canvi de la seva
ànima, però gràcies a la intercessió de
l’Elisenda, se salva l’ànima del Manel,
qui renuncia al roc i el deixa a l’actual
Pedra del Diable de Parets.

nari de l’Escola de Música acollirà Nàufrags, un espectacle de la
companyia La Industrial Teatrera
que barreja teatre visual amb teatre de clown. Ja passada la mitjanit, Guillem Albà i la Marabunta
tancaran la nit amb Marabunta,
un espectacle que inclou des de
música en directe fins a gags humorístics, passant pel cabaret.
La nit continuarà a partir de la
1.30 h de la matinada amb concerts a La Linera.

ESPORTS LA MILLA POPULAR ARRIBA A L'ONZENA EDICIÓ

Atletisme, tennis taula i
4x4, propostes esportives
Per festa major no tot és música,
ball i tradició. Els més esportistes
també trobaran algunes propostes, la majoria de les quals s'han
convertit en clàssics del programa. Dissabte serà el dia esportiu
per excel·lència, que començarà
amb la 12a edició del torneig de
festa major de tennis taula per a
no federats, organitzat per Tennis
Taula Parets, que es farà al pavelló Joaquim Rodríguez.
Poc després (9.30 h), començarà al circuit de BMX la 16a edició
del circuit 4x4, que com és habitual organitza el Club Pura Vida 4x4.

A més, a les 19.30 h es farà la presentació del primer Desafiament
Survival Roco 4x4 Marroc.
També dissabte, a partir de les
19 h es disputarà l'11a milla popular d'atletisme de festa major,
que sortirà de l'avinguda Francesc
Macià i que farà un recorregut pel
nucli urbà. La cursa de la milla tindrà tres categories: la de més de
16 anys (1.609 metres) –nascuts a
partir de 2002–; la de 10 a 15 anys
(1.609 metres) –nascuts entre el
2003 i el 2008–; i la de 0 a 9 anys
(minimilla de 300 metres) –nascuts entre el 2009 i el 2018.
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FESTA MAJOR
MÚSICA ELS CONCERTS ES REPARTIRAN ENTRE ELS DOS ESCENARIS HABITUALS: EL PARC DE LA LINERA I LA PLAÇA DE LA VILA

JUVENIL

Prop d’una vintena de propostes
musicals adreçades a tots els públics
arxiu

A LA PLAÇA DE LA VILA La Maravella torna a posar la música de ball
La música tornarà a ser protagonista de la festa major de Parets
amb prop d’una vintena de concerts. Això comptant només les
principals propostes dels dos escenaris habituals: el del parc de La
Linera per al públic més jove, i el
de la plaça de la Vila per als gustos
més clàssics.
La Linera serà de nou el lloc
més concorregut fins ben entrada la matinada. Divendres, a partir de la 1.30 h, un cop acabada la
Nit del Teatre, serà el torn de la
música alternativa de Mascarats,
un dels grups catalans revelació
de la temporada. Més tard, a les 3
h, prendran el relleu els sabadellencs Ovella Xao i la seva mescla
de rumba, reggae i ska.

Bandes conegudes pel públic

Dissabte serà el torn de dues formacions ja habituals: l'orquestra
Apache (23.15 h) i La banda del
coche rojo (2.30 h), amb les seves
versions més de rock clàssic en
el primer cas, i més dels darrers

èxits, en el segon.
Diumenge, els paretans Illa
Carolina, nom ja consolidat dins
l’escena independent catalana,
presentaran el seu tercer disc
Bellavista, una de les cançons del
qual, Som feliços, ha estat inclosa
al disc de les cançons de l’estiu de
TV3. Serà a les 23 h.

La programació combina
novetats com Mascarats,
habituals com la Maravella i
Hotel Cochambre, i grups
locals com Illa Carolina

En acabat, arriba un altre clàssic
de les festes per als més joves: el
Vaparir Tour de ràdio Flaixback,
amb Carles Pérez, Dídac Tomàs,
Andreu Presas i el Gran Germán.
Abans, en horari diürn (13 h),
també tindrà lloc un altre clàssic de La Linera: el concert-vermut, que enguany compta amb la

arxiu

A LA LINERA Els incombustibles Hotel Cochambre portaran humor i versions
Stromboli Jazz Band.
Dilluns, tancaran la festa els joves grups locals Urban Collective i
Friday Mood (22.30 h.) i els ja habituals Hotel Cochambre (00.30),
que tornaran a portar les versions
des del seu hotel ple d'estrelles de
la música de tots els temps.

L'oferta a la plaça de la Vila

En el cas de la plaça de la Vila, un
cop més acollirà una oferta més
clàssica i menys noctàmbula. A
part de la final del Talent Parets
del diumenge, també oferirà els
concerts de tarda i nit de la orquestra La Nova Blanes (dissabte
a les 20.15 h i a les 23.30 h, respectivament. I l’habitual fi de festa amb l’Orquestra Maravella (dilluns a les 20.30 h i a les 23.15 h).
Diumenge a les 20.15 serà el
moment per a les sardanes amb
l'audició de la Cobla Sant Jordi-Ciutat de Barcelona, amb balls
d’exhibició de Sardana Riallera.
Tots els actes, com sempre, són
gratuïts.

Els joves proposen
un 'paintball' i una
acolorida festa holi
amb música de dj
A banda de la seva participació en
la creació de mems per a la campanya contra l'incivisme, el Consell de Joves de Parets també s'ha
implicat en l'elaboració del programa festiu, en què han inclòs diverses propostes. La primera és el
paintball que es farà a l'Escola Lluís Piquer aquest divendres (18 h).
La segona serà dilluns amb la Holi
fest que organitzarà el CEM Maria
Grever (19.15 h). La festa dels colors es farà al parc de La Linera i
comptarà també amb la música
dels dj Suicide Tendences, D3nnis
i Dani Romero.
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Ens movem per tu
PROMOCIÓ DE LA SALUT

Vídeos sobre promoció i prevenció de la salut
La Fundació Sanitària Mollet (FSM) ofereix un seguit de
càpsules audiovisuals sobre prevenció i símptomes de
diferents patologies, hàbits saludables, exercicis de rehabilitació, consells especíﬁcs per a infants, entre d’altres.
Aquests vídeos, realitzats en col·laboració amb Vallès
Visió, poden visualitzar-se al web tant de la institució,
www.fsm.cat, com de Vallès Visió, així com al canal You
Tube Fundació Sanitària Mollet. L’objectiu és contribuir
a la promoció de la salut i a la sensibilització de la ciutadania sobre temes rellevants en aquest àmbit.
Consisteixen en vídeos breus, protagonitzats per professionals de l’FSM, amb un llenguatge molt entenedor i
amb títols sobre impresos per facilitar la seva comprensió.
Us convidem a fer-hi un cop d’ull i a subscriure-us al
nostre canal You Tube.

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

www.fsm.cat
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FESTA MAJOR
CONCURS LA GRAN FINAL DEL CERTAMEN ORGANITZAT PER L'AJUNTAMENT, ELITE DANCE I EL CEM MARIA GREVER SERÀ DIUMENGE A LA PLAÇA DE LA VILA

L'edició del
Talent Parets més
participatiu i variat
El concurs Talent Parets tancarà
la seva tercera edició amb la gran
final que tindrà lloc a la plaça de la
Vila, diumenge a partir de les 23.15
h. Una gala que, un any més, serà
retransmesa en directe per Vallès
Visió. A més, serà l’edició més participativa i variada donades les diferents propostes de música, cant
i ball dels finalistes que, a més, seran els màxims possibles: cinc per
cadascuna de les categories.
En concret, a la categoria Kids

(de 3 a 10 anys) actuaran Sara
Muñoz, The Pink Panter (Gisela
Vara, Noa Rodríguez, Maria Grima,
Carla Santamaría i Sara Muñoz);
Carla Santamaria, Maria Grima,
i Daniela Conde i Gisela Mateo. A
la categoria Teens (d’11 a 17), ho
faran Anna Molina i Valeria Vilardell, Celia Varón i Noa Briceño,
Albert Alsina, Emma Azor i Alba
Rodríguez, i Joan Liaño.
Mentre que, pel que fa a la categoria principal, la dels Sèniors

arxiu

DISCIPLINES DIVERSES Les actuacions de ball i música, de les més sovintejades al concurs de talents
(a partir dels 18 anys), actuaran
Oliver Polo i Gabriel Hernández,

Fernán López, Cayetano Clemente
i Kevin Moisés, Ramon Castillo i
Mari Carmen Fernández (Red Velvet), i David Molero.

Nou premi en metàl·lic

Enguany, com a principals novetats, hi haurà un primer premi
únic de 500 euros i un premi del
públic. Els tres primers classificats
de cada categoria tindran medalles i tots els participants, diploma.

El Talent Parets està organitzat per l’Ajuntament, el CEM Maria Grever i Elite Dance i el jurat
d’aquesta ocasió està format per
Javier Malaguilla, Katerina (Katia)
Che Malaguilla i Patrick José Firmino (Patrick Resende), guanyador de l’anterior edició.
Els guanyadors de diumenge
també actuaran a l’escenari principal del parc de La Linera durant
la nit de dilluns.
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FESTA MAJOR
PATRIMONI CULTURAL ELS GEGANTS DEL POBLE, EN MARCEL I L'ELISENDA, I ELS MANYACS SERAN ALGUNS DELS PROTAGONISTES DE LA PROGRAMACIÓ TRADICIONAL

Diables, bestiari
i castells, la tradició
en l'estat més pur
Les tradicions festives també seran
molt presents a la festa major. Als ja
habituals balls de gegants i correfocs s'hi sumarà la primera actuació
a la festa del poble amb Manyacs
com a colla castellera de ple dret.
El dia gran, com mana la tradició, serà el diumenge. A les 10.30
h, el Marcel i l’Elisenda, els gegants del poble, faran la seva passejada pels carrers i places de l’Eixample. El recorregut acabarà a la
plaça de la Salut amb la ballada de

gegants i els grallers i bestiari de
Parets. Serà a les 14.30 h.
Abans, la plaça de la Vila acollirà la diada castellera, on a més
del Manyacs de Parets, hi actuaran com a colles convidades les
de Sant Feliu i de Castellar. La cercavila fins a la plaça sortirà a les
12 h des del local dels Manyacs, al
carrer Ponent, 18 i recorrerà els
carrers del Barri Antic.
El mateix diumenge, ja a la nit, a
les 22 h, tindrà lloc una altra cer-

arxiu

cavila de les més celebrades: la de
la colla dels Diablets.

El fi de festa

Dilluns serà el torn dels grans, que
batejaran els nous diablets i començaran el correfoc també a les
22 h, a la cruïlla de les avingudes
Catalunya amb Francesc Macià. A
més, enguany se celebraran els 10
anys de la Bèstia i es farà la representació i la cremada presentada
al Concurs d’Encesa de Bestiari
de Catalunya, en què la Bèstia va
quedar en segona posició.
En acabat, a les 23 h, el monumental castell de focs, ofert com
és habitual per la premiada Pirotècnia Igual, que entre d’altres ha
dut a terme els piromusicals de la
Mercè, la inauguració i la cloenda
del Jocs Olímpics Barcelona 92 o
la inauguració de l’ampliació del
canal de Panamà el 2016.

COLLA MORADA Els Manyacs actuaran com a colla de ple dret
A la mitjanit i ja només amb
els darrers concerts en marxa,
els mateixos diables i bestiari

s’encarregaran del Toc a Plegar
d’aquesta festa major 2018 a la
plaça de la Vila.
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FESTA MAJOR

El Programa
DEL 27 al 31
DE JULIOL

DIVENDRES 27 JULIOL
· 10 h. Cloenda Campus Esportius
Lloc: Poliesportiu Joaquim Rodríguez
· 12 h. Contes a càrrec de Rosa Fité
Lloc: Biblioteca Can Butjosa
· 17.30 h. Cercavila de festa major
Lloc: Parc de la Linera
· 18 h. Paintball
Lloc: Escola Lluís Piquer
· 18.30 h. Berenar de festa major
Lloc: Plaça de la Vila
· 18.30 h. Nit del Teatre. Batala
Barcelona
Lloc: Plaça de la Vila
· 18.55 h. Nit del Teatre. Toc de
campanes i tronada d’inici de festa
Lloc: Plaça de la Vila
· 19 h. Nit del Teatre. Toc d'inici
de festa major
Lloc: Plaça de la Vila
· 19 h. Música i salut social.
Projecte EVOCA!
Lloc: Carrer Barcelona
· 19.15 h. Pregó de festa major
Lloc: Plaça de la Vila
· 19.45 h. Nit del Teatre. Alex
Marionettes. Mr Barti (titelles)
Lloc: Plaça de la Vila
· 20.00 h. Love Parets amb Festuka
Lloc: Pavelló Joaquim Rodríguez
· 20.45 h. Nit del Teatre. Circ
Vermut: Ni cap ni peus
Lloc: Carrer la Fàbrica
· 22 h. Nit del Teatre. 23a Festa de la

Pedra del Diable
Lloc: Plaça de la Vila
· 23 h. Nit del Teatre. Mrs Brownie.
Teatre de titelles musical
Lloc: Parc la Linera (xemeneia)
· 23.15 h. Nit del Teatre. Nàufrags.
Companyia La Industrial Teatrera
Lloc: Escola de Música
· 00.15 h. Nit del Teatre. Marabunta.
Amb Guillem Albà & La Marabunta
Lloc: Parc la Linera (xemeneia)
· 01.35 h. Concert al parc. Trencarem
l’imaginari amb Mascarats
Lloc: Parc la Linera
03.00 h. Concert al parc.
Cant Corral amb Ovella Xao
Lloc: Parc la Linera
DISSABTE 28 JULIOL
· 07.30 h. Albada del Gall. Colla de
Gegants, Grallers i Bestiari de Parets
Lloc: Barri Antic
· 08.45 h. Cercavila d’autoritats
Lloc: Plaça de la Vila i carrers
del Barri Antic
· 09 h. 12è Torneig de festa major
Tenis Taula per a no federats
Lloc: Poliesportiu Municipal Joaquim
Rodríguez
· 09 h. 23a Festa de la Pedra del
Diable. Esmorzar i 1r entremès
Lloc: Avinguda Lluís Companys
· 09 h. Acapte de sang
Lloc: Sala Basart Cooperativa
· 09.30 h. XVI Circuit 4x4
Lloc: Circuit BMX
· 10 h. 23a Festa de la Pedra del
Diable. Assalt a botigues
Lloc: Barri Antic i Barri de l’Eixample
· 10 h. 23a Festa de la Pedra del
Diable. Ball i passejada de gegants
Lloc: Barri Antic
· 11 h. Splash Slide (tobogan d'aigua)

Lloc: Carrer Monistrol
· 14.30 h. Ball de Gegants
Lloc: Carrer Barcelona
· 18 h. Festa de l’escuma. La
Companyia
Lloc: Escola Lluís Piquer
· 18 h. Sarau d’aigua. Ara Sarau
Lloc: Escola Lluís Piquer
· 19 h. XI Milla Popular d’Atletisme
festa major
Lloc: Avinguda Francesc Macià
· 19 h. 39è Concurs de Fotografia de
Festa Major. Lliurament de premis
Lloc: Can Rajoler
· 19 h. Música i salut social. Projecte
EVOCA!
Lloc: Carrer Barcelona
· 20.15 h. Concert. Orquestra La
Nova Blanes
Lloc: Plaça de la Vila
· 21 h. Sessió Prins Revival.
Marta Pujol
Lloc: Parc la Linera
· 22 h. Cinema a la fresca. Coco
Lloc: Carrer la Fàbrica
· 22.45 h. Inauguració Racó
del Diable
Lloc: Parc la Linera
· 23.15 h. Concert al parc. Apache
Lloc: Parc la Linera
· 23.30 h. Ball de festa major.
Orquestra La Nova Blanes
Lloc: Plaça de la Vila
· 00 h. El Rellotge de Parets.
Elite Dance
Lloc: Plaça de la Vila
· 01 h. Exhibició de ball.
Associació Balls de Saló de Parets
Lloc: Plaça de la Vila
· 02.30 h. Sessió musical.
La Banda del Coche Rojo
Lloc: Parc la Linera
DIUMENGE 29 JULIOL
· 10 h. 3a Gimcana Fotogràfica
Lloc: Plaça de la Vila
· 10.30 h. Passejada dels Gegants.
Colla de Gegants, Grallers i
Bestiari de Parets
Lloc: Barri de l’Eixample
· 11 h. 7è Torneig de festa major
de futbolí
Lloc: Plaça de la Vila

· 12 h. Exhibició de castells.
Manyacs de Parets, amb les colles
de Sant Feliu i de Castellar
Lloc: Plaça de la Vila
· 13 h. Concert vermut.
Stromboli Jazz Ban
Lloc: Parc la Linera
· 14.30 h. Ballada de Gegants
Lloc: Plaça de la Salut
· 19 h. Espectacle d’animació.
Jugagoglars
Lloc: Plaça de la Vila
· 19 h. Atrapa la bandera.
Associació Rodola
Lloc: Parc la Linera / Barri Antic
· 19 h. Música i salut social.
Projecte EVOCA!
Lloc: Carrer Barcelona
· 20 h. Exhibició alumnes de
taekwondo de l’escola Lee Young
Lloc: Parc la Linera (Escola de Música)
· 20.15 h. Audició de sardanes. Cobla
Sant Jordi-Ciutat de Barcelona
Lloc: Plaça de la Vila
· 20.45 h. Exhibició de sardanes.
Sardana Riallera
Lloc: Plaça de la Vila
· 21 h. Sessió Prins Revival.
Marta Pujol
Lloc: Parc la Linera
· 22 h. Cercavila dels Diablets.
Diables Parets
Lloc: Barri Antic
· 22.45 h. Concert al parc. Urban
Collective Parets. Grup de rap
Lloc: Parc la Linera
· 23 h. Concert al parc. Illa Carolina
Bellavista
Lloc: Parc la Linera

· 23.15 h. III Talent Parets. Fase final
Lloc: Plaça de la Vila
· 00.30 h. Concert al parc. Vaparir

tour 2018 de Ràdio Flaixbac
Lloc: Parc la Linera
DILLUNS 30
· 11 h. Splash Slide
(tobogan inflable)
Lloc: Carrer Monistrol

· 18 h. Linera Park. Gargot picat
Lloc: Parc la Linera
· 18 h. Linera Park. Espai de jocs en
anglès i story time Under the sea
Lloc: Parc la Linera
· 19.15 h. Holi fest. DJ Suicide
Tendences, D3nnis, Dani Romero
Lloc: Parc la Linera
· 19.30 h. Sevillanes a la fresca.
Coro Rociero Alborada
Lloc: Carrer Barcelona
· 20.30 h. Concert de música
catalana. Orquestra Internacional
Maravella
Lloc: Plaça de la Vila
· 20.30 h. Dance i exhibició Talent
Parets. Elite Dance
Lloc: Parc de la Linera
· 22.00 h. Baixada infernal,
bateig del nous diables i correfocs.
Diables Parets
Lloc: Plaça de la Vila
· 23.00 h. Gran castell de focs
artificials. Pirotècnia Igual
Lloc: Davant del pavelló
· 23.15 h. El correfoc de Parets.
Diables Parets
Lloc: Av. Francesc Macià
· 23.45 h. Concert al parc. Friday Moo
Lloc: Parc de la Linera
· 00 h. Toc a plegar.
Lloc: Plaça de la Vila
· 00.15 h. Ball de fi de festa.
Orquestra Internacional Maravella
Lloc: Plaça de la Vila
· 00.30 h. Concert Hotel Cochambre
Lloc: Parc de la Linera
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