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DIARI DE MOLLET I BAIX VALLÈS

SALUT

UN DE CADA CINC MOLLETANS ÉS
ADDICTE AL TABAC SEGONS LES DADES
DE L'INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT 2 i 3

NECROLÒGIQUES

L'ESTUDIÓS I DIVULGADOR DE
LA HISTÒRIA DE SANT FOST
JAUME RIFÀ MOR ALS 75 ANYS

11

SALUT AMB AQUESTA MESURA LA FUNDACIÓ SANITÀRIA MOLLET FA UN PAS MÉS EN EL QUE ANOMENEN "HUMANITZACIÓ EN L'ATENCIÓ AL NAIXEMENT" 6

L'Hospital de Mollet, el primer en
oferir parts a l'aigua a la comarca
SUCCESSOS

ona cervera

Un ampli dispositiu amb
cossos d'emergències i
un centenar de voluntaris
troben la dona de 74 anys
despareguda a Sant Fost 4
CULTURA

El Museu Abelló mostra
les obres inspirades en
els viatges del pintor en
'Un món sense mapes' 32
ELECCIONS MUNICIPALS

PSC i Ara Mollet ERC
treballen per investir els
seus caps de llista com a
alcaldes el 15 de juny
Podem condiciona la
negociació al reconeixement
del grup municipal i
Mollet en Comú presenta
cinc eixos de programa 14

COMERÇ AL CARRER
MOLLET ÉS FIRA La setena edició de l'esdeveniment comercial va reunir tots els sectors –gurmet, motor, comerç i qualitat de vida– el mateix cap de setmana 18
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EN PORTADA
SALUT ELS EXPERTS ALERTEN SOBRE ELS CIGARRETS ELECTRÒNICS I ELS NOUS SISTEMES D'INHALACIÓ DE NICOTINA I RECLAMEN MÉS MESURES CONTRA EL TABAC

El consum de tabac és més elevat a pobles
amb nivells socioeconòmics més baixos
MOLLET. Avui en dia els baixva-

llesans fumen menys que fa 30
anys. Si als 90 el percentatge de fumadors representava més del 30%
de la població, actualment aquesta
xifra s'ha situat a l'entorn del 20%.
Certament, Àngela Martínez Pico,
psicòloga clínica especialitzada en
drogodependència i coordinadora
de les unitats de tabaquisme dels
centres d'Atenció Primària del Vallès Oriental, té motius per estar
satisfeta. Les claus per aconseguir
la reducció del nombre de fumadors es troben en campanyes com
la Setmana sense fum que es va
celebrar recentment. Impulsades
per l'OMS a escala internacional i
per la Direcció d'Atenció Primària
Metropolitana Nord al territori, la
campanya va consistir en diferents
iniciatives informatives per fer palesa la xacra que representa el tabaquisme.
"L'evidència que fumar perjudica la salut no cal ni explicar-la perquè és ciència", afirma
Martínez taxativa. Cada cigarreta
suposa introduir-se més de 4.000
substàncies i "genera patologies respiratòries i cardiovasculars". "Quan es fuma s'introdueixen partícules al cos que són

massa grosses per poder depurar i allí es queden", diu.
Una de les 4.000 substàncies és
la nicotina que "no produeix càncer, però és una droga addictiva
que actua en el cervell donant
plaer". Fumada, aquesta substància triga set segons a activar els
receptors neuronals. "Imaginem
una persona que fuma 10 cigarretes diàries i dóna a cada cigarreta 20 pipades, això suposa
activar 200 vegades els receptors diàriament", diu Martínez.
Per a l'especialista el problema
sorgeix perquè la persona addic-

ÀNGELA MARTÍNEZ
Coordinadora de les unitats contra
el tabaquisme al Vallès Oriental

Els tractaments que
combinen fàrmacs i
ajuda psicològica tenen
un 70% d'efectivitat

2.770
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Mollet és la
població del
Baix Vallès on
menys es fuma

781
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141
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2.885
3.262

% FUMADORS DE 14 A 80 ANYS
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LA LLAGOSTA MARTORELLES

MOLLET

ta al tabac no és capaç de desvincular la seva dependència de
la seva vida. "El tabaquisme és
una malaltia i generalment qui
fuma se sent malament, perquè
sap que el seu consum és nociu
però no pot deixar-lo perquè li
produeix plaer, i això li fa tenir
l'autoestima baixa", considera. A
més, alerta del risc que hi ha per
a terceres persones. Segons Martínez està demostrat que quan
algú fuma a casa, hi ha partícules,
per exemple, que es dipositen sobre els peluixs dels infants. "Els
nadons tenen un ritme respiratori més elevat que els adults i
el risc de tenir malalties per a
ells és molt més gran", alerta.

La lluita contra el tabaquisme

Davant d'aquesta situació Martínez planteja dues formes de
lluitar contra la malaltia del tabaquisme. La primera consisteix en
l'ajuda mèdica que unitats com
les que ella coordina al Baix Vallès ofereixen als qui volen deixar
de fumar. "Està demostrat que
la combinació d'una teràpia
psicològica i farmacològica té

22,88%

21,99%

21,81%

MONTMELÓ

MONTORNÈS

PARETS

un 70% d'eficàcia", relata. Per
altra banda, Martínez proposa
una legislació més restrictiva que
dificulti el consum de tabac: "Les
lleis de 2005 i 2010 a l'Estat espanyol i l'augment del preu del

El percentatge de fumadors
al Baix Vallès es situa en
el 21,33%, xifra similar a la
registrada a Catalunya
tabac van reduir molt els fumadors". De fet, la Generalitat està
treballant en l'elaboració d'una
llei que prohibeixi fumar a instal·
lacions esportives a l'aire lliure, a
parades de transport públic i a vehicles privats. "A Austràlia, on no
es pot fumar al carrer, hi ha un
7% de fumadors", diu Martínez.
A més, la psicòloga es mostra
contundent amb les cigarretes
electròniques o altres sistemes
com els nous escalfadors de nicotina per ser consumida via aspiració, avui molt de moda entre els
més joves als Estats Units. "Són

20,52%

22,49%

SANT FOST SANTA MARIA

mètodes molt perillosos i addictius, i està demostrat que la
indústria tabaquera és darrere
d'aquests productes", explica.

Les xifres al Baix Vallès

Si bé és cert que en el darrer any
els fumadors al territori han augmentat un 2%, també és veritat
que aquest percentatge és molt
semblant a la dinàmica general
de Catalunya. Al Baix Vallès, la
prevalença –terme tècnic amb el
qual es descriu el nombre de persones fumadores– és del 21,33%
entre la població de 14 a 80 anys,
segons dades de l'Institut Català
de la Salut. El municipi amb major prevalença és la Llagosta, amb
un 23,99% mentre que on menor
és aquesta xifra és a Mollet, amb
un 20,21%. Segueixen Montmeló
(22,88%), Santa Maria (22,49%,),
Montornès (21,99%), Parets
(21,81%) i Sant Fost (20,52%).
"On la gent té un nivell d'estudis i un nivell socioeconòmic
més baix, la prevalença és més
alta", diu Martínez. "Tanmateix
on la població està més envellida és baixa", conclou. a.a.
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EN PORTADA
CRISTINA DE LA TORRE EXPLICA COM VA ACABAR AMB L'ADDICCIÓ GRÀCIES AL CAP PLANA LLEDÓ

"Em van dir que si no
deixava el tabac, tindria
una vellesa molt fumuda"

a.a.

LA PACIENT Tot i que fa 14 anys que va deixar el tabac, segueix visitant la seva psicòloga
MOLLET. La Cristina de la Torre

té 50 anys i en fa 14 anys que va
deixar de fumar. "Jo sóc asmàtica i el doctor em va dir que
si no ho deixava, tindria una
vellesa molt fumuda", explica.
Va ser aleshores quan va entrar
en el tractament de la psicòloga
Àngela Martínez, coordinadora
de les unitats de tabaquisme dels
centres d'Atenció Primària del Vallès Oriental al CAP de Plana Lledó
de Mollet. Quan va decidir deixar
el tabac la Cristina utilitzava tres
esprais diaris per a l'asma, però
estava decidida a posar fi a la seva
addicció. Amb tot, no ho aconseguia fer sola i va requerir d'ajuda
especialitzada. "Amb l'Àngela

vam començar combinant els
cigarros amb els xiclets de nicotina i els caramels", relata la
pacient. "Treballàvem amb uns
paperets en els quals jo havia de dibuixar una creu el dia
que havia fumat i una rodona
quan havia pres el xiclet", diu.
"M'adonava que quan estava
cuinant, per exemple, tenia
sempre encès un cigarret", continua explicant. L'única norma
que tenia la teràpia per funcionar
correctament, era, segons explica
la Cristina, no enganyar a la psicòloga amb el registre de les cigarretes consumides.
Amb el temps la pacient va
aconseguir substituir el tabac pels

xiclets i els caramels, i més tard
per una poma o una pera. "També
anava a passejar per treure'm
les ganes de fumar", afegeix.
La Cristina no va tardar molt
a deixar-ho, però considera que
sense l'ajuda de l'Àngela hauria
estat molt difícil. Afegeix que per
recuperar les olors, els sabors, i el
color de pell la cosa va tardar una
mica més perquè "el teu cos tarda un temps a netejar-se".
Tants anys després de deixar de
fumar el que més sorprèn és que
la Cristina segueixi anant a la consulta de l'Àngela. "La passo a saludar només", corregeix, "perquè
m'alegra molt veure-la i li tinc
molta estima", sentencia. a.a.

CAMPANYA ACTES A DIVERSOS PUNTS DEL BAIX VALLÈS

El territori es mobilitza
contra el tabaquisme
MOLLET / MONTORNÈS. Per visibi-

litzar el Dia mundial contra el tabac celebrat el passat divendres,
es van realitzar actes a diversos
municipis del Baix Vallès per sensibilitzar a la població sobre les
conseqüències nocives de fumar. A
Mollet, per exemple, el CAP Plana
Lledó va acollir l'entrega del premi
del 2n concurs d'eslògans contra
el tabac que acompanyarà la campanya contra aquesta substància
que realitza la Direcció d'Atenció
Metropolitana Nord tot l'any.
D'entre les 500 persones que es
van presentar la guanyadora va
ser Montserrat Cuyàs amb el lema
Apaga el tabac, encén la vida. El
premi era d'un xec de 100 euros
per gastar a l'Abacus.
"El que em va inspirar a escriure el lema i a deixar-lo a
les bústies per participar en
el concurs va ser l'espera a
l'Hospital de Mollet mentre el
meu pare estava ingressat per
un càncer de pulmó", explicava
Cuyàs el divendres. "Vaig pensar
que aquest podria ser el meu

granet de sorra perquè la gent
no hagués de trobar-se en la
mateixa situació que jo", afegia.
Actualment el pare de la Montserrat està recuperant-se i està
"lluitant per aprofitar el temps
amb la seva família". Segons va
relatar la guanyadora del premi,
el seu pare va començar a fumar
als 12 anys i ara en té 77.

A Montornès

El CAP de Montornès va col·locar
una paradeta al mercat setmanal
per informar i conscienciar sobre
el tabaquisme. A més, oferia als
qui s’acostaven a l’emplaçament
un coxímetre per detectar la pèrdua d’oxigenació dels pulmons. A
més, es van incorporar nous espais a la campanya Entorn sense
fum: Les escoles Sant Sadurní i
Palau d'Ametlla i l'Institut Marta
Mata. Així mateix, el Centre Infantil Pintor Mir i les pistes de petanca de Joaquim Mir van participar
en la campanya amb tallers de
prevenció i de sensibilització per
a infants.
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SOCIETAT

Avantprojecte del futur tanatori de Montmeló

Esport nocturn per a joves

L'Ajuntament de Montmeló ja disposa de l'avantprojecte per la construcció
del nou tanatori, previst al carrer del Raiguer. L'edifici projectat, d'uns
400 m2, incorpora elements arquitectònics i mediambientals d'integració amb l'entorn fluvial. Inclou dues sales de vetlles, una sala comuna, un
oratori amb capacitat per unes 80 persones.

L'Ajuntament de Martorelles obrirà el
camp de futbol i la pista annexa aquest
divendres de 22 h a 00 h, en el marc de
les Nits esportives i joves. El jovent estarà
acompanyat per un tècnic i un conserge.

SUCCESSOS MARIA ROSER REAL, DE 74 ANYS I MALALTA D'ALZHEIMER, VA DESAPARÈIXER DISSABTE A MAS LLOMBART I VA SER TROBADA DIUMENGE AL MATÍ

La desaparició
d'una dona a
Sant Fost acaba
amb final feliç
SANT FOST. Sana i estàlvia. Així van
trobar diumenge al matí, Maria
Roser Real, la dona de 74 anys
desapareguda el passat cap de
setmana a Sant Fost. La cronologia dels fets va començar dissabte cap a les 15 h quan la família
va denunciar la desaparició de la
dona –que pateix alzheimer– per
la zona de Mas Llombart.
En poques hores es muntava
al carrer on havia desaparegut la
Roser un ampli dispositiu d'emergència coordinat pels Bombers
de la Generalitat, en què, a més
de cossos d'emergència també
van participar un centenar de
voluntaris, que es van mobilitzar
en la recerca. Precisament, dos
d'aquests voluntaris, en Xavi Carbonell Roure i en Cristian López
Torres, acompanyats dels seus
gossos, van ser els que van trobar
la Roser diumenge al matí.

Coordinació de la recerca

Dissabte cap a les 18 h s'organitzava l'operatiu de recerca coordinat pels Bombers de la Generalitat amb membres dels cossos de
seguretat i desenes de voluntaris
que es van oferir per pentinar la
zona i buscar la Roser i que es va
allargar fins a ben entrada la nit.
"Els Bombers fan quadrícules sobre el mapa i organitzen
grups que van acompanyats
d'un bomber", explica Jordi Gallego, responsable de Protecció

@pcivilsantfost

Desplegament

AMPLI OPERATIU
D'EMERGÈNCIA PER
TROBAR LA ROSER
En cas d'emergències d'aquest tipus,
són els Bombers de la Generalitat els
encarregats de coordinar el dispositiu
de recerca de la persona desapareguda.
En aquest cas, a més, hi van participar
veïns voluntaris i dotacions de la Policia
Local i Mossos d'Esquadra. A més, dos
helicòpters, un de Bombers i un altre de
Mossos, van sobrevolar la zona durant
hores. A més, es va activar la Coordinadora Operativa d'Associacions de Voluntaris de Protecció Civil de Catalunya
i van participar en la recerca membres
del cos voluntari de Montmeló, Santa
Perpètua de Mogoda, la Llagosta, Vilanova del Vallès i Lliçà d'Amunt.

Civil de Sant Fost, que calcula
que entre els dos dies van haver
un centenar de veïns voluntaris.
"Aquests són els que es poden
comptabilitzar perquè es van
registrar al centre de comandament però hi va haver gent que
també va buscar per lliure", diu.
A primera hora del matí de
diumenge, el centre de comandament avançat es va traslladar al
Pavelló 2 i a la zona de la Bòbila.

PRIMERA ASSISTÈNCIA La dona va ser trobada per uns voluntaris i després va ser atesa per bombers i sanitaris
x.c.

Precisament va ser allà on el Xavi
Carbonell, veí de la Roser, es va
adreçar diumenge. Dissabte ja havia participat en el dispositiu però
sense èxit. "Som veïns d'allà i
coneixem corriols i rieres poc
transitades perquè hi anem a
passejar amb els gossos", explica el Xavi, que diu que va deixar de
buscar ben entrada la nit perquè
"el frontal que portàvem ja no
il·luminava prou".

Guiat per la intuïció
A primera hora de diumenge, el
Xavi i el Cristian es van personar
al Pavelló 2 on s'havia traslladat el
centre de l'operatiu i on s'havien
de fer els nous grups de recerca.
"Des de la nit anterior jo tenia
molt clar que volia anar al lloc
on la vam trobar però no em
va donar temps", lamenta. Així
doncs, el Xavi no va esperar a que
es formessin els grups i es va deixar endur per la seva intuïció.
Va pujar acompanyat del Cristian i dels gossos d'ambdós fins a la
Conreria i van començar a recórrer un corriol que baixa cap a Mas

VOLUNTARIS D'esq. a dreta, Cristian López i Xavi Carbonell van trobar la Roser
Corts. "És un camí estret per on
hi passa molt poca gent. Anàvem cridant el seu nom i al final
vam sentir una veu", recorda el
Xavi, que va haver de reptar entre
la vegetació per poder arribar on
era la Roser. "Estàvem a tres metres d'ella i encara no la vèiem.
Vaig arribar al seu costat tot
esgarrinxat en canvi ella estava
perfectament. Encara no sé com
hi va anar a parar allà", diu. "Ho-

res buscant i estava a uns 500
metres de casa seva", conclou.
Això va ser cap a les 10.30 h.
El Xavi i el Cristian van posar-se
en contacte amb el centre operatiu i van donar la localització de la
Roser, qui, un cop van arribar els
cossos d'emergència, va ser atesa
pel servei sanitari que va poder
comprovar que, malgrat una nit al
ras i enmig del bosc, es trobava en
perfecte estat de salut. laura ortiz
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SALUT LA FUNDACIÓ SANITÀRIA MOLLET JA OFEREIX L’ACOMPANYAMENT AL PART EN LES CESÀRIES PROGRAMADES

SEGURETAT

L'Hospital de Mollet, el primer del Vallès
Oriental on poder fer un part a l'aigua

Més policies als
carrers de Mollet
aquest estiu

MOLLET. La Fundació Sanitària

Mollet ha fet un pas més en el que
anomenen "humanització en
l'atenció al naixement". A partir d'ara ofereix la possibilitat de
poder parir a l'aigua. L'hospital
molletà és el primer que disposa
d'aquesta opció al Vallès Oriental.
La institució disposa d’una banyera a la sala de parts i ara, les
dones també poden tenir el seu
nadó dins de l’aigua, una mesura que, segons la FSM s’ha iniciat
"degut a la creixent demanda
de les gestants de poder parir
en aquest medi". Per fer-ho possible, s’ha creat el protocol i s’ha
format l’equip de professionals.
Segons els professionals sanita-

ris, l'alternativa del part a l'aigua
ofereix avantatges tant a la mare
com al nadó. En concret, suposa
un major apoderament de la dona
i menys dolor en el procés de part.
Pel que fa a la criatura, el part a
l'aigua implica una disminució de
l'estrès del nadó, ja que passa d’un
medi aquós a un altre.
Aquesta mesura s'ha pres en el
marc del compromís de la "humanització del procés d’atenció al
part" i se suma a la que ja porta
a terme el centre amb la possibilitat de fer acompanyament en
una cesària programada, que "ja
no es fan al bloc quirúrgic i es
realitzen totes a sala de parts",
apunten des de la FSM. Aquest

El Baix Vallès recull Una xerrada sobre
1.500 firmes per la sexe i càncer de
sanitat universal
mama a Can Lledó
BAIX VALLÈS. La Plataforma en De-

fensa de la Sanitat Pública del Baix
Vallès ha recollit 1.500 firmes en el
marc de la campanya Donem vida
a l’Atenció Primària per reclamar
una atenció universal i de qualitat.
Aquestes es sumaran a les recollides a tota Catalunya i que s' enviaran a la consellera de Salut de la
Generalitat, Alba Verges.

FSM

POSTPART Intervenció per cesària programada a l'Hospital de Mollet
canvi permet que la gestant estigui acompanyada en tot el procés
per la persona que ella desitja i
evita la separació del nadó de la

seva mare, ja que la llevadora es
fa càrrec d’ambdós durant la intervenció quirúrgica i després del
procés.

SOLIDARITAT SÓN ALUMNES DE 2N D'ESO DEL CENTRE
lestonnac

MOLLET. Mollet contra el Càncer

organitza dilluns a les 18 h a Can
Lledó la xerrada Càncer, sexe i
dubtes. En parlem! Conduïda per
professionals d’Atenció a la Salut
Sexual i Reproductiva (ASSIR) de
Mollet, l’activitat tracta sobre la
sexualitat durant i després d'un
càncer de mama i sobre com donar eines per normalitzar-la.

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

MOLLET. Durant l’estiu, els cossos de seguretat i convivència de
Mollet intensificaran la presència
d’agents i incrementaran les actuacions preventives als carrers
de la ciutat. Policia Municipal,
Agents Cívics, Mossos d’Esquadra
i la resta de cossos de seguretat
treballaran coordinats. El Pla Estiu 2019, que finalitzarà el 13 de
setembre, que estarà en ple funcionament amb les revetlles de
Sant Joan i de Sant Pere amb el
control de la venda de petards, ja
ha tingut els primers fruits aquesta setmana passada. El pla ha permès que la Policia Municipal de
Mollet identifiqui i es denunciïn
dos grups de persones per portar
gossos, de raça potencialment perillosa, sense lligar i sense morrió
i causar molèsties per soroll als
veïns de dues zones de la ciutat.
Així mateix, el pla també posarà
el focus en el consum de substàncies prohibides i alcohol a la via
pública, en les festes de barris i
revetlles populars, en els esdeveniments esportius i en tots els
actes de la Festa Major. A més, a
les zones amb establiments d’oci
nocturn se’ls recordarà que és
obligatori respectar el descans del
veïnat i complir l’horari de tancament.

Un altre cop a l'ocupació

Lestonnac corre contra el càncer
Els alumnes de 2n d'ESO del Col·legi Lestonnac de Mollet del Vallès han
aconseguit recaptar més de 500 € en un projecte d'Educació Física i ho
han donat a l'Associació Mollet contra el Càncer. El projecte, consistia a
realitzar quatre sessions de running en diferents espais on els alumnes
enregistraven els km que feien amb l’ajuda de l'app Endomondo.

La Policia Municipal de Mollet va
evitar el dimarts l’ocupació d’un
habitatge. Gràcies a l’alerta ciutadana, dues patrulles de la policia
es van personar a l’immoble comprovant que s’havia dut a terme
l’ocupació il·legal d’un pis. Els
ocupants van entregar el joc de
claus i van abandonar l’habitatge
i la propietat va tapiar la porta.

Campanya

RENDA
2018
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OBRES L'OBJECTIU ÉS MILLORAR-NE L'ACCESSIBILITAT I LA SEGURETAT DE VIANANTS I VEHICLES

EDUCACIÓ ES VA PRESENTAR EL BLOG 'ELS NOSTRES MESTRES'

Arrenquen les actuacions per
arranjar el camí de Can Vila

La gent gran recorda la
seva època d'escola amb
alumnes del Plantada

MOLLET. L’Ajuntament de Mollet

va iniciar dijous les obres per condicionar un tram del camí de Can
Vila, al barri de Lourdes.
Les obres es porten a terme per
millorar l’accessibilitat dels vianants i la seguretat per a la circulació de vehicles, amb una rotonda
perquè puguin girar en direcció a
l’Escola d’Educació Especial Can
Vila. Amb aquesta actuació també
es col·locaran unes vorades que
protegeixin la tanca de la instal·lació del Camp Municipal d’Esports
Juan Bocanegra.
El cost de les obres és de gairebé 40.000 euros. i

aj. mollet

CAMÍ DE CAN VILA També protegiran la tanca del camp de la UD Lourdes

s.c.

PRESENTACIÓ Hi van participar dos mestres i dos alumnes
MOLLET. El Lledoner va acollir di-

mecres la presentació de la 6a
edició del blog Els nostres mestres (elsnostresmestres.wordpress.
com), que enguany ha girat entorn
de l'educació sota el títol Quan
anàvem a l'escola i ha estat desenvolupat amb la tasca de 54 alumnes de l'institut Vicenç Plantada i
15 mestres –gent gran del municipi–, així com amb el treball conjunt
del Centre d'Estudis Molletans.
Tot plegat es tracta d'un "projecte intergeneracional", com va
apuntar la regidora de Gent Gran,
Ana Maria Díaz, que en aquest cas
ha servit perquè els adolescents
coneguin "de primera mà què
passava a les escoles molletanes en el temps del franquisme
i de la república".
El procés per elaborar el blog es
basa en reunions entre mestres i
alumnes en les quals els primers
entrevisten als segons sobre la
temàtica escollida amb un doble
objectiu tant per al treball que han
de presentar a classe, com perquè
quedi reflectit al blog.
Díaz també va assegurar que
volen continuar "treballant en la
recollida d'experiències perquè
els joves coneguin de primera mà què va passar a Mollet".
I va afegir que "és molt important que els joves puguin tenir
aquest sentiment de pertinença
a la seva ciutat, com el tenen la
gent gran que han participat".
Per últim, va cloure: "Les ciutats
que no aprofiten l'experiència
de la seva gent gran, estan mortes".

Trencant estereotips
Durant la presentació es va fer
una tertúlia entre quatre de les
persones participants: dos mestres –Elisabeth Prades i Albert
Sarto– i dos alumnes –Hayat El

EL PRIMER INSTITUT
DE LA CIUTAT I LA SEVA
PRIMERA DIRECTORA
n Pel que fa als aprenentatges adquirits

per part dels alumnes durant el projecte,
en destaquen dos apunts sobre el mateix
Vicenç Plantada, i és que els participants
van descobrir que el seu institut va ser el
primer que hi va haver a Mollet. I a més,
van tenir l'oportunitat de conèixer la primera directora del Vicenç Plantada, Araceli Amadó, una de les quinze mestres.

Jabli i Gerard Faure–. Tots quatre
van explicar algunes de les seves
vivències i sensacions viscudes
durant el procés, i van reflectir
com la iniciativa també ha servit
per trencar estereotips.
De fet, Prades va dir que "quan
als joves els diuen que s'han de
reunir amb gent gran, automàticament pensen en avis pesats".
Un clixé que els dos joves van admetre que tenien abans d'arrencar
el projecte, però que aquest curs
amb trobades mensuals ha desmuntat. Sarto, per la seva banda,
va dir que "a través de les preguntes, recordava les vivències
de quan tenia la seva edat". "Bé,
més jove, perquè amb la seva
edat ja treballàvem", va afegir.
Per últim, els dos alumnes van
recomanar l'experiència fermament. Hayat, que ha treballat amb
una mestra de 102 anys va dir:
"Em va sorprendre molt i vaig
pensar que podia aprendre
molt amb ella". I Faure va afegir:
"Que ho agafin amb ganes, perquè quan t'hi has acostumat,
et quedes sense sessions i sap
greu no haver-ho agafat amb
gràcia abans". i SERGIO CARRILLO
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MEDI AMBIENT ES TRACTA D'UNA DE LES DEMANDES DE CCOO, QUE APOSTA PER IMPULSAR UN PLA DE MOBILITAT SOSTENIBLE

Busos per portar els treballadors a
les empreses dels polígons de Parets
S.C.

A LA SALA SERRA Quim Fornés durant la presentació de la jornada
PARETS.

Comissions Obreres
(CCOO) vol impulsar al polígon
de Parets un pla de mobilitat sostenible per anar a la feina. Així
ho va explicar dimecres el secretari general de CCOO de Grifols,
Carles Casanovas, amb motiu del
seminari sindical Canvi climàtic:
Impactes i polítiques d'adaptació,

que coincidia amb el Dia Mundial
del Medi Ambient.
Un dels temes principals que
es van tractar va ser el transport
col·lectiu i sostenible d'empresa, i
d'aquí que Casanovas va instar a
promoure'l amb totes les empreses del polígon paretà: "El transport sostenible no només es

basa en el transport col·lectiu,
que seria el típic autobús d'empresa on els treballadors i les
treballadores poden tenir accés
per anar des de casa seva, o ben
a prop, fins al centre de treball".
Evidentment, tenint en compte
que hi ha empreses petites que
no poden assumir el cost d'un
autobús per als empleats, "si
l'empresa del costat ja té una
línia que funciona i poden ferla servir els treballadors d'una
altra empresa, seria absurd no
aprofitar aquesta sinergia", va
afegir Casanovas. En aquest sentit, va destacar que l'empresa de
la qual és representant sindical,
Grifols, és l'única del polígon de
Parets que disposa d'un transport
d'empresa.

Més connexions intercomarcals

Per la seva part, Quim Fornés, responsable de cooperació, cultura
i medi ambient CCOO VORMAR

(Vallès Oriental i Maresme) va ser
rotund, pel que fa a la mobilitat:
"No pot ser que et vegis obligat
a agafar el cotxe cada dia per
anar a treballar".
De fet, va incidir en les males
connexions dels transports públics
del Vallès Oriental amb les comarques veïnes: "Cal més connexions amb el Maresme i el Vallès
Occidental". De fet, va afegir que
"el Maresme i el Vallès Oriental
es miren d'esquenes". Per tant,
Fornés va fer una crida a disposar
d'una "mobilitat sostenible, extensa i barata al territori".
D'altra banda, la jornada també
va tractar la biodiversitat, amb
una xerrada sobre la biosfera del
Montseny, "un massís que tenim
molt a prop", va recordar Casanovas, i en la qual es va explicar
"com afecten les activitats industrials, urbanes i de transport al voltant de tot aquest
parc". s.carrillo

Una exposició
a Can Mulà
contra el
canvi climàtic
MOLLET. L’Ajuntament ha organit-

zat diverses activitats amb motiu
del Dia Mundial del Medi Ambient i
de la Setmana Europea de l’Energia
Sostenible, d'entre les quals destaca l’exposició Actuem amb Energia, a la Biblioteca de Can Mulà. La
mostra, que es podrà gaudir de l'11
al 21 de juny, repassa les diferents
fonts d’energia, el canvi climàtic
i les seves conseqüències, els impactes de l’explotació de recursos
energètics o iniciatives locals per
reduir l’emissió de gasos d’efecte
hivernacle i millorar l’eficiència
energètica. A més, durant aquests
mateixos dies, les escoles Del Bosc
i Can Besora faran jocs i activitats
entorn de l’eficiència energètica.
D'altra banda, dimarts al matí
hi va haver una parada verda a la
plaça Catalunya, amb consells per
disminuir el consum d’electricitat
i gas. I a la tarda es va instal·lar un
photocall al Centre Cívic de Can
Borrell que promovia la difusió de
missatges de protecció del medi
ambienta a les xarxes socials.

TECNOLOGIA L'AJUNTAMENT HA REBUT UNA SUBVENCIÓ DE 15.000 EUROS

Montornès ampliarà els
punts d'accés wifi gratuïts
MONTORNÈS. L'Ajuntament pre-

veu ampliar els punts wifi gratuïts
al carrer. Montornès és un del centenar de municipis catalans que
han estat inclosos en la iniciativa
WIFI4EU de la Comissió Europea,
per la qual el consistori rebrà una
subvenció de 15.000 euros per finançar la instal·lació de connexions en espais i edificis públics com

places, parcs públics, la biblioteca,
i ampliar i millorar la xarxa dels
que ja en tenen, com són la plaça
Joan Miró, Pau Picasso o la plaça
del Poble a Montornès nord.
Pel que fa a altres espais, l'Ajuntament encara els està definint,
però llocs com el nou Centre Juvenil Sputnik o el nou Teatre Municipal sí que gaudiran d’aquesta

xarxa wifi nova. La xarxa serà de
fàcil accés i il·limitada però amb
restriccions d’amplada de banda,
però la suficient perquè pugui
funcionar les aplicacions mòbils o
el correu electrònic.
Aquesta és la segona convocatòria d’aquesta iniciativa que s’emmarca en els plans de la Unió Europea de donar suport a la instal·lació
de connexions d’alta velocitat a entre 6.000 i 8.000 municipis de tot
el bloc comunitari durant el període 2018-2020, amb un pressupost
de 120 milions d’euros.
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CIUTADANIA EL SANTFOSTENC, QUE HAVIA APLEGAT UN ARXIU AMB MILERS DE DOCUMENTS SOBRE EL MUNICIPI, MORIA AQUEST DIMARTS A 75 ANYS

Mor Jaume Rifà,
estudiós de la
història de Sant Fost

arxiu

Sant Fost.
De fet, des de feia dècades col·
leccionava imatges antigues del
poble i també documents que trobava regirant per les fires i mercats d’antiguitats i per les antigues
cases del poble. Aquesta tasca ha
fet que actualment el seu arxiu
personal disposi de més de 2.000
fotografies catalogades, del principi de l’any 1900 fins al 1980.

Va ser membre fundador del Pessebre Vivent, al
qual va estar vinculat durant més de 30 anys
SANT FOST / MOLLET. L'estudiós

de la història de Sant Fost Jaume
Rifà ha mort a 75 anys víctima
d'una malaltia. Durant tota la seva
vida va estar vinculat a diferents
entitats culturals i esportives del
municipi i, a més, va ser un prolífic
autor d'articles, llibres i fascicles
sobre la història santfostenca.
Rifà va néixer a Sant Fost el 15
de maig de 1944. De petit va assistir a l’escola del poble i de més
gran va cursar estudis a l’Escola
Industrial de Terrassa. Més endavant es va diplomar com a mestre
de català per la Universitat de Barcelona. Des de 1975 i fins a la seva
jubilació va treballar de professor
a l’Institut de Mollet del Vallès a
més de treballar com a professor

de català voluntari a Sant Fost, en
el marc del programa Xerrem a la
Casa Bastinos.
Rifà va estar vinculat a diferents
entitats culturals i esportives del
municipi, entre les quals el Pessebre Vivent, del qual va ser membre fundador i de la junta durant
30 anys. De fet, encara no fa un
any, Rifà passava el relleu de les
responsabilitats a la junta juntament amb el president històric,
Joan Armengol, que moria el passat mes d'agost.
La seva inquietud per conèixer i
donar a conèixer part de la història local a l’exterior el va portar a
escriure diversos llibres de temàtica santfostenca, i també col·laborava en altres publicacions del

Memòria local

EDITOR Rifà, amb un dels fascicles del col·leccionable 'Fem Memòria'
poble i de la comarca amb articles
relacionats amb la cultura i la política del municipi. Entre aquestes,
Rifà va col·laborar durant anys

amb aquest periòdic (en l'etapa
com a Contrapunt, a la secció Fem
Memòria), a la qual aportava fotografies antigues de llocs i veïns de

Precisament, els seus darrers treballs historiogràfics anaven encaminats a donar a conèixer tot
aquest arxiu gràcies a l'edició, des
del 2009, de la col·lecció de fascicles temàtics Fem Memòria, que
tracta diferents aspectes del Sant
Fost de Campsentelles del segle
XX, amb fotografies antigues.
La cerimònia de comiat de
Jaume Rifà es va fer dimecres a
l'església de Sant Fost, que es va
omplir de gom a gom de veïns que
van voler donar-li el seu últim
adéu. La sardana La Santa Espina i
la cançó Cal que neixin flors a cada
instant de Lluís Llach van servir
per acomiadar Rifà, un home que,
en paraules del seu fill, professava
una gran "estima i passió pel català i per Sant Fost". laura ortiz
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Naixements
FORMACIÓ

Tot a punt per a
la 7a edició del
FOTOgraphic

MEDI AMBIENT ES CANVIEN ELS SOTERRATS PER UNS DE CÀRREGA LATERAL

Comença la substitució dels
contenidors de Montornès
ajuntament de montornès

PARETS. L'Associació Fotogràfica

Parets organitzarà dissabte el FOTOgraphic 2019, la setena edició
d'aquest festival que promou la
cultura fotogràfica i aproxima les
darreres tendències i tecnologies
als aficionats i professionals de la
fotografia. Serà a la Cooperativa.
Durant tot el dissabte hi haurà
cinc ponències –algunes amb contingut pràctic–. Egoitz Ikaza parlarà
a les 11.30 h sobre les fotografies a
l'Àfrica. Joan Roig serà el protagonista a partir de les 12 h amb una
master class sobre la gestió del color
integral. José Sanabria tractarà de
16 h a 18 h la bellesa de la llum. Tot
seguit (18.30 h) serà el torn per a la
ponència de Jose Luis Alcaraz, sota
el nom de LM-328, el primer tot en
un per als fotògrafs. I acabarà amb
Ivan Barco i Iris Cebrián (22 h) què
explicaran què és el Light Painting.
D'altra banda, diumenge serà el
segon Concurs Nacional de Fotografia FOTOgraphic 2019, a partir
de les 10 h.

Joan Tardà i Xavier
Domènech, seran
a la Sala Fiveller
MOLLET. La Sala Fiveller acollirà

dimecres (19 h) la presentació del
llibre Entre Ítaca i Icària. Reflexions sobre Catalunya, Espanya i les
esquerres. Escrit per Joan Tardà,
Xavier Domènech i Àngels Barceló.
Els dos primers assistiran a l'acte
per parlar de l'obra en un acte moderat per Lucía Aliagas, membre
de la direcció nacional de la Joventut Comunista de Catalunya.

AL CAMÍ DE LA JUSTADA Instal·lant els nous contenidors
MONTORNÈS. Aquesta setmana s'ha

iniciat la substitució dels contenidors del municipi per uns de nous
de càrrega lateral. El nou sistema
comporta la clausura i desaparició
de les sis illes de contenidors soterrats existents i, segons l'Ajuntament, "simplifica el sistema de
recollida que es podrà dur a terme amb un sol tipus de camió".

En total s'ubicaran 415 contenidors de càrrega lateral que es
repartiran en 84 illes completes
de reciclatge, la qual cosa significa
un increment del 35% respecte el
parc actual. També s'ha iniciat la
clausura de les sis illes de contenidors soterrats que hi ha.
Els nous contenidors de rebuig
són de tapa abatible. Les altres 4

27/5 Marco Rodríguez López (Sta. Perpètua)
3/6 Rayan Ouhaddou Feliz (Parets)

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

Defuncions
MOLLET DEL VALLÈS

fraccions són contenidors tancats,
amb boques per llençar-hi els
residus. Tots els contenidors incorporen de sèrie el sistema electrònic d’identificació RFID per tal
de geoposicionar-los, comprovar
els buidats que fan els camions i
detectar possibles incidències.
La compra dels nous contenidors es va formalitzar fa uns mesos. L'adjudicació es va fer a l’empresa Ros Roca, SA per un import
total de 290.089,96 €.

31/05 Amoroso Fernandez Antonio

D'altra banda, també s'han incorporat altres novetats. Pel que fa a
la recollida de voluminosos, ja no
s'ha de trucar a l'Ajuntament per
sol·licitar-lo, sinó que només cal
treure els trastos vells a la vorera els dilluns o dijous al vespre. A
més, s'ha creat un nou servei de
recollida de poda i residu verd. Qui
necessiti el servei pot demanar la
saca a l'OAC i deixar-la plena els
dimarts al vespre davant de casa.

Dissabte, 8 de juny de 2019
A les 13.30 h: Resum informatiu de la setmana
A les 17.45h: El Partit: promoció d’ascens a
Primera Catalana: CF Mollet UE- Artesa de Segre
Diumenge, 9 de juny de 2019
A les 22h: La Jornada de diumenge
Dilluns, 10 de juny de 2019
A les 20.30h: La Jornada, amb Albert Maspons
i Alba Castilla García
Dimarts, 11 de juny de 2019
A les 20.30h: Parlem-ne, amb Susanna Aguilera
Dijous, 13 de juny de 2019
A les 20.30h: Visions, amb Alba López

Voluminosos i poda

HI PARTICIPEN PROP D'UNA VINTENA D'ASSOCIACIONS

Montornès celebra la
segona Mostra d'entitats

MONTORNÈS. Diumenge se celebra
la segona edició de la Mostra d'Entitats a Montornès (de 10 h a 14 h)
a la plaça Pau Picasso. Durant tot el
matí diverses entitats com l'Esplai
Panda, la Penya Pere Anton, l'Esplai
Llum, la Remençada o l'Esbart Dansaire de Montornès oferiran tallers
de manualitats o de maquillatge. El
Ball de Drac i Diables de Montornès

27/5 Elena Olguin (Mollet)

faran un photocall pirotècnic; l'associació El Descanso del Guerrero –
Valhalla, un espai de jocs de taula, i
l'Agrupació de Defensa Forestal de
la Conreria tindrà una exposició de
vehicles de l'entitat.
Una de les activitats estrella de
la segona Mostra d'Entitats és la
Gran Gimcana en què participaran
les diferents entitats del poble.

ERC VO

77 anys

PARETS DEL VALLÈS
29/05 Tinto Farres Pedro

88 anys

SANT FOST DE CAMPSENTELLES
01/06 Jara Tornero Antonia

90 anys

Dades facilitades per la Funerària
Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols

programació

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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ELECCIONS 26-M PODEM POSA COM A CONDICIÓ EL RECONEIXEMENT DEL GRUP MUNICIPAL I MOLLET EN COMÚ ELS SEUS CINC EIXOS PROGRAMÀTICS

Negociacions a Mollet per fer encaixar
les peces de la investidura de l'alcalde
a.a.

MOLLET. PSC i Ara Mollet ERC MES

es disputen l'Alcaldia molletana,
que es decidirà el proper 15 de juny.
Si més no, són els dos grups amb representació que intenten investir
els seus caps de llista, sigui per ser
la força més votada, com seria el cas
de Josep Monràs (PSC), que faria
valer els deu vots dels regidors socialistes, o sigui aconseguint tretze
vots alternatius, que és el que intenta Oriol López (Ara Mollet).
Davant aquesta tessitura, representants dels diferents grups
han mantigut reunions aquesta
setmana i cadascú ha començat a
posar sobre la taula les seves condicions. És el cas de Podem, que
dimarts feia públic un document
batejat com Comptador a Zero en
el qual el partit liderat per Xavier
Buzón, exposava una sèrie de condicions "imprescindibles i innegociables" que qualsevol de les
forces que vulgui negociar amb la
formació d'esquerres ha d'acceptar. Entre aquestes condicions s'hi
troba el reconeixement del grup
municipal que es va constituir al
gener i s'exigeix l'abandonament
de la "judicialització" del procés
de constitució del grup. A més,
es reclama a Mollet en Comú que
saldi les quantitats econòmiques
pendents "tal com es va acordar,
ja que ja s'han liquidat les apor-

RODA DE PREMSA Biescas i López, d'Ara Mollet, van comparèixer dimecres
tacions als grups municipals
del mes de gener de 2019 que
estaven pendents".
Per la seva banda, Mollet en
Comú feia públic un document en el
qual esmenta quines són les seves
línies programàtiques prioritàries
per negociar un govern de canvi.
Amb aquestes condicions sobre
la taula, dimecres, Ara Mollet ERC
MES compareixia en una roda de
premsa, en la qual reconeixia Podem com a grup municipal legítim.
Segons explicaven, a mitja setmana havien mantingut trobades amb
Mollet en Comú i Junts per Catalunya i "es pot dir que comptem
amb 11 regidors dels 13 neces-

saris per obtenir l'Alcaldia", assegurava López. Els independentistes demanaven a Podem –que
tindria la clau amb els seus dos
regidors– una reunió "més enllà
de la informalitat". El següent pas
després d'aquesta trobada seria
"fer una reunió a quatre".
Pel que fa a les demandes que
han anat expressant tant podemites com comuns, Ara Mollet ERC
MES no volia mullar-se sobre les
exigències de Podem i afirmava
que no vol "entrar en lluites in-

ternes entre Podem i Mollet en
Comú".Al mateix temps, la formació independentista assenyalava
que accepta els cinc punts del document de pacte institucional presentats per Mollet en Comú.
Per la seva banda, el partit encapçalat per Marina Escribano feia
públic el document amb les seves
demandes programàtiques per
negociar un govern de canvi i assegurava que es troba en negociacions amb totes les forces polítiques
amb representació municipal per
poder presentar aquest document,
"amb la voluntat que s’hi pugui
sumar tothom per tal de millorar el funcionament institucional de l’Ajuntament en aquesta
nova etapa que ara s’obre".
En aquest sentit, Mollet en
Comú vol deixar totes les possibilitats obertes per tal d’arribar a
un acord, sempre tenint en compte que les prioritats són les línies
programàtiques que van presentar durant la campanya.
Des de Mollet en Comú consideren que l'aritmètica que han deixat
les eleccions del 26-M a Mollet "fa
necessari obrir un nou escenari amb l’objectiu que Mollet del

MOLLET EN COMÚ MARCA LES LÍNIES
PROGRAMÀTIQUES D'UN FUTUR GOVERN
n Mollet en Comú ha fet públic un document d’acord institucional per a la propera
legislatura a l’Ajuntament de Mollet, en el qual planteja els eixos prioritaris per tal
d’abordar els principals reptes que se li presenten a la ciutat un cop es constitueixi
el nou consistori el proper 15 de juny. Entre aquestes es troba la lluita contra el
canvi climàtic, contra les desigualtats i en favor del benestar social, l'enfortiment
de l'espai econòmic i comercial, la promoció de la democràcia participativa i les
polítiques de manteniment i millora de la qualitat de tots els barris.

Futur batlle

EL PSC TREBALLA PER
INVESTIR MONRÀS EL
PROPER 15 DE JUNY
Durant aquesta setmana, el PSC s'ha
reunit amb tots els grups que van
aconseguir representació al consistori
en les eleccions del 26-M. Segons la
primera secretària local, Mireia Dionisio, l'objectiu dels socialistes amb
aquestes reunions és "aconseguir investir Josep Monràs com a alcalde el
15 de juny, com a líder de la força més
votada", una opció a l'abast en cas que
no hi hagi un acord alternatiu que sumi
13 vots. Dionisio assegura que s'està
treballant en "aquesta primera fase" i
que de cara a un futur govern, el PSC
deixa "les portes obertes" tot i que "no
ens plantegem encara com serà".
Sobre aquestes reunions, el líder d'Ara
Mollet, Oriol López, explicava que en la
reunió amb el PSC no va assistir Josep
Monràs. "Hauríem volgut que hi fos,
però no ha estat així", deia el republicà.
"Caldria abandonar els temes personals per asseure's a parlar".
Vallès canviï el seu model, que
des del nostre punt de vista està
esgotat i ja no respon a moltes
necessitats existents", diuen.
Per la seva banda, Junts per Catalunya ja el 28 de maig expressava
les seves prioritats per tal d'assolir
un pacte. En aquest cas eren dues:
no pactar amb ningú que "necessiti com a crossa per governar a
Ciudadanos" i pactar un pla de govern "en funció dels programes
electorals dels diferents partits
implicats". Pel que fa a la seva posició sobre un govern alternatiu al del
PSC, Junts ha afirmat que "passa
per un acord de 13 regidors, en
el que intervenen quatre partits.
Per la nostra part ja hem expressat que és possible". a.a. / l.o.
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L’expert respon

Pensió d’aliments, què cal
saber?
Com es determina la contribució de cadascun dels progenitors al sosteniment
dels ﬁlls menors en casos de separació, divorci o extinció de la relació de parella? La pensió d’aliments en els casos de ﬁlls menors comuns és segurament una
de les qüestions més importants a considerar, sobretot quan les dues persones
no es posen d’acord.
Com en tants altres aspectes relacionats amb el dret de família, cal tenir present que no hi ha regles estrictes a l’hora d’establir la quantia de la pensió d’aliments, i el Codi Civil català atorga àmplies facultats als progenitors per arribar
a acords en els termes que millor considerin per a assumir laquestes despeses,
sempre que el pacte respecti per sobre de tot el dret dels menors. En absència
d’acord entre les parts, l’import caldrà ﬁxar-lo en un procediment judicial que
prengui com a base l’article 237.9 del Codi Civil que estableix l’obligatorietat
d’una quantia proporcionada entre necessitats del menor i mitjans econòmics.
Nosaltres ho resumim en tres conceptes que creiem essencials i que guien qualsevol decisió que es prengui en relació a la pensió d’aliments:

PARKING
GRATUITO
30 MIN

PZA. PAU CASALS
(Frente
Ayuntamiento)

a) El sosteniment econòmic del menor per preservar la seva alimentació és indefugible i incondicional, com ho és també per la seva educació i desenvolupament personal. Només en casos molt excepcionals es pot veure minorat
aquest deure.
b) La necessitat del menor és la que sempre preval i només en casos de rendes
realment molt baixes, i de manera molt excepcional, es pot establir una pensió mínima de subsistència. El benestar del menor s’imposa sempre davant
del dels seus progenitors.
c) En el repartiment econòmic dels progenitors sempre es podran identiﬁcar les
possibilitats econòmiques, per tal de fer un equilibri entre el binomi necessitats i possibilitats.
La pensió d’aliments a pagar per part d’algun dels cònjugues no queda desactivada en la custòdia compartida, sobretot en casos de grans diferències econòmiques entre ells.
A Col·lectiu Ronda us podem donar més informació i assessorament sobre aquestes qüestions i altres que afecten al dret de família.

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
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ELECCIONS MUNICIPALS CASANDRA GARCIA, DECISIVA PER A L'ALCALDIA, AFIRMA QUE TANT SOCIALISTES COM REPUBLICANS TENEN "MOLT BONA PREDISPOSICIÓ"

Ara Parets ERC intenta seduir
Sumem Esquerres a Parets
ARXIU

ARXIU

ARXIU

PACTES Casandra Garcia serà clau perquè l'alcalde sigui Francesc Juzgado (esquerra) o Jordi Seguer (dreta)
PARETS. Ara Parets Esquerra Re-

publicana continua insistint a
governar, i per fer-ho haurà de
seduir Sumem Esquerres a Parets.
En aquest sentit, el partit republicà apunta que vol tirar endavant
totes les iniciatives que durant
aquest darrer mandat ha treballat
conjuntament amb Sumem Parets
i Nova Opció per Parets –integrats

a Sumem Esquerres a Parets–,
"però que per manca de la majoria suficient, en algunes ocasions pel pacte de la sociovergència o pels acords entre PSC i
Ciutadans, no van reeixir".
Una d'aquestes accions seria
l'aturada del projecte urbanístic
actual a la zona de Can Cabassa, la
Verneda de Ca l'Isidre Coix i l'anti-

ga BENDIX, que "serà una de les
prioritats". "Es tracta d'un compromís inclòs en el programa
electoral i una proposta a la
qual el PSC sempre s'havia oposat", afegeixen.
D'altra banda, també demanaran
la rescissió del contracte de concessió d'un local municipal, situat a
Iveco, al grup INKEMIA; la recupe-

ració de la gestió de part dels serveis externalitzats; la rebaixa d'un
10% de l'IBI urbà; la cessió d'un
solar a la Generalitat per construir
el nou edifici de l'institut La Sínia;
la construcció de la piscina descoberta entre els dos pavellons; els
projectes del parc Fluvial; l'Hotel
d'entitats o l'ampliació de la Residència Pedra Serrada.
Amb tot, Ara Parets ERC admet que, "tot i petits matisos,
hi ha moltes coincidències en
els programes electorals de les
tres formacions polítiques" –incloent Parets per la República, la
tercera pota que fa la suma possible i que ja va anunciar la nit electoral que facilitarien "un canvi a
l'Alcaldia"–.
A més, des del partit encapçalat
per Jordi Seguer també afirmen
que totes tres formacions "tenen
la voluntat de treballar en un
projecte compartit en benefici
de la ciutadania".

La incògnita de l'Alcaldia
Més enllà de les proximitats programàtiques que expliquen des
d'Ara Parets ERC, el seu cap de
llista, Jordi Seguer, no ha volgut
reflectir les sensacions amb què
estan vivint aquests dies de reu-

nions i si creu que serà el pròxim
alcalde del municipi.
Per ser-ho caldrà que Sumem
Esquerres a Parets els doni suport.
La seva cap de llista, Casandra
Garcia, sí que diu que s'han reunit
amb el PSC i amb Ara Parets ERC
i que totes dues converses han
estat "positives". I afegeix que
"tots dos tenen bones voluntats
i molt bona predisposició".

Sumem, peça clau
Ara per ara, Garcia encara no sap
quina serà la decisió que prendran el pròxim 15 de juny en la
constitució del plenari. Això sí, assegura que "l'assemblea serà qui
ho decideixi". Per últim, la número 1 de Sumem Esquerres a Parets
assevera que l'objectiu principal
de la seva formació, davant aquesta situació en la qual són peça clau
en la formació del govern, és executar al màxim les polítiques del
seu programa electoral.
Per últim, l'actual alcalde, el
socialista Francesc Juzgado, ha
declinat fer valoracions sobre les
reunions que estan tenint aquests
dies i sobre els possibles pactes
que el podrien fer alcalde a ell o,
per contra, al cap de llista d'ERC,
Jordi Seguer. s.c.

SF en Comú
Una condició pel
Podem pressiona pacte entre ERC i
el PSC pel tripartit Fem Santa Maria
SANT FOST. Setmana de converses a Sant

Fost entre les diferents forces que van
obtenir representació a les passades eleccions municipals. Setmana d'incertesa
també perquè els mateixos dubtes amb els
quals es llevava la política del poble el 27
de maig, segueixen sobre la taula.
ERC-Junts per Sant Fost aposta pel pacte
amb el PSC i Podem i es manté amb converses amb els dos grups. La formació en cap
moment ha amagat les seves intencions.
Per la seva banda, el PSC es deixa estimar
i explica que està mantenint converses
tant amb els independentistes com amb
Independents Units per Sant Fost, a qui va
donar suport el darrer mandat. Per la seva
banda, Sant Fost en Comú Podem és la força
de l'hipotètic pacte a tres que més s'ha significat en favor de desbancar Montserrat
Sanmartí de l'Alcaldia. En un comunicat
que el partit d'Albert Bastida feia públic el
dijous es demanava sense embuts "la materialització del govern de canvi". "Considerem que hi ha punts en comú entre
ERC-JxSF; PSC i SF en Comú Podem, i si
no hi ha govern de canvi, serà responsabilitat de qui s'exclogui del pacte", afirmava la formació. Sens dubte tot un avís al
PSC que és la força de qui depèn la continuïtat de Sanmartí a l'Alcaldia. i a.a

SANTA MARIA DE MARTORELLES. Fem Santa

Maria i ERC han mantingut aquesta setmana els seus primers contactes per tractar
un possible pacte de govern. Des de la plataforma veïnal –que es va presentar sota el
paraigua de JxCat– apunten que "la reunió
va discórrer amb bona sintonia cap a la
proposta del canvi". Tanmateix, hi va haver
una divergència. Fem Santa Maria accepta
donar suport a un nou govern conjuntament
amb ERC amb una única condició: "Que
l'alcalde i el càrrec electe remunerat
no estiguin representats per la mateixa
persona". I afegeixen: "D'aquesta manera
considerem que la força entre ambdues
formacions és més equitativa en la gestió
del govern. Creiem necessari compartir
els esforços pel fet de tenir la mateixa representació en regidors i d’aquesta manera treballar conjuntament".
Per la seva banda, Luisma Pintor, cap de
llista d'ERC, considera "que la retransmissió en directe d’una negociació no
és la millor manera d’arribar a acords".
Tot i això, assegura que seguiran "treballant amb discreció per arribar a un
acord que doni satisfacció a la voluntat
expressada pel poble" i que continuen
"disposats a escoltar les propostes que
ho permetin". i
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ECONOMIA

Formació al Mollet Hub sobre el 'big data'

Premi de la Bonoloto a Parets

Dimecres (17 h) es farà la tercera acció formativa del Mollet Hub, sota el
títol de Big Data i el rastre digital. Introducció a la intel·ligència artificial.
La sessió, oberta a tothom, anirà a càrrec del molletà Albert Isern, CEO de
Momentum Analytics, empresa especialitza en intel·ligència artificial. Les
inscripcions es poden fer al telèfon 93 570 51 60 o al correu info@emfo.cat.

El sorteig de la Bonoloto ha deixat un premi de
32.470,67 euros a Parets. Ha estat per a una de
les butlletes premiades en el sorteig de
dimecres, un premi de segona categoria de 5
encerts més el número complementari.

EMPRESES LA COMPANYIA DE REALITAT VIRTUAL, FORMADA EL 2012, TROBA QUE ÉS UNA "OPORTUNITAT PER SEGUIR CREIXENT"

Mediapro adquireix l'empresa
Visyon, amb accent baixvallesà
visyon

ços tecnològics", segons Pérez,
entre els quals destaquen els vídeos 360 graus i de realitat virtual.
De fet, una de les innovacions de
Visyon es va poder veure diumenge a TV3 al programa No pot ser. El
presentador, Jordi Basté, va moure
un dron a partir del seu pensament
i guiat pel santfostenc Xavi Conesa,
treballador de Visyon. s.carrillo

'Parets Valley'

EL FENOMEN DEL
CARRER EMPORDÀ

FOTO DE FAMÍLIA Bona part dels treballadors de la companyia, entre els quals hi ha diversos baixvallesans
PARETS / BAIX VALLÈS. Mediapro ha
decidit adquirir l'empresa Visyon,
de realitat virtual, amb seus a Barcelona, Madrid, Londres, Eindho-

ven, Milà, Dubai, San Francisco i
Nova York. Una companyia que
compta amb diversos treballadors
del Baix Vallès, entre els quals hi
ha el paretà Pere Pérez, CEO i fundador de Visyon.
Pérez apunta que es tracta
d'una "oportunitat per seguir
creixent", i al mateix temps diu:
"Mediapro veu en nosaltres un
potencial de mercat". Totes dues
empreses han treballat conjuntament en diversos projectes des del
2014. El primer de tots va ser amb

motiu de la Copa del Món de futbol
celebrada al Brasil. "Vam gravar
amb càmeres de realitat virtual
l'últim amistós de Brasil, que va
ser contra Sud-àfrica", recorda
el CEO de Visyon.
Amb tot, Mediapro vol reforçar
l'àrea digital i d'esports electrònics amb la nova adquisició. I per
a Visyon això comporta treballar
amb nous formats de continguts.
L'empresa barcelonina es va
formar el 2012 "amb la vocació
d'innovar mitjançant els aven-

Igual que l'acord entre Mediapro i
Visyon ha arribat de forma natural,
segons Pérez, així s'ha format el Parets Valley. Quatre dels treballadors de
Visyon són paretans –Pere Pérez, Emili
Blnque, Santi Ciurans i Pep Collados– i
concretament tots són del mateix carrer, l'Empordà. Els quatre van arrencar
les seves carreres professionals de manera separada i amb el pas del temps
s'han "trobat de forma natural", reitera
Pérez. Aquesta coincidència fa que ja
hagin batejat el carrer Empordà com
el Parets Valley, fent un paral·lelisme
amb Silicon Valley. A més dels paretans,
Visyon també compta amb altres membres baixvallesans: Josep Lorente i Arnau Rodríguez, de Mollet; i Xavi Conesa,
Eric Molina i Dani Molina, de Sant Fost.

OCUPACIÓ

L'atur baixa al maig
al Baix Vallès amb
151 aturats menys
BAIX VALLÈS. L'atur al mes de maig
al Baix Vallès ha baixat un 2,12%,
un índex que es tradueix en 151
persones menys inscrites a l'Oficina de Treball de la Generalitat.
En aquest mes, només a Sant
Fost s'ha incrementat la desocupació, amb un 1,38% (5 aturats
més). I Montmeló també és l'únic
municipi baixvallesà en el qual no
ha variat la xifra d'aturats respecte el mes anterior. Quant a la resta
de pobles i ciutats, les xifres han
millorat a Santa Maria de Martorelles (-9,38%, 3 aturats menys),
a Martorelles (-5,34%, 15 aturats
menys), a la Llagosta (-3,05%, 26
aturats menys), a Parets (-2,54%,
21 aturats menys), a Montornès
(-2,37%, 27 aturats menys) i a Mollet (-1,99%, 64 aturats menys).
Pel que fa a la comparativa respecte l'any passat, la taxa d'aturats només ha pujat a Montmeló (1,20%, 5 aturats més). I ha
baixat a Santa Maria de Martorelles (-17,14%), a Martorelles
(-11,04%), a Parets (-5,18%),
a Mollet (-3,99%), a Sant Fost
(-3,66%), a la Llagosta (-2,82%) i
a Montornès (-0,27%).
Ara mateix, les poblacions
baixvallesanes per ordre de més
a menys atur són: Montornès
(13,66%), la Llagosta (12,85%),
Mollet (12,08%), Martorelles
(11,44%), Montmeló (9,72%),
Sant Fost (9,43%), Parets (8,73%),
i Santa Maria (7,16%).
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FORMACIÓ EL 40% DELS ALUMNES DEL CENTRE SÓN DE MONTORNÈS I LA RESTA PROVENEN DE LA RESTA DE LA COMARCA I EL MARESME

L'Escola d'Hoteleria augmentarà
l'oferta amb un grau de Pastisseria
escola d'hoteleria

GRADUACIÓ La festa final es va fer el passat 27 de maig
MONTORNÈS. L’Escola d’Hoteleria
del Vallès Oriental es va vestir
de gala el passat 27 de maig per
acollir la festa de graduació de
l’alumnat de segon de Serveis i
Restauració i de Cuina i Gastro-

nomia. Prop de 30 alumnes de
l’escola es van graduar i van recollir el seu títol en un acte que va
comptar amb els parlaments de la
directora de l’escola Mercè Costa i
de l’alcalde José Montero.

Segons dades del centre, un 40%
dels alumnes de l’escola són de
Montornès i l’altre són de gent
vinguda de tota la comarca i, fins
i tot, d’algunes poblacions del Maresme com Mataró. L’escola es va
inaugurar l’any 2015 i forma part
del projecte educatiu de l’Institut
Marta Mata. Té com a objectiu
primordial la preparació de professionals creatius, ben formats
i amb titulacions oficials a nivell
d’estàndards de qualitat europea.
A més, compta amb una aula
pedagògica, el Restaurant El Molí,
on durant el curs s'ofereix tres
cops per setmana un menú migdia
obert a tothom. Aquest restaurant
permet als alumnes de segon dels
dos cursos, tant de cuina com de
sala, posar en pràctica tot el que
han après. Un cop al tercer trimestre aquests han marxat a fer pràc-

tiques a empreses, és el torn dels
alumnes de primer que es preparen ja per al curs següent. Alhora
també gestionen la cafeteria de
l’institut Marta Mata.

Més cursos de cara al futur

Núria Lecina, cap d’estudis, es
mostra satisfeta perquè "l’escola
ha anat creixent durant aquests
quatre anys, s’ha mantingut el
nombre d’alumnes, ja que tenim
una ràtio de 25 per curs, però
normalment omplim els cursos”.
De cara al curs 2020-2021 està
previst augmentar l'oferta amb
un cicle formatiu de grau mitjà de
Pastisseria i els cicles superiors de
Serveis i Restauració i de Cuina i
Gastronomia. Lecina explica que
aquesta ampliació és positiva però
que necessitaran créixer en espai
per poder abastar-ho tot. f.f.

COMERÇ EL CENTRE ES VA OMPLIR DISSABTE I DIUMENGE AMB 164 ESTANDS DE DIFERENTS SECTORS COMERCIALS DE LA CIUTAT

La coincidència de totes les mostres del
Mollet és Fira agrada als participants
MOLLET. Un total de 164 estands

omplien dissabte i diumenge el
centre de Mollet en la setena edició del Mollet és Fira, que enguany,
per motius meteorològics, concentrava les quatre mostres –alimentació, motor, comerç i serveis de
benestar i qualitat de vida– en un
mateix cap de setmana.
La 7a edició d'aquest projecte de
dinamització comercial ha implicat, segons fonts municipals, prop

de 350 comerços i serveis, entre
les campanyes de premis i sortejos i la presència a les fires. Per
a la regidora de Comerç, Mercès
Pérez, "l’alta participació consolida aquest projecte, que és una
mostra molt representativa del
comerç i els serveis de la ciutat”.
Segons les mateixes fonts, els
participants han valorat de manera positiva la concentració de
les fires en un sol cap de setmana

perquè consideren que ha comportat un augment de l’activitat
i de l’afluència de visitants. El
sector del motor, per exemple,
s’ha mostrat satisfet amb el canvi
d’ubicació a l’entorn del parc de
les Pruneres. Pel que fa als sortejos, el nombre de butlletes que la
ciutadania ha omplert per participar-hi ha estat de 20.000, ja sigui
als comerços participants com
durant els dos dies de la fira.

S'obre a Mollet
el primer
Domino's Pizza
de la comarca
MOLLET. Domino's Pizza obria di-

mecres la seva primera franquícia a
Mollet, que, de fet, també és la primera del Baix Vallès i del Vallès Oriental. L'establiment, ubicat a l'Illa
de Can Mulà, preveu incorporar entre 25 i 30 llocs de feina, i disposarà d'una superfície interior de 217
metres quadrats i d'una superfície
exterior de 56 metres quadrats.
Lourdes Orozco, responsable de
la franquícia i qui ja ha gestionat
un altre Domino's Pizza a Lloret
de Mar, considera que a Mollet hi
ha "grans possibilitats de creixement", principalment "perquè hi
ha molta gent jove", un dels focus
principals de clientela. Pel que fa als
serveis, n'oferirà els mateixos que a
la resta de Domino's, tot i que, inicialment, no comptarà amb el Come y
Bebe – menjar pizzes i beure refrescos il·limitadament–. Orozco, però,
confirma que té previst incorporar
aquest servei més endavant.
ona cervera

ESTANDS AL CARRER El centre es va omplir de la mostra comercial
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EMPRESES ÉS LA PRIMERA SEU D'AQUESTES CARACTERÍSTIQUES QUE LA COMPANYIA HA INSTAL·LAT A EUROPA

Henkel obre a Montornès una
planta d'adhesius aeronàutics
s.c.

INAUGURACIÓ Montero (esq.) i Anguera (dr.), amb altres membres de Henkel
MONTORNÈS. La unitat de negoci
Adhesive Technologies de Henkel
va inaugurar dimarts oficialment
la seva nova planta de Montornès,
just davant de les instal·lacions
de la companyia al municipi. Es
tracta d'una planta d'adhesius
aeronàutics, la primera que la

companyia instal·la a Europa
–només en tenia una prèviament,
als Estats Units–, i que donarà
solucions per alleujar el pes, l'eficiència en l'ús de combustible o
l'automatització, entre d'altres.
El cap de la nova planta, Jaume
Anguera, va detallar que aquesta

instal·lació de 14.000 metres quadrats disposa "de l'última tecnologia 4.0" i, a més, està "automatitzada". També va apuntar que
en aquesta planta es preveu fabricar dos tipus d'adhesius per als
avions: "Uns bombejables i uns
altres formats per uns fils molt
prims que es posen a les ales i a
les turbines per protegir l'avió".
En aquest segon cas, Anguera va
destacar que l'adhesiu "protegeix
l'avió quan hi cau un raig".
La despesa per a l'empresa ha
estat de 45 milions d'euros, 35
dels quals han estat d'inversió.
A més, Anguera va destacar que
l'impacte d'aquesta nova obertura "podria arribar als 300 milions d'euros".
I pel que fa a l'ocupació, es preveu contractar una setantena de
treballadors, tot i que actualment
n'hi ha 35. Anguera va dir que "la
majoria d'ells seran d'alta qualificació". Per últim, el cap de la
planta va dir que es preveu fer la

CONSULTORI

primera entrega comercial a finals
del 2019.

Reclama més oferta formativa

Per la seva banda, l'alcalde, José
A. Montero, va afirmar que aquesta novetat "significa molt per
a l'ocupació de Montornès". I
va afegir: "Sempre estem a disposició per facilitar totes les
gestions que són necessàries, perquè pensem que com a
Ajuntament hem de jugar un
paper en el desenvolupament
econòmic i en la planificació de
les grans indústries al municipi
i l'entorn metropolità".
A més, l'alcalde va reclamar l'ampliació de l'oferta formativa al territori, tenint en compte la gran quantitat d'indústries de la comarca
que requereixen de professionals
altament qualificats, com és aquest
cas. En aquest sentit, Montero va
dir: "Montornès, amb el conjunt
de municipis de la Mancomunitat del Galzeran, ja vam formalitzar una petició al Departament
d'Ensenyament on es definien
diverses possibilitats d'implantació de formació professionals,
que tenen a veure amb la indústria química, les arts gràfiques o
la logística". sergio carrillo

HAN ACORDAT UNES INDEMNITZACIONS MÉS ALTES QUE LES OFERTES INICIALS DE L'EMPRESA PER FER EFECTIU L'ERO D'EXTINCIÓ

Zeta arriba a un acord amb
els treballadors de Parets
PARETS. Punt final a Gráficas de
Prensa Diaria (Grupo Zeta) de
Parets. Després de gairebé dos
mesos des que s'anunciés el tancament definitiu de la planta, empresa i treballadors han arribat a
un acord per fer efectiu l'expedient de regulació d'ocupació (ERO)
d'extinció.

Concretament, s'ha acordat
indemnitzar els 54 treballadors
afectats amb un 80% de l'import
del que suposaria un acomiadament improcedent. És a dir, una
indemnització de 45 dies per
any treballat per un màxim de 33
mensualitats.
El comitè d'empresa explica

que es va allargar una setmana
el període de consultes de l'ERO
i que han patit "unes negociacions molt dures i difícils". De fet,
l'acord va arribar el darrer dia de
reunions –diumenge 26 de maig–
i l'apropament de postures va fer
que es pogués publicar El Periódico de l'endemà de les eleccions
municipals i europees sense cap
problema. La darrera impressió
a la rotativa paretana va ser el
passat divendres 31 de maig i, des
d'aleshores, la majoria de treba-

lladors ja han deixat el seu lloc de
feina. Tanmateix, encara n'hi haurà alguns treballant-hi fins al 30
de juny per buidar la planta.
Des del comitè reivindiquen
que, "tot i el que molta gent diu,
les concentracions i les lluites
sí que serveixen". De fet, tot plegat ha ajudat a què l'empresa hagi
passat de la seva oferta inicial
d'indemnitzacions de 23 dies per
any treballat fins a un màxim de
16 mesos, a l'actual, que és gairebé el doble. s.c.

EMPRESES
ASSESSORS EMPRESARIALS

PYMES

Són deduïbles
les despeses de
reformes i compra
d’electrodomèstics que realitza
l’arrendador quan
l’habitatge no està
arrendada?
Si en un exercici l’arrendadora no obté
rendiments del capital immobiliari derivats de l’habitatge, les despeses de reparació i conservació podran ser deduïts en
els quatre anys següents.
En la Consulta Vinculant V0440-19, de
28 de febrer de 2019 s’analitza un cas
en el qual l’arrendadora ha de fer front
a certes reformes després dels danys que
el seu inquilí va provocar a l’habitatge
llogat l’any 2017, ja que va haver de
comprar electrodomèstics. Així mateix,
com a conseqüència d’unes filtracions
d’aigua que, a principis de l’any 2018,
van afectar l’habitatge de baix, va haver
de realitzar obres en el bany i en la cuina.
La Llei de l’IRPF exigeix a l’efecte de
la deduïbilitat, una correlació entre les
despeses de conservació i reparació i els
ingressos derivats de l’arrendament. Per
això, aquestes despeses que l’arrendadora ha d’afrontar seran deduïbles sempre
que obtingui rendiments del capital immobiliari, podent, si escau, practicar-se
tal deducció en els quatre anys següents.
Respecte a les obres, en el cas que puguin qualificar-se de millora, el seu cost
constituirà un major valor d’adquisició de
l’immoble i serà deduïble el seu import
via amortització, aplicant un percentatge
del 3% anual. De la mateixa manera, i de
conformitat amb el que es preveu en les
taules d’amortització simplificada podran
amortitzar-se les despeses d’adquisició
d’electrodomèstics i altres estris al 10%
anual, amb un període màxim de 20 anys.
Finalment, són igualment deduïbles les
quotes relatives a la Comunitat de Propietaris i l’assegurança de llar.

Salvador Xicola
Assessor fiscal
salvador.xicola@asemax.org

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

AUTÒNOMS

PARTICULARS

Seguim oferint

Nous serveis

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

Fiscalitat : IRPF, IVA, IS, Autònoms
Comptabilitat
Constitució , fusió i dissolució de societats
Anàlisi de viabilitat empresarial
Optimització de costos
Gestió i control del risc i endeutament
Tràmits davant organismes públics

C/Anselm Clavé, 2. 4º 2ª. 08100. Mollet del Vallès.
Tel. 935 703 991 | Fax 935 939 849
Email: administracio@asemax.org
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L’APARADOR

CENTRE MOLLET
Carrer Anselm Clavé, 44. Mollet. Tel. 93 570 78 70
www.centremollet.es

DE LA SETMANA

EL RACÓ DEL
PROFESSIONAL

ESTHER MOLINS

Psicoanalogista, pedagoga,
naturòpata i terapeuta floral

La felicitat: Què és? On és?

El Centre de Perruqueria Mollet
celebra 25 anys fent formacions
El Centre d'Art i Tècniques de Perruqueria
Mollet ha celebrat recentment el seu 25è
aniversari i en aquests anys han aconseguit
posicionar-se a la ciutat de Mollet com L'escola de perruqueria, amb un personal molt
proper i preocupat pel seu alumnat, amb
l'objectiu clar de poder-los introduir a la
seva borsa de treball.
La directora, Enriqueta Plana, comenta

que el major orgull per a una escola és "anar
fent anys i veure com aquells alumnes
que has format es defensen ja com a professionals lluitant pel seu propi negoci".
Centre Mollet agraeix a tota la ciutat de
Mollet la confiança que han tingut amb
aquesta escola durant aquests 25 anys. A
més, coincidint amb l'efemèride la matrícula per als seus cursos és gratuïta.

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

Probablement, cadascú de nosaltres té una
definició pròpia de què és la felicitat, però
tots coincidim a voler trobar-la. Tot i que
qualsevol interpretació és acceptable i respectable, em permeto la llibertat d’expressar la meva definició. Per a mi, ser feliç és
sentir-se bé amb un mateix, i ser fidel i coherent amb les idees i valors propis. Implica
ser tolerant vers un mateix i els altres. Exigeix humilitat i creixement constants. I requereix saber concretar les necessitats reals
i orientar les accions per poder satisfer-les.
Per ser feliç cal aprendre a fluir dins del
propi procés de vida, desenvolupar la capacitat d’adaptació, generar il·lusions i projectes, i desprendre’s de pors bloquejadores.
Ser feliç significa observar-nos i veure de
debò tot allò que ens envolta. Però per poder veure cal tenir la valentia de fer-ho des
del cor; és a dir, sentir. I per sentir cal perdre la por a equivocar-se, decidir, riure-se’n
d’un mateix, fer alguna bogeria, viure amb
imaginació i fe en la vida, confiar i prendre
la decisió d’estimar-se i estimar.

Aconseguir moments de felicitat, requereix treballar les actituds vers un mateix i
respecte de la vida. Podem escollir una actitud positiva o bé negativa; la decisió és ben
lliure, però no és vàlid excusar-se dient-se:
"jo sóc així" o "aquest és el meu caràcter".
Imprimint-se una actitud positiva, tot tret
de la personalitat acaba sent una anècdota.
Per això, iniciar una teràpia psicoanalogista
per modificar actituds no adients pot transformar la vida de qui s’ho proposi. Es tracta
de viure una autèntica revolució interior, respecte de la qual es beneficia tant el seu protagonista com les persones del seu entorn.
Aquesta revolució personal és més fàcil
del que algunes persones s'imaginen, ja
que hi ha molts recursos a utilitzar, dins la
teràpia, per ajudar el pacient: flors de bach,
psicoanalogia, EFT, medicina natural, tècniques de relaxació física i mental...
Tothom pot escollir com sentir a partir
de treballar-se les actituds. De fet, som més
lliures del que creiem. Només cal decidir
entrenar-se i transformar.

GABINET PSICOPEDAGÒGIC I MÈDIC NATURISTA ESTHER MOLINS
Av. Llibertat, 20, 2n C. MOLLET. 93 570 43 04 / 618 07 72 20
www.psicopnaturmolins.cat I esther@psicopnaturmolins.cat
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Classificats
IMMOBILIÀRIA
COMPRA
PISO PLANTA BAJA
100 M2 EN MONTMELÓ. ZONA DE LA
QUITANA-CENTRO. 4 habitaciones
(3 de ellas dobles
y 1 individual), cocina con salida a
gran patio lavadero,
y otro patio salida por habitación
individual,
baño
con plato de ducha. Terraza 25m2
aprox. con toldo.
Cert. energ.: E.
Ref. EV11139. PVP:
165.000 euros. Tel.
93 572 30 73.

de jubilats. Ajuda a
la cuina i companyia. Vallès Oriental o Maresme. Tel.
678 350 973.

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

SEÑORA CATALANA NECESITA HAB.
En alquiler en casa
de matrimonio de
jubilados. Ayuda
en la cocina y compañía. Vallès Oriental o Maresme.
Tel. 678 350 973.

S’OFEREIX
AUTÒNOMA
PER
PORTAR COMPTABILITATS/FISCAL/IMPOSTOS, a
pimes i autònoms.
Tel. 651 04 00 07.

SEÑORA COMPARTIRIA PISO con
persona que tuviera piso de alquiler. Vallès Oriental
(Parets o Mollet).
678 350 973.

LLOGUER

SERVEIS

SENYORA CATALANA NECESSITA
HAB. En lloguer a
casa de matrimoni

PIZZERÍA LA SOLE
BUSCA REPARTIDOR. Con licencia
de moto. De mié-

ES BUSCA PARELLA PER REALITZAR TASQUES DE
VIGILANTS I CUIDADORS D'UNA
FINCA A PROP DE

BERGA. El perfil
que busquem és
parella a partir de
40 anys, millor amb
fills grans, sobretot amb carnet de
conduir almenys
un de la parella,
impres cindible.
TASQUES: Neteja
de les cases, una
és casa rural, Cuidar animals, Jardí,
Hort. Sobretot la
persona que requerim, a de tenir
nocions de petites
reparacions, canvi
de bombetes, aixetes, etc. OFERIM:

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

Casa
totalment
equipada, i nova,
llum, aigua, calefacció, tel., cotxe,
menjar de la nostra granja, + productes del hort,
Nomina a convenir.
Trucar en horari
d'oficina al 630 01
35 73 i preguntar
per Montserrat.

RELAX
ANA NUEVA EN
MOLLET Y AMIGA. Besucona, sí
a todo, masajes
eróticos,
besos
profundos con lengua, lluvia dorada,
griego, abrazos y
caricias… Teléfono
634 62 38 14.

SE PRECISA
CAMARER@

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

PARTICU-

gordita y cariñosa.

gustan los besos

tipo de servicios.

LAR Y FIESTERA.

150 de pecho natu-

con lengua, francés

Teléfono 698 233

Madurita, 50 años,

ral, soy guapa, me

natural y hago todo

361. Susi.

CHICA

Escola d'Idiomes
de Mollet necessita
PROFESSOR/A DE FRANCÈS
AMB NIVELL AVANÇAT
Interessats truqueu al

686 533 572
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Una democràcia estranya

Editorial

MOBILITAT ALS POLÍGONS

RAMON

Coincidint amb el Dia Mundial del Medi Ambient, CCOO organitzava a Parets
una trobada per parlar sobre mobilitat sostenible als polígons industrials.
Segons diversos estudis, la majoria dels treballadors d'àrees industrials
accedeixen a les seves empreses amb vehicle particular, un comportament
que genera, entre altres conseqüències, un augment de la contaminació
atmosfèrica i d'emissions de CO2 i el col·lapse a alguns dels accessos en
hores punta. És cert, però, que la majoria d'aquests treballadors no tenen
moltes més alternatives per arribar als seus llocs de treballs. El transport
públic deficient, la manca d'accessos segurs per a vianants i bicicletes o la
concentració d'indústries amb plantilles reduïdes –que no permeten un
transport d'empresa– en són alguns dels motius. Quan la consciència per la
necessitat d'una mobilitat sostenible s'arrela cada cop més a la societat, cal
que administracions locals i supramunicipals, associacions empresarials i
sindicats treballin de la mà per aportar solucions al problema.

Ho farem possible
ORIOL

LÓPEZ MAYOLAS

Candidat a l’Alcaldia per Ara
Mollet ERC - MES

A

ra Mollet ERC – MES ha aconseguit
el millor resultat de la seva història a les eleccions municipals de
Mollet del Vallès des dels temps
de la República: 5.260 vots, un 23,03% dels
vots i 6 regidors. Essent primera força al
barri de Santa Rosa i aconseguint la segona
posició a tota la resta de barris molletans. És
una fita històrica que obre noves perspectives; que obre un ventall de noves possibilitats per al futur de Mollet. Cal reconèixer la
victòria del PSC, però també cal reconèixer
que hi ha diferents possibilitats per articular
el futur govern de Mollet.
Ens vam presentar a les eleccions amb
un projecte de ciutat i amb una voluntat de
canvi. És per això que hem començat a tenir trobades amb les formacions que també
aposten pel canvi: Mollet en Comú (4 regidors), Podem Mollet (2 regidors) i Junts per
Mollet (1 regidor).
Proposem un govern de canvi i de progrés. Un govern social i molletà. Un govern
al costat de la llibertat, de la democràcia i
del republicanisme. El canvi que necessita
Mollet ha estat avalat per la població a les
urnes, però no és menys cert que els votants han manifestat que aquest canvi ha de
ser plural, tal i com és la societat molletana.
El PSC ha sumat 7.920 vots i el 34,87% dels
vots. La nostra proposta de govern de canvi
Editora fundada l’any 2001
Rambla Pompeu Fabra, 32
08100 Mollet del Vallès · T- 93 570 52 59
redaccio@diarisom.cat

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

ha aconseguit 11.195 vots i un 49,29%.
És doncs un mandat que cal explorar.
Només des d’un govern plural i fort podem afrontar els grans reptes dels propers anys. Proposem que Mollet ha de tenir un nou lideratge al Baix Vallès a nivell
econòmic, industrial i comercial. Proposem un nou dinamisme cultural, esportiu, juvenil, de la gent gran, etc... Proposem el govern amb més ambició social de
la història. Sabem que cal acabar amb la
crispació i nosaltres ho sabrem fer.
Amb responsabilitat entomem el repte de
fer possible aquest canvi tan necessari des-

El canvi que necessita Mollet ha
estat avalat per la població a les
urnes, però no és menys cert que
els votants han manifestat que
aquest canvi ha de ser plural

prés de 32 anys. La nostra prioritat és un
futur millor per a la nostra ciutat. Apel·lem
a tots els grups que es van presentar amb la
idea del canvi a estar a l’alçada del moment.
La Marina deia que Anem per feina; en Xavi
ens deia que Sí que es pot; i en Joan que Femho junts. Ho compartim. Ningú ha de despenjar-se de la il·lusió compartida per tants
d’un Mollet diferent. Per nosaltres no serà.
Ens vam presentar a les eleccions dient que
faríem possible el canvi. I així ho estem fent,
amarats d’ànims i de la responsabilitat que
se’ns ha donat a les urnes.
sommollet.cat

somparets.cat

MASVIDAL

Mollet del Vallès

A

M’havien explicat que la democràcia era la doctrina política
que defensa la intervenció del
poble en el govern i en l’elecció
dels governants, però evidentment em van
mentir. Sembla que hi ha democràcies per
a tots els gustos, algunes un pèl estranyes.
Darrerament quan et lleves al matí ja
penses, avui quina en faran aquests estranys demòcrates contra la democràcia
o contra alguns demòcrates? I no falla. A
mida que passa el dia i vas rebent notícies es van succeint querelles, sentències,
imputacions, suspensions, insults, detencions, escorcolls, investigacions i tot una bateria d’injúries contra persones, entitats o
institucions pel simple fet de pensar o tenir
una visió diferent de la realitat política.
Aquests estranys demòcrates tenen tot
un aparell estatal i mediàtic que els dóna
suport i, per tant, es creuen en possessió de
la veritat, però com en el fons no la tenen
han de donar la volta a la truita per convèncer l'opinió pública.
La vella dita castellana diu Dime de qué
presumes y te dire de qué careces. Això és
exactament el que fan, sobretot presumir,
i molt, de demòcrates, però en comptes
d’escoltar i negociar opten per reprimir i
de vegades amb certa contundència i violència. Això sí, acusen els seus adversaris (o
enemics) polítics de violents.
També presumeixen d’europeistes, però
ho son de conveniència perquè gràcies als
ajuts i subvencions de la UE s’han realitzat obres públiques al país. Doncs entre el
frau, la corrupció i la malversació a l’Estat
espanyol no li resten diners ni per pagar les
pensions i quan el Banc Central Europeu
deixi de comprar deute espanyol la situació
econòmica s’agreujarà i molt.
Quan Europa deixi de ser la solució i passi

somlallagosta.cat

Bústia

a ser un problema més, aquests estranys demòcrates i falsos europeistes tornaran a cridar allò que corejaven milers de franquistes
l’any 1975 a la Plaza de Oriente de Madrid:
Viva España, muera Europa. Ara resulta que
el nacionalisme anglès o espanyol és més
antieuropeu que l’escocès o el català, per
tant, lliçons d’europeisme poques.
Des de fa temps espien l’enemic polític, o
sigui, aquell que no veu les coses com ells
voldrien, penseu que aquesta pràctica li
va costar el càrrec al president dels Estats
Units Richard Nixon, però aquí, tot i que
s’hagi posat de manifest, no passa res, es
veu que és legal.
Acusen els nacionalismes no estatals de
racistes i supremacistes quan són els nacionalismes estatals els que han aplicat el colonialisme racial contra altres pobles o contra
les minories dins del propi Estat. A Catalunya és on hi ha les lleis més avançades en
llibertat, protecció de minories, col·lectius
vulnerables i respecte a la diferència. Hem
tingut un president de la Generalitat d’origen andalús (José Montilla), respectat per
tothom i no se l'ha obligat a canviar el seu
nom de pila. En canvi al Sr. Enric Millo per
tenir un càrrec a l’Estat espanyol li han fet
canviar fins i tot el nom, José Enrique Millo.
Acusen al nacionalisme català de "golpista” per fer una declaració política, però ells
van començar a fer colpisme a la democràcia alterant la voluntat popular amb la sentència de l’Estatut de 2010; continuen fent
colpisme aplicant a la seva manera l’article
155 dissolent un Parlament escollit pel poble –darrerament amb l’ajut de la justícia
amiga– i veient que tot és possible i no passa res. Quan surten escollits parlamentaris
que no són de la seva corda els suspenen de
funcions, sense cap respecte pels votants.
Aquests estranys demòcrates de conveniència fruit d’una mutació del franquisme,
ara s’han cansat de jugar a la democràcia i
tornen als seus orígens, o sigui, a voler ostentar el poder absolut i no permetre dissidències, potser és que no ho han sigut mai
de demòcrates.

Quan no volem veure
Arrel de la meva experiència personal realitzant un treball per a la universitat, he
pogut concloure que, definitivament, el
nostre entorn no està adaptat a totes les
possibles diversitats que poden afectar les
persones tant a nivell físic com psíquic.
Escric aquest text perquè m’agradaria
que a partir de la meva experiència, altres
sommontornes.cat

persones també puguin reflexionar sobre
aquest tema que, ho vulguem o no, ens
afecta a tots i cadascun de nosaltres com a
societat i com a individus perquè considero que és responsabilitat de tots treballar
per construir una societat més justa.
Si fem l’exercici de detectar les barreres
arquitectòniques del carrer amb què una
persona amb dificultats de mobilitat o sensorials es pot trobar i les posem en coneixe-

sommartorelles.cat
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ment de les institucions públiques
encarregades de vetllar pel benestar dels ciutadans, de ben segur que
estarem treballant per fer de la nostra ciutat un lloc més inclusiu.
Probablement, detectarem passos de vianants amb voreres amb
esglaons massa alts per a cadires
de rodes, rampes molt inclinades
als portals dels edificis, semàfors
imperceptibles per persones amb
dificultats visuals, escombraries
massa complicades d’obrir per persones amb mobilitat reduïda, manca de senyalitzacions en Braille per
poder identificar tant els comerços
com els productes d’un supermercat, accessos no adaptats en comerços, edificis sense ascensors… i així
podríem seguir, malauradament.
Animo a que més persones
realitzin aquest exercici i facin
conèixer la seva experiència allà
on faci falta i a qui calgui, per tal
que entre tots aconseguim que
passejar pel carrer de forma segura i còmoda, no depengui tant de
les nostres capacitats d’adaptació
a l’entorn, si no de l’accessibilitat
del mateix.
esther valencia / lliçà de vall

Les cartes i imatges han de fer constar el nom i cognoms de l’autor, l’adreça, un telèfon de contacte i el
document d’identitat. Els escrits han de tenir una
extensió màxima de 20 línies. En cas que es depassin, la redacció es reserva el dret d’escurçar-les.

Aigua de juny primerenca, molts mals arrenca
COL·LECTIU DE PERSONES DEL MOVIMENT ASSOCIATIU DE MOLLET

E

ncara que els camins de
la corrupció semblen
inescrutables, davant
de l’actual panorama
polític que es pateix a casa nostra,
no ens podem quedar de braços
creuats. A la taula d'en Bernat,
qui no hi és no hi és comptat, que
diuen. Per tant, no podem no recordar, ara més que mai, tot el que
ha suposat deixar l’administració del nostre poble, durant més
d’una dècada, a les mans de persones capaces de menysprear tot
allò que ens pertany com a poble,
només per omplir les butxaques
d’unes quantes.
Seguir una lògica ciutadana que
vetlli per l'interès comú de totes
nosaltres, de totes les que hi vivim, treballem, creixem, estudiem
i estimem Mollet, vol dir no oblidar les “mil i una” del govern del
PSC; d’una altra manera, estem arreglades. Que ja et coneixem herbeta, que et dius marduix!
Per tant, no volem ni podem
deixar córrer que fou al 2011
quan el senyor Monràs es va in-

tentar augmentar el sou fins a
un 32%, recolzant-se en febles
i fosques excuses, abanderades
per la Federació de Municipis de
Catalunya, al·legant una suposada
aplicació de l’IPC. Ho vàrem dir al
seu moment i ho repetirem fins a
la sacietat: vergonya!
Òbviament, tampoc ignorem les
roïns decisions presses unilateralment, que ens han dut a la contracció d'un immens deute públic,
tan poc transparent com legítim;
sobretot, en matèria d'expropiacions. Quan temps més haurem de
seguir paint que La Vinyota no té
res a veure? El darrer any el vàrem tancar sent la cinquena ciutat
de més de 40.000 habitants de la
demarcació de Barcelona amb un
dels deutes més elevats. I es que,
aquí qui necessita aplicar un pla
d’ajustament, Mollet o la cobdícia
socialista?
D’altra banda, de cap manera, vàrem assumir ni assumim
el discurs xenòfob davant la comesa amb el cas de les companyes d’Al-Huda. Relegar a tota

El no saber perdre d'ERC Mollet
MIREIA

DIONISIO

Primera secretària
del PSC Mollet

V

ull agrair a tots els molletans i les
molletanes que van anar a votar
el passat 26 de maig i als gairebé
8.000 molletans i molletanes que
van triar la papereta del PSC fent que fóssim la primera força a Mollet amb una diferència de 3.000 vots amb el següent partit i que guanyéssim a tots i cadascun dels
col·legis electorals amb molta diferència de
vots respecte a la resta dels partits polítics.
El reconeixement a la nostra feina durant
aquests anys per part dels veïns i veïnes, no
fa més que refermar-nos en la nostra voluntat de continuar transformant Mollet.
El passat 26 de maig, la ciutat de Mollet
va afirmar que volen continuar tenint Josep
Monràs com alcalde, obtenint el PSC inclús
més vots en l’àmbit municipal que europeu.
Aquesta victòria incontestable no canviarà la nostra forma de fer política: el diàleg,
la negociació, el consens i el treball des de
la humilitat continuarà sent la identitat del
PSC durant tot aquest mandat. Com sempre hem dit, des de l’inici de la campanya
electoral, parlarem ara i sempre amb totes
les forces que volen sumar per Mollet, per
continuar avançant en el progrés d’aquesta
fantàstica ciutat.

Ara bé, i com a tot arreu passa, sempre
hi ha algú incapaç d’acceptar la realitat. I
en aquest cas, tornem a tenir a ERC Mollet incapaç d’assumir el seu fracàs polític, i de dir honorablement que no són els
resultats esperats per ells i que la ciutat
ha demanat que sigui el PSC qui ha de
liderar els pròxims quatre anys des del
govern de la ciutat.
ERC Mollet torna a no acceptar els resultats de les eleccions, demostrant que
no saben perdre. No van acceptar els
resultats del 2015 i no han acceptat els
resultats del passat 26 de maig. El seu
candidat, Oriol López, tot i haver perdut 3 eleccions seguides (2011, 2015 i
2019), continua obsessionat per arribar
al poder a qualsevol preu i de qualsevol
manera. Ho vàrem veure durant la campanya, quan per intentar guanyar vots
va amagar les seves aspiracions independentistes i també la veiem ara, quan
públicament s’apropia dels vots aconseguits d’altres partits.
No trairem la voluntat de la ciutadania,
i continuarem treballant amb pas ferm
pel bé d’aquesta ciutat. El PSC és un partit municipalista i portem Mollet al nostre ADN, així que per a nosaltres, Mollet
sempre estarà al capdavant de qualsevol
fita personal o electoralista. Acceptem el
mandat sortit de les urnes i treballarem
incansablement, com ho hem fet sempre,
per posar al capdavant de cada decisió el
benestar dels molletans i les molletanes.

una comunitat reconeguda, que
porta més de deu anys fomentant
la integració d'un mosaic cultural respectuós en el nostre poble,
als confins perifèrics i industrials
d'un nucli local que té capacitat
per acollir-los, és racisme. Ens
queda clar que els dictàmens del
POUM només afavoreixen a qui el

Tampoc ignorem les roïns
decisions presses
unilateralment que ens han
dut a un immens deute públic
De cap manera vàrem
assumir ni assumim el
discurs xenòfob davant la
comesa en el cas d'Al-Huda

govern vermell té en estima. Llavors, qui són els radicals i xantatgistes aquí?
I no només això... Ni per un moment ens descuidem de la recent i

dolguda pèrdua del nostre estimat
Tabaran, víctima, com no, de l’especulació immobiliària. Ni de que
en cap moment ha estat prioritari
el futur i la salvaguarda de Gallecs,
malgrat les resolucions legals i la
voluntat popular de totes. Ni de
que ha estat la deixadesa i ineficàcia del govern de l’Ajuntament
socialista les que han causat una
vulneració dels drets de millora
de les treballadores de la ciutat,
convertint-se en corresponsables
directes de la passada vaga d’escombraries.
Però, no tot és perdut; de més
verdes en maduren. Així que ara,
tenint la memòria ben fresca i ben
desperta, és hora de que totes reflexionem sobre si estem disposades a tornar a patir aquest calvari
i avalar aquest etern enfilall de
perfídies.
Quatre anys més de tot això? No,
ni parlar-ne. A gat escaldat amb
aigua tèbia en té prou.
Així que, miri, senyor alcalde,
passi-ho bé, però mai més a costa
nostra.

LA VINYETA de Manel Fontdevila

CIBERACTIVITAT Segueix-nos a @DiariSomMollet
Avui la fiscalia com diu la dita
“ha tret el ventre de pena”.
Pensava que el míting de VOX al
Suprem era a la tarda, però els
seus teloners han actuat al matí

Jordi Turull @jorditurull

GRÀCIES a El Casal i als catifaires! La
catifa del @cpnlmollet s'ha volgut sumar a
la celebració dels 30 anys del Consorci per a
la Normalització Lingüística. Per molts anys!
#Mollet #CatifesDeFlors

CPNL-SLC Mollet @cpnlmollet
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El Sant Gervasi masculí queda tercer en la final a 4

Rodríguez competirà a l'europeu

L'equip sènior masculí del Sant Gervasi ha finalitzat en tercer lloc a la
final a 4 de Primera Catalana. Després de quedar campions de grup i
assolir l'ascens a Copa Catalunya, els de Jordi Grau van disputar la fase
final contra els campions de grup. Van caure a les semifinals davant del
Tàrrega, però van derrotar l'Almeda en el matx pel tercer i quart lloc.

La patinadora sènior del Club Patí Parets
Sílvia Rodríguez ha estat convocada per la
Real Federación Espanyola per participar en
el pròxim Campionat Europeu, després de ser
quarta al campionat estatal, disputat a Bilbao.

ALPINISME L'ESPORTISTA D'ELIT PARETÀ ESTÀ A PUNT PER CORONAR ELS DOS GASHERBRUMS

Mingote marxa a fer front a la
part final del repte 3x2x8000

bàsquet sant gervasi

ARXIU

PARETS. L’alpinista paretà Sergi

Mingote marxa aquest divendres
a afrontar la part final del repte
3x2x8000, en la qual intentarà dos
cims: el Gasherbrum I (8.080 m) i
II (8.035 m), que es troben a la serralada del Karakoram (Himàlaia).
Mingote intentarà, així, completar el repte del rècord Guiness
amb els dos vuit mils que li queden després d’haver fet el Lhotse,
però no haver pogut pujar a l’Everest per una infecció al pit i una
fissura a la costella.
Tanmateix, l’alpinista s’ha estat recuperant aquests dies i està
a punt: “La recuperació a nivell
de pit és pràcticament total i les
proves que m’han fet han sortit
molt bé”, assegura.
Tot i això, reconeix que està cansat, tot i que ja ho preveia: “M’he
recuperat físicament, tot i que
tinc un cansament general, per
haver estat tants dies en alçada
durant tot l’any”. “El que he fet
és intentar menjar molt perquè
amb l’expedició al Lhotse i a
l’Everest havia perdut pes i l’havia de recuperar”, afegeix.
Sergi Mingote viatjarà primer a
Itàlia on es trobarà amb un company d’expedició, i allà faran els últims preparatius. I, posteriorment,
el dijous 13 de juny, marxaran
junts cap al Pakistan, a Islamabad;
on es trobaran amb una expedició

BÀSQUET | Primera Catalana JUGARAN A BARCELONA

VICTÒRIA Les noies de Toni Fuentes van superar l'Ateneu per 60 a 47

El Sanger disputa el tercer
partit per a la permanència
SERGI MINGOTE Viatja aquest divendres a Itàlia per preparar l'expedició
internacional, que Mingote liderarà i coordinarà.
El dissabte 15 de juny viatjaran
fins a Skardu; i, a partir d’aquí, iniciaran el trekking fins els Gasherbrums, que durarà uns set dies,
segons assegura l’alpinista de Parets. “Llavors, el 22 o 23 de juny
podem arribar al camp base”,
explica Mingote.
L'alpinista afirma que la seva
idea és intentar primer el Gasherbrum II –entre el 8 i el 10 de juliol–,
“ja que té menys complicacions
tècniques que el Gasherbrum I”.

“Un cop haver aconseguit el G2,
intentarem encadenar el G1”,
subratlla l’esportista.

El 16 de juliol és la data límit

Mingote té temps fins al 16 de juliol per completar el rècord de coronar sis vuit mils en menys d'un
any sense l'ajuda d'oxigen artificial. "Arribar a aquestes alçades
amb possibilitats de fer-ho és
un somni que mai hagués imaginat. És una motivació extra que
m'ajudarà a completar el projecte", declara. nil artiaga

MOLLET. El sènior femení del Sant
Gervasi es manté viu en la lluita
per la permanència a la Primera
Catalana. Les noies que entrena
Toni Fuentes van forçar el tercer
i definitiu partit gràcies al triomf
assolit en el segon enfrontament
de l’eliminatòria, el diumenge
com a locals, per 60 a 47.
Les molletanes estaven obligades a guanyar contra el Bàsquet
Ateneu Montserrat barceloní si
no volien certificar el descens a
Segona Catalana, i ho van fer: van
començar perdent al final del primer període; i, a la mitja part, el
marcador era també desfavora-

ble: 24-28. No obstant això, les de
Toni Fuentes remuntarien amb
dos grans parcials: 18 a 11 –al tercer quart–, i 18 a 8 –en els últims
10 minuts–.
Ona Fuentes va ser la màxima
anotadora per part del Sant Gervasi, amb 21 punts.

L'eliminatòria es decideix a fora

Amb aquesta victòria, l’eliminatòria per la permanència està empatada. El tercer i definitiu encontre
serà aquest diumenge a les 10.30
h, a la pista de l’Ateneu Montserrat –al Pavelló Olímpic de l’Espanya Industrial–. nil artiaga
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FUTBOL | Segona Catalana ELS MOLLETANS VAN SUPERAR L'ARTESA EN EL PARTIT D'ANADA (0-1)

DAVID PARRA MARXA DESPRÉS DE FER HISTÒRIA
CF PARETS

CF MOLLET UE

EL MOLLET AFRONTA
DISSABTE EL DUEL DE
L'ANY PER L'ASCENS

El CF Mollet UE és a només 90 minuts de fer realitat l’objectiu de retornar a la
Primera Catalana. Els rojos van fer un pas de gegant diumenge passat per
situar-se molt a prop de la tan desitjada fita: van derrotar per 0 a 1 l’Artesa de
Segre, en el partit d’anada de l’eliminatòria a doble partit per l’ascens. Els homes
de Jordi Gallardo en van tenir prou amb un gol de David García a la primera part
per encarrilar l’eliminatòria. Amb aquest resultat, el CF Mollet ja en tindria prou
amb un empat en el partit de tornada, que es disputarà aquest dissabte a les 18 h
al camp municipal Germans Gonzalvo, que de ben segur que s’omplirà.

EL SANT FOST ÉS EL LÍDER AMB 74 PUNTS A FALTA D'UNA JORNADA

Els veterans del
Sant Fost derroten
el Viejas Glorias
Els veterans de la UE Sant Fost i
el CD Viejas Glorias de la Llagosta
van protagonitzar dissabte passat
el derbi vallesà del grup Sud de
Primera Divisió Vallès-Maresme.
El Sant Fost es va emportar el duel
per 3 gols a 2, amb dos gols de penal. Els verd-i-blancs són líders
amb 74 punts, a falta d'una jornada perquè acabi la competició. El
Viejas Glorias, per la seva banda,
és vuitè, amb 49 punts.

ona cervera

CARA NOVA El nou entrenador de l'equip per a la temporada 2019-2020

El CF Parets incorpora Miquel
Muñoz com a nou entrenador
PARETS. El CF Parets ha anunciat

recentment la contractació del
nou entrenador per a la pròxima
temporada: es tracta de Miquel
Muñoz, que l’any passat dirigia
el CE Farners –equip de Primera
Catalana–. També ha entrenat a
Osona, concretament al Manlleu,
al Vic i al Tona. Muñoz substitueix,
d’aquesta manera, David Parra,

qui ja va comunicar al club fa dos
mesos que havia rebut una oferta
d’un altre equip. De manera que el
CF Parets ha decidit finalment no
renovar-lo.
David Parra ha fet història amb
el CF Parets: en tres temporades,
l'ha pujat de Tercera Catalana
a Primera; dos ascensos que no
s'havien produït mai.

EL TÈCNIC CONTINUARÀ UN ANY MÉS AL CONJUNT MOLLETÀ

Filgaira renova amb la Molletense

SANT FOST I VIEJAS GLORIAS Van protagonitzar el derbi del grup Sud

MOLLET. L'entrenador de la UD
Molletense, Antonio Filgaira,
continuarà un any més dirigint
l'equip. Filgaira va tornar al conjunt molletà al febrer del 2017,
després d'haver estat destituït
l'any 2015 com a conseqüència

dels mals resultats. Anteriorment,
havia estat al capdavant de la Molletense durant set anys, en els
quals va aconseguir l'ascens històric a la Primera Catalana, tot i
que després els resultats no van
acompanyar.
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FUTBOL SALA | Segona Nacional VAN CAURE AMB CONTUNDÈNCIA EN EL PARTIT D'ANADA (6-0)

El CD la Concòrdia necessita
un miracle per pujar a Primera

ESPORT POPULAR ENGUANY ES VA CELEBRAR LA 27a EDICIÓ
AJUNTAMENT DE MOLLET

CD LA CONCÒRDIA

LA LLAGOSTA. El CD la Concòrdia

necessita una remuntada gairebé
impossible per assolir l’ascens a la
Primera Divisió Nacional Femenina, la màxima categoria estatal del
futbol sala femení.
Aquest dissabte a les 17.30 h el
CEM Turó de la Llagosta s’omplirà de gom a gom per intentar un
miracle extraordinari, i per acomiadar les jugadores que estan realitzant una temporada històrica.
El pavelló acollirà el partit de
tornada del play-off de la fase d’ascens entre la Concòrdia i el Cidade
de As Burgas, un conjunt gallec
que té l’ascens coll avall després
de golejar amb contundència en el
partit d’anada disputat a Galícia el
dissabte passat. 6-0 és el resultat
clarament advers que les noies de
Dani Mosteiro han de remuntar.
I és que les gallegues van ser
molt superiors: tot i que fallarien
un penal al minut 12, seguidament
arribaria la pluja de gols. Al descans, el marcador ja era molt des-

29

Unes 900 persones a l'Esport al Carrer
GRAN ASSISTÈNCIA S'espera que el CEM Turó s'ompli per al partit de tornada
favorable per a les visitants: s’arribaria amb un marcador de 3 a 0,
amb un gol marcat a pocs segons
per concloure la primera part.
A la segona meitat, la Concòrdia
no va tenir capacitat de resposta i

va rebre tres dianes més.
Tot i això, la temporada del conjunt llagostenc ja és històrica pel
fet d’haver guanyat la lliga de Segona Divisió Nacional per primera
vegada. nil artiaga

Gairebé 900 persones van participar a la Festa de l'Esport al Carrer de
Mollet, segons apunten des de l'Ajuntament. Enguany es va celebrar la
27a edició del certamen, un esdeveniment esportiu que, com cada any,
va comptar amb múltiples disciplines esportives dirigides –la majoria
d'elles– als infants d'entre 6 i 12 anys, tot i que en moltes activitats hi van
poder participar acompanyats dels seus familiars. Hi va haver activitats
d'atletisme, futbol, bàsquet, minitennis, patins, ping pong, escacs, hoquei,
minigolf, karate, futbol flag i ball esportiu, entre d'altres. La jornada es va
celebrar el diumenge passat a l'avinguda Llibertat des de les 11 h fins a les
14 h. A les 11 h també es va dur a terme una masterclass de zumba.
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BÀSQUET ES DISPUTARÀ AL PAVELLÓ MUNICIPAL PLANA LLEDÓ I AL CEM CA N'ARIMON

KICK BOXING PRIMER COP QUE COMPETEIXEN EN UN ESTATAL

Més de 300 infants al primer
Torneig Mini Fundación Aíto
n.a.

MOLLET. Des d’aquest divendres

7 de juny, i durant el dissabte i el
diumenge, Mollet acull la primera
edició del Torneig de Minibàsquet
Fundación Aíto García Reneses,
que organitza la mateixa fundació que promou el bàsquet “com
a mitjà d’integració social”. El
director i coordinador de l’entitat,
Joan Tallada, afirma que hi ha la
voluntat que “el torneig sigui un
referent a Catalunya”.
Des de l’Ajuntament asseguren
que es preveu una participació
superior als 300 nens i nenes durant els tres dies de competició,
un esdeveniment esportiu dirigit
a les categories mini i premini
–d'edats compreses entre els 8 i
11 anys–. “Estem molt satisfets
amb la participació. Hem escollit aquestes edats perquè creiem que són en les que s’han de
començar a inculcar els valors
de l’esport”, assegura Tallada.
El torneig se celebrarà al pavelló

PRESENTACIÓ L'Ajuntament de Mollet va acollir la presentació del torneig
municipal Plana Lledó i a Ca n'Arimon i comptarà amb la presència
dels principals clubs de bàsquet
del municipi molletà, com són el
CB Mollet i el Sant Gervasi.
A més, també vindran equips
de fora de l’Estat espanyol: un de
Bolonya (Itàlia) i un altre de la
Bretanya francesa. I, també, clubs
referents del bàsquet del territo-

ri català, com són el Joventut de
Badalona, el Club Bàsquet Femení
Sant Adrià de Besòs o la Unió Esportiva Mataró.
A més de la competició, el dissabte es duran a terme dos clínics
de formació, oberts a tots els entrenadors que hi vulguin assistir.
El diumenge es disputaran les finals del torneig. nil artiaga

EL TORNEIG ES VA CELEBRAR AMB MOTIU DEL 30è ANIVERSARI DE L'ENTITAT

L'UEB Martorelles
femení guanya el
Torneig Mini
El pavelló municipal de Martorelles es va omplir amb motiu del
Torneig de Minibàsquet que va
organitzar la UEB Martorelles pel
30è aniversari. Precisament els
amfitrions van guanyar el torneig
en categoria femenina. En total,
sis equips masculins i sis femenins de la província de Barcelona
van competir, entre ells clubs com
el Barça o el Terrassa.

actitud boxing crew

ona cervera

12 EQUIPS EN TOTAL Van competir sis equips masculins i sis femenins

SIS MEDALLES Núria i Jordi García i Judith Carricondo van assolir sis metalls

Tres esportistes de l'Actitud
Boxing Crew arrasen en el
Campionat d'Espanya
MOLLET. Tres esportistes del Club

Boxa Actitud Boxing Crew van
aconseguir dues medalles cadascun en el Campionat d’Espanya
per Comunitats Autònomes en les
modalitats de Kick Boxing i Full
Contact.
Núria García, Jordi García i Judith Carricondo van fer un gran
paper amb la selecció catalana, en
la seva primera participació en un
torneig estatal oficial, corresponent a la Federación Española de
Kickboxing (FEKM).
Entre els tres esportistes, que
van competir en la categoria cadet, van sumar cinc medalles d’or
i una de plata. Núria García i Jordi
García van ser campions tant en
la disciplina de Kick Boxing com
en Full Contact. Carricondo, per
la seva part, va ser primera en

Full Contact, però plata en Kick
Boxing.
La diferència entre les dues modalitats és que en el Kick Boxing
el contacte és a tot el cos, inclòs a
les cames; mentre que en el Full
contact es permet el contacte de
cintura cap amunt.
Des del Club Boxa Kick Boxing
Actitud Crew de Mollet es mostren molt satisfets amb aquest
resultat, ja que aquests esportistes mai havien competit en un
Campionat d’Espanya, tot i que ja
havien guanyat alguns torneigs de
Catalunya. “Porten una bona trajectòria des que van començar.
Hi ha un treball i un esforç molt
importants al darrere, amb entrenaments tots els dies. Al final
el sacrifici dóna els seus fruits”,
afirmen. nil artiaga
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CULTURA

La clàssica torna al Celler de Carrencà

Pintura amateur a la Llagosta

El Celler de Carrencà torna a apostar per la música antiga aquest
diumenge a les 12 h. Serà amb el 4t concert de la 1a temporada de Música
Antiga de Martorelles que en aquesta ocasió oferirà el Concert per a
Violoncel en La menor Wq 172, de Bach, i les Quatre estacions, de Vivaldi, a
càrrec de l'Orquestra Barroca de Barcelona per 10 euros.

L'escola de pintura de l'Agrupació Cultural
Casa del Pueblo de la Llagosta realitzarà a
partir d'aquest divendres la ja habitual
exposició de pintura de final de curs, que es
podrà veure fins al 21 de juny, de 18 a 21.30 h.

ART EL MUSEU ABELLÓ PROPOSA UNA EXPOSICIÓ QUE DURARÀ FINS AL 20 D'OCTUBRE SOBRE DIFERENTS PAÏSOS DEL MÓN VISTOS A TRAVÉS DEL PINTOR MOLLETÀ

De París a la Polinèsia: un viatge
pel món amb els quadres d'Abelló
a.a.

A L'ÍNDIA Va ser durant els anys 90 que Abelló va conèixer Àsia

MOLLET. El pintor Joan Abelló no

d'aquesta exposició ha estat
apassionant", diu Portell.
En aquest sentit la historiadora de l'art ha volgut que l'espectador vagi més enllà del visionat
dels quadres que Abelló pintava
quan viatjava pel món. És per
aquest motiu que es poden trobar i escoltar algunes de les cartes i postals –Abelló n'era un gran
col·leccionista– que el pintor enviava a la seva família. També es
poden apreciar escenes en vídeo
del mateix artista pintant a París
o a Sant Petersburg mentre cau la
neu. "És molt interessant veure
la intensitat amb què ho feia",

aniversari i que es podrà veure
fins al 20 d'octubre.Al voltant de
120 obres de 25 col·leccionistes
han quedat reunides en aquesta
exposició titulada Un món sense
mapes. Els viatges d'Abelló.
Segons Susanna Portell, comissària de l'exposició i historiadora
de l'art, la mostra "vol reproduir
la forma de viatjar d'Abelló que
queda perfectament emmarcada en una de les seves frases:
'Quan viatjo no miro mapes ni
pregunto res a ningú. Sempre
vaig endavant. I si no sé on anar,
tombo a la dreta'".
"Dissenyar la part literària

Abelló com a guia turístic

a.a.

A RÚSSIA Va fer dos viatges al país, un el 2000 i l'altre el 2001

va ser un viatger precoç. El molletà va començar a voltar quan l'any
1962 va morir Carles Pellicer, un
dels seus mentors artístics. "Havien fet un pacte", explica Pepa
Ventura, directora del Museu Abelló de Mollet. "Quan el mestre
morís, l'Abelló marxaria a veure
món", afegeix.
Des d'aleshores i vorejant la
quarantena, el pintor va recórrer,
colors en mà, països d'Europa,
Amèrica, Àsia, Àfrica i Oceania,
que ara han quedat retratats en
l'exposició que l'equipament ha
creat per commemorar el seu 20è

explica Portell que és la primera
vegada que treballa amb obres de
l'artista molletà.

diu Ventura que afegeix que al final de la seva vida Abelló va tenir
problemes per seguir pintant amb
pastel perquè li feien mal els dits.
A més, l'exposició també disposa
d'un mural amb fotografies on s'hi
veu Joan Abelló en geografies tan
llunyanes com la Polinèsia, Egipte
o Mèxic i també s'hi poden llegir
textos escrits pel mateix pintor
dels seus viatges a Londres, Venècia i l'Illa de Man.
"Ha estat una sort comptar
amb una col·lecció tan ben documentada com la que té la
Fundació Abelló, ja que això
m'ha facilitat molt la feina",

Ara que s'acosten les vacances,
pot ser una bona pensada fer un
volt per les tres sales on s'hi exposen els quadres i apunts a pastel
de Joan Abelló per reunir idees sobre destinacions per visitar.
El pintor va iniciar-se com a
viatger per Europa. Va ser l'any
1962, a Anglaterra, i des d'aleshores no va parar. Anava i venia de
les diferents ciutats europees on
hi feia estades de llarga durada i
on va establir-se en estudis a Londres, Sint-Martens-Latem (Bèlgica) i París. Abelló també va viatjar a Rússia, l'any 2000 a Moscou
i el 2001 a Sant Petersburg per
copsar l'hivern.
Amant de l'aventura va decidir
viatjar fins a latituds més llunyanes. L'any 1969 i el 1972 va poder
anar al Marroc. També va poder
veure Costa d'Ivori i Egipte en
dues ocasions.
Joan Abelló va fer una estada
curta a Nova York i, posteriorment, va viatjar al Brasil i Mèxic.
Durant els anys 90, va conèixer diversos països asiàtics, com l'Índia,
Turquia, Tailàndia i el Nepal.
Segons explica Pepa Ventura,
molts dels viatges que va fer el
pintor van ser sufragats per persones a les quals enviava i li compraven els seus apunts fets amb
pastels. De fet a l'exposició s'hi poden veure quadres a l'oli i al costat el seu primer esbós fet a pastel,
una tècnica de la qual Abelló n'era
un gran expert. i Albert Alexandre
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ESCENA REPRESENTADA PEL GRUP D'ADULTS DE L'AULA TEATRE

L'espai Montbarri
acull una obra
d'Oscar Wilde

MONTORNÈS. El grup d'adults de

l'Aula de Teatre de Montornès
pujarà sobre l'escenari de l'Espai
Cultural Montbarri tot un clàssic
de la literatura universal. Es tracta de la novel·la curta El Fantsama
de Canterville escrita pel narrador
i dramaturg irlandès Oscar Wilde
i apareguda l'any 1887. En el cas
del grup de teatre d'adults es representarà una adaptació de la
peça feta per Caferino Palencia
Tubau, un crític d'art, polític i escriptor madrileny que va haver-se
d'exiliar a Mèxic i que va adaptar
l'obra de Wilde al teatre l'any
1932.
La funció començarà a les 18 h
d'aquest diumenge i l'obra, d'entrada gratuïta, té una duració de
90 minuts.
El Fantasama de Canterville narra la història de Hiram B. Otis, un
ambaixador nord-americà, que

compra un castell a Anglaterra
anomenat Canterville Chase, prop
d'Ascot. El venedor, Lord Canterville, l'avisa que la casa està encantada i que l'habita el fantasma
de Sr. Simon, un avantpassat seu.
El Sr. Otis no creu en el fantasma i
decideix ignorar les advertències.
Poc després de traslladar-se a la
casa amb la seva família, la Sra.
Lucrecia, Washington, el fill gran,
Virginia, la filla, i els bessons, Estrelles i Bandes, es comencen a
sentir sorolls de cadenes, apareix
una taca de sang prop de la llar
de foc i veuen diverses aparicions
per la casa.
Els Otis no s'espanten i decideixen prendre's amb humor
l'aparició fantasmagòrica. Fins
i tot arribaran a oferir-li oli lubricant per a la seva cadena enganxada a una bola, perquè no
faci tant de soroll de nit.

CONCERTS ACTUEN CABLE OBSESSION I MEDITERRÀNIA BAND

AGENDA

'Música al Jardinet' porta
sons alegres i d'estiu

Freqüència bandarra
amb la fibromiàlgia

c.O.

MOLLET. El Casal Cultural de Mo-

llet organitza, amb la col·laboració de les colles dels Torrats i els
Morats, una nova edició del Cicle
de Música al Jardinet. L'esdeveniment es durà a terme el dissabte
a partir de les 20 h i les entrades
tenen un preu de 2 o 3 euros amb
consumició.
En aquesta ocasió, seran dues
les actuacions musicals que es
realitzin. La primera a càrrec de
la banda Cable Obsession i la segona amb Mediterrània Band.
El primer dels dos grups està
format per quatre joves que es
van conèixer a l'escola de música
Tot Música de Caldes de Montbui.
Aquest quartet femení presentarà el seu primer treball com a
banda que rep el nom de Viu la
vida i que com el seu títol indica
està ple d'optimisme i ganes de
passar-ho bé. Cable Obsession
oferirà la seva música alegre
amb tocs de pop amb incursions
fussion d'altres estils tals com el
rock, el funky, el soul o el rap.
Per la seva banda, Mediterrà-

El diumenge a les 12 h Freqüència Bandarra juntament amb
l'Associació de Fibromiàlgia
de Mollet i comarca (AFIMOIC)
organitza un concert a Can Carrencà per solidaritzar-se amb
la lluita contra la fibromiàlgia.

Proyecto Piharo
actua a la plaça de
Catalunya de Mollet

CABLE OBSESSION
nia Band portarà els seus sons
càlids mesclats amb ritmes reggae, de rock i ska al Jardinet.
Aquesta grup musical està formada per vuit joves amb arrels a
la Garriga. Els Mediterrània Band
es defineixen com un col·lectiu
que ve "des de l'altra banda del
Congost portant l'alegria i la
música més enllà de les fronteres".

La música al carrer torna aquest
diumenge de la mà del col·lectiu molletà AMAM. A partir de
les 12 h a la plaça Catalunya el
pop-rock de Proyecto Piharo es
deixarà veure en viu i en directe.

Versos i rimes
surten al carrer
a Montornès

Jaume C. Pons Alorda pel bicentenari del naixement de Walt
Whitman, recitarà els seus poemes al carrer Major de Montornès el divendres a les 19.30 h.
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TRADICIONAL UN TOTAL DE 13 CREACIONS ES VAN DISPOSAR A LA RAMBLA DE MOLLET

MÚSICA CONCERTS GRATUÏTS A LA PLAÇA DE L'ESGLÉSIA
casal

Dues nits de
música a la fresca
a Santa Maria
SANTA MARIA DE MARTORELLES.

MILERS DE PERSONES
ADMIREN LES CATIFES
DE FLORS DE MOLLET

Èxit de participació aquest diumenge en la 27a Mostra de Catifes de Flors a Mollet
organitzada pel Casal Cultural, amb motiu de la festa de Corpus. La Rambla,
entre el carrer Anselm Clavé i el Casal, es va omplir de 13 catifes. Així mateix es
celebrava la tradició de l'ou com balla i la 22a Trobada de Puntaires.

ESCOLAR TEATRE, DANSA I MÚSICA SERAN PROTAGONISTES

DANSA

Un final de curs infantil ple
d'activitats a Montornès

Can Borrell acull
una tarda de balls
el divendres

MONTORNÈS. El curs escolar enfi-

MOLLET. El parc de Can Borrell es
convertirà aquest divendres en
una pista de ball amb motiu de
l'acte Artistes de Barri. Aquest esdeveniment organitzat per l'Ajuntament de Mollet començarà a les
19.30 h i consistirà en una mostra de ball a càrrec dels alumnes
i professionals de ball del centre
cívic de Can Borrell. Així mateix,
a l'acte han estat convidats dos
ballarins de l'Escola Dandi. Mar
Albelda i Carles Borrell acumulen entre els dos, set campionats
d'Espanya i 10 campionats de
Catalunya de balls estàndard i
llatins.

la la seva recta final i els caps de
setmana s'omplen d'activitats infantils al poble.
Els alumnes de l'Aula Municipal de Teatre de Montornès amb
edats compreses entre els 12 i els
14 anys tanquen temporada escolar amb dues obres de teatre. Es
tracta de Mystery que estarà representada pel Grup d'Aprofundiment 1 i de Rebeldes que anirà a
càrrec del Grup d'Aprofundiment
2. La primera de les obres es representarà a partir de les 18.30 h
mentre que la segona començarà
a les 19.30 h de la tarda del diven-

dres. Ambdues es representaran
a l'Espai Cultural Montbarri i l'accés és gratuït.
Per la seva banda la plaça de
Pau Picasso acollirà a les 21.30
h del dissabte la mostra de fi de
curs de l'alumnat de l'Escola Municipal de Dansa.
Així mateix els alumnes del
quartet de corda de l'Escola actuaran el diumenge a les 11 h a la
plaça de Pau Picasso i a partir del
dijous començarà la setmana de
les audicions obertes a diferents
emplaçaments del poble de l'escola Municipal de Música, Dansa i
Aula de Teatre.

Per sisè any la plaça de l'Església
de Santa Maria de Martorelles es
converteix en un escenari de música. Serà aquest dissabte i el dissabte de la setmana que ve amb
dos concerts a la fresca a partir
de les 22 h. Aquests espectacles
s'emmarquen dins del Festival
Nit Nit. Els artistes convidats en
aquesta ocasió seran Zesc, aquesta setmana, i The Wops, la següent. Els dos seran gratuïts.
Zesc, és una banda formada
per Cesc Gil i Quentin Lionmane,
ambdós de Montornès i la martorellenca Judit M. Gené. El grup

es defineix com "una banda que
escup els sons rurals, reverberats i garatgers de la Serralada
de Marina". Zesc ha estat seleccionat per les fases preliminars del
Sona9 i està a l'espera del veredicte del jurat per saber si arriba
a les finals.
Per la seva banda, The Wops és
un duet de swing i jazz que beu
de les músiques del New Orleans
dels anys 20 i 30, integrat per un
pianista que es defineix com un
boig pel jazz, una veu amant del
R&B i de la Black Music i una washboard, l'instrument que emula
una taula de rentar roba.

Parets celebra la festa del Rocío

Colors llampants, flors al cap, volants i un dia de sol radiant. El dissabte es va
celebrar a Parets la Fiesta Rociera organitzada pel Coro Rociero Alborada. L'acte va
comptar amb cinc actuacions i un dinar amb beguda i postres. Foto: Ona Cervera

Rocío Serrano cantaora de la Llagosta

DANSA LA BALLADA A LA PLAÇA PRAT DE LA RIBA VA COMPTAR AMB LA COLLA D'ARENYS DE MUNT

Mollet viu una
nova trobada
d'esbarts infantils

Esbart dansaire

MOLLET. El curs arriba a la seva fi

i per aquest motiu el passat diumenge, un any més, es va portar
a terme la ballada d'esbarts infantils a Mollet. Els més petits de
la Colla molletana van actuar a la
Plaça Prat de la Riba juntament
amb la colla convidada d'Arenys
de Munt. La jornada dansaire va
acabar amb un dinar popular al
Mercat Vell.

PETITS BALLARINS L'espectacle es va celebrar el passat diumenge

El passat dissabte es va celebrar al Centre Cultural la final del 36è Concurs de
Cante Jondo Ciutat de la Llagosta. La sevillana Rocío Serrano, en la seva primera
participació, va ser la guanyadora i va endur-se 1.200 euros Foto: Casa Andaluza
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ESPECTACLES

ARTS ESCÈNIQUES MÉS D'UN CENTANAR D'ACTORS I ACTRIUS DE MONTORNÈS I D'ALTRES POBLACIONS VAN PARTICIPAR-HI

Tot un èxit en 'La Remençada' més realista
La Remençada

MONTORNÈS. Més d'un miler de

persones van omplir dissabte
els escenaris de La Remençada a
Montornès. Des del seu inici a la
plaça dels Remences fins als actes
finals a la plaça Pau Picasso es va
seguir amb entusiasme la història
de la revolta dels remences al segle XV al municipi.
En aquesta edició La Remençada ha millorat en el seu realisme
amb la història. Segons el seu director, Toni Figuera, aquest any
s'ha volgut donar "una mica més
de violència per ser més fidels
al que passava a l'època medieval quan hi havia els senyors
feudals". A més, la famosa batalla
de Montornès que es representa a
l'espectacle ha estat més fidedigne a la història, perquè aquesta
vegada els soldats de la Diputació
han estat qui atacaven als remences i no al contrari com han representat els altres anys.
Figuera explicava que han buscat més realisme i "acostar-nos

Dos dies d'art a
Can Gomà amb
la Tramolla

A L'ESCENARI L'obra representa la revolta dels remences del segle XV
a la història de veritat, crec
que també La Remençada com
a text i com a música està plena
d'emocions i plena d'històries
que són veritat". També s'ha
mostrat molt content per l'actitud

La Llagosta es converteix en Galícia

dels actors i actrius i afirma que
és l'any que millor ho han fet.
Per la seva banda, Guida Gómez
promotora i actriu del musical es
mostrava molt satisfeta per com
havia sortit aquesta edició, amb

CASTELLERS VA SER EN EL MARC DE LA TROBADA DE COLLES DEL VALLÈS ORIENTAL
@CastellersMollet

Els de la camisa verd claret
i els Manyacs fan història
MOLLET / PARETS. La trobada de

Bona afluència de públic entre divendres i diumenge, per celebrar la 22a Festa
Galega de la Llagosta el Parc Popular. A més dels balls populars, també es van
dur a terme revetlles, el 21è campionat de petanca i una exposició de cotxes i
motos clàssiques. Foto: Ona Cervera

més actors i actrius i molts d'ells
vinguts de fora del poble i la comarca. Segons Gómez, l'espectacle
s'està consolidant al territori, ja
que aplega més de cent participants de totes les edats. i f.figueras

MOLLET. La Tramolla organitza
aquest cap de setmana la seva 3a
Mostra de Teatre Infantil i Juvenil
al Teatre Municipal de Can Gomà.
Les entrades valen 3 € per dia o 5
per a tota la mostra
El dissabte a les 17 h serà el
torn per a l'obra El Planeta Blubli
del Grup de Teatre Infantil 3 de
La Tramolla. A les 18 h el Grup de
Teatre Jove 1 representarà Psicologia Inversa i a les 19 h Somni d'una
nit d'estiu estarà interpretada pel
Grup de Teatre Jove 2. El diumenge el Grup de Teatre de l'Escola
Montseny interpretarà No em vinguis amb contes a les 17 h i a les
18 h Claudia Bautista i Jose M. Ros
representaran Abans que arribi
l'alemany. A les 18.15 h el Grup
de Teatre Infantil 2 representarà
El tresor del pirata i a les 19 h el
Grup de Teatre Jove 2 realitzarà el
musical Playbacks! i

colles castelleres del Vallès Oriental va coincidir enguany amb la
diada de l'Ascensió. La plaça de la
Porxada de Granollers va ser l'escenari de la jornada, en què tant
els castellers de Mollet com els de
Parets van escriure un nou capítol
històric en les seves trajectòries.
Els Castellers de Mollet van fer
un pilar de 4, un pilar de 4 carregat, un 3 de 7, un 4 de 7, un 5 de 6
i un vano de 5. Aquesta ha estat la

EL TEMPS
divendres 7

dissabte 8

diumenge 9

per

millor actuació aconseguida mai
pels de la camisa verd claret en
una trobada comarcal.
Els Manyacs de Parets van carregar un pilar de 4, un 4 de 6, van
fer un intent desmuntat de 2 de 6,
un 4 de 6 amb agulla, una torre de
6 i un pilar de 4. En aquest cas, els
de morat aconseguien descarregar
per primer cop en la seva història
la torre de 6. L'any que ve seran els
Manyacs els encarregats d'organitzar la trobada comarcal. i

Felip Comas

Cel serè, amb un dia plenament assolellat, i una
lleugera recuperació de
les temperatures màximes.

Les altes pressions
dominaran el panorama.
Temps estable i assolellat
i pujada de la temperatura.
Molt tapat a primera hora.
Es pot escapar algun plugim. Amb el pas de les
hores, els núvols passaran
a ser alts i mitjans.

CASTELLERS DE MOLLET

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, 30

22ºC

11ºC

20ºC

-

26 km/h SSE

DIVENDRES, 31

26ºC

13ºC

25ºC

-

31 km/h SW

DISSABTE, 1

28ºC

14ºC

26ºC

-

27 km/h SW

DIUMENGE, 2

28ºC

15ºC

26ºC

-

27 km/h SW

DILLUNS, 3

29ºC

15ºC

27ºC

-

32 km/h SW

DIMARTS, 4

26ºC

16ºC

25ºC

-

27 km/h SSE

DIMECRES, 5

25ºC

15ºC

23ºC

-

40 km/h WNW
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TEATRE ES VAN VENDRE 2.500 ENTRADES PER ALS MÉS DE 20 ESPECTACLES CELEBRATS

POPULAR ES POT VOTAR A L'OAC O PER WEB FINS AL 21 DE JUNY

La 7a FITKAM es converteix
en la més multitudinària

La Festa Major de la
Llagosta busca imatge
FITKAM

MONTMElÓ. El passat cap de set-

mana, Montmeló va ser el punt de
trobada del teatre infantil i juvenil
a Catalunya amb la FITKAM.
Segons l’organització de l'esdeveniment, es van vendre més de
2.500 entrades i van acudir a la
cita més de 3.000 persones. En la
seva setena edició es va superar
el 85% d’ocupació en les sales de
l’Agrupa, la Sala Polivalent, l’espai
de la plaça de Vila, el Casal de la
Gent Gran i La Concòrdia, i per
aquest motiu, Agustí Coll, director artístic del Festival, remarca
que “el FITKAM s’ha consolidat
després de 7 edicions” i destaca
“la confiança del públic en la
programació”. Així mateix, des
de l’Associació de Teatre Infantil
i Familiar, Kacu Mensi, i l’Ajuntament, valora que 14 espectacles
pengessin el cartell de complets

aj. la llagosta

TRES FINALISTES L'obra guanyadora rebrà 500 euros de premi

QUE COMENCI EL SHOW Espectacle a càrrec de la companyia Circ Xic
abans de començar la funció. L’organització també es mostra satisfeta pel fet que el festival és un
punt de trobada per a “artistes i
persones del món de la cultura"
a Montmeló.

Durant dos dies, es van acollir
23 espectacles de circ, màgia, titelles o contacontes. Tot i això, com
cada any, un dels grans reclams
van ser les obres a l’aire lliure, als
Jardins de la Torreta.

LA LLAGOSTA. Fins al 21 de juny es
pot votar per escollir el cartell de
la Festa Major de 2019 de la Llagosta entre tres obres finalistes.
Les votacions són electròniques i
poden participar-hi totes les persones majors de 16 anys empadronades al poble. Es pot votar a
l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania
(OAC) o al web llagosta.happyo-

pinion.com. Per votar telemàticament és necessari el DNI i disposar de telèfon mòbil per rebre un
codi específic. El resultat de la votació i el lliurament de premis es
realitzarà el dia 25 de juny, a les
19 h, a la Sala de plens. Els premis
establerts són de 500 euros per al
cartell guanyador, 200 per al segon i 100 per al tercer.

MUNTANYA TOT I QUE VA ARRIBAR TARD A L'ALPINISME, AMB 34 ANYS, HA PARTICIPAT EN EXPEDICIONS A L'HIMÀLAIA I HA PUJAT AL KILIMANJARO A TANZÀNIA

Manel Domènech narra
en un llibre els cims que
ha coronat arreu del món
BAIX VALLÈS. A l'edat de 78 anys
el santfostenc Manel Domènech
Mir traspua vitalitat. No sorprèn,
ja que aquest alpinista que durant molts anys va treballar com
a periodista ha recorregut mig
món per fer alguns dels cims més
mítics del planeta i, recentment,

ha copsat tota aquesta experiència en un llibre autoeditat titulat
Del cim als cims i que el passat
divendres, davant una seixantena de persones, va presentar al
Club Muntanyenc de Mollet. "En
cada viatge que feia escrivia
una llibreta amb les meves vi-

Les bombolles solidàries prenen Mollet

Les bombolles de sabó es van posar al servei d'una causa solidària el diumenge.
El col·lectiu molletà Un Toc de Festa va presentar al parc de les Pruneres el
projecte Bombolles solidàries que té com a objectiu duu l'espectacle a aquells
infants que més ho necessiten. S'hi van recaptar 150 euros. FOTO: Bombolles solidàries

MANEL DOMÈNECH

vències", explica el muntanyista.
"Vaig pensar que si les seguia
guardant en un calaix, quan
morís es llançarien a la brossa", afegeix. Finalment es va decidir a escriure un llibre que com
ell mateix relata "no és el clàssic
llibre d'alpinisme on s'hi expliquen grans assoliments, perquè
el que he volgut és transmetre
emocions, petits èxits i experiències".
Encara que va començar tard
en el món de la muntanya –quan
tenia 34 anys amb la Pica d'Estats
perquè un amic li va dir que fins
que no la pugés no es podria consi-

derar un bon català– ràpidament
es va aficionar a la natura i les
altures. "L'alpinisme et permet
arribar a llocs on no arriben els
turistes i conèixer la gent del
poble", assenyala. Aquesta filosofia l'ha portat a pujar el Kilimanjaro, del qual recorda que amb la
seva edat d'aleshores, 54 anys,
marcava l'esperança de vida del
país, Tanzània, o a donar la volta
amb 70 anys i durant 24 dies als
Annapurnes, a l'Himàlaia. Fites
que comparteixen pàgines amb
aventures als Alps, als Pirineus,
als Balcans, a l'Elbrus, a les Dolomites o El Cerví. i Albert Alexandre

PASSEJADA

ANIVERSARI

DANSA

Esclat organitza
la 22a Bicicletada
de Mollet

Morats i Torrats
fan una crida per
reunir fotografies

El CRA'P presenta
una obra sobre el
mite de l'Atlantis

MOLLET. El diumenge els amants
de les bicicletes tenen una cita
amb la 22a Bicicletada Popular de
Mollet. Organitzada per l'Ajuntament de la ciutat, el Club Ciclista
Plana Lledó i els supermercats
Esclat, la passejada començarà al
carrer d'Anselm Clavé a les 9 h i
anirà cap a Gallecs. A les 11.30
h, es farà un esmorzar a l'aparcament del supermercat Esclat i una
festa de l'escuma a les 12 h. L'acte
acabarà a les 13 h.

MOLLET. Morats i Torrats celebren
aquest juny el seu 25è aniversari.
Entre les activitats planejades, les
colles realitzaran una exposició
fotogràfica a La Marineta fins al
19 de juliol sobre aquest quart de
segle viscut. És per això que han
fet una crida a totes aquelles persones que disposin de material
fotogràfic sobre els dos col·lectius
perquè les enviïn a mit25anys@
gmail.com amb l’any de la imatge i
l’acte en el qual va ser presa.

MOLLET. L'artista resident al CRA'P
de Mollet, Diana Gadish, donarà a
conèixer aquest dissabte a les 21
h a l'espai de CRA'P la seva obra
Atlantis2019. Esboç d'un paisatge.
Segons explica el col·lectiu artístic, es tracta d'una "obra que fa
referència al mite d’una civilització desapareguda a causa
d’una catàstrofe". "El principal
eix del treball és la memòria
corporal, sobretot en relació
al/s territori/s", diuen.
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LA TOMATE MAGIQUE
Ronda Can Fàbregas, 18. Mollet. Tel. 93 579 41 22
pizzerialatomatemagique.com

te

Pizza Arantxa

Amb vedella picada, bacó, ceba i ou
Si voleu una pizza casolana que
no escatimi en farciment, el vostre lloc és La Tomate Magique. Al
paradís molletà de la pizza, a més,
tindreu l’oportunitat de triar entre
més d’una seixantena de receptes.
Una de les últimes pizzes –tan
nova que encara no figura a la
carta– és l’Arantxa, una combinació adreçada als carnívors més
exigents. La Tomate Magique hi

garanteix una vedella picada de
qualitat, acompanyada del saborós bacó, ceba i, per a arrodonir-ho, un ou, que complementa el
deliciós formatge fos.
A més, les bases de les pizzes són
exquisides, i es pot triar entre la
normal i les especials amb massa
d’espelta, amb farina ecològica de
Gallecs i l’àpta per a celíacs. Sigui
quina sigui, sempre serà un plaer!

MENÚ DIARIO
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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