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EN PORTADA: Eleccions 26-M

Nou a l'assalt de l'Alcaldia de Mollet
Diumenge, 37.281 electors podran triar entre les nou candidatures que es presenten a les eleccions municipals
Cens Electoral 2019: 37.281
Col·legis electorals: Escola Sant Jordi (6 meses, 3.130
electors); Escola Nicolás Longarón (9 meses, 5.501
electors); Mercat Vell (6 meses, 3.588 electors); Escola Sant
Vicenç (12 meses, 7.579 electors); Col·legis Nous (11 meses,
6.251 electors); Casal d'Avis de Lourdes (1 mesa, 661
electors); Escola Joan Abelló (9 meses, 4.653 electors)

RESULTAT MUNICIPALS 2011 / 2015
13,93

CIU

MOLLET DEL VALLÈS. Diumenge els molletans tenen

Nou candidats

En aquesta ocasió, nou candidats es disputaran l'Alcaldia de Mollet, un nombre idèntic al de 2015 però
amb protagonistes diferents. Una de les novetats
més destacades és l'escissió de Canviem Mollet, que
fa quatre anys aconseguia la fita d'empatar en nombre de regidors amb el PSC –força hegemònica a Mollet des del 1987. Els desencontres interns que es visualitzaven de manera clara en els darrers mesos de
mandat –i sobretot en la votació dels pressupostos
municipals d'aquest any, en què Podem donava suport als comptes presentats pel PSC– han provocat el
divorci entre ICV-EUiA, ara Mollet en Comú, i Podem,
que es presenten en dues candidatures per separat.
Xavier Buzón, qui va ser cap de llista de Canviem, encapçala ara la candidatura del partit lila i Marina Escribano, l'única dona candidata en aquests comicis
locals, ho fa a Mollet en Comú.
Una altra de les novetats és la desaparició de
Passa a la pàgina 4

ICV-EUIA-E

PSC
26,36

11,69

(2.019 / 3)

En % *(Entre parèntesi
núm. de vots / regidors)

Altres partits sense representació

16,67

(4.864 /7)

(2.270 / 4)

2011

ARA MOLLET
ERC MES

24,02

13,15

(2.406 /4)

PSC
35,39

(6.111 / 12)

una doble cita amb les urnes: per triar l'Alcaldia i el
futur govern municipal i per escollir el Parlament
Europeu. Entre les 9 i les 20 h els ciutadans podran
exercir el seu dret a vot a les 65 meses repartides en
els 8 locals electorals distribuïts a la ciutat.
Enguany, 37.281 molletans majors de 18 anys podran dipositar el seu sufragi, un nombre lleugerament superior als 36.924 que ho van poder fer als
darrers comicis locals de 2015. Un cop més, un dels
reptes serà la participació. Fa quatre anys, van exercir el seu dret a vot a les locals el 55,25% d'electors,
un percentatge que en les cites locals durant aquest
segle ha oscil·lat entre el 55,79% –la participació
més alta en l'any en què la coalició d'esquerres Entesa per Mollet li disputava l'Alcaldia a Montserrat
Tura– i el 48,16% de 2011.

CANVIEM
MOLLET

PP

(3.375 / 5)

CIUTADANS

11,17

(2.263 / 3)
CIU

2015

(5.338 / 7)

7,95 (1.609 / 2)

En % *(Entre parèntesi
núm. de vots / regidors)

ESQ-AM

7,63 (1.318 / 2)
Vots % vàlids

PP

6,52 (1.321 / 1)

Altres partits sense representació

Vots % vàlids

PxC - Plataforma per Catalunya

841

4,87 %

CUP - Candidatura d'Unitat Popular-Poble Actiu

692

3,42 %

IXM - Independents per Mollet

487

2,82 %

PxC - Plataforma per Catalunya

279

1,38 %

C’s - Ciutadans - Partido de la Ciudadanía

376

2,18 %

PIRATES - Pirates de Mollet - Democràcia Municipal

238

1,18 %

PACMA - Partido antitaurino contra el Maltrato animal

302

1,75 %

S.I. - Solidaritat Catalana per la Independència

158

0,91 %

PIRATA.CAT - Pirates de Catalunya

144

0,83 %

Evolució del número de regidors a Mollet
a les diferents eleccions: 2007 a 2015
Municipals MAIG 2007

Municipals MAIG 2011

Total Cens Electoral ’15

36.919
Participació
Abstenció

Alcalde actual:

Municipals MAIG 2015

Participació Mollet del Vallès 1979-2015

62,53 %
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64,75 %

20.398 (55,25 %)
16.521 (44,75%)

Josep Monràs (PSC)
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EN PORTADA: Eleccions 26-M
Ve de la pàgina 3
candidatures com Pirates i Plataforma per Catalunya i la irrupció
d'una nova llista: el partit d'arrels
islàmiques Prune, amb Manuel
Lasso com a candidat. Un altre cap
de llista nou, tot i que amb una àmplia experiència política local com
a exregidor d'ICV-EUiA i fundador
i cap de llista d'Independents per
Mollet, és Txus Carrasco, qui encapçala la llista de la CUP.
Per la seva part, Iván Garrido és
el líder de Ciutadans –que el 2015
aconseguia passar de no tenir representació municipal a tenir tres
regidors. Un partit taronja renovat després que el fins ara portaveu del grup municipal i excap de
llista, Francisco Muñoz, es veiés
esquitxat pel cas dels falsos currículums denunciats pel PP, i que
els altres dos regidors taronges,
els germans Cisneros, s'hagin incorporat a les files dels populars.
A banda de les cares noves, Josep Monràs, alcalde des del desembre de 2003, torna a optar a
l'Alcaldia pel PSC i intentarà pujar a l'onada del vot socialista a
les passades eleccions generals
de l'abril, quan el partit va acon-

En un consistori que es
preveu molt fragmentat,
ser la llista més votada serà
clau per formar govern

LES NOU CANDIDATURES I LES SEVES PRINCIPALS PROPOSTES
Partit Socialista

• Una ciutat neta, verda i sostenible.
• Impulsar activitats saludables,
solidàries i esportives.
• Una ciutat educada i educadora.
• Fomentar una ciutat cívica, activa
Mollet en Comú

• Millorar la seguretat, la neteja,
el manteniment, la relació entre
entitats i Ajuntament, potenciar el
comerç de proximitat i el bus urbà.
• Potenciar l'Oficina Local
d’Habitatge, parc públic
d’habitatge de lloguer, rehabilitació
i recuperar pisos buits dels bancs.
• Pla contra la soledat de la gent
gran; equipament autogestionat
Ciutadans

• Impulsar el polígon de Can Prat
per atraure empreses.
• Fer una casa d’emergències
socials a la comissaria municipal.
• Crear el policia de barri i la figura
del mediador cultural.
• Fomentar l’energia verda amb la

Partit Popular

seguir ser de nou primera força a
Mollet després de desbancar els
comuns. Susana Calvo i Joan Daví
continuen com a candidats del PP
i Junts per Mollet (hereus de CiU).
Per la seva part, un altre repetidor, Oriol López Mayolas, que fa
quatre anys sumava de dos a cinc
regidors per a Ara Mollet-ERCMES, també intentarà capitalitzar
el fort increment de vots d'ERC a
la ciutat en les darreres generals,
quan passava de ser cinquena
força a ser tercera. López, a més,
després de l'escissió de Canviem
i segons les enquestes, s'ha erigit
com la força que podria disputar
al PSC ser el partit més votat.

Claus postelectorals

Davant d'un consistori que, amb
tota probabilitat, mantingui la
fragmentació de 2015, aconseguir ser la llista més votada serà
clau. De fet, fa quatre anys, Monràs revalidava l'Alcaldia amb els
únics vots dels 7 regidors socialistes. Aquest govern en minoria ha
obligat el PSC a arribar a acords
per tirar endavant les votacions
importants, com pressupostos i
ordenances, per a les quals en la
majoria de vegades ha comptat
amb el suport de Cs i PP, que podrien ser una alternativa d'aliança

• Canviar l’ús dels locals tancats
per fer habitatge per a la gent
gran i persones amb dificultat de
mobilitat.
• Una nova biblioteca.
• Construcció d’unes noves piscines
amb preu assequible.

Prune

• Una residència pública per a la
gent gran que viu sola.
• Una ludoteca per a infants, per a
mares amb dificultats econòmiques.
• Més ocupació i inversió

amb els socialistes per conformar
un govern més estable.
Podem, en els darrers mesos ha
estat una força també propera als
socialistes en algunes votacions
i les desavinences amb els antics
socis de Canviem han estat més
que ostentoses –sobretot en campanya–, un desacord que plantejaria una difícil entesa a curt termini.
D'altra banda, la postura del govern socialista pel que fa al procés

Josep
Monràs
i segura.
• Una ciutat intel·ligent i que sigui
una capital d’Europa.

Marina
Escribano
per a joves; política d’ajuts en
educació; tarifació social; impuls
al cooperativisme.
• Casa de la Natura, recuperar la llera
del Besòs, ciutat lliure de plàstics.
• Pressupostos participatius,
audiències públiques amb veïns i
veïnes.

Iván
Garrido
remodelació d’edificis, plaques
solars i més eficiència en el
transport públic.
• Paper zero a l’administració local.

Susana
Calvo
• Paquet de mesures fiscals per
a petites i mitjanes empreses i
autònoms.
• No volem una mesquita.

Manuel
Lasso
d’indústries.
• Més habitatge protegit.
• Una escola cívica per a adults.

i a la gestió de l'1-O ha provocat
un distanciament del PDeCAT –
soci de govern preferent en l'anterior mandat– eixamplat per les
denúncies dels exconvergents sobre la gestió econòmica socialista.
Ara Mollet ERC-MES i Mollet
en Comú han estat les forces que
obertament han advocat per un
canvi al govern molletà, al qual,
principalment els republicans,
han exercit una oposició més beligerant. l.o.

Ara Mollet-ERC-MES

• Fer als antics cinemes un nou espai
públic amb cinema, música i teatre.
• Transformar el polígon de Can Prat
en un espai tecnològic i de futur
pels joves.
• Fer del carrer Gaietà Vínzia un
espai prioritari per a vinanats.
• Dignificar les entrades a Mollet

Podemos Mollet

• Crear una empresa municipal de
serveis socials domiciliaris de la
gent gran.
• Nou pla per construir habitatge de
protecció oficial amb lloguer social.
• Llibres i material escolar gratuït
per a l’educació primària.

Junts per Mollet

• Fer un auditori a l'edifici del Tabaran.
• Radars al servei de la seguretat
del trànsit i no al servei de la
recaptació.
• Can Prat Centre, el Mollet jove per
a la gent jove.
• Possibilitat d’aparcament per als

CUP

• Prioritzar la lluita contra l’atur,
l’exclusió social i la pobresa.
• Repensar la ciutat amb una visió
de dona.
• Remunicipalitzar els serveis
públics, començant per l’aigua i
fer una gestió transparent i
participativa.

Oriol
López
per l’avinguda Burgos i l’estació
de tren Mollet-Sant Fost.
• Crear una regidoria del respecte
animal i impulsar l’oficina del
benestar animal.

Xavier
Buzón
• Desenvolupar la zona del Calderí
amb més instal·lacions culturals,
sanitàries, esportives i de bus urbà.
• Defensa de Gallecs i la creació
d’una protectora d’animals.

Joan
Daví
molletans amb zona prioritària.
• Gestió econòmica fiable per un
Mollet ben gestionat al servei de
les persones.

Txus
Carrasco
• Crear dues residències de gent
gran noves, 3er ambulatori i 4rt
institut.
• Retornar la veu al poble impulsant
consultes ciutadanes vinculants.

Podeu fer el seguiment de la jornada electoral de diumenge a Mollet i el Baix Vallès amb dades
de participació i resultats a través de les diferents edicions digitals del diari Som.
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ENTREVISTES ALS CANDIDATS DE MOLLET DEL VALLLÈS per José Luis Rodríguez Beltrán
PSC AMB EL REPTE DE REMUNTAR DESPRÉS DE LA DAVALLADA DE 2015

JOSEP MONRÀS

VOTS 2015

5.338 (26,36%)

REGIDORS

7

Aficionat a qualsevol tipus d’esport,
però, preferiblement, al bàsquet. Té
58 anys i ja és la quarta vegada que
es presenta com a candidat a les
eleccions municipals pel PSC. Les
altres tres va guanyar els comicis i
és alcalde de la ciutat des de l’any
2004. “Vaig començar vinculat
amb el teixit associatiu”, recorda.
La seva trajectòria com a regidor
va començar el 1991 i sempre ha
estat a l’equip de govern socialista
en carteres com Esports, Comerç,
Promoció Econòmica, Economia,
Ocupació i ha coordinat Serveis
Socials. És llicenciat en psicologia.
Soci del Club Bàsquet Mollet i altres
entitats esportives, de Creu Roja i
d’Intermon Oxfam.

“El PSC és l'única
garantia fiable per
continuar progressant”
El PSC torna a apostar per Josep Monràs
com a candidat en les eleccions municipals
a Mollet. Fa quatre anys, els socialistes molletans van patir una notable davallada en
vots, que els va deixar amb set regidors,
tot i ser la força més votada. Els socialistes
van saber gestionar la situació, en minoria,
amb pactes de governabilitat amb Cs i PDeCAT. Tot i que els sobiranistes l’any 2017
el trencarien pel procés català. “Ha estat
un mandat molt complexe i hem hagut
de fer esforços per sumar en benefici dels projectes de la ciutat. Amb tots
hem intentat sumar sempre”, remarca el
candidat, que recorda: “Crec que abans hi
havia més seny en alguns casos, més voluntat de sumar per projectes de ciutat.
Quan vaig començar hi havia més gent
amb història política que no pas ara”.
Segons el socialista, el darrer mandat ha
estat marcat per una crispació constant per
la situació política espanyola, catalana i molletana. “Hi ha hagut un element de crispació absoluta i penso que alguns han
volgut dividir la pròpia ciutat entre bons
i dolents. Des de l’equip de govern hem
hagut de lluitar amb aquesta confrontació i impulsar els projectes necessaris”,
diu Monràs, qui assenyala que alguns dels
polítics “només parlaven de la República de Catalunya”. En aquest sentit, segons
l’alcaldable socialista ERC sempre ha buscat al confrontació. “Ens han buscat amb
la màxima confrontació i han mentit.
S’ha demostrat judicialment. Han calumniat i injuriat a funcionaris públics i

a l’equip de govern”, explica Monràs, que
es mostra molt crític: “Hem estat víctimes
de fake news alimentades per gent propera i de la llista dels comuns i d’ERC”.
Segons Monràs, “tenen un pacte entre comuns i republicans”.
Sobre possibles aliances postelectorals,
Monràs vol esperar els resultats dels comicis
però apunta que el PSC de Mollet “sempre
mirarà d’arribar a acords amb totes les
forces polítiques que vulguin sumar per
Mollet i tinguin al cap la ciutat, com nosaltres”. El candidat socialista creu que "la
principal amenaça d’aquestes eleccions
és que puguin sumar diferents formacions que pensen en la divisió i aquesta divisió aturarà el progrés. El PSC és l’única
garantia fiable per seguir progressant i
sumar projectes per la ciutat”.
Pels propers quatre anys, el PSC molletà
vol treballar per un model de ciutat neta,
saludable, educadora i que aposti per les
noves tecnologies. “Volem una ciutat amb
un model d’espais amables, segurs i
nets, espais de convivència i activitats
físiques i d’oportunitats laborals. Tenim
una ciutat de molts colors i volem que
això continuï". El socialista aposta per la
fortalesa de la multiculturalitat, i per tant
riquesa, de la societat molletana per tirar
endavant projectes "engrescadors”. Alguns dels compromisos de Monràs són més
lloguer social amb habitatges de titularitat
municipal, desenvolupar el polígon de Can
Prat i la trama urbana del Calderí, on el PSC
preveu una pista de gel..

ARA MOLLET ERC-MES PROTAGONISTES DE L'OPOSICIÓ MÉS BEL·LIGERANT

ORIOL LÓPEZ

VOTS 2015

REGIDORS

3.375 (16,67%)

5

Li agrada viatjar per Europa i per
les comarques catalanes. Amb 40
anys és per tercer cop el candidat d’Ara Mollet ERC-MES en
uns comicis municipals, després
que el 2011 s'estrenés com a cap
de llista. És regidor des de l’any
2009, quan va entrar a mig mandat, i sempre ha estat a l’oposició.
“El 2003 vaig entrar en política
amb l'Entesa per Mollet, anava en
llistes”, explica. Està vinculat al
patronat del Casal Cultural, a la
Colla dels Torrats, és soci d’Òmnium Cultural i manté relació amb
diferents entitats de la ciutat. Té
estudis de filologia catalana i li
agrada molt la poesia.

“Ara Mollet ERC-MES
és el canvi que
pot governar Mollet”
Ara Mollet ERC-MES es presenta amb la
intenció de mantenir la línea ascendent
dels darrers comicis municipals. Amb cinc
regidors des de l’any 2015, la formació
independentista veu en Oriol López Mayolas el candidat ideal per treure el PSC de
l’Alcaldia molletana. “Volem guanyar per
transformar la ciutat. Nosaltres creiem
que ara és el nostre moment i molta
gent del carrer ens ho està dient”, afirma el candidat López Mayolas. Ja durant
el darrer mandat va intentar pactar amb
altres formacions per treure del govern
local el PSC sense cap resultat. “Hi havia
una suma que feia possible el canvi
però finalment no es va donar perquè
no vam aconseguir els suports necessaris. Per això creiem que el vot a la nostra formació és bàsic per liderar el canvi que necessita Mollet després de tres
dècades de govern socialista”, remarca.
Ara Mollet ERC forma candidatura amb
el Moviment d’Esquerres (MES), que s’ha
tornat a sumar al projecte. “Tenim una
llista oberta amb gent socialista. Estem
preparats per ser el canvi”, admet López
Mayolas. La candidatura, segons el cap de
llista, té dues potes més amb “molta gent
de diferents procedències que parlen
diverses llengües i creuen en el nostre
projecte municipalista” i, afegeix López,
“tenim molta gent que també és independent que vol sumar-se al projecte”.
Per ser la força del canvi, López Mayolas
manté que el seu tarannà seria molt diferent a la forma de fer socialista. “Per co-

mençar serè un alcalde amb una manera diferent: jo escolto a les persones”,
diu i que considera clau el treball de barris
que han fet aquests darrers anys per sumar més gent municipalista a la candidatura. “Aquests darrers anys hem patit a
Mollet un mandat molt pobre respecte a projectes. No s’ha escoltat gaire
la gent i s’han perdut oportunitats de
ciutat. Per exemple, tenim el Pla d’Ordenació Urbanístic Municipal (POUM)
anul·lat, hi ha molta deixallesa a l’espai
públic i no hi ha gaire participació ciutadana”, remarca el cap de llista independentista, que es mostra molt crític amb la
gestió socialista: “Han pactat amb diverses formacions sense un rumb clar, ha
estat un mandat perdut”.
La proposta principal de la formació
va lligada al republicanisme, la igualtat
d’oportunitats i el treball per la ciutadania. “S’han de crear polítiques socials,
d’educació, un parc de lloguer social,
fer policia de barri i posar en marxa un
nou centre obert per a les famílies en
risc d’exclusió social”, diu l’alcaldable,
que afegeix: “Cal comptar amb el feminisme en totes les nostres polítiques”.
Per governar a Mollet, López Mayolas
creu que caldrà pactar amb altres formacions “perquè no hi haurà cap majoria
absoluta”, remarca. “Pactarem amb totes aquelles forces que volen un canvi
de govern després de tres dècades de
PSC. Som l’alternativa i tampoc serem
propers a Cs ni PP”.
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ENTREVISTES ALS CANDIDATS DE MOLLET DEL VALLLÈS per José Luis Rodríguez Beltrán

MOLLET EN COMÚ LA CANDIDATA S'ESTRENA COM A CAP DE LLISTA

MARINA ESCRIBANO

VOTS 2015

Canviem Mollet
4.864 (24,02%)

REGIDORS

7

És una apassionada del teatre i de
fer excursions a la muntanya. Ha
estat vinculada al món del lleure
i de les arts escèniques de la
ciutat i amb 39 anys és per primer
cop candidata a unes eleccions
municipals i ho fa al capdavant de
Mollet en Comú. Tot i estrenar-se
com a cap de llista ja compta amb
una notable experiència política al
municipi, d'on és regidora des de
l’any 2007, primer amb ICV-EUiA
i, el 2015, amb Canviem Mollet,
en coalició amb Podem. “Sempre
m’ha motivat poder canviar les
coses”, explica. És llicenciada en
Ciències Polítiques i de l’Administració i és tècnica en un ajuntament de la comarca.

“El 2015 va ser una
oportunitat perduda per
governar, ara ens toca"
Mollet en Comú recull el testimoni d’ICVEUiA i l’esperit de canvi de Canviem Mollet. Els comuns de Mollet van assolir la fita
de set regidors als comicis municipals de
2015 –els mateixos que el PSC- però no van
ser capaços d’aconseguir una suma suficient per governar. “Vam tenir l’oportunitat de governar però no es va poder. Puc
dir que es va intentar fins a l'últim minut, però no va haver-hi forma”, recorda
la candidata Marina Escribano. “Però ara
ens tocarà novament i estarem més que
preparats per liderar el canvi”, diu i afegeix: “Ens presentem per guanyar”.
Marina Escribano fa autocrítica de l’oportunitat perduda però també posa l’accent
en l’equip de govern socialista. “Al començament del mandat semblava que es
podria veure un canvi en el PSC, però va
ser un miratge perquè han fet el que fan
sempre, anar a la seva”, critica la candidata dels comuns, que entén que l’oportunitat perduda ha estat per a tots. “Ha estat
un mandat en què s’han pedut moltes
oportunitats. He vist el PSC desubicat en
minoria amb la nova aritmètica i diria
que no han sabut estar a l’alçada del que
demana la ciutadania”, assenyala Escribano, que creu que es podrien haver arribat a
“grans acords de ciutat, però com ja han
fet altres vegades, alguns han prioritzat
el partit al benefici comú”.
Tot i aquesta circumstància, Canviem
Mollet va notar el desgast de la coalició
amb Podem, que a principis d’any es va

trencar per discrepàncies en els pressupostos. El sector ICV-EUiA va votar en
contra i Podem va facilitar l’aprovació dels
comptes socialistes. “Dividir el vot ens
passarà factura, perquè ara som dues
forces amb un candidat diferent cadascuna. Sempre hi ha vots que es poden
perdre pel camí. Però tenim les idees
molt clares i volem canvi”, remarca l’alcaldable, que afegeix: “També pot passar
factura al PSC perquè porta molts anys
de desgast amb la mateixa gent i el mateix alcalde”. “Dels actes de campanya
notem que la gent vol un canvi i hi ha
molta gent il·lusionada amb la nostra
llista”, vaticina Escribano.
D’entre les propostes més rellevants de
Mollet en Comú, Escribano destaca millorar els barris. “Això vol dir millorar tots
els serveis de la ciutat que oferim, que
hi hagi més justícia social”, remarca la
candidata. Tanmateix, creu que és imprescindible la millora dels polígons per atraure empreses i emprenedors. “És prioritari
fer un pla director del polígon industrial per fer un balanç de com millorar tots
els seus serveis”, assenyala. Per fer tot
això possible, Mollet en Comú té en consideració els processos participatius: “Per a
la nostra formació és molt important".
Tal i com va pasar el 2015, Escribano
creu que novament l’aritmètica postelectoral serà important i per això avisa: “Pactarem o arribarem a acords amb les forces
polítiques que vulguin un canvi”.

PODEM LA FORMACIÓ LILA AFRONTA LES PRIMERES LOCALS EN SOLITARI

XAVIER BUZÓN

VOTS 2015

REGIDORS

Canviem Mollet
4.864 (24,02%)

7

És un fidel seguir del futbol i el viu
amb passió. La seva altra gran
passió és la lectura, tot i que
reconeix que li pot dedicar temps
quan la política li ho permet. És
funcionari de carrera i als seus
47 anys serà el segon cop que
liderarà una candidatura per a les
municipals a Mollet. El 2015 va ser
el cap visible de Canviem Mollet,
la coalició formada per ICV-EUiA
i Podem, i ara és l’alcaldable del
partit morat. “Ara volem portar
les nostres propostes en solitari”, remarca. En aquest darrer
mandat ha estat el cap de l’oposició al consistori. És soci del CF
Mollet UE i membre de la colla
dels Morats.

"No estem propers a
cap partit, estem pel
benestar dels veïns"
Podem es presenta per primer cop en solitari a Mollet i confia, novament, en Xavier
Buzón, per encapçalar una llista a les municipals. Fa quatre anys va apostar per una
confluència amb ICV-EUiA, que es va traduir en Canviem Mollet amb un resultat
de set regidors, els mateixos que el PSC.
“No vam poder fer el canvi, però vam
aconseguir coses els dos darrers anys
de mandat”, apunta Buzón. L’aprovació
dels pressupostos de 2019, quan els tres
regidors de Podem van facilitar l'aprovació dels comptes socialistes, a diferència
del sector dels comuns que va votar-hi en
contra, va ser el tret de gràcia que va fer
trencar la coalició. “Ara no hi ha relació
amb els exsocis d’ICV-EUiA, esperem
que els ponts que es van dinamitar, es
tornin a construir”, assenyala, i remarca les cessions del PSC per tirar endavant
projectes de ciutat impulsats per Podem a
canvi de facilitar els comptes.
Després del trencament de Canviem, Podem ha estat sota sospita per apropar-se
al PSC, tot i que Xavier Buzón nega qualsevol pacte. “No estem propers a ningú,
estem a la política per la ciutadania i
la defensa dels seus drets”, apunta, tot
i que remarca: “Estarem disposats a formar govern amb qui estigui en aquesta
mateixa línia”. L’alcaldable confia que la
tasca realitzada en el darrer mandat sigui
un aval per a la seva formació, que s’enfronta per primer cop en solitari a uns
comicis locals a Mollet. “El mandat està

dividit en dues etapes. En una primera el PSC es va recolzar en forces de la
dreta amb Cs, PDeCAT i PP, però en el
tram final del mandat es van veure sols
i no els va quedar cap altre solució que
anar a buscar-nos. Va ser una oportunitat que s’havia d’aprofitar i vam començar una nova fase en benefici de la
ciutadania”, recorda Buzón, que valora el
mandat socialista “amb un aprovat just
perquè s’han fet coses bé, però creiem
que encara queden moltíssimes coses
per millorar”. “Es van aprovar els dos
darrers pressupostos vinculats amb el
benestar social. Perquè a Mollet tenim
necessitats que cal combatre”, diu.
D’entre els projectes destacats per a Podem, el principal és la creació d’una empresa
municipal de serveis socials domiciliaris.
“Els serveis d’atenció domiciliaris està
gestionat per l’Ajuntament però ofereix
el servei una empresa privada. Volem
municipalitzar els servei en el seu global
perquè serem més eficaços i generarem
també llocs de treball”, remarca. Un altre
aspecte del programa és l’habitatge social,
concretament de lloguer. “S’ha de fer un
pla per construir més habitatge de protecció oficial i apostem pel lloguer social
amb preus assequibles, entre 300 i 400
euros”, apunta Buzón, que creu important
desenvolupar el Calderí per solucionar la
problemàtica residencial. Podem també vol
un acord pel soterrament definitiu de les
vies del tren de la línea R3.

dV, 24 Maig 2019

11

12

dV, 24 Maig 2019

ENTREVISTES ALS CANDIDATS DE MOLLET DEL VALLLÈS per José Luis Rodríguez Beltrán

CIUTADANS UNA LLISTA RENOVADA I "AMB EXPERIÈNCIA"

IVÁN GARRIDO

VOTS 2015

2.263 (11,17%)

REGIDORS

3

JOAN DAVÍ
Li agraden les sèries d’estratègia
com Joc de Trons o House of Cards
i també li agrada molt llegir. Als
seus 27 anys, Ivan Garrido afronta
la seva primera experiència com
a candidat a l’Alcaldia de Mollet
amb Ciutadans. El 2015 va participar als comicis municipals en la
llista del partit taronja, però com
a número 7. “Quan vaig acabar
la llicenciatura, vaig decidir que
volia entrar en política i tenia
molt clar que en Ciutadans per
la lluita contra el separatisme”,
admet. És llicenciat en Dret i treballa d’advocat. A més, ha continuat els seus estudis amb dos
màsters: drets digitals i propietat
intel·lectual i noves tecnologies.

“Hem guanyat a
Catalunya, podem
guanyar a Mollet”
Ciutadans va entrar per primer cop al plenari de Mollet el 2015 amb tres regidors i
aquest 2019 vol superar aquesta xifra amb
la intenció de governar Mollet. L’agrupació
taronja confia que en aquests comicis es vegi
el múscul de Ciutadans, que va es va mostrar
a les passades eleccions autonòmiques i generals. “El 2017 a les catalanes vam ser
la força més votada a Mollet amb més
de 9.000 vots. A les generals d’enguany
vam treure també un bon resultat amb el
13% dels vots. Som una força de govern
i que podem liderar Mollet”, vaticina l’alcaldable Ivan Garrido, qui assegura que no
pactarà amb forces independentistes.
L’agrupació local ha apostat per la joventut i la fidelitat de Garrido per encapçalar
una formació, que ha renovat la seva llista.
No hi ha cap dels tres regidors del mandat
que tot just acaba. Francisco Muñoz, que era
el portaveu, ja no hi és i els altres dos regidors, i germans, Toni i Maria Elena Cisneros,
van a la llista del PP després d’abandonar
fa pocs mesos la disciplina taronja. “Tenim
una llista renovada i amb experiència.
Entre els cinc primers de la llista hi ha
persones que han estat capaços d’obrir
nous negocis i tenen el coneixement de
saber el que costa obrir cada dia una
persiana”, admet Garrido, que considera la
marxa dels germans Cisneros com una estratègia "premeditada” i sense arguments.
“Podien haver deixat els seus càrrecs de
regidors i no van voler. Feia ja temps que
no treballaven amb l’agrupació i, a sobre,
van en una altra llista”, es lamenta el cap

JUNTS PER MOLLET UN MANDAT MARCAT PEL PROCÉS I ELS FETS DE L'1-O

de llista. Pel que fa a la polèmica suscitada
pel currículum de Francisco Muñoz, Garrido
ho considera “tan sols un tecnicisme”.
Ciutadans va signar un pacte de governabilitat amb el PSC, que estava en minoria.
“Els resultats van ser tot un èxit amb
tres regidors i vam pensar que volíem
fer una oposició constructiva”, recorda
Garrido, que remarca la trajectòria dels
darrers quatre anys: “Tan sols ens vam
abstenir al darrer pressupost perquè
l’equip del PSC es va demorar en alguns
dels projectes necessaris. Nosaltres tenim un compromís amb la ciutadania”.
Garrido admet que el primer que faria si
fos alcalde “és una auditoria per conèixer l’estat real dels comptes de l’Ajuntament”. D’entre les propostes destacades de Ciutadans, l’alcaldable remarca la
generació d’ocupació: “Hem de facilitar
les eines perquè el sector privat vulgui
venir a Mollet, com ara ajuts a emprenedors i noves empreses. Can Prat hauria
de ser un emplaçament ideal per fer de
Mollet un pol atractiu industrial”.
La seguretat i el civisme són una altra prioritat. “Crearem la figura del policia de
barri i la figura d’un mediador cultural,
perquè hi ha conflictes veïnals que són
perquè hi ha persones de diferents països que per un motiu o un altre no s’acaben d’entendre per factors culturals”,
remarca l’alcaldable. D’ajuts socials, Garrido
explica que el seu programa inclou un habitatge d’emergència social “que podria ubicar-se a la comissaria de policia”.

VOTS 2015

REGIDORS

1.609 (7,95%)

2

És un aficionat a caminar per grans
ciutat, conèixer racons poc transitats i mirar façanes. Amb 60 anys es
presenta per segon cop com alcalde en una llista sobiranista, fa quatre anys amb CiU i ara amb Junts per
Mollet. Des de l’any 2007 és regidor
al plenari de Mollet. Fins al 2015 va
formar part de l’equip de govern
amb el PSC en regidores com
Mobilitat, Consum, Relacions europees i va ser coordinador de l’àrea
de seguretat ciutadana. És llicenciat
en Dret, diplomat en administració
local i també en gestió hospitalària. Treballa com a president del
Consorci per a la gestió de Residus
del Vallès Oriental. És membre de
l’AV del Centre i soci d’Òmnium
Cultural i el Casal Cultural.

“Va ser encertat acordar
el pacte el 2015 amb el
PSC i trencar-lo el 2017”
Junts per Mollet segueix la trajectòria de CiU
i el PDeCAT, tot i que el seu cap de llista Joan
Daví, assegura que s'han presentat "amb un
43% de gent independent”. “Tots tenim
en comú que estimem Mollet i Catalunya
i no volem que hi hagi presos polítics ni
exiliats”, diu l’alcaldable, qui remarca: “Som
gent de fiar amb un equip preparat”.
La formació sobiranista vol superar els
dos regidors del darrer mandat i es posa
com objectiu governar Mollet. “Quan et
presentes vols ser alcalde; tot el que no
sigui això serà una fita menor. Tenim un
model que centra l’atenció a les persones, volem seguir treballant per Mollet”,
diu Daví, que separa el darrer mandat en
dues etapes: fins al 2017 amb un acord de
governabilitat amb el PSC i els dos darers
anys a l’oposició sense cap vincle. “Van ser
dues decisions encertades. El 2015 vam
facilitar que Monràs fos l'alcalde i vam
signar el pacte de governabilitat; però
també va ser encertat trencar el pacte
fruit del procés i l’1 d’octubre”, assenyala.
Els fets de l’1 d’octubre van marcar el
mandat municipal. “El PSC de Mollet ha estat molt poc conciliador. Han tingut molt
poca compassió envers els consellers
empressonats, que en algun moment havien aportat el seu gra per fer un millor
Mollet”, rememora el cap de llista independentista, que també es mostra crític amb la
gestió econòmica del PSC. “Hem perdut la
confiança en el PSC després de conèixer
els informes econòmics de la Sindicatura
de Comptes. Ells funcionen així: quan te-

nen una acció ben lligada no t’expliquen
ja res. Hem demanat explicacions pels
informes negatius econòmics de la Sindicatura però no ens han contestat, anirem
al Síndic”, remarca.
Per aquest motiu, Daví admet que una
de les primeres accions que farien si arriben al govern local és una auditoria
“per còneixer la situació econòmica
de l’Ajuntament i poder dir què podem
prometre i què no podrem fer”. D’entre
les propostes més rellevants, Junts per
Mollet té molt marcat el sector de Can
Prat per fer una trama urbana important
amb diversos projectes complementaris.
“Hem de vetllar per desenvolupar Can
Prat centre. No hi ha cap indústria ara
mateix en funcionament, de la masia
fins a la Teneria hi ha molt espai per
construir i desenvolupar Mollet, amb
un model de modernitat i d’oportunitat també per a la gent jove”, assenyala. Junts aposta per remodelar l’edifici de
l'antiga fàbrica de Lefa per fer-hi habitatge
social. “És de titularitat municipal i hi ha
experiències en altres ciutats de reconvertir antigues naus industrials en estudis per fer habitatge de lloguer”, remarca. A més, considera vital reconvertir altres
espais, “com ara una gran nau de 4.000
metres quadrats en un nou espai esportiu per fer una nova piscina o pistes de
tennis, o d’altres activitats”.
Alhora d’establir pactes, Junts per Mollet marca una línia vermella: no pactarà
amb Ciutadans ni amb PP.
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PP "L'ÚNICA ALTERNATIVA REAL" PER AL VOTANT DE DRETES O CENTRE

SUSANA CALVO

VOTS 2015

1.321 (6,52%)

REGIDORS

1

Caminar, llegir i anar al cinema
són tres de les seves passions a
les quals dedica el temps lliure
que li deixa la política. Des de
1999, és regidora a l’oposició a
Mollet amb el PP. Aquestes són
les seves sisenes eleccions municipals, tot i que és la cinquena
vegada que fa de cap de llista a
la ciutat. “Sempre poso el meu
càrrec a disposició, i sempre em
diuen que continuï”, destaca.
Als seus 46 anys, és la política en
actiu de Mollet que més vegades
s’ha presentat com a alcaldable
als comicis molletans. Treballa
d’advocada i és llicenciada en
Dret. És sòcia del Centre Cultural
Gallec de Mollet.

CUP ENTRAR AL CONSISTORI PER "TRENCAR L'IMMOBILISME POLÍTIC"

TXUS CARRASCO

VOTS 2015

REGIDORS

692 (3,42%)

---

Apassionat de l’activisme social
i polític, amb 55 anys, encapçala
per primer cop la candidatura de la
CUP, que mai ha aconseguit representació al ple de Mollet. “Sempre
he estat vinculat a forces d’esquerres i de canvi”, recorda. De
1995 a 1999 va ser regidor d’Iniciativa per Catalunya Verds a Mollet,
formant govern amb el PSC com a
regidor de Medi Ambient del 96 al
99. Del 2002 al 2003 va ser regidor a l’oposició amb Iniciativa. Ja
el 2011, va ser candidat d’una formació municipalista, Independents
per Mollet. Treballa de mestre en
un institut i té estudis d’història i
psicologia. És membre del Casal
Tabaran, l’ANC i la Intersindical.

“Al PP som gent de
“A Mollet s'ha de
paraula, no necessitem complir el mandat
acords de governabilitat” de l'1 d'octubre”
Parlar del Partit Popular a Mollet és ferho de Susana Calvo, que encadena cinc
comicis com a cap de llista de la formació.
El partit confia que el treball dels darrers
quatre anys sigui un contrapès a la tendència de les eleccions generals, quan el
PP va baixar uns 1.700 vots respecte el
2016. “Hem fet una oposició constructiva i això la ciutadania pot tenir-ho en
compte”, admet l’alcaldable, que valora la
tasca realitzada a canvi del benestar del
ciutadà: “A nosaltres no ens cal signar
pactes de governabilitat, donem la paraula i la complim si és la millor opció
per a Mollet. Ho hem demostrat ple
rere ple”. En aquest sentit, Calvo assegura
que el PP “és l’única alternativa real per
al votant de dretes o centre”.
La candidata explica que va entrar en política pel seu pare, Galo Calvo, amb l’objectiu “de solucionar problemes”. Sobre els
quatre darrers anys, Calvo admet la complexitat del moment polític i de la debilitat
del govern socialista, en minoria. “Ha estat
un mandat maco perquè hem obligat
al PSC a cedir davant algunes propostes nostres. Abans d’aquest mandat,
nosaltres presentàvem una moció i no
s’aprovava per norma. Ara, no. Presentem i podem aprovar i consensuar propostes”, remarca, tot i que destaca que en
alguns moments el ple es perd en “debats
estèrils quan no parlem de Mollet”.
La líder popular considera que el PP
ha fet dos fitxatges amb els germans Cisneros. “S’ha de ser molt valent per fer

el que van fer. Marxar perquè l’exlíder
de Ciutadans va mentir en el seu currículum... doncs sí. Han estat benvinguts
i són gent molt treballadora”, diu Calvo,
que admet no saber si això pot comportar
per al PP l’arribada de vots de Ciutadans a
Mollet o no. “Ja ens agradaria”, remarca.
El PP centra el seu programa electoral en
generar “benestar, ocupació i riquesa”.
“Volem dinamitzar l’economia local i per
fer-ho ens agradaria poder ajudar a totes les petites i mitjanes empreses i els
autònoms”, remarca la líder popular, que
veu prioritari aplicar bonificacions fiscals
per fer de Mollet una ciutat competent per
generar llocs de feina nous. “Hi ha famílies
amb dos o tres membres a l'atur. Si creem ocupació, creem riquesa”, comenta.
Entre les seves propostes, el PP destaca que no vol que hi hagi “una mesquita,
fora de la normativa”, explica Calvo i
apunta cap a la immigració: “La respecto, però ha de ser ordenada i regulada.
Tots hem de tenir els mateixos drets i
obligacions”.
Calvo també aposta per la cultura amb
una nova biblioteca, que podria ubicar-se
si es desenvolupa el sector del Calderí.
D’altra banda, la popular creu que s'han
d'omplir els locals buits amb habitatge
per a persones amb mobilitat reduïda o
gent gran. “Canviarem l’ús d’aquests locals buits”, destaca. Susana Calvo també
ressalta la necessitat de construir unes
noves piscines per a la ciutat, “que complementin les que hi ha ara”.

La CUP es presenta a Mollet per segon cop
amb l’objectiu d’obtenir representació al
consistori molletà. El 2015, la formació
independentista va obtenir el 3,42% dels
vots i confia superar la barrera del 5% per
entrar al consistori. “Cal que la CUP tingui representació per moure les coses”,
opina el seu cap de llista, Txus Carrasco,
que admet converses durant el període de
formació de les candidatures amb Ara Mollet ERC per formar una coalició. “No va
haver acord perquè ens vam quedar en
converses. Les nostres respectives direccions nacionals van considerar que
era més útil sumar més representant
projectes independents”, recorda.
Carrasco confia en el poder de la CUP
per canviar “l’actual situació d’immovilisme polític a Mollet”. “Si la CUP és forta, tot es mourà. Els pactes que no van
ser possibles entre forces independentistes, potser amb nosaltres serien una
realitat”, remarca l’alcaldable, que entre
les seves prioritats hi ha el respecte al
mandat de l’1 d’octubre: “Volem un Ajuntament fidel al mandat del poble de l’1
d’octubre per construir una república
justa, social i feminista”.
La formació independentista es mostra
crítica amb el govern del PSC. “L’etapa socialista ha d’acabar ja després de més
de 30 anys manant”, diu Carrasco, qui
remarca: “En aquest mandat hem vist
un govern socialista sense idees, a la
deriva, i que funciona per inèrcia. Ha
fet un govern de 7 regidors sobre 25…

i hem vist a l’oposició amb més força
que mai però amb menys capacitat. El
vot útil per apretar l’immobilisme polític som nosaltres”. Tanmateix, el líder de
l’agrupació independentista també crítica
l’oposició. “Les formacions que volien
el canvi van perdre una oportunitat de
plantar cara”, diu Carrasco. En aquest
sentit, considera que el 2019 “és un moment únic per moure les coses, per fer
el canvi que necesita Mollet després de
tants anys de socialisme”.
L’objectiu de la CUP “és posar al centre
de la política la vida i les persones”, diu
l’alcaldable. En aquest sentit, la formació
independentista vol posar l’accent en la
construcció d’un tercer ambulatori amb urgències, un quart institut i dues noves residències per a gent gran. “El nostre programa garanteix pa per a tothom, sostre
i treball. De què serveixen grans obres
si tenim la gent dormint als carrers?”,
qüestiona Carrasco, que es mostra preocupat per la situació finançera de l’administració local: “Hem d’aclarir i auditar el
deute. Hem de poder explicar què passa
amb Mollet econòmicament i per això
hem de fer una auditoria pública per tirar endavant tots els nostres projectes”.
La CUP creu que Mollet ha perdut importància com a capitalitat del Baix Vallès però
que encara pot recuperar el temps perdut
“si aconseguim millorar la qualitat interna de la ciutat”, diu Carrasco, perquè
així, apunta, “tornarem a ser una referència per als municipis de l’entorn”.
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PRUNE LA "LLUITA" PER PORTAR LA VEU DEL CARRER AL CONSISTORI

MANUEL LASSO

VOTS 2015

---

REGIDORS

---

Nascut a Kenitra, el Marroc, de
pares valencians, fa més de 20
anys que viu a Mollet però encara conserva l'accent malagueny,
dels 20 anys que va viure a Torre
del Mar, Màlaga. Amb 59 anys
afronta la seva primera experiència política. “Tot això em servirà
per escriure el meu llibre", diu,
una obra sobre la política espanyola que ja ha titulat Hablando
políticamente. Té estudis de soldador i treballa en el sector de
la logística. És el primer cop que
encapçala una candidatura i que
forma part d’un partit. Va estar
vinculat a l’associació de veïns de
Can Borrell i és afiliat als sindicats
CGT i CCOO.

“Prune és un partit
de centre i laic”
El Partido Renacimiento y Unión de Europa (PRUNE) neix a Mollet amb l’objectiu de
recuperar el treball perdut durant la crisi
econòmica. “El partit vol el renaixement
europeu del treball perquè la crisi ens
ha fet molt de mal a tots”, remarca el seu
cap de llista, Manuel Lasso. El PRUNE es
presenta per primer cop en unes eleccions
municipals a Mollet i té l’objeciu d’aconseguir representació al plenari “per canviar
les coses”, assenyala Lasso, qui es mostra
optimista i no descarta haver de pactar
per formar govern. “Després dels resultats podrem decidir”, diu l’alcaldable.
El PRUNE, segons considera el seu líder,
és un partit de centre, que no es decanta
ni pels partits d'esquerres ni pels de dretes. “L’objectiu és molt clar, sumar dos o
tres regidors. Volem lluitar des de dins
del plenari per dir la nostra i portar la
veu del carrer a la institució municipal”, indica el candidat.
Manuel Lasso vol sortir al pas de les
afirmacions que relacionen el partit amb
la religió islàmica, remarcant que són una
formació laica. “Nosaltres no tenim cap
religió al darrere. Som un partit sense
relogió. Jo sóc laic i el partit també ho
és. Hi ha qui ens ha relacionat amb la
religió de l’islam... però de cap manera som religiosos”, remarca Lasso. “El
PRUNE està a Mollet, però volem ser
una força municipalista a d’altres localitats, volem fer poble”, diu.
De fet, en la seva pàgina web oficial, el
partit es defineix com una formació constituïda "per a la defensa de les minories
marginades que viuen a Espanya i fora

del nostre país, per la seva creença, la
seva procedència, el seu nivell adquisitiu, immigrants per raons econòmiques i conflictes bèl·lics".
Pel que fa al programa a nivell local, la
proposta principal d’aquesta formació
és millorar l’estat dels carrers de la ciutat, que segons considera Manuel Lasso,
“estan molt malament. En els darrers
anys hi ha deixadesa per part de l’Ajuntament. L’equip dels socialistes hauria
de fer més coses pel municipi i no pensar tant en la seva formació”, assenyala
Lasso, qui considera que l’oposició ha fet
un bon paper. “S’han de canviar les voreres, asfaltar novament els carrers...”,
insisteix.
D’altres propostes que porta en el seu
programa electoral és la construcció d’una
residència de gent gran i millorar serveis
per a persones en risc d’exclusió social. A
més, l’agrupació política vol impulsar la
indústria per generar més ocupació. “Tenim una proposta innovadora que tracta d’una màquina de reciclatge, que per
cada llauna o plàstic que es diposita et
surt un tiquet que podries canviar per
qualsevol producte als supermercats de
la ciutat”, assenyala Lasso, que prioritza el
benestar de les persones. “El socialisme
dels darerrs anys no ha mirat per la gent
de la ciutat. Nosaltres hem sortit de dins
del poble”, aclareix Lasso, que remarca al
dificultat de formar un nou partit: “Nosaltres no tenim mitjans per fer com altres
partits, que tenen més diners. Utilitzem
els nostres mitjans, els de la llista. Fem
el que podem, tot i les dificultats”.

Santa Maria de Martorelles

Total Cens Electoral ’15

653

Participació
Abstenció

467 (71,52 %)
186 (28,48 %)

Alcalde actual:

Julián Trapero (ICV-EUiA)

CONSISTORI ’15
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3%
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8,57 %

2011

7,25 %
1,76 %

Cens Electoral 2019: 691
Col·legis electorals: Ajuntament (1 mesa)
El 26-M tres candidatures –Santa Maria de
Comú, ERC i Fem Santa Maria– optaran a fer
govern a Santa Maria de Martorelles, una
menys que el 2015, quan el PP també s'hi va
presentar. El partit de l'actual govern d'ICVEUiA, reconvertit en Santa Maria en Comú,
té el repte de revalidar la majoria absoluta
aconseguida el 2015. Ara, però, hi optarà amb una nova candidata, Olivia Mones,
primera tinent d'Alcaldia, que substitueix
Julián Trapero, l'alcalde dels darrers vuit
anys. Entre les fites dels dos últims mandats, el govern local ha aconseguit aprovar
finalment el Pla d'Ordenació Urbanística
Municipal (POUM), la tramitació inicial del
qual –amb l'anterior govern convergent– va
catalitzar una oposició veïnal que va cristal·
litzar en el govern ecosocialista.

16,23 %

ICV-EUIA-E
CiU
ERC-AM
P.P
PSC-PM

1,30 %

Després de l'entrada en vigor del pla urbanístic, el proper govern, sigui del color
que sigui, tindrà com a repte l'inici del seu
desenvolupament, amb què s'haurà de donar resposta a una de les preocupacions a
la població: la manca d'habitatge.
Una altra de les mancances, si més no a
ulls de Fem Santa Maria i ERC, és la falta
d'eines de participació perquè els ciutadans prenguin part en els afers públics, un
dels eixos que totes dues formacions porten als seus programes.
L'últim mandat, a més, no ha estat exempt
de polèmica. La votació de l'1-O, que no es
va poder fer a Santa Maria, va provocar una
resposta de part dels veïns que van ser molt
crítics amb la gestió de l'Ajuntament. De
fet, aquesta va ser l'espurna del moviment
veïnal que més tard va cristalitzar en Fem
Santa Maria, plataforma sota els auspicis de
Junts per Catalunya.

Santa Maria en Comú-En Comú Guanyem

Olivia Mones
Vots 2015
ICV-EUiA: 257 (55,63%)

• Creixement coherent i sostenible d’acord amb el POUM
aprovat i l’entorn natural.
• Crear la regidoria de Dona i Igualtat.
• Instal·lar càmeres de control de vehicles gestionades pels
Mossos d’Esquadra.
• Crear un dossier del municipi com a eina de promoció
econòmica per atraure inversors.
• Donar suport i promocionar la vida associativa
desenvolupant un ateneu.

Esquerra Republicana

Luisma Pintor

• Més serveis a les persones grans.
• Fer un acompanyament al ciutadà amb els serveis del teixit
empresarial i productiu.
• Més trobades amb el veïnat per donar i rebre informació.
• Treballar per conèixer el patrimoni històric i cultural.
• Promocionar habitatge social i sostenible amb l'entorn.

Vots 2015: 75 (16,23%)
Fem Santa Maria

Rodolf Casas
Vots 2015: ---

• Impulsar un ROM a les sessions plenàries per facilitar la
participació.
• Més atenció amb els serveis socials.
• Potenciar la borsa de treball i ajudes als aturats.
• Crear una comissió de festes.
• Més transparència i comunicació a l’administració.
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Sant Fost de Campsentelles

17,87 %

Total Cens Electoral ’15

Alcalde actual:

39
,14
%

6.782

Participació
Abstenció

3.598 (53,05 %)
3.184 (46,95 %)

Montserrat Sanmartí (IUSF)

EL CONSISTORI ’15 Ü (6)
IUSF
%
(2)
ERC-AM
(2)
SSF-E
12,43 %
CiU
(1)
PSC
8,84 %
PP
(1)
ICV-EUIA-E
(1)
G.S.F.
7,41 %
8%

8,4

2015

Cens Electoral 2019: 6.874
Col·legi electoral: Pavelló 2 (11 meses)
El 26-M es presenta a Sant Fost
amb la incògnita de si Independents Units per Sant Fost mantindrà l'hegemonia dels darrers
anys. La formació municipalista fa
tres dècades que governa al poble
i compta amb una base sòlida de
votants que mai ha baixat del miler d'electors. De totes maneres,
alguns elements indiquen que hi
podria haver canvis respecte els
comicis de fa quatre anys.
El més clar i evident, el pacte
entre ERC i el PDeCAT per concórrer junts a les eleccions que es
va començar a gestar l'any passat
i que, tot i no estar sempre assegurat, va fer-se públic el març. La
coalició, liderada per Carles Miquel i batejada com ERC-Junts per
Sant Fost, és l'única similar a tot
el Baix Vallès i augmenta substancialment les possibilitats de l'oposició d'obtenir un nombre de regidors suficients per poder plantar
cara a l'actual alcaldessa, Montserrat Sanmartí. A més, els resultats
de les darreres eleccions generals
d'abril que van deixar ERC com a
primera força al poble i JxCat com
a cinquena també són un termòmetre de l'expectativa de vot per
aquest diumenge. En aquest sentit els independentistes semblen
tenir-ho tot de cara per acostar-se
a IUSF, tot i que serà difícil superar la formació en vots i regidors.
ERC-Junts per Sant Fost espera
poder convèncer els votants de
filiació sobiranista que en l'àmbit
municipal es decideixen per IUSF,
un partit atrapa-ho tot, i que s'han
sentit decebuts per les tíbies reaccions de la formació de Sanmartí
en el darrer mandat en relació al
procés d'autodeterminació català. Tanmateix, el diumenge es
veurà si aquesta coalició formada
per un partit de la vella dreta i un
d'esquerres no té una fuita de votants en aquest eix. De moment i
en campanya, la coalició ha posat
per davant els republicans amb la
mateixa elecció del cap de llista.
L'aposta sembla respondre a la lògica de país on ERC és un partit en
ascens i l'espai postconvergent,
que viu de les rendes la figura de
Puigdemont, està experimentant
un lleuger declivi.
Un element més que podria decantar la balança: el PSC després de
donar suport al govern de Sanmartí no està satisfet amb el mandat

12,
79

2011
IUSF

de l'alcaldessa a la qual ha descrit
com a "excessivament partidista" i podria no donar suport a IUSF
en el seu projecte de ser de nou el
partit central a Sant Fost.
Més elements que poden fer
trontollar l'hegemonia d'IUSF:
L'esquerra alternativa santfostenca que s'havia reunit entorn de Sumem en les darreres eleccions ha
patit un procés de fragmentació
amb l'aparició de dos partits que
encarnen aquesta opció política.
Izquierda en Positivo encapçalat
per la regidora Núria Fresquet i
Podem liderat per Albert Bastida representen aquest espai que
en el darrer mandat havia donat
suport al govern de Sanmartí.
Amb tot, mentre Fresquet valora
positivament la gestió d'IUSF als
darrers quatre anys, Bastida s'ha
mostrat molt crític durant la campanya amb l'alcaldessa i es fa difícil d'imaginar-lo com a possible
soci per a la governabilitat.
Potser la clau per a Sanmartí si
vol seguir al capdavant del consistori, serà efectuar un viratge cap
a la dreta per sondejar possibles
aliances amb el PP i Ciutadans que
es presenta per primera vegada
en unes municipals al poble. Un
pacte entre IUSF, PP, Izquierda en

IUSF espera consolidar la
seva majoria i la coalició
formada per ERC i Junts es
reivindica com a alternativa

Positivo i Ciutadans sona estrany
però un cop expressades les posicions dels diferents partits durant
la campanya, sembla ser l'única
suma possible si Sanmartí vol
mantenir-se a l'Alcaldia. Tot, sempre que el PSC no decideixi tornar
a donar suport a IUSF.
Més enllà d'això, els reptes amb
els quals es trobarà el govern sorgit de les eleccions són notables.
Els robatoris a domicilis van augmentar un 53% el 2018, encara
no hi ha una solució per al desviament de la B-500, Sant Fost és
un dels municipis del Baix Vallès
que menys recicla, els veïns de les
urbanitzacions aïllades del centre
del poble reclamen millors connexions. I tot això sumat a la gestió
diària; es diu de pressa. i a.a.

Vots 2015: 1.395 (39,14%)

Montserrat
Sanmartí

ERC-Junts per Sant Fost
Vots 2015
ERC 637 (17,18%)
CiU 443 (12,43%)

Carles
Miquel

Izquierda en Positivo
Vots 2015 Sumem
456 (12,79%)

Núria
Fresquet

Sant Fost en Comú Podem

Vots 2015 Sumem
456 (12,79%)

Albert
Bastida

Partit Socialista
Vots 2015: 315 (8,84%)

María José
Sànchez

Partit Popular
Vots 201: 264 (7,41%)

Begoña
Romero

%
6,37

6,37 %

· Desviament de la B-500, vies segures i còmodes de connexió entre els
barris, ampliació del servei de l’Albus amb connexió a Badalona.
· Seguir amb el pla de renovació d’asfaltat i millora de la senyalització.
· Impulsar un conveni per crear l’espai de Mossos al Poble.
· Ampliació i millora de l’espai lúdic de la llera.
· Ampliació i diversificació de l’oferta de serveis del carnet del Jubilat i
gestió directa de l’Escola Bressol.

· Transport públic a tot el poble i coordinació amb els serveis fonamentals.
· Més recursos personals i materials per a la policia i coordinació de la
seguretat amb Mossos i pobles veïns.
· Elaboració d'un pla d'inversió en infraestructures per al poble a 8 anys vista.
· Creació de la figura del regidor de barri per facilitar la comunicació entre
l’Ajuntament i els veïns.
· Revitalització del polígon industrial amb millors accessos i incentius fiscals.

· Millora dels processos participatius per acostar l'Ajuntament a la gent.
· Desviament provisional de la B-500 per consolidar una rambla/passeig,
des de l'Ajuntament fins a l'escola Joaquim Abril.
· Arranjament de la llera del riu Besòs per crear-hi una zona d'esbarjo.
· Exigir a la Generalitat l'ampliació de freqüència de pas de l'autobús de la
línia Badalona-Sabadell i combinar-ho, amb un reforç de l'Albús.
· Intervenir com a mediador dels que no poden fer front a les hipoteques.

· Implantar un transport públic en tot el municipi adaptat a les necessitats
del poble.
· Invertir en la millora de seguretat per augmentar el nombre d'agents.
· Canviar el model de recollida de residus per un eficient i sostenible.
· Posar els Serveis Socials al servei de la gent i oferir un servei just i de
qualitat.
· Garantir els drets i benestar animal mitjançant una ordenança municipal.

· Sol·licitar l’ampliació del nombre d’agents de policia local per crear un cos
de proximitat.
· Implementació d’un recorregut de transport públic a les urbanitzacions
des de Mollet els 7 dies de la setmana.
· Inici de la construcció d’un centre de dia municipal per a la tercera edat.
· Posada en marxa d’una granja escola per fomentar l’ecologisme.
· Gratuïtat de llibres de text d’educació primària.

· Exigir el compliment del projecte de la B-500.
· Incentivar el petit comerç.
· Millora del transport d'ús públic i l'escolar.
· Millora del patrimoni natural, netejant i senyalitzant els camins i les rutes
de senderisme.
· Foment de les millores en la seguretat tant del poble com les
urbanitzacions allunyades del centre.

Ciutadans
Vots 2015: ---

Cristian
Tirado

· Augment de la seguretat de Sant Fost.
· Impuls per un Ajuntament transparent, pròxim, social i inclusiu.
· Suport i impuls de l'esport, la cultura, l'educació i l'economia.
· Revisió de les obres públiques, canalització de les rieres, asfaltats de
carrers, parcs i gestions a l'entorn de la B-500.
· Lluita contra el canvi climàtic amb eficiència energètica i reciclatge.
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Martorelles

8%
20,4

Total Cens Electoral ’15

17,08

Marc Candela (ERC)

2015

Cens Electoral 2019: 3.836
Col·legis electorals: Celler de Carrencà (7 meses)
Martorelles decidirà diumenge el
projecte polític pel que aposta en
els propers quatre anys. Unes 3.836
persones podran exercir el seu
dret a vot en l’única seu electoral,
el Celler de Carrencà, per decidir
entre ERC, UxM, Junts per Martorelles, la coalició PSC-MAPM, En Comú-Podem i Cs.
Fa quatre anys ERC va guanyar
les eleccions municipals i ha governat a Martorelles amb un pacte de quatre socis, que va facilitar
una majoria de sis regidors. ERC
va fer un acord de govern amb
PSC, MAPM i ICV-EUiA. Durant el
mandat, aquest pacte ha estat del
tot estable i ha arraconat a l’oposició Units per Martorelles i CiU, ara
Junts per Martorelles.
De fet, aquest mandat a punt
d'extingir-se, ha coincidit amb
l'abandonament de dos dels pesos
pesants a l'Ajuntament en el mandat anterior i que van protagonitzar durs enfrontaments al plenari
municipal. D'una banda, qui va ser
l'alcalde desbancat per Candela,
Romuald Velasco, renunciava al
seu càrrec de regidor tres mesos
després de les eleccions de 2015
–i després de 19 anys a l'Ajuntament– i deixava Margarita Casanovas com a cap de l'oposició. De
l'altra, Marc Pertíñez, cap de llista
de CiU el 2015 també deixava la
primera línia política després de
9 anys com a regidor a l'oposició.
Després d'un mandat plàcid,
ERC, amb Marc Candela al capdavant, vol consolidar-se com a
primera força política al municipi. ICV-EUiA ha evolucionat amb
la nova marca de Martorelles en
Comú-Podem i aspira a sumar
els votants del partit morat, que
a les passades eleccions no es va
presentar. Pel que fa al PSC i Més
Acció per Martorelles, han decidit
anar plegats i intentar fer la suma
de vots per fer créixer el projecte
socialista martorellesenc.
A l’oposició, Units per Martorelles confia a recuperar l’alcaldia,
que va perdre fa quatre anys, i
no descarta anar en companyia.
Tanmateix, Junts per Catalunya
creu que pot despertar l’electorat
que ja fa unes dècades va perdre
pel camí. A tot això, Ciutadans es
presenta per primer cop a Martorelles amb l’objectiu d’agafar
l’electorat que va deixar el PP sense representació fa quatre anys i

%

10
,12

2.273 (59,41 %)
1.553 (40,59 %)

27,
28

Alcalde actual:

%

3.826
Participació
Abstenció

que la tendència a l’alça al partit
es vegi també a les municipals.
Passi el que passi als comicis
de diumenge, el nou alcalde –o el
mateix, si repeteix Candela– encararà un mandat amb diversos projectes urbanístics importants ja
engegats, que hauran d'enllestir.
D'una banda, finalitzar les obres
de l'espai cívic de Can Sunyer –Cal
Safareig–. Aviat farà un any que
estava previst inaugurar l'equipament, però res ha anat com es
preveia, i l'Ajuntament ha multat
fins a dues vegades l'empresa adjudicatària de la construcció pels
endarreriments. Una tercera sanció podria comportar l'anul·lació
immediata del contracte, i el problema s'agreujaria encara més si
abans d'acabar l'any no es pogués
finalitzar, perquè es perdria la
subvenció de la Generalitat, que
paga el 75% de l'obra, i la totalitat

El desenvolupament del
projecte de La Vinya de
Carrencà i el pavelló, reptes
dels futurs quatre anys

Tots els grups es mostren
disposats a mantenir el bon
clima d'aquest mandat: "Qui
guanya és el poble"

2011
ERC
Vots 2015: 610 (27,28%)

Marc
Candela

Units per Martorelles
Vots 2015: 458 (20,48%)

Margarita
Casanovas

4,63 %

• Seguir amb les obres del centre polivalent La Vinya de Carrencà i remodelar la masia.
• Construir un nou pavelló d’esports, prop del camp de futbol.
• Fer una millora integral dels carrers.
• Reformar el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM).
• Apostar per més serveis a les escoles amb una cuina integral i activitats
extraescolars.

• Iniciar la construcció d’un nou pavelló esportiu.
• Compromís d’acabar el més aviat possible les obres de Can Sunyer.
• Treballar per aconseguir un poble net d’escombraries, mobles vells,
papers i excrements.
• Fer que la borsa de treball sigui molt mes àgil i efectiva.
• Posar en marxa un inventari d’habitatges buits i impulsar convenis de
lloguer.

Junts per Martorelles
Vots CiU 2015: 382 (17,08%)

Josep M.
Defaus

• Elaborar i impulsar un nou Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM).
• Rehabilitar la Masia de Carrencà per fer-la un equipament institucional.
• Remodelar el pavelló d’esports i fer una coberta a la piscina.
• Promoure habitatge de nova construcció per a lloguer social.
• Millorar els accessos d’entrada i sortida de Martorelles.

PSC-MAPM
Vots 2015
• Servei integral d’infància i adolescència.
PSC 285 (12,75%) • Avaluar i elaborar un segon Pla d’Igualtat.
MAPM 186 (8,32%) • Fer un acompanyament i seguiment a les persones grans.

Assumpta
Pastor

• Prevenció en la vulnerabilitat i risc d’exclusió de les persones.
• Ajudar Els joves a trobar feina i promoure més beques.

Martorelles en Comú-Podem
Vots 2015: 175 (7,83%)

del cost hauria d'anar a càrrec del
consistori.
I una nova infraestructura, encara més gran amb la qual haurà
de treballar el nou govern serà La
Vinya de Carrencà –a l'espai de
l'antic Envelat–. Qui assoleixi l'alcaldia i els companys de govern
seran responsables del desenvolupament del centre polivalent –les
obres ja van començar fa uns mesos–. Però també del seu ús. Que
La Vinya serà un espai per a les
entitats martorellenques és gairebé un crit unànime al plenari. Però
que aquest equipament esdevingui
un centre cultural de referència del
Baix Vallès dependrà dels projectes de la regidoria de Cultura i de
l'encert en la programació.
Per últim, bona part de les forces polítiques comparteixen el
símptoma del pavelló esportiu –
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Juan F.
García
Caba

• Aplicació d'impostos progressius.
• Consolidar la recollida d’escombraries porta a porta i limitar les radiacions
electromagnètiques.
• Recuperar l’entorn de vinyes i antics cultius de cirerers.
• Crear una escola esportiva a partir de preescolars.
• Acabar de consolidar la recuperació de l’entorn del riu Besòs.

Ciutadans
Vots 2015: ---

Mónica
Dahan

la necessitat que sigui millor que
l'actual–, però la cura proposada
divergeix: uns aposten per construir-ne un de nou i d'altres per
remodelar-lo.
Amb la feina ja feta per part de
tots –millor o pitjor, que jutgin
diumenge els veïns–, el darrer ple

• Millorar el creuament viari entre Sant Fost i Martorelles.
• Promoure activitats a la deixalleria i impulsar-la.
• Transparència dels comptes municipals.
• Fer una coberta a la piscina municipal.
• Fer habitatge de de protecció oficial.

del mandat, celebrat dilluns, va
cloure amb paraules de regidors
de diferents partits, així com de
l'alcalde, agraint el "joc net" que
hi ha hagut en aquesta campanya
i les bones relacions entre govern
i oposició, tot i no amagar discrepàncies polítiques, i van desit-

jar-se sort per a les eleccions. Una
esportivitat que, governi qui governi, tots es mostraven disposats
a mantenir en els pròxims quatre
anys per evitar les confrontacions
frontals existents en mandats anteriors. Amb tot això, "qui guanya
és el poble", van assegurar.
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MUNICIPALS 26-M TAMBÉ PROPOSEN UN SERVEI DE LLOGUER DE BICICLETES I AMPLIAR LA PARTICIPACIÓ I ELS PROJECTES AMB LES CIUTATS AGERMANADES

El PSC exigirà la creació de
més places de residència
a.a.

AL MERCAT Monràs amb diversos membres de la candidatura
MOLLET. El PSC ha continuat mos-

trant aquesta setmana les seves
cartes de cara a la reelecció. D'una
banda, l'alcalde i alcaldable, Josep
Monràs, va explicar divendres que
exigiran a la Generalitat la creació
de més places públiques de residència per a gent gran a la ciutat.
També en aquest àmbit prete-

nen portar a terme un pla d’acompanyament per a la gent gran i persones soles que ho necessitin. Es
tracta d'una "xarxa de voluntariat que acompanyi gent gran amb
necessitats especials, coordinat
amb l'hospital i el sociosanitari".
En el mateix acte també van parlar de joventut i van proposar la

creació d'un carnet jove local, que
serviria "per donar facilitats als
joves amb descomptes en serveis i instal·lacions" i per disposar
d'un canal perquè l'Ajuntament els
pugui fer arribar informacions i activitats d'interès. Però, a més, Monràs va mostrar el seu compromís
per donar "ajuts de lloguer social
lligats a la renda" i va reivindicar
–igual que en l'àmbit de gent gran–
la necessitat "que la Generalitat
construeixi pisos socials a Can
Borrell". La proposta inclouria la
possibilitat "que als baixos hi pugui haver un centre per a joves i
un per a gent gran".
D'altra banda, els socialistes
molletans van explicar dilluns altres propostes per transformar la
ciutat. Una d'elles seria incorporar
un servei de bicicletes de lloguer al
Baix Vallès, que enllaçaria els municipis de Sant Fost, Martorelles i

Santa Maria de Martorelles.
Però també aposten per aprofitar la zona de l'antic Mercat de
Sant Pancraç per fer habitatge i
serveis per a la gent gran i els joves,
redactar un projecte per connectar
la plaça Joan Abelló amb el futur
desenvolupament del Tabaran, o
enjardinar el talús de la via del tren
fins que no se soterri definitivament la línia ferroviària R-3.
Per últim, dimarts va ser el torn
per parlar de participació i de la relació amb Europa. Sobre el primer
tema, Monràs va dir que el 10% de
tot el pressupost d'inversions de
Mollet el decideixen els molletans,
però que volen "ampliar la votació perquè la participació pugui
ser encara més efectiva amb noves eines tecnològiques".
Pel que fa a la presència de la capital baixvallesana a Europa, Monràs va afirmar que s'impulsaran
projectes amb altres ciutats europees en els àmbits de la transparència, el bon govern, l'alimentació
saludable, l'esport i la cultura, i va
afegir que "es reforçaran els llaços amb les ciutats agermanades
de Ravensburg, Montélimar i Ri-

AIXÍ HO VA ASSEGURAR DIUMENGE EL DIPUTAT AL PARLAMENT CARLES RIERA EN UN ACTE DE CAMPANYA A LA CIUTAT

"La CUP és l'eina més útil per
canviar les coses a Mollet"
MOLLET. El diputat de la CUP al Parlament Carles Riera va participar
diumenge en un acte de campanya
de la CUP a Mollet, en què va recordar "la urgència de construir
a Mollet un Ajuntament valent
que planti cara als poderosos i
defensi als vulnerables, capgiri
les prioritats actuals i posi al
centre la vida i les persones”.
Riera va fer una crida a votar
la CUP “perquè serà l’eina més

útil per canviar les coses a Mollet i per garantir polítiques alternatives i d’esquerres reals”.
De la seva banda, Txus Carrasco,
alcaldable de la CUP Mollet, va cridar a “tancar aquesta etapa de
més de 30 anys de govern del
PSC que ha deixat la ciutat amb
un deute de 60 milions d’euros
i ha acabat amb un pacte amb la
dreta de C’s i el PP” i va mostrar
el compromís de la CUP per “bas-

tir una majoria alternativa que
aixequi les catifes de tres dècades de monarquia molletana i
obri les finestres a aires nous
per transformar la ciutat".
Carrasco va animar als qui dubten a “atrevir-se i fer un vot valent, perquè només amb la CUP
a l’ajuntament serà possible un
canvi real a Mollet". I va afegir:
"Nosaltres apretarem amb un
peu al carrer i l’altre a l’ajuntament per garantir pa, sostre
i treball per a tothom, retornar
la veu al poble per decidir els temes importants i mantenir-nos
fidels al mandat de l’1-O”.

cup mollet

CARLES RIERA

Oci juvenil

PREACORD PER
OCUPAR ELS CINEMES
Monràs ha anunciat en campanya un
"preacord per ocupar els antics cinemes de Mollet" amb un equipament
relacionat amb l'oci juvenil que sorgiria
d'una iniciativa privada. Tot i que "encara no està 100% tancat", l'Ajuntament ja
ha vist el document i Monràs assegura
que es tractaria d'un equipament "innovador, engrescador i pioner que va més
enllà de Mollet".
voli per crear més activitat econòmica al municipi".

Fer de Mollet una 'Smart city'
Els socialistes també volen impulsar les noves tecnologies per fer de
Mollet una ciutat intel·ligent amb
mesures "per millorar la qualitat
de vida de la ciutadania". A més,
volen promoure el Mollet Hub com
un espai jove, d’innovació i creació
i garantir el wifi gratuït en els principals espais de la ciutat.

Cs Mollet investiga
un membre
de la seva llista
MOLLET. Cs Mollet investiga Manuel Armenteros, número 21 de la
seva llista, després de la denúncia
del col·lectiu Demos arran d'uns
presumptes comentaris xenòfobs
i homòfobs d'aquesta persona a
les xarxes socials. El cap de llista,
Iván Garrido, afirma que investiguen els comentaris, però que no
els han pogut certificar. També
mostra el seu rebuig pels comentaris i afegeix: "Si es confirmen,
no ens tremolarà el pols a l'hora de prendre'n mesures".
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EN PORTADA: Eleccions 26-M
MUNICIPALS 26-M EL PARTIT TAMBÉ HA PRESENTAT LES PROPOSTES FEMINISTES, D'ENTRE LES QUALS DESTAQUEN LES 'PARADES SEGURES' AL BUS NOCTURN
s.c.

Ara Mollet ERC proposa ubicar
un espai jove a Can Flequer
MOLLET. Les masies de Can Fle-

quer van ser les protagonistes
de l'acte de campanya organitzat
per Ara Mollet ERC dimarts. El
candidat i alcaldable, Oriol López,
va explicar que l'equipament "fa
16 anys que és de propietat
municipal i que està tapiat".
"No entenem com una masia de
propietat de l'Ajuntament pot
estar tancada tant de temps",
va afegir. Per tot plegat, la formació republicana aposta per ubicar-hi un espai d'autogestió per al
jovent de Mollet en aquesta masia
del barri de Can Pantiquet.
Sobre aquesta proposta en va

parlar Marina Planellas, la número 4 del partit. Planellas va explicar que es podria aprofitar la
masia com un espai "tant d'oci,
com de lleure, d'educació i de
formació" i va destacar el fet que
sigui "autogestionat" per tal que
es puguin fer "accions i activitats
des dels joves per als joves".
Pel que fa a com repartir els espais i usos de l'edifici, i quines activitats portar-hi a terme, la número
4 d'Ara Mollet ERC va apuntar que
caldria fer "una gran assemblea
i demanar moltes propostes al
jovent". "Si aquest és un espai
que serà destinat per als joves,

hem de ser els joves, no algú
des de l'Ajuntament, qui dissenyem per què volem les sales, a
què destinarem els espais i com
ho muntarem", va cloure.

Parades segures al bus nocturn

D'altra banda, la formació republicana va presentar dimecres les
propostes de l'àmbit de feminisme, i una de les més destacades
va ser "establir parades segures
en determinats horaris i dies de
l'any", com va explicar Planellas.
Un dels usos prioritaris seria el
bus nocturn. En aquest sentit, Txell
Humbert (número 8 de la llista) va

DAVANT LES MASIES El jovent del partit va protagonitzar l'acte a Can Flequer
explicar que més enllà de les parades consolidades del servei de l'autobús, s'ha de tenir en compte "la
problemàtica d'assetjament i de
violència sexual contra les dones
per poder establir unes parades
que no formin part de les tradicionals, però que estiguin considerades segures".
Altres propostes en l'àmbit de
feminisme van en la línia de combatre la precarietat laboral de les
dones i de conservar i recuperar
la memòria històrica de les més

rellevants de la ciutat.
Pel que fa al primer tema, Humbert va destacar que impulsaran
"polítiques d'ocupació i de formació per garantir que hi hagi
una incorporació en el mercat
laboral i trencant els estereotips
de gènere". I quant al segon, Agnès
Galdón (número 22 de la candidatura), va explicar que el partit republicà vol "feminitzar" el nomenclàtor de Mollet i crear "un arxiu
on recollir tota la seva memòria
històrica". sergio carrillo

L'AIGUA I LA RECOLLIDA DE RESIDUS SÓN ALGUNS EXEMPLES

ERC aposta per mancomunar
serveis al Baix Vallès
BAIX VALLÈS. Ara Mollet ERC MES
va presentar dilluns la seva proposta per mancomunar serveis
entre els municipis del Baix Vallès. El candidat, Oriol López, ho va
presentar acompanyat de l'alcalde
i també candidat d'ERC a Martorelles, Marc Candela, a la passera
de vianants que connecta Mollet i
Martorelles per sobre el riu Besòs.
En aquest sentit, ERC proposa la creació d'una mancomunitat que estudiï quins són aquells
àmbits de possible col·laboració.
Entre aquests, un dels que es veu
amb més claredat és el de la mobilitat. "Cal gestionar i coordinar
el transport públic i redefinir
les línies interurbanes perquè
apropin els ciutadans de manera
ràpida a serveis com l'Hospital o
altres com equipaments esportius o culturals", considera Candela, qui també proposa serveis de

bicing o patinets elèctrics amb recorreguts segurs i accessibles entre
les diferents poblacions i millorar
la senyalització. Aquests recorreguts serien tant a la trama urbana
com a espais verds com el mateix
riu Besòs, que els republicans voldrien convertir en una anella verda
d'unió de tot el Baix Vallès.
Altres àmbits a mancomunar
serien les polítiques d'ocupació.
"Per exemple, que els serveis
que dóna EMFO, que ens consta que ja té aquesta voluntat,
s'acabin d'expandir a tot el Baix
Vallès", explica Candela.
Els candidats d'ERC també van
parlar de la possible creació d'una
empresa pública que gestioni el
servei municipalitzat d'aigua de les
poblacions del Baix Vallès i de la
gestió mancomunada del servei de
recollida de residus per una "qüestió d'eficiència". laura ortiz
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EN PORTADA: Eleccions 26-M
MUNICIPALS 26-M MARINA ESCRIBANO ES COMPROMET A REALITZAR AUDIÈNCIES PÚBLIQUES AMB EL VEÏNAT CADA 15 DIES

Mollet en Comú promet "més
transparència i participació"
s.c.

A CAN BORRELL Escribano, al centre, acompanyada per membres de la llista

MOLLET. L'alcaldable de Mollet en
Comú, Marina Escribano, va assegurar dimarts al parc de Can Borrell que el seu partit aposta per un
govern amb "més transparència,
més democràcia i més participació", i que per aquest motiu "el
primer procés participatiu que
farem serà una auditoria econòmica, de recursos humans i de
serveis de l'Ajuntament, i compartir-la amb la ciutadania".
Pel que fa a la participació, Escribano va apuntar que volen fer
"processos participatius amplis", però també d'altres més
específics per sectors o per àrees.

En aquest sentit, l'alcaldable va dir
que els projectes serien proposats
pels mateixos veïns i no vindrien
"donats per l'administració, com
en el cas del Decideix 100.000".
Altres punts que va destacar que
posaran en marxa si governen en
el pròxim mandat són "trobades
presencials amb la ciutadania,
però també de forma digital",
entre les quals hi hauria el compromís de "fer audiències públiques
amb veïns cada 15 dies". "Així
acostem l'Ajuntament a la ciutadania; durant molts anys s'ha
estat governant d'esquena a la
ciutadania", va afegir Escribano,
qui vol "un Ajuntament obert a la
ciutadania, que parli i escolti els
ciutadans, i que sigui dialogant
i plural". També va assegurar: "El
PSC té por de sentir crítiques i no
és valent per acollir aquells qui
no pensen com ells. Això li porta
a no governar per a tothom".
D'altra banda, pel que fa a mesures de transparència, l'alcaldable
indicava que promouran la creació
d'un "observatori municipal per
avaluar les polítiques públiques,
per anar fent una avaluació i un
examen continu i constant de
tot allò que tant de bo puguem
fer governant des de Mollet en
Comú". I també va dir que "cal
un portal de transparència que
sigui més accessible i més comprensible, al qual tothom pugui
acostar-s'hi per saber què es fa a
l'Ajuntament".
Fer rendició de comptes de
l'Ajuntament i disposar d'una agenda pública dels càrrecs electes "per
saber amb qui s'estan reunint,
què estan fent i en què estan
treballant" són altres de les seves
propostes. Per últim, Escribano
també va asseverar que si entren al
govern municipal, treballaran "per
reforçar la idea de ciutadania i
de comunitat" i fomentaran "noves formes de gestió mitjançant
cooperatives i comunitats". s.c.

CONSULTORI

La celebració
de la junta de
socis “per escrit
i sense sessió”
La Resolució de 8 de gener de 2018 de
la Direcció General dels Registres i del
Notariat aborda la celebració de junta de socis “per escrit i sense sessió”,
adaptant així el funcionament de la
mateixa a la realitat societària actual.
Aquesta Resolució considera com a
legítim que els estatuts socials estableixin la possibilitat d’adoptar
acords sense que sigui obligatòria la
celebració física d’una reunió, tot això
en virtut de la llibertat contractual.
Així, la Resolució assumeix la validesa de les disposicions estatutàries que permeten la celebració
de juntes per escrit i sense sessió,
examinant un cas en el qual es van
plantejar dubtes per part del Registrador entorn de la validesa d’una
clàusula estatutària que establia la
possibilitat d’anticipar el vot per escrit, remetent-se el mateix abans de
la celebració de la junta general per
medis físics o telemàtics.
La Direcció General dels Registres i
del Notariat considera eficaç el vot
a distància i anticipat. La referida
forma de votació és totalment vàlida
“si no ofereix menys garanties d’autenticitat que l’assistència física”.
Així mateix, el fet de preveure la validesa del vot a distància implicaria
admetre que pot excloure’s la celebració d’una reunió formal i substituir-la pels vots successius dels socis,
la qual cosa equivaldria a la celebració formal de la junta de socis.
José Ignacio Carnero Sobrado
Abogado
jicarnero@cgcabogados.net

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

SUCCESSOS

Sagalés i Moovit creen una app per als viatgers

Educació en valor amb la Creu Roja

L’empresa de transport Sagalés ha arribat a un acord de col·laboració
amb la companyia internacional de dades i anàlisis, Moovit. Amb aquesta aliança, els usuaris podran planificar millor els seus viatges amb la
companyia catalana i amb altres serveis de transport públic, gràcies a
una aplicació mòbil gratuïta disponible en sistemes iOS, Android i Web.

Creu Roja ha organitzat una formació dirigida
al jovent d’entre 14 i 17 anys dedicat al món
del lleure que té com a objectiu educar-los en
valors. El curs es celebrarà entre els dies 25 a 28
de juny a Mollet.

MOBILITAT LA GENERALITAT HA PRESENTAT LA PROPOSTA PER MILLORAR L'ACCÉS A MOLLET

A presó l’home
que va cometre un
robatori violent en
un hotel de Mollet

Dos ramals per descongestionar
la rotonda del Decathlon

MOLLET. Els Mossos d’Esquadra de

També s'ampliaran dos carrils entre la rotonda i la comissaria

la comissaria de Granollers van detenir dijous de la setmana passada
a Barcelona un home de 31 anys,
de nacionalitat argentina i amb domicili a Sabadell, com a presumpte
autor de diversos delictes de robatori amb violència i intimidació, un
delicte de furt i un d’incendi. Entre
altres, se li imputen robatoris a hotels de Granollers i Mollet amb una
hora de diferència. Pel que fa al
succés a Mollet, l'home, vestit amb
roba fosca, va accedir a la recepció
de l'hotel, va ruixar amb un líquid
la recepcionista i li va mostrar un
encenedor al mateix temps que li
va cridar: "Esto es un atraco. No
te haré nada si colaboras". També portava un ganivet de grans dimensions. El seu objectiu principal
eren els diners de la caixa forta.
El detingut, amb diversos antecedents previs, va passar a disposició judicial dissabte passat
davant el jutjat en funcions de
guàrdia de Barcelona, que va decretar el seu ingrés a presó.

arxiu

DAVANT DEL DECATHLON Les retencions i llargues cues són constants
MOLLET. El Departament de Ter-

ritori de la Generalitat ha donat a
conèixer la seva proposta per millorar el trànsit a la rotonda de Decathlon i reduir les cues a l’enllaç
de la C-17.
La proposta contempla la cons-

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

trucció de dos ramals directes que
evitaran que els vehicles hagin
d’arribar fins a la rotonda. Un estaria situat a l’entrada des de la
calçada en sentit sud de la C-17
amb connexió directa amb el carrer de Can Flequer. L’altre ramal
està pensant per beneficiar els vehicles que venen en direcció Martorelles pel pont de l’Aiguabarreig
i es volen incorporar a la C-17 en
sentit Barcelona.
La proposta també planteja donar més capacitat d’entrada a Mollet amb la construcció de dos carrils al carrer de Can Flequer entre
les rotondes del Decathlon i la dels

Mossos d'Esquadra, una zona que
en hores punta queda col·lapsada
per l'alt volum de trànsit.
L’Ajuntament de Mollet es mostra d’acord amb la proposta tot
afegint que "caldrà analitzar si
aquest projecte servirà per resoldre definitivament els problemes de mobilitat que pateix
aquesta zona de la ciutat".
La conselleria de Territori preveu que el projecte estigui redactat a finals d’any i que les obres
comencin durant el primer semestre de 2020.

Compromís des del 2017

El juliol de 2017, la Generalitat
es va comprometre a consensuar
amb els ajuntaments de Mollet i
Martorelles una proposta tècnica,
després que tots dos consistoris
reclamessin incloure aquest sector dins del projecte d’ampliació
de la C-17. I, de fet, Territori ja va
presentar el passat mes de març
un esborrany per descongestionar la ronda del Decathlon. Aleshores es plantejaven incorporar
un tercer carril o fer més àmplia
la calçada de la mateixa rotonda
per permetre una circulació més
fluida i segregar el carril que ve de
Martorelles i que serveix d’incorporació a la C-17.

VIA PÚBLICA

Abans del juliol
començaran les
obres a Lourdes
MOLLET. Fruit del procés participatiu Lourdes decideix amb què els
veïns del barri van escollir la substitució de l’enllumenat del barri,
l'Ajuntament ja ha adjudicat el contracte que permetrà substituir la
il·luminació actual per una de tipus
LED més nítida, neta i sostenible. Es
preveu que l’obra s’iniciï abans del
juliol. També com a conseqüència
del procés participatiu ja s’ha aprovat el projecte de l’arranjament
de la riera del carrer Juan Ramon
Jiménez. La proposta comporta,
entre d’altres, l’eixamplament de
la vorera i un seguit d’actuacions
per millorar les condicions d’accessibilitat dels vianants, eliminant
les barreres existents i millorant la
imatge de la riera. i

SEGURETAT

La Policia de Mollet
podrà fer controls
de drogues
MOLLET. L’Ajuntament ha renovat

el conveni marc de col·laboració
amb el Servei Català de Trànsit,
un document que inclou un annex
que permet a la Policia Municipal
fer controls de substàncies estupefaents. Per tant, tindran accés
als kits de control de substàncies
estupefaents per fer les proves de
drogues en els controls de trànsit.
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HABITATGE L'AJUNTAMENT I LA PAH S'ATRIBUEIXEN EL MÈRIT DE LA RESOLUCIÓ
pah mollet

L’expert respon

Més motius per recuperar
els diners de Banco Popular
DAVANT DE L'AJUNTAMENT Membres de la PAH es van mobilitzar per evitar el desnonament

Aturat un desnonament a Mollet
MOLLET. El desnonament que s'havia de pro-

duir aquest divendres d'una família de Mollet, formada per una parella i la seva filla,
que feia 3 anys que ocupaven un pis propietat de Caixabank, finalment no es produirà.
Dijous de la setmana passada, la Plataforma
d'Afectats per la Hipoteca (PAH) va convocar la premsa davant de l'Ajuntament per
fer pública la seva campanya en contra del
desnonament de la família. Tot i això, el mateix dia es va anunciar que el jutjat de la ciutat havia parat l'acció administrativa.
Des de la PAH apunten que la nova situació és gràcies a la llei 24/2015 que ha entrat en vigor aquest darrer any. Per la seva
banda, l'Ajuntament afirma en un comunicat que "ha sol·licitat al jutjat que aturi el
desnonament d'aquesta família" i afegeix

que "l'Agència Catalana de l'Habitatge ha
informat que també s'oposarà al desnonament". La PAH considera que el consistori ha enviat aquest requeriment "el mateix
dia que havíem de començar la campanya per la pressió que s'ha exercit".
En una nota escrita per la família s'explica que "fa tres anys ens vam quedar
al carrer sense alternatives i la nostra
primera opció va ser buscar habitatge
de lloguer però ens va ser impossible
perquè no teníem accés a un treball estable". Afegeix que l'administració no els
va saber donar cap solució i que ara que ja
tenen treball fix no poden "accedir a l'habitatge pels preus del lloguer". "Viure
en un pis ocupat no va ser la nostra elecció sinó l'única opció", conclouen. i a.a.

Qualsevol compra d’accions pot ser un risc, però això no té res a veure amb el
fet que empreses, i bancs, hagin de complir un conjunt de regles per tal que no
hi hagi irregularitats en les operacions, com per exemple no reﬂexar el veritable
estat ﬁnancer de l’entitat. I és que si hem estat víctimes de qualsevol engany al
comprar accions, com sembla que ho han estat els accionistes de Banco Popular,
tenim dret a reclamar els nostres diners.
Un recent informe dels pèrits del Banc d’Espanya referma les conclusions que en
el seu moment ja va presentar la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV)
en el marc de la investigació de l’Audiència Nacional per depurar les irregularitats comptables de Banco Popular, i que van dur a la seva caiguda. Les conclusions determinen que la cúpula directiva de Banco Popular va falsejar els comptes
corresponents a l’any 2016, durant l’operació d’ampliació de capital, amb la intenció d’oferir una falsa imatge de solidesa ﬁnancera.
L’informe del Banc d’Espanya dóna doncs un nou impuls a les demandes d’accionistes ja interposades o que s’interposin, i referma la tesi del frau que es va cometre per a les operacions d’ampliació de capital. I és que més de 300.000 accionistes de Banco Popular, que van conﬁar en l’entitat, van veure reduït el valor de les
seves inversions amb la declaració d’inviabilitat de l’entitat i posterior adquisició
per part de Banco Santander. Ara poden reclamar judicialment. La legislació empara el nostre dret a recuperar els diners de les accions i des de Col·lectiu Ronda
hem aconseguit recentment una important sentència que obliga a reemborsar
el valor de la inversió d’un accionista de Banco Popular en considerar que la informació aportada per l’entitat no permetia «fer una avaluació, amb la suﬁcient
informació» del veritable risc.

TRIBUNALS ELS MEMBRES D'ERC HAURAN DE DIPOSITAR UNA FIANÇA DE 4.000 €

Oriol López i Albert Biescas, a judici
per presumptes injúries a Monràs
MOLLET. Finalment, el cas per les presumptes

injúries i calúmnies a l'alcalde, Josep Monràs,
per part del candidat d'Ara Mollet ERC-MES,
Oriol López, i el president d'ERC a Mollet,
Albert Biescas per l'afer Decathlon acabarà
en judici. Els dos membres d'ERC estan pendents de l’obertura del judici oral, després
que el jutjat número 1 de Mollet hagi denegat
els recursos que havia presentat el seu advocat. López i Biescas hauran de dipositar una
fiança de 4.000 €. Per fer front al pagament
d’aquesta fiança, des d'Ara Mollet expliquen
que "ciutadans i ciutadanes de Mollet preocupats per la gravetat de la situació han
fet una crida a la solidaritat" i han obert
un compte bancari per recollir aportacions:
ES58 0081 0013 6000 0183 9088.
L'origen del cas prové d'unes declaracions
que López i Biescas van fer als mitjans on
"expressàvem la nostra opinió sobre la
sentència que va anul·lar l’adjudicació
d’una parcel·la de La Vinyota a Decathlon", apunten des d'Ara Mollet. Els serveis
jurídics de l’Ajuntament van posar les declaracions en coneixement de la Fiscalia, que
s'ha querellat contra els dos membres del
partit republicà en interpretar que s’hauria
pogut cometre un delicte de calúmnies pel
qual demana una multa de 5.400 euros.

A l’acusació de la Fiscalia s’hi suma l’acusació particular per part de l'Ajuntament,
amb Josep Monràs en qualitat d'alcalde,
que afegeix un suposat delicte d'injúries
que farien ascendir la sanció a uns 14.400
euros. Ara Mollet ha denunciat que l'acusació particular, que porta el despatx Martell
Abogados, "està finançada per l’empresa pública municipal Mollet Impulsa i
per tant amb diners públics". En aquest
sentit, des del consistori apunten que Mollet Impulsa "no és part en la causa" tot i
que sí que confirmen que les factures dels
advocats de l'acusació particular aniran a
càrrec de l'Ajuntament perquè "la querella fa referència a la màxima autoritat
del consistori". En aquest sentit, Ara Mollet afirma: "Estem farts que el govern
del PSC faci servir recursos públics per
anar contra adversaris polítics".
En un comunicat, el PSC de Mollet acusa
Ara Mollet ERC de "mentir i manipular"
perquè "han estat imputats per injúries i
calumnies per part del jutge i el fiscal, i no
pels serveis jurídics de l’Ajuntament com
pretenen fer creure". "Menteixen per justificar les seves vergonyes i per intentar
que la gent els hi pagui els 4.000 euros de
fiança que els demanen". i

MOLLET DEL VALLÈS
Rbla. Nova, 26, 1r
Tel. 93 593 33 46
També ens podeu trobar a: GRANOLLERS | BARCELONA |
CERDANYOLA | MATARÓ | RUBÍ | TARRAGONA | MADRID

www.cronda.coop

32

dV, 24 Maig 2019

dV, 24 Maig 2019

33

34

dV, 24 Maig 2019

Naixements
LABORAL

EMPRESES TAMBÉ DEMANEN LLOGUERS ASSEQUIBLES

MOBILITAT

Mobilització
per un "sou
digne" al
Petit Roure

Els comerciants de Mollet
reclamen més aparcament

S’instal·len
nous plafons
del transport
públic

SANT FOST. Dimarts es va produir

una mobilització per reclamar un
"sou digne" per a les treballadores de l'escola bressol El Petit Roure de Sant Fost, en la qual
van participar més d'una vintena
de persones, entre les afectades i
d'altres veïns que van voler mostrar la seva solidaritat amb les
professores.
Tot plegat arriba després que a
finals de febrer engeguessin una
campanya a Change.org per denunciar que "des que l’escola va
obrir el setembre de 2010 no
hi ha hagut cap pujada de sou i
les mestres estan contractades
amb el conveni de les educadores”. A més, afegien que l’empresa
que gestiona el centre, Serveis
Educatius Cavall de Cartró, els
paga "un sou base de 854,17
euros prorratejats més complements mensuals". Tot plegat
suma poc més de 1.000 euros.

MOLLET. L'Associació de Dones i

Homes Emprenedors de Catalunya s.XXI (ADHEC) va organitzar
dimarts una trobada entre comerciants i l'Ajuntament de Mollet a La
Marineta, sota el títol de Present i
futur del comerç a Mollet del Vallès.
En la xerrada, l'alcalde Josep Monràs va explicar els reptes als quals
s'enfronten actualment els comerços de la ciutat i aquests mateixos
van expressar les seves inquietuds.
Monràs, emparant-se en un estudi sobre el comerç que va realitzar el consistori el darrer any, va
explicar que els informes revelen
que hi ha un canvi en el comportament dels consumidors fruit de
les noves tecnologies i que això suposa un embat per al petit comerç.
Segons l'alcalde, un 20% dels consumidors molletans històricament
marxaven cap a la zona nord del
Vallès, "majoritàriament Granollers", i ara ho fan cap a Barcelona.
Així mateix, Monràs va afegir que
algunes empreses que volen instal·
lar els seus punts de venda a Mollet
es troben que els locals disponibles

que hi ha a la capital baixvallesana
tenen dos inconvenients, "o no
tenen espai interior o no tenen
aparador suficient". A més, "els
preus dels locals són molt alts".
D'altra banda, Monràs va asseverar que els informes sobre el comerç a Mollet proposen crear una
taula de reunió entre comerciants
i l'administració "per generar dinàmiques de treball i activitat.
Hi hauria d'haver taules de promoció sectorial per barris i una
gran taula de ciutat".
Per últim, els comerciants van
assenyalar alguns problemes amb
els quals es troben diàriament per
poder rendibilitzar la seva feina. La
manca d'aparcament a prop dels
establiments va ser el punt més
debatut. Alguns també es van queixar de la gran quantitat de locals
comercials buits que hi ha a la ciutat i que fan que "no sigui atractiu
passejar". I també van dir que l'alt
preu dels locals impedeixen que
els petits empresaris tinguin major solvència econòmica i atraguin
nous comerços. Albert ALEXANDRE

12/5 Eduardo Sebastian Lanza García (Mollet)

MOLLET. L'Ajuntament de Mollet
ha instal·lat uns plafons a totes les
parades d’autobusos que sintetitzen l’oferta de transport públic
de la ciutat i contenen informació relacionada amb les diferents
línies que operen a Mollet: la urbana L1 i les interurbanes. Als
plafons també hi apareix els noms
dels carrers per poder ubicar-se,
els recorreguts de totes les línies
d’autobusos, els noms de cadascuna de les parades, i també la ubicació de l’Hospital, els CAP, pàrquings, instal·lacions esportives,
centres educatius, equipaments
cívics, Policia Municipal o Mossos
d’Esquadra.
La nova instal·lació informativa
inclou uns arcs, situats a la part
superior de les marquesines, amb
el nom de la parada, les línies que
hi paren i el destí de l’autobús per
poder-se situar en la direcció correcta.

SEGURETAT IUSF AFIRMA QUE ELS COTXES ES CANVIEN CADA 2 ANYS I CONSIDERA QUE EL DETERIORAMENT ÉS PEL MAL ÚS

ERC-Junts per Sant Fost denuncia
el mal estat dels cotxes de policia
SANT FOST. ERC-Junts per Sant Fost
va denunciar el dimarts les que
consideren unes "pèssimes condicions en les quals han de treballar els agents de policia de Sant
Fost" fruit de la "manca d'inversió" i la mala gestió política d'IUSF.
El motiu d'aquestes dures paraules
són unes fotografies que mostren el
deteriorament de l'interior i exte-

rior d'un cotxe de policia. Les imatges haurien estat preses diumenge
de la setmana passada. Per la seva
banda des de IUSF afirmen que els
vehicles són de renting i es canvien
cada 2 anys. Afegeixen que en cas
que el cotxe estigui malmès, "té a
veure amb un mal ús particular
i s'haurà de veure qui i com ha
utilitzat el cotxe".

ERC-JUNTS PER SANT FOST

INTERIOR DEL VEHICLE Les fotos estan datades del 19 de maig

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

Defuncions
MARTORELLES
19/05 Prieto Sanchez Isidora

75 anys

MOLLET DEL VALLÈS
14/05 Mutge Barcelo Pere

55 anys

15/05 Ammetller Punti Ana Maria

92 anys

15/05 Villar Janer Maria Luisa

68 anys

17/05 Castellano Montañez Alejandro 91 anys
19/05 Gil Ferran Angeles

77 anys

SANT FOST DE CAMPSENTELLES
14/05 Rico Deltell Jose

88 anys

Dades facilitades per la Funerària
Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols

programació

Dissabte, 25 de maig
A les 13.30 h: Resum informatiu de la setmana
Diumenge, 26 de maig
A les 12.30h, 14.30h i 18.30h.: Especials informatius 26M
A partir de les 19.45 h: La nit electoral del 26M
a Vallès Visió
Dimarts, 28 de maig
A les 20.30h: Parlem-ne, amb Susanna Aguilera
Dijous, 30 de maig
A les 20.30h: Visions: Post 26M
I a més VV Notícies cada dia a les 20 h, 22 h,
00 h, 02 h, 04 h, 06.30 h, 9 h, 13.30 h i 15 h.
www.vallesvisio.cat
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Classificats
IMMOBILIÀRIA
COMPRA
PISO DE 104 M2
EN MOLLET. CAN
BORRELL. 3 habitaciones, baño y
aseo, cocina office
reformada, lavadero, salón-comedor de 24 m2
con salida a balcón. Calefacción.
Parking. Certificación energética: E.
Ref. JV14070. PVP:
235.000 euros. Tel.
93 579 33 33.
ÁTICO DE 101 M2
CON TERRAZA EN
MOLLET. COL·LEGIS NOUS. Finca
con ascensor. Vivienda exterior de
4 habitaciones, 2
baños, terraza de
70 m2. Cuenta con
suelos de gres,
ventanas alumi-

ES VEN TERRENY
PARTICULAR 573M2
A SANT FOST
Cèntric al costat de tots els
serveis, Ajuntament, forn, CAP,
correus. ES POT CONSTRUIR.
Agustí

619 056 366

nio. Certificación
energética:
G.
Ref. JV14099. PVP:
205.000 euros. Tel.
93 579 33 33.
PISO REFORMADO EN MOLLET.
CENTRO. 74 m2. 4ª
planta en finca sin
ascensor. Consta
de 3 dormitorios,
1 baño, terrado
comunitario y lavadero. Completamente reformado. Calefacción y
aire acondicionado. Certificación energética: F.
Ref. JV14104. PVP:

150.000 euros. Tel.
93 579 33 33.
PISO EN MOLLET.
EST.
FRANÇA.
85m2. Piso reformado de 4 habitaciones, 2 baños,
salón-comedor,
balcón, lavadero,
cocina y baño re-

formados. Cuenta
con suelos de parquet y gres. Calefacción. Certificación energética: E.
Ref. JV14145. PVP:
185.000 euros. Tel.
93 579 33 33.
PISO DE 83M2
CON TERRAZA EN
MOLLET. COL·LEGIS NOUS. Segundo piso sin ascensor con trastero y
terraza, céntrico
zona rambla. Con
tres amplias habitaciones, baño
completo, cocina

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

office, salón comedor, calefacción. Certificación
energética:
F.
Ref. JV14144. PVP:
150.000 euros. Tel.
93 579 33 33.
PISO DE 85M2 EN
MOLLET CENTRO.
Magnífico piso en
el centro con ascensor. Cuenta con
3 habitaciones, 2
baños completos,
cocina con lavadero,
comedor,
balcón. Certificación energética: E.
Ref. JV14082. PVP:

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

199.000 euros. Tel.
93 579 33 33.
LLOGUER

SE PRECISA
CAMARER@

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

SRA.
CATALANA
NECESSITA HAB. En
lloguer a casa de
matrimoni de jubilats. Ajuda a la cuina
i companyia. Vallès
Oriental o Maresme.
Tel. 678 350 973.

20 a 24 h. Tel. 654
082 336. Caldes de
Montbui 19, local 3.

asequible. Teléfono de contacto:
632 04 50 66.

SERVEIS

MOTOR

PIZZERÍA LA SOLE
BUSCA REPARTIDOR. Con licencia
de moto. De miércoles a domingo de

SE HACEN TRANSPORTES CON FURGONETA.
Vallès
Oriental (Mollet,
Parets...) Precio

OPEL ZAFIRA 2.0
ELEGANCE. 110
CV. Año 2000.
237.827 km. PVP:
2.200 euros. Teléfono de contacto:
630 06 59 90.

TOYOTA AURIS 2.0
D4D Active. 126
CV, del año 2010,
102.877 km. PVP:
8.300 euros. Teléfono de contacto:
630 06 59 90.

FORD FIESTA 1.4
TDI. 70 CV Trend.
54.370 km. PVP:
4.500. Teléfono de
contacto: 93 593
26 44.

SE VENDE FIAT
500 1.3, 70 CV, any
2013. 67.413 km.
PVP: 7.800 euros.
Teléfono de contacto: 630 06 59 90.

CITROËN C3 1.4
HDI. 70 CV, Furio.
Año 2006. 121.277
km. PVP: 3.400 eur.
Teléfono de contacto: 93 593 26 44.

MINI ONE 1.6D.
90 CV, any 2013,
95.669 km. PVP:
11.500 euros. Teléfono de contacto:
630 06 59 90.

FIAT 500 LOUNGE 1.2, 70 cavalls.
56.432 km. PVP:
8.100 euros. Telèfon de contacte: 93
593 26 44.
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OPINIÓ

Compromís amb Mollet

Editorial

DECIDIR EL GOVERN DE PROXIMITAT

MARINA

Diumenge, més de 85.000 electors del Baix Vallès són cridats a les urnes per
escollir la composició dels consistoris respectius. Les municipals baixvallesanes
es presenten amb incògnites obertes amb governs que aspiren a mantenir la
seva hegemonia de dècades, com seria el cas dels socialistes a Mollet, Parets i
Montmeló o d'IUSF a Santa Fost, i grups a l'oposició que apreten per fer girar la
truita. El que sí és gairebé segur és que l'escenari consistorial de la majoria de
municipis presentarà una gran fragmentació. Caldrà veure també com influeix el
context català i l’estela de les passades eleccions generals en el vot i, sobretot,
si el fet que les municipals coincideixin amb les europees pot afavorir alguna
formació. Sigui com sigui, és habitual que tant les eleccions als ajuntaments
com les de l’eurocambra tinguin una abstenció més alta que altres comicis –
especialment els darrers anys, en què la participació a les eleccions al Congrés
i al Parlament català ha tingut xifres rècord–. Val la pena, però, decidir en la
petita mesura que suposa una consulta cada quatre anys sobre el govern més
proper al ciutadà, així com prendre consciència de com les decisions presses a
Brussel·les afecten el nostre dia a dia. Seria bo que la tònica d’alta participació
dels darrers comicis es reproduís el 26-M.

A peu pla

FORMATGETS

D

iumenge tornem a tenir cita
amb les urnes. Als mitjans de
comunicació hi proliferen els
tradicionals formatgets de colors; fins ara han confrontat resultats antics
i enquestes, des de dilluns, expressaran els
nous resultats. Podrem comparar ascensos
i davallades, fer càbales de governabilitats
i treure conclusions de les tendències polítiques. Comprovarem el pes real dels socialistes arreu de l’Estat, i si es consolida la
patacada del tripartit de dretes, o si esgarrapa poder a alguna comunitat autònoma;
sabrem, també, si a Madrid i altres grans
ciutats es mantenen les alcaldies del canvi
de fa quatres anys. Els resultats de proximitat seran els més transcendents, ja que ens
permetran saber qui obtindrà cada Alcaldia
i els escenaris de pacte.
Més enllà de cap a on es decantin els resultats a cada circumscripció, es confirmarà que el vell bipartidisme a Espanya ha
passat a la història, com ho ha fet, a Catalunya, el binomi hegemònic de convergents
i socialistes. Cal mirar enrere i reconèixer
que el 2011 emergeixen amb força tant les
protestes del 15-M com el moviment soEditora 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)

JAUME NORÓ
Mestre
biranista català, ambdues amb gran base
social i qüestionadores de l’statu quo. El
2014 comença a trencar-se el bipartidisme electoral: Podemos irromp a l’arena
política, es fa la consulta del 9-N i entremig el rei abdica. D’aleshores ençà el sobiranisme català i la corrupció no han fet
altra cosa que posar en evidència les febleses democràtiques de l’Estat, amb el rei al
capdavant. Està per demostrar que hi hagi

ESCRIBANO
MASPONS
Candidata de Mollet en Comú

D

iumenge 26 hi ha eleccions. Decidim l’Europa que volem i el Mollet que volem. Si volem alcalde o
alcaldessa.
La gent de Mollet en Comú, hem estat
visitant tots els barris, explicant el Mollet
del futur que volem: una ciutat de drets i
oportunitats; més oberta i democràtica,
més sostenible i més respirable. Amb uns
barris nets i cuidats, i sense diferències.
Una ciutat amb tots els serveis necessaris
per fer-hi una vida digna.
Després de més de 30 anys d’un mateix color polític gestionant l’Ajuntament, amb una
actitud tancada i allunyada de les persones,
és l’hora de renovar. Molta gent comparteix
la necessitat d’un impuls i un nou equip que
lideri una forma de fer política més propera,
transparent, participativa. On tothom sigui
escoltat i se senti recolzat. Sense distincions.
Tenim moltes ganes de posar en marxa
polítiques d’habitatge, barris, educació,
comerç, medi ambient, serveis socials, ocupació, feminisme, sanitat, cultura, i no de
qualsevol manera, sinó amb valors de convivència, dignitat, igualtat, respecte i justícia social. Volem un Ajuntament de tots i
totes i per a tothom. Els homes i les dones
de Mollet també tenen veu i volem escol-

LA VINYETA de Manel Fontdevila

tar, perquè en comú, farem grans coses. Ja
és hora que es governi menys de cara a la
galeria i als premis, i més de veritat i amb
resultats.
Em presento per ser alcaldessa de Mollet,
perquè m’estimo la ciutat que m’ha vist néixer, créixer i implicar-m’hi. I ho faig amb un
equip de gent preparada, amb un projecte
realitzable, amb persones que coneixen i estimen la nostra ciutat i la volem veure avançar i, a la seva gent, prosperar i viure bé.
Les promeses de grans projectes se les
enduu el vent; a les propostes d’última
hora se’ls hi veu el plumero!

A Mollet en Comú creiem que ja
és hora que es governi menys de
cara a la galeria i als premis, i més
de veritat i amb resultats

El compromís que assumeixo aquí, en
carta oberta a vosaltres, és ferm i sincer:
em comprometo a treballar amb esforç,
responsabilitat, passió, i il·lusió. I fer-ho
escoltant i respectant tothom.
Si has decidit no resignar-te, si creus que
les coses poden fer-se d’una altra manera,
si t’il·lusiona somniar una millor ciutat, et
demano que ens facis confiança.
Tenim equip, programa i projecte. A Mollet li cal un canvi, i amb el teu suport ho
aconseguirem. Anem per feina! Vota Mollet
en Comú.

Els resultats de proximitat, de les
eleccions locals, seran els més
transcendents, ja que ens
permetran saber qui obtindrà
l'Alcaldia i els escenaris de pacte

forces polítiques disposades a fer net, i a
encarar amb valentia, la necessària transformació de tot plegat; renovació que només serà possible si es resol el contenciós
català per la via del diàleg polític. Caldrà,
però, esperar uns mesos per conèixer l’escenari posterior a la sentència del Suprem,
mentrestant, fem créixer a les urnes les
opcions partidàries del diàleg.
sommollet.cat

somparets.cat

somlallagosta.cat

sommontornes.cat

sommartorelles.cat

Gerència Sílvia Vinyeta silvia.vinyeta@diarisom.cat Conseller Delegat Ramon Torrents ramon.torrents@diarisom.cat Direcció Laura Ortiz laura.ortiz@diarisom.cat
Departament Comercial publicitat@diarisom.cat Redacció Albert Alexandre Martín albert.alexandre@diarisom.cat, Sergio Carrillo sergio.carrillo@diarisom.cat,
Nil Artiaga esports@diarisom.cat Disseny Gràfic Olga Riart olga.riart@diarisom.cat, Anabel Castillo disseny2@diarisom.cat Fotografia Víctor León, Ona Cervera,
Marc García, Olga Gutiérrez, Marc Barrio Administració administracio@diarisom.cat Impressió Gráficas de Prensa Diaria SL. Distribució Nous Sistemes de
Distribució Dipòsit legal B-22583-2001 ISSN: 1579-4148 Tancament de l’edició 22.30 h del 23 de maig

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

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

Toca votar Podem
XAVIER

BUZÓN

Candidat de Podemos Mollet

A

quest diumenge tenim eleccions municipals a Mollet amb un
ampli nombre de candidatures.
Què tenen en comú unes i altres?
Doncs és evident que, per una banda, tenim
forces de dretes condemnades per corrupció o tacades per multitud de casos i per un
altre tenim forces d'esquerra que utilitzen
banderes però amb escassa capacitat d'arribar a acords amb la resta de partits.
I després hi ha Podem, l'única força que
garanteix un compromís clar i inequívoc
amb la defensa dels drets de la gent. I ho
fa de manera clara i transparent, aportant
solucions concretes a problemes concrets.
Estem cansats de llegir programes plens
de propostes impossibles de realitzar i que
sovint no tenen res a veure amb Mollet ni
amb la seva gent. Podem vol solucionar els
problemes quotidians de la gent perquè
aquests problemes són els nostres problemes.
Un treball estable amb un salari digne
que permeti arribar a final de mes. Garantir l'atenció i les cures necessàries als nostres majors. Poder accedir a un habitatge
digne a un preu assequible. Una educació

gratuïta de veritat. Una sanitat pública
sense llistes d'espera. Una societat on les
dones siguin respectades, tinguin les mateixes oportunitats, es compti amb elles i
no siguin víctimes de la violència masclista.
Aquests i altres problemes quotidians
són els que ens preocupen i pels que Podem té solucions: polítiques d'ocupació,
formació i inserció laboral per a totes i tots
els que ho necessitin; un parc municipal
d'habitatges de lloguer assequible entre

Estem cansats de llegir
programes plens de propostes
impossibles de realitzar i que
sovint no tenen res a veure amb
Mollet ni la seva gent

300/400 €; una empresa municipal prestadora d'assistència domiciliària i dependència; llibres gratuïts i augment de beques;
un nou acord per al soterrament de les vies
de la R3; una protectora d'animals municipal, i moltes altres propostes possibles que
aconseguiran millorar les condicions de
vida de la gent a Mollet.
Podem és la garantia de la defensa dels
drets de la gent, per això aquest diumenge
26 de maig a Mollet toca votar Podem. Amb
tu sí es pot!

ASSUMPTA

PASTOR

OCTAVI

MILL

Candidats 1 i 2 a l'Alcaldia de Martorelles per la
coalició PSC -Més Acció per Martorelles

L

a coalició PSC / Més Acció per
Martorellles, neix de la unió de
dos partits polítics amb àmbits
d'actuació diferenciats, ja que PSC
és una formació d'abast nacional i Més Acció
per Martorelles, es circumscriu a l'àmbit de
la municipalitat.
Això, no obstant, no ens ha impedit compartir uns objectius, comuns, que han estat
la base per a la millora del nostre poble. Per
això hem decidit unir les nostres formacions,
donant com a fruit, la Coalició de Progrés
que es presenta en candidatura única a les
pròximes eleccions municipals de 2019.
Després de quatre anys de compartir esforços, de debatre propostes i d'implementar solucions per a les nostres veïnes i veïns,
gràcies a un pacte de govern ple d'enteniment i decisions compartides, totes dues formacions hem arribat a la conclusió que les

nostres metes són les mateixes, i que unint
esforços som més forts.
Coalició de Progrés integrada per PSC/
MAPM (Partit dels Socialistes de Catalunya

Amb aquesta coalició, reafirmem
la nostra intenció de col·laborar,
compartir i seguir construint el
futur del nostre poble

i Més Acció per Martorelles), hem treballat
des de l'excel·lència junts, i desitgem continuar fent-ho. Amb aquesta coalició reafirmem la nostra intenció de col·laborar, compartir, i seguir construint el futur del nostre
poble, i per a això volem comptar amb el
vostre suport.

NOTA En l'article Recuperar un servei essencial, signat per Quim Pérez i publicat en l'edició 885 d'aquest
periòdic, faltava afegir la Plataforma en Defensa de la Sanitat Púbica al Baix Vallès a la llista d'entitats signants del Pacte Social i Institucional de l'Aigua a Mollet.

40

dV, 24 Maig 2019

ESPORTS

La Penya d’Escacs celebra la III Trobada Infantil

El FS Parets acaba com a local

La Penya d’Escacs Mollet va celebrar el dissabte 18 de maig la tercera
Trobada Infantil de la seva Escola d’Escacs. Van participar-hi un total
d’uns 40 nens de cinc escoles de Mollet i dues de la Llagosta. Des del
club molletà volen destacar que, per primera vegada, la presència
femenina va superar el 25% del total dels nens i nenes.

El FS Parets tancarà la temporada a casa contra
el Centelles aquest dissabte a les 17 h. Els
paretans sumen cinc victòries consecutives –la
millor ratxa de la campanya–; i se situen sisens
amb 43 punts del grup 1 de Divisió d'Honor.

ALPINISME EL PROJECTE 3X2X8000 CONTINUA EN PEU I EL JUNY INTENTARÀ DOS VUIT MILS

Mingote abandona l'expedició
a l'Everest per motius de salut

SERGI MINGOTE

PARETS. L'alpinista de Parets Ser-

gi Mingote ha decidit abandonar
l'expedició a l'Everest per problemes de salut i tornarà cap a casa,
segons ha explicat ell mateix. Tot i
això, no abandonarà el repte solidari 3x2x8000.
Mingote pateix una infecció de
pit i ha de prendre antibiòtics; i,
a més, té una costella, en principi,
fissurada; tot i que no sap ben bé
l'abast de la lesió: "El dilluns aniré al CAR de Sant Cugat, perquè
em facin proves", assegura. De
manera que, tal com explica l'esportista d'elit, el cap de setmana
ja serà a Catalunya. Ara mateix es
troba a Katmandú, la capital del
Nepal, on s'està recuperant després de la complicada –i també
tràgica– baixada del Lhotse.
Durant el descens, Mingote va
participar en el rescat de dos alpinistes, un dels quals va morir
als seus braços. "A vegades la
muntanya t'ensenya la cara
més amarga", recorda. "Va ser
un rescat molt complicat i vam

SERGI MINGOTE L'alpinista escalant durant l'expedició al Lhotse i l'Everest
estar moltes hores. Va ser molt
dur", explica el de Parets.
Un cop al Camp Base, Mingote i
el seu amic xilè, Juan Pablo Mohr,
van decidir iniciar la ruta cap al
cim de l'Everest, però ben aviat
van optar per renunciar-hi: "Tenint en compte el meu estat de
salut i el fet d'estar tantes hores
sense oxigen artificial a tanta
alçada, vam pensar que el més
prudent era tornar", relata.

Tot i haver abandonat l'intent
de fer el cim més alt del món
(8.848 metres), el repte solidari
3x2x8000 no acaba aquí: l'Everest i el Kanchenjunga seran substituïts per dos altres vuit mils:
Gasherbrum I (8.080 m) i Gasherbrum II (8.035).
Sergi Mingote marxarà cap al
Pakistan la segona setmana del
mes de juny per assolir la tan desitjada fita. nil artiaga

FUTBOL SUBCAMPIONA D'EUROPA AMB EL BARÇA

Alèxia Putellas entra en
l'onze ideal de la Champions
MOLLET. La jugadora molleta-

na Alèxia Putellas ha entrat en
l'equip ideal de la Champions, juntament amb les seves companyes
del FC Barcelona Sandra Paños i
Vicky Losada.
Putellas va quedar subcampiona d’Europa amb el Barça en perdre la final de la Champions contra l’Olympique Lyonnais (4-1), en
un partit on les franceses van ser
molt superiors. Tot i això, la molletana va fer història amb el club
blaugrana, ja que era la primera
final europea que jugava l'equip.
A més, Putellas va tenir una ocasió molt clara de cap poc abans del
descans, però la pilota va sortir
lleugerament desviada.

SERIA EL PRIMER COP A LA HISTÒRIA QUE EL CLUB HO ACONSEGUEIX

El Parets és a un pas d'assolir
l'ascens a Primera Catalana
PARETS. El CF Parets és a només

un partit de fer història, d'aconseguir l'ascens a Primera Catalana
per primera vegada; i ho poden
fer davant la seva afició.
Per certificar-ho, els homes de
David Parra només necessiten un
empat en l'última jornada al municipal Josep Seguer, diumenge a
les 12 h contra la UD Gramanet
–independentment del que faci
el Berga–. El Parets és el líder del

Escola d’educació
i residència canina
conductcan
93 433 06 50
www.conductcan.com
Masia Can Patiràs
08183 Lliçà de Vall

ALÈXIA PUTELLAS / FCB

A conductcan, oferim un servei personalizat i adaptat a cada situació i família. Et proporcionem eines
i recursos que garantiexen que el víncle amb el teu
gos sigui el millor. A la nostra residència treballem
per a que el teu gos se senti com a casa, amb un
tracte familiar i cobrint totes les seves necessitats.
I tu, ja gaudeixes del teu gos?”

grup 4 de Segona Catalana i la
primera plaça és l’única que dóna
l’ascens directe. Té 64 punts, tres
més que el conjunt del Berguedà,
que encara té opcions de ser primer si guanya el seu partit –a domicili contra la Sabadallenca– i els
paretans perden; ja que el Parets
té la diferència de gols general
perduda amb el Berga. És difícil,
doncs, que se li escapi l’ascens desitjat al conjunt de David Parra.
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FUTBOL | Segona Catalana VA DERROTAR EL PARC AMB ÈPICA EN L'ÚLTIM PARTIT COM A LOCAL

Tercera Catalana EL MATX CONTRA EL SANTA EULÀLIA ERA VITAL

El CF Mollet UE assegura la
promoció d'ascens a Primera

marc barrio

marc barrio

CE PREMIÀ - CF MOLLET UE
Diumenge, 26 • 12 h Premià

MOLLET. El CF Mollet UE jugarà la
fase de promoció d’ascens a Primera Catalana, després d’haver
certificat la segona plaça del grup
2 de Segona Catalana, amb els quatre punts de distància que el separen del Turó de la Peira.

Triomf èpic al Germans Gonzalvo

Els homes de Jordi Gallardo ho
van assolir diumenge gràcies a un
triomf en els últims instants de partit, 2-1 contra el Parc UD. Un triomf
pletòric per tancar la fase regular
al Germans Gonzalvo, ja que va ser
l’últim partit que els rojos van disputar com a locals a la lliga. Ramon
Fernández va ser l’heroi molletà en
transformar un penal al minut 90
que va provocar l’èxtasi a l’afició
i va donar matemàticament el se-

DERROTA L'equip molletà no va poder superar el Santa Eulàlia de Ronçana

La UD Lourdes descendeix
a la Quarta Catalana
INTENSITAT El duel entre el Mollet i el Parc va estar disputat fins al final
gon lloc al CF Mollet UE, que suma
71 punts i una dinàmica extraordinària de vuit victòries consecutives, la millor sens dubte de tota la
temporada.
Just abans del 2 a 1, el Parc havia
empatat a la sortida d’un córner, al
minut 88 i Ramon Fernández, autor d’un doblet, havia avançat els
de Jordi Gallardo al minut 64.
Els rojos visitaran el camp del

LA UD MOLLETENSE S'ACOMIADARÀ DE LA
TEMPORADA AL MUNICIPAL ZONA SUD
La UD Molletense acabarà la temporada al municipal Zona Sud, davant de
la seva afició. Ho farà aquest dissabte a les 17.30 h davant del Turó de la Peira
(tercer). Els homes d’Antonio Filgaira poden optar a la vuitena plaça del grup 2 de
Segona Catalana. Ara mateix sumen 45 punts i són desens, després d’un triomf
heroic al camp del Singuerlín. Dos gols de la UD Molletense als compassos finals
de l’encontre van fer que els tres punts viatgessin cap al Baix Vallès: Guillem
González al minut 86; i, posteriorment, Pau Sepúlveda al 89, van remuntar un 2 a
1 en contra. Abans, el conjunt local s’havia avançat al primer minut de joc, amb
un gol de Damián Contreras. Josué Fernández va empatar al 26; i, just abans del
descans, el Singuerlín es va tornar a posar per davant en el marcador mitjançant
Daniel Rodríguez. Al final, tres punts per al conjunt molletà, que no guanyava des
del 6 d’abril –des de la jornada 28: 3-1 contra el Besòs Baró de Viver–.

Premià en l’última jornada, diumenge (12 h), un partit que serà
intranscendent, ja que el play-off
d’ascens ja està assegurat i l’ascens directe no és possible, ja que
la primera plaça, que ocupa el CE
Mataró, queda a quatre punts.
CF MOLLET UE
PARC UD

2
1

MOLLET. La UD Lourdes ha certificat finalment el descens a Quarta
Catalana. El conjunt molletà ha
ocupat l'última plaça de la classificació del grup 9 de Tercera durant gairebé tota la temporada. I,
tot i l'esperança nascuda arran de
dues victòries consecutives –contra Lliçà de Vall i Montmeló– no
ha pogut obtenir la permanència
en caure dissabte a casa contra un
rival directe per a la salvació: 1-3

contra el Santa Eulàlia de Ronçana, en el partit de la penúltima jornada de lliga. El conjunt visitant es
va avançar en el marcador al minut 16. La UD Lourdes empataria
tot seguit, mitjançant Arnau Suñé,
i mantindria viva la flama. No obstant això, dos gols dels visitants al
tram final, sentenciarien el partit.
L'equip molletà tancarà la temporada amb la visita a l'Atlètic
Vallès, diumenge a les 17 h.

FUTBOL SALA | Segona Divisió Nacional VAN CERTIFICAR EL TÍTOL DE LLIGA AMB UNA VICTÒRIA

La Concòrdia és campiona i es
jugarà l'ascens amb el Cidade
LA LLAGOSTA. La Concòrdia és definitivament campiona de lliga. Les
noies de Dani Mosteiro van superar el dissabte, en l’última jornada
de Segona Divisió Nacional, el Mecanoviga Eixample per 2 a 0.
Va ser un partit molt treballat
de les llagostenques, que van poder celebrar el títol al CEM Turó
de la Llagosta, davant la seva

afició; i acomiadar-se, d’aquesta
manera, després de realitzar una
gran temporada.
Després de marxar al descans
amb empat a zero i amb tot per
decidir, Alba i Cris van fer els dos
gols de la victòria a la segona meitat, al minut 7 i al minut 10, respectivament.
La Concòrdia disputarà ara els

play-offs d’ascens a la Primera Divisió Nacional, la màxima categoria estatal del futbol sala femení.
S'enfrontarà al Cidade de As Burgas gallec, que va acabar la fase
regular com a segon classificat del
grup 1 de Segona Divisió.
La fase d’ascens constarà d’una
única eliminatòria a doble partit.
El partit d'anada de les llagostenques es disputarà el cap de setmana de l'1 i 2 de juny a Galícia –amb
la data encara per concretar–; i
l'anada es jugarà al CEM Turó el
cap de setmana del 8 i el 9. n.a.

dV, 24 Maig 2019

43

44

ESPORTS

ATLETISME

dV, 24 Maig 2019

TIR OLÍMPIC ES DISPUTARÀ AQUEST CAP DE SETMANA

El Mollet és campió
de Catalunya de
Clubs en Sub-10

Mollet, seu del Campionat
d'Espanya de tir olímpic

MOLLET. El Club Atletisme Mollet

MOLLET. Aquest cap de setmana, la
ciutat serà la seu del Campionat
d'Espanya absolut de tir olímpic,
en la disciplina del fossat olímpic.
Serà un torneig que reunirà les categories individuals i per equips;
i on sortiran diversos campions
d'Espanya corresponents a les diferents modalitats: Sènior, Dames,

es va proclamar campió amb els
seus atletes benjamins (sub-10) al
campionat de Catalunya de Clubs,
en categoria masculina. D'altra
banda, en categoria femenina, el
club molletà va ser subcampió.
Tot això en el torneig disputat
diumenge al Prat de Llobregat.

BÀSQUET | Primera Catalana DISPUTA LA PROMOCIÓ DE DESCENS
marc barrio

Júniors, Veterans, Adaptats i per
equips de 3 tiradors de Federacions Esportives o Autonòmiques,
de Clubs, de Cases Comercials, de
Dames i de Júniors. A més, el cap
de setmana de l'1 i 2 de juny se
celebrarà el Gran Premi Ciutat de
Mollet, on el tir serà de nou protagonista.

El Sant Gervasi es juga seguir a Primera
El Bàsquet Ateneu Montserrat és el rival amb el qual el sènior femení del
Sant Gervasi s'enfrontarà a la promoció de descens a Segona Catalana, al
millor de tres partits. El primer enfrontament serà aquest diumenge a les
13 h, i les de Toni Fuentes jugaran com a visitants. Els següents dos partits
seran el 2 i el 9 de juny. Les molletanes vénen de perdre l'últim matx de
la fase regular de Primera Catalana (81-82), contra el SESE. Era un partit
intranscendent, ja que ja tenien la promoció de descens assegurada.

ROLLER DERBY SERÀ EL PREÀMBUL DELS ROLLER GAMES

El Riera Seca acull la 1a Copa
d'Espanya de Roller Derby
MOLLET. Mollet serà la seu de la

primera Copa d’Espanya de Roller
Derby, que es disputarà aquest
diumenge al pavelló municipal
Riera Seca. D’aquesta manera, el
municipi es convertirà en la primera ciutat de l’Estat en acollir
aquesta competició, en la qual
es jugaran el títol dos equips: el
Club Hoquei Patí Bigues i Riells i
el Club Molina Sport Gran Canaria.
Aquest torneig serà el preàmbul

de la mateixa competició que acollirà Mollet el mes de juliol com a
subseu dels World Roller Games
Barcelona 2019.
En aquest sentit, l’alcalde, Josep
Monràs, afirma que “l’objectiu
bàsic d’aquesta Copa d’Espanya
és observar el funcionament de
les instal·lacions i adaptar-les
si calgués” de cara als WRG. “Forma part de tot el procés de planificació”, conclou Monràs.
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El Sevilla anuncia que serà pare de cinc criatures

Montmeló serà una salsoteca

Divendres passat va veure la llum el nou treball del grup de rock Mojinos
Escozíos Semos los grandes. El líder del grup baixvallesà va anunciar la
publicació del primer single de l'àlbum amb una broma que no va deixar
indiferent ningú. El Sevilla va aparèixer a les xarxes afirmant que seria
pare de cinc criatures. Es referia a la cançó Mis Quintillizos.

Aquest dissabte la Sala Polivalent de
Montmeló acollirà una sessió de salsa,
bachata i kizomba batejada com a salsoteca
a les 23 h organitzada per ACMcity. Les
entrades van dels 7 als 9 euros.

ESPORT LA MARXA SORTIA DE SANTA MARIA DE MARTORELLES I ARRIBAVA A MOLLET

Uns 350 caminaires participen
en la 23a Serralada de Marina

POPULAR EL PAVELLÓ ES VA OMPLIR PER A L'ESPECTACLE
Marc Barrio

CLub muntanyenc mollet

Les Gitanes de Martorelles a cobert
La 44a edició de Ball de Gitanes de Martorelles va haver de canviar la ubicació per la pluja el passat diumenge i es va dur a terme en el pavelló del
poble que es va omplir. A més de la colla de Martorelles van participar les
de Lliçà d'Amunt, Mollet, Polinyà i Santa Perpètua de Mogoda.

Música i museus, tot en un a l'Abelló
MARXA SENSE PLUJA El clima va ser idoni per a la caminada de 22,5 quilòmetres per la Serralada Marina
MOLLET. La pluja va respectar
la 23a Caminada a la Serralada
de Marina organitzada pel Club
Muntanyenc de Mollet. L'esdeveniment va ser tot un èxit que va
congregar 350 persones i, segons
explica el mateix president del
club, Alex Castelltort, "la caminada va anar molt bé i no vam
haver de lamentar cap lesió".
A més, Castelltort assegura que
els participants van estar molt
contents amb el recorregut que el
club d'excursionisme va preparar

per a aquest any a l'entorn natural de la Serralada de Marina i que
començava a Santa Maria de Martorelles. D'allí, passava pel bosc de
Can Girona fins a connectar amb el
GR 97.3, després enfilava pel Coll
d'en Corbera, més tard es dirigia
cap a Vallromanes i finalment,
després de passar pel GR 92 fins
al Turó de Galceran, tornava cap
a Santa Maria i d'allí, cap a Mollet.
La caminada va començar a les
7.30 h i els primers participants
van arribar a la capital baixva-

llesana vora les 9 h. Els últims en
arribar ho van fer al voltant de les
14 h. Tots els participants van rebre una samarreta com a obsequi
i també van poder gaudir d'un petit vermut a l'arribada.
Aquesta ja emblemàtica marxa
popular no és un repte per a covards. Es tracta d'un recorregut
de 22,5 quilòmetres durant els
quals, segons explica l'organització de l'esdeveniment, es pot
"gaudir de la nostra natura alhora que es fa esport". i

L'art i la música es van unir dissabte a l'Abelló en la Nit dels Museus. L'equipament
de Mollet va celebrar el seu 20è aniversari amb la inauguració d'una exposició
sobre els viatges de Joan Abelló i un concert a les sales del museu a
càrrec de Sanma Duo que van interpretar Músiques del món. Foto: Marc Barrio
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EDUCACIÓ ELS ACTES ES VIURAN EL DISSABTE A CAN MULÀ

L'esplai Xivarri
celebra el seu
45è aniversari
MOLLET. 45 anys es diuen de pres-

sa. Fa 45 anys encara hi havia
dictadura a l'estat espanyol, fa 45
anys encara no s'havien inventat
els telèfons mòbils. El que sí que
existia fa 45 anys és l'Esplai Xivarri de Mollet que enguany celebra
el seu 45è aniversari .
És per aquest motiu que aquest
centre de lleure per a infants i joves ha preparat un seguit d'activitats que es duran a terme aquest
dissabte al parc de Can Mulà a
partir de les 18.30 h. Tal com expliquen des de l'organització, l'entitat vol "celebrar que portem
tants anys fent activitats, gaudint i canviant una miqueta el
món a través de l'educació en
el lleure perquè aquest sigui un

lloc millor, hem volgut fer la festa del 45è oberta a tot el poble".
La tarda estarà carregada de
diversió. Inflables, activitats per a
totes les edats, paellada popular, cercavila o macrojocs, són
algunes de les propostes de
l'esplai que es podran gaudir
aquest dissabte. En la celebració de l'aniversari de l'entitat hi
col·laboren l'Ajuntament de Mollet, la Fundació Pere Tarrès, la Diputació de Barcelona i el col·lectiu
La Saó.
Sens dubte, una diada molt especial per a un esplai compromès
amb el lleure i l'objectiu principal
del qual és educar mitjançant excursions, colònies i jocs cada dissabte de 16 a 19 h. i

10è dinar de germanor de Derbi

Una vuitantena d'amics i jubilats de la Derbi es van congregar a la Masia Julià
de Palau-solità i Plegamans per celebrar la 10a trobada de la marca de motos.
A l'acte hi va participar Josep Pujolar que col·lecciona motos d'aquesta marca i
que té més de 100 exemplars a Santa Cristina d'Aro. FOTO: Amics de la Derbi

MÚSICA

GARBUIX

De Mollet a
Memphis amb
Xavi Malacara

La Carpa de la
Llagosta organitza
un show interactiu

Dani Seguí de Mollet
llença un Verkami pel
seu proper curt

Aquest cap de setmana La Carpa, Espai Cultural de la Llagosta
proposa un espectacle diferent.
Dinoaventura és una obra de
teatre interactiva en la qual els
espectadors podran viure "el
naixement d'un dinosaure
real". Les representacions es
duran a terme el dissabte i el
diumenge a les 11 i a les 12.15 h.

El director de cinema menorquí,
però resident a Mollet, Dani Seguí,
ha iniciat una campanya de Verkami per obtenir fons per al seu
pròxim curtmetratge. Es tracta
de ROCky, la història d'en Roc, un
noi amb síndrome de Down que
ha decidit que la seva actuació de
final de curs sigui el playback de
Rocky Horror Picture Show.

X.M.

7 Plomes dedica el seu 6è Recital de
Primavera al poeta Miquel Martí Pol
XAVI MALACARA
MOLLET. Aquest divendres a les
19 h, el Centre de Serveis per a la
Gent Gran El Lledoner de Mollet
serà escenari del concert de Xavi
Malacara.
Encara que tingui un nom tan
català, aquest músic que es dedica
als sons blues i sempre va acompanyat de la seva guitarra i harmònica, bé podria semblar que la
seva veu i les seves cançons vénen
del Memphis o New Orleans; dels
anys 20 amb les plantacions de
cotó dels Estats Units o els anys
70 de Chicago i els gàngsters. Així
mateix, les seves composicions recorden a músics com Little Walter
o el Bob Dylan més canallesc i la
seva estètica es troba camí entre
Robert Johnson i el Blues Brothers. I si a tot això li sumem tocs
de poesia lorquiana, tenim el còctel perfecte per veure un espectacle de primera. Segons expliquen
des de l'organització del concert
"des de 2013, Xavi Malacara,
va de gira pels millors escenaris de Barcelona amb les seves
composicions de música tradicional americana". i

EL TEMPS
divendres 24

dissabte 25

diumenge 26

per

El Centre Cultural la Marineta ha estat l'indret escollit pel col·lectiu
molletà dedicat a la literatura, 7 Plomes, per dur a terme el seu 6è
Recital de Primavera. En aquesta ocasió, l'esdeveniment es celebrarà
el dissabte i estarà dedicat als poetes de l'organització i a l'il·lustre
escriptor català Miquel Martí Pol. En total 20 rapsodes de 7 Plomes i
sis rapsodes convidats intervindran acompanyats del pianista Carles
Iserte que també oferirà un concert en solitari.

L'artista molletà
Antonio Hidalgo
exposa a Bath

Maria Corts,
alumna d'Homonay,
premiada a Lleida

Aquest divendres Mollet tindrà
una delegació artística al festival d'arts visuals Fringe Arts
Bath a la ciutat anglesa de Bath.
L'artista molletà Antoni Hidalgo
exposarà Inèrcies que es podrà
veure fins al 9 de juny.

Maria Cors, alumna del Centre de
música Homonay de Mollet, ha
estat guardonada amb el premi
d'Honor del jurat en la categoria
d'iniciació en la modalitat de cambra, en el 19è Concurs Instrumental Sant Anastasi de Lleida, 2019.

S'inaugura l'espectacle sobre dones
maltractades 'Som Nostres' a la Fiveller

Aquest dissabte a les 18 h s'inaugura a la Sala Fiveller l'espectacle
Som Nostres presentat per la Fundació SURT. Es tracta d'un show
multidisciplinari que compta amb una exposició, una conferència i
debat i una performance a càrrec del col·lectiu TeatreVida. Així mateix, Som Nostres també compta amb un acompanyament musical
gràcies a les cançons de Quico Pujol. Organitzat per la Diputació de
Barcelona, aquest espectacle és gratuït.

Felip Comas

Matí molt ennuvolat i
amb ruixats, que es prolongaran durant tot el
dia, amb una marcada
baixada de les temperatures màximes.

Continuarem amb ruixats,
més febles al matí i més
forts i abundants a la tarda
i vespre. Temperatures un
pèl més altes.

Cel seré a primera hora,
que restarà així fins a la
tarda, quan apareixeran
alguns núvols alts sense
conseqüències.

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

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

Mín. * Temp.

Pluja (l/m2)

Cop màx. vent

DIJOUS, 16

22˚C

9˚C

18˚C

0,4

32 km/h SW

DIVENDRES, 17

16˚C

12˚C

16˚C

12,4

26 km/h NNE

DISSABTE, 18

19˚C

12˚C

16˚C

3,8

32 km/h SSE

DIUMENGE, 19

17˚C

9˚C

15˚C

5,4

23 km/h SE

DILLUNS, 20

20˚C

9˚C

18˚C

-

31 km/h SSE

DIMARTS, 21

23˚C

10˚C

19˚C

1

32 km/h SSE

DIMECRES, 22

22˚C

12˚C

20˚C

-

32 km/h SSE
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SUGGERIMENT
GASTRONÒMIC
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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!

te

MENÚ DIARIO
Gaudeix
de les nostres

Especialitats
Ibèriques

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

MENÚ
EJECUTIVO
CARTA
Fin de semana

SLOW COOK
Cocina variada
distinta cada día
Productos de
PROXIMIDAD

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