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CONSTITUCIÓ DELS NOUS AJUNTAMENTS

TRES PARTITS PEL CANVI  D'esq. a dreta, Parés, del PDeCAT, i Sancho i Vilaret, números 2 dels comuns i Ara Mollet, respectivament 

MOLLET. Al tancament d'aques-
ta edició, l'assemblea de Podem 
havia de decidir el seu posiciona-
ment en el ple d'investidura del 
proper alcalde, que s'ha de cele-
brar dissabte al matí i que resoldrà 
la disjuntiva entre els dos candi-
dats que tenen possibilitats de ser 
investits: l'actual alcalde del PSC, 
Josep Monràs, i l'alcaldable d'Ara 
Mollet ERC MES, Oriol López.

La formació morada ha estat en 
el punt de mira tota la setmana i 
la pressió ha anat in crescendo fins 
que dijous Ara Mollet, Mollet en 
Comú i Junts per Mollet escenifi-
caven un acord d'onze regidors i 
posaven sobre la taula un ultimà-
tum a Podem a qui reclamaven 
que se sumés al "govern plural 
de canvi". 

La signatura de l'acord volia 
respondre les declaracions que 
Podem havia fet després de la seva 
reunió de dilluns amb Ara Mollet 
ERC MES, quan va considerar que 
el suport dels onze regidors a un 
govern alternatiu era "simple-
ment una hipòtesi que fa molt 
difícil creure que es pugui con-
formar una majoria alternativa 

sòlida i amb capacitat de go-
vernar de manera responsable 
Mollet". En aquell comunicat la 
formació lila també criticava que 
encara no s'hagués dissenyat "un 
projecte de ciutat viable i amb 
garanties. Tan sols una propos-
ta per a un pacte d'investidura", 
apuntaven dimecres al matí.

L'acord dels onze 
En aquest sentit, l'acord signat di-
jous per Ara Mollet, comuns i Junts 
per Mollet, recull el compromís de 
formar un govern que faci "noves 
polítiques públiques i canvïi la 
relació de la institució munici-
pal amb la ciutadania" i també 
fa un repàs d'alguns dels reptes 
programàtics d'aquest hipotètic 
govern. Aquests reptes passarien  
per enfortir l'espai econòmic i co-
mercial de la ciutat; més benestar 
social; reforçar uns serveis públics 
de qualitat; aconseguir una ciutat 
més neta i reforçar l'habitatge 
social; fer de Mollet una ciutat fe-
minista, impulsar un Ajuntament 
obert i transparent; fer de la cul-
tura i l'esport instruments d'inte-
gració i impulsar un pacte de con-

vivència; fer una adminsitració 
oberta, senzilla i àgil; i impulsar 
una economia socialment respon-
sable que dinamitzi la relació amb 
el Baix Vallès.

Les tres forces signants as-
seguren que ofereixen "honra-
desa, frescor, transparència i 
polítiques de progrés" a una 
ciutat que "ara està estancada". 
L'acord també presenta una es-
tructura de govern de 13 regidors 
(Ara Mollet 6, Mollet en Comú 4, 
Podem 2 i Junts per Mollet 1) que 
es repartirien les responsabilitats 
organitzades en cinc àrees: Terri-
tori i espai públic, Dinamització 
de la ciutat, Serveis a les persones, 
Organització interna i Promoció 
econòmica i ocupació.

Els tres partits que han signat 
el document apunten que aquest 
és un acord "eminentment mu-
nicipalista" i que en qüestions de 
caire més ideològic les formacions 
tindran llibertat de posicionament.
Amb aquest acord, Ara Mollet 
ERC-MES, Mollet en Comú i Junts 
per Mollet feien un darrer intent 
perquè Podem es sumi a un go-
vern, que, segons els signants, té 

la voluntat de "mirar cap al futur, 
no cap al passat i acabar amb la 
crispació". Les tres forces dema-
naven a Podemos Mollet i a la seva 
assemblea que "estiguin a l'alça-
da del moment i que possibili-
tin un canvi a Mollet el proper 
dissabte".

Per la seva part, el PSC responia 
a l'acord amb un comunicat molt 
bel·ligerant en què el titllava de 
"pacte de perdedors" i acusava 
les tres forces d'intentar "mani-
pular i pressionar per acon-
seguir l'Alcaldia" davant el que 
consideren una "inqüestionable 
victòria socialista".

Un tercer candidat 
D'altra banda, de cara a la ses-
sió de dissabte, a més de Monràs 
i López, l'altra formació que ha 
anunciat que presentarà candidat 
ha estat Cs. Segons declaracions 
del candidat de la formació ta-
ronja, Iván Garrido, presentaran 
candidat "per respecte als més 
de 2.000 votants que vam tenir 
i perquè considerem que cap al-
tra força pot representar millor 
les nostres propostes". i l.o.

Investidura 
amb dos 
candidats 
sobre la taula
Ara Mollet ERC MES, Mollet en Comú i Junts 
per Mollet signen un acord d'onze a l'espera 
de l'última paraula de Podem per formar un 
govern alternatiu al del socialista Monràs 

laura ortiz

Procediment
EL PLE D'INVESTIDURA DEL PROPER 
DISSABTE SEGUIRÀ UNES PAUTES
En primer lloc es constituirà la mesa 
d’edat, formada per les persones de 
major i menor edat. Tot seguit, els 
regidors i les regidores prendran 
possessió del seu càrrec. Després 
serà el moment d’escollir l’alcalde o 
l’alcaldessa. El president/a de la mesa 
d’edat (la persona de més edat) 
demanarà a tots els regidors i 
regidores que emetin el seu vot, que 
serà secret. Un cop hagi votat tothom, 
es farà el recompte i es proclamarà 
l’alcalde o alcaldessa. Si algun dels 
candidats obté la majoria absoluta 
(13 vots) serà proclamat/da. En cas 
contrari, serà alcalde o alcaldessa qui 
encapçala la llista més votada. Aquest 
va ser el cas fa quatre anys, quan 
Monràs va ser investit amb els set 
vots del PSC, els mateixos que  
Canviem Mollet, però el fet de ser 
la llista més votada li va atorgar la 
insígnia, la banda i la vara d'alcalde.
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CONSTITUCIÓ DELS NOUS AJUNTAMENTS

MARTORELLES. El futur govern de 
Martorelles format pels set regi-
dors d'ERC, que quedarà consti-
tuït formalment aquest dissabte, 
ja ha presentat el cartipàs munici-
pal. L'alcalde, Marc Candela, serà 
el responsable de les regidories 
d'Administració central, Espais 
públics, Educació i Infància i de-

legarà la resta de carteres. Joan 
Marc Flores serà primer tinent 
d'alcalde i gestionarà les regidori-
es d'Economia, Medi Ambient, In-
dústria i treball. Anna Nogueres, 
2a tinent d'alcalde, serà regidora 
de participació, Gent gran, Salut i 
Turisme. Per la seva part, Roger 
Parera serà 3r tinent d'alcalde i 

El govern d'ERC a 
Martorelles presenta 
el cartipàs municipal

L'EXECUTIU LOCAL, ENCAPÇALAT PER MARC CANDELA, ESTARÀ FORMAT PELS SET REGIDORS D'ERC I ES CONSTITUIRÀ FORMALMENT AQUEST DISSABTE 

regidor de Convivència i segure-
tat, Comerç, Comunicació i Tecno-
logies i innovació. Mònica Garcia 
gestionarà Cultura i Benestar i 
família; Mireia Astivill, Igualtat, 
Joventut i Cooperació, i Gerard del 
Caño, Urbanisme, Mobilitat i Es-
ports.  

D'altra banda, la darrera sessió 
del Ple municipal d'aquest man-
dat a l'Ajuntament de Martorelles, 
celebrada dimecres, va servir per 
acomiadar els regidors que no se-
guiran al consistori: Josep Maria 
Defaus i Ana Garriga (PDECAT), 
Oliver Aguilera (UxM) i Gerard 
Magrinyà (ERC). iGOVERN LOCAL  Candela, acompanyat de la majoria dels futurs regidors

Montero revalidarà l'Alcaldia i planteja 
un govern en minoria amb vuit regidors 

PLENARI  Dissabte canviaran alguns dels regidors que formaran part del consistori municipal

MONTORNÈS. Aquest dissabte tin-
drà lloc el ple d'investidura del 
nou alcalde o alcaldessa de Mon-
tornès. Tot apunta que José Mon-
tero de Montornès en Comú i ac-
tual alcalde, revalidarà l'Alcaldia 
i governarà amb minoria amb els 
vuit regidors obtinguts en les dar-
reres eleccions municipals.

Un cop hagin pres possessió del 
càrrec tots els regidors i regido-
res, el president de la mesa d'edat 
proclamarà constituït el consisto-
ri municipal 2019-2023 i es farà 
la tria de l'alcalde o alcaldessa. En 
aquest moment és recordarà que 
poden ser candidats tots els caps 
de llista i es preguntarà si algun 
dels alcaldables retira la seva can-
didatura. La votació és secreta i es 
fa en una urna on cada regidor es-
criurà en un paper el nom del can-
didat. Posteriorment els membres 
de la mesa d'edat faran el recomp-

AQUEST DISSABTE SE CELEBRARÀ EL PLE D'INVESTIDURA DEL NOU CONSISTORI MUNICIPAL PER AL MANDAT 2019-2023 QUE ENCAPÇALARAN ELS COMUNS

arxiu

te. Si algun dels candidats obté la 
majoria absoluta de vots (9 regi-
dors) quedarà proclamat alcalde o 
alcaldessa. Si no és el cas, es pro-
clamarà alcalde el candidat de la 

llista més votada del 26 de maig, 
en aquest cas José A. Montero, de 
Montornès en Comú,que enceta-
ria així el seu tercer mandat com 
a alcalde.

Per part del PSC, Eva Díaz ha 
anunciat que presentaran candi-
datura pròpia, però que entenen 
que la decisió de la ciutadana de 
Montornès és que Montero conti-

nuï sent l'alcalde. Díaz explica que 
"tradicionalment sempre ho 
hem fet així i entenem que això 
no destorba que es compleixi el 
que la ciutadania ha escollit".

En reunions que han mantingut 
amb Montornès en Comú, Díaz ex-
plica que els hi van expressar que 
presentarien candidatura pròpia i 
es va parlar de com enfocarien la 
pròxima legislatura. El PSC va ser 
la segona força més votada en els 
darrers comicis i va augmentar un 
regidor fins als 4 obtinguts.

Ciutadans per la seva part dei-
xarà governar Montornès en comú 
però adverteix que "totes les for-
ces de l'oposició juntes són ma-
joria". Montornès per la República 
també es va reunir amb la força 
guanyadora per ser informats que 
governarien sols i de moment la 
seva postura és no donar suport a 
la candidatura de Montero.

Pel que fa a Més per Montornès,  
asseguren que no donaran suport 
a l'actual alcalde però que encara 
–dimecres– no han pogut mante-
nir cap reunió amb ells. El PP tam-
bé ha assegurat que es votaran a 
ells mateixos. i

l.o.
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SOCIETAT

BAIX VALLÈS.  Aquest divendres 
s’inicia el Pla d’informació i vigi-
lància contra els incendis forestals 
(PVI) que la Diputació de Barce-
lona posa en marxa amb la col·la-
boració de 269 ajuntaments i 124 
agrupacions de defensa forestal 
(ADF). El Pla, que estarà en actiu 
fins al 30 d'agost, inclou un conjunt 
d’accions informatives, dissua-
sives i d’anticipació dirigides als 
usuaris de les 475.502 hectàrees 
forestals que abasta el territori de 
Barcelona, entre les quals la Serra-
lada Litoral i la Serralada de Mari-
na, espais forestals al Baix Vallès.

En aquesta edició, el PVI estarà 
format per 259 persones, de les 
quals 38 són guaites situats en 18 
punts de vigilància fixa, 182 infor-
madors amb vehicle per recórrer 
un total de 91 rutes, 33 operadors 
de telecomunicacions i sis respon-
sables de control. El pressupost 
global que aporta la Diputació al 
Pla és de 2,27 milions d’euros.

Torres i rutes de control
En el cas del Baix Vallès i entorn, 
existeixen tres punts de vigilància, 
dos d'ells fixes: el situat a la Torre 
del Raiguer, a Montornès, i que 
pertany a la Serralada Litoral, i un 
segon al Turó de Galzeran, al terme 
municipal de Tiana, a tocar de Sant 
Fost, i que s'integra dins els punts 
de la Serralada de Marina. A més, 

arxiu

SEGURETAT  LA DIPUTACIÓ POSA EN MARXA EL PLA D'INFORMACIÓ I VIGILÀNCIA PER EVITAR FOCS ALS BOSCOS AQUEST ESTIU

El Baix Vallès disposarà de tres punts 
de vigilància contra incendis forestals

PUNT DE CONTROL Torre de guaita del turó del Raiguer, a Montornès

Torres de guaita

La torre de guaita al turó d'en Raiguer 
es va instal·lar el 2014 per substituir el 
punt de vigilància que hi havia al turó 
de Sant Miquel, on no era possible la 
instal·lació d'una infraestructura fixa a 
causa de les restes arqueològiques del 
castell, catalogat de Bé Cultural d'In-
terès Nacional (BCIN). Amb aquesta 
són quatre les torres de vigilància a 
la Serralada Litoral, que es completen 
amb les de Cirers, a Cabrils, Baldiri a 
Premià de Dalt i Céllecs, a Vilanova del 
Vallès, i amb les quals, segons la Di-
putació, es cobreix amb visió directa el 
60% de l'àmbit del parc.

QUATRE PUNTS 
DE CONTROL A LA 
SERRALADA LITORAL

també existeix un punt de vigilàn-
cia mòbil a Vilanova del Vallès. Pel 
que fa a la Serralada de Marina, els 
punts de vigilància es completen 
amb els existents a Badalona i San-
ta Coloma de Gramenet.

La tasca a desenvolupar pels 
guaites és, principalment, la de-
tecció de columnes de fum i la 
seva correcta localització i carac-
terització des del seu lloc d’em-
plaçament. Per cada punt de guai-

ta es contracten dos persones que 
treballen alternativament quatre 
o cinc dies seguits amb quatre o 
cinc dies de descans.

La unitat de vigilància que ope-
rarà a les zones forestals baixvalle-
sanes serà la U-71, que abasta Mar-
torelles, Montornès del Vallès, Sant 
Fost de Campsentelles, Santa Ma-
ria de Martorelles i Vallromanes. El 
centre de control de la zona estarà 
instal·lat al parc Bombers de la Re-
gió d’Emergències Metropolitana 

Nord, a Bellaterra, on hi haurà un 
operador que estarà permanent-
ment en contacte amb els punts 
de vigilància fixa i amb les unitats 
mòbils d’informació i vigilància. 
Aquestes unitats estan formades 
per un informador amb un vehicle 
tot terreny que explica als usuaris 
de les zones forestals les mesures 
de prevenció d’incendis, dissua-
dir-los de cometre infraccions a la 
reglamentació en aquesta matèria 
i detectar columnes de fum.   

Síndic de Greuges a Sant FostSubvencions per rehabilitar edificis residencials
L'Agència d'Habitatge de Catalunya ha publicat les bases de subvencions 
per fomentar la rehabilitació d'edificis residencials. Són ajuts per
rehabilitar elements comuns i espais privatius comunitaris als quals
poden accedir a les subvencions les juntes de propietaris, les agrupacions 
de juntes de propietaris i els propietaris d'edificis d'habitatges.

Dimecres 19 de juny, l'equip del Síndic 
de Greuges visitarà Sant Fost, on recollirà 
queixes i consultes dels veïns a l'Espai Jove 
La Llera. Cal concertar cita al 900 124 124  
o al correu sindic@sindic.cat.

MOLLET DEL VALLÈS. La Policia 
Municipal va identificar el passat 
dissabte un conductor que havia 
fugit després de xocar contra un 
vehicle estacionat i al qual ha-
via provocat  danys importants. 
Agents del cos municipal es van 
traslladar al lloc on es trobava 
el vehicle accidentat després de 
l'avís que van fer ciutadans que 
van ser testimonis dels fets.

Un cop els agents van analitzar 
el vehicle amb danys i van pren-
dre mostres de les restes que ar-
ran del xoc havia deixat el vehicle 
fugit, i després de seguir un petit 
rastre de líquid, els policies mu-
nicipals van localitzar un cotxe 
que coincidia plenament amb les 
mostres recollides de l’accident. A 
partir d’aquí, es va immobilitzar el 
vehicle i, un cop identificat el pro-
pietari, se’l va denunciar per fugir 
del lloc dels fets sense facilitar les 
dades a la resta d’implicats ni a la 
policia. 

SUCCESSOS

Denunciat per 
fugir després de 
xocar contra un 
cotxe aparcat
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PARETS. L’Ajuntament de Parets 
ha decidit sancionar l'empresa 
Danone, SA, amb 10.000 euros, 
per les males olors que emet i, si 
fos necessari, plantegen la clausu-
ra temporal de la planta.

Segons apunten des del consis-
tori, tot sembla indicar que el dipò-
sit tancat d’acumulació de llots no 
reuneix les condicions necessàries 
per resoldre les molèsties i que 
Danone, respecte de les propostes 
que la mateixa empresa ha fet va-
lorar a una firma experta en aquest 
tema, "no pren les decisions ne-
cessàries per actuar i resoldre 
definitivament la mala gestió de 

s.c.

MEDI AMBIENT LA MULTA SERÀ DE 10.000 EUROS I SI L'EMPRESA MANTÉ ELS INCOMPLIMENTS ES PODRIA CLAUSURAR TEMPORALMENT

L’Ajuntament sanciona Danone 
i podria tancar la planta

LA PLANTA DE PARETS  No s'ha aconseguit evitar les males olors

les olors que directament està 
repercutint a la qualitat de vida 
dels veïns de Parets".

Per tot plegat, i tenint en compte 
el llarg fil temporal del tema, l'Ajun-
tament ha imposat aquesta sanció 
coercitiva i ha donat a l'empresa un 
darrer termini per fer complir les 
condicions necessàries per evitar 
les emissions de males olors que 
actualment el municipi encara rep. 
Si es mantinguessin els incompli-
ments, l'Ajuntament podria arribar 
a tancar temporalment la planta.

Els incompliments reiterats, tot 
i les reunions i tràmits efectuats, 
han fet que l’Ajuntament bus-
qui mesures de treball conjuntes 
amb l’Oficina de Gestió Ambien-
tal Unificada de la Generalitat de 
Catalunya, amb el Consorci del 
Besòs-Tordera i amb Atmosfera 
del Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat. 

MOLLET. La plataforma Espai 
Gos Mollet organitzarà dissabte 
(11.30 h) una concentració da-
vant l'Ajuntament de la ciutat per 
lluitar "per una normativa jus-
ta" per als gossos i els seus propi-
etaris. En l'acte es llegirà el mani-
fest de la plataforma, i es difondrà 
un manual de bones pràctiques i 
consells per afavorir el benestar 
dels gossos i millorar la convivèn-
cia a l'espai públic. A més, Espai 
Gos Mollet també vol crear a par-
tir d'aquest esdeveniment grups 
de treball per barris.

Algunes de les seves reivindi-
cacions són aconseguir espais 
públics per a les persones amb 
gossos a Mollet, o la creació d'un 
registre transparent de gossos 
amb xip, entre d'altres. 

Espai Gos Mollet 
farà dissabte una 
concentració

MOLLET. La sort ha deixat premi a 
Mollet. En concret, 300.000 euros 
repartits en deu dècims de la Lo-
teria Nacional. En el sorteig cele-
brat dijous de la setmana passada, 
el número 94.547 va ser l'agraciat 

amb el Primer Premi. L'adminis-
tració de loteria de l'avinguda 
Jaume I, 1, va ser l'encarregada de 
repartir la sort i en va vendre deu 
dècims, amb un premi de 30.000 
euros cadascun. 

La Loteria Nacional reparteix 
300.000 euros a Mollet

s.c.
SÓN LES PLACES DE LA SALUT I DEL MIRADOR DE GALLECS

Places reformades a Parets
PLAÇA DE LA SALUT S'ha rehabilitat darrerament i disposa de nous jocs infantils

PARETS. En les darreres setmanes 
han finalitzat les obres de remo-
delació de dues places del munici-
pi: la plaça de la Salut i la plaça del 
Mirador de Gallecs.

Pel que fa a la primera, els tre-
balls han consistit en la creació de 
tres espais de jocs infantils dife-
renciats per franges d’edat, entre 
els quals també hi ha jocs inclu-
sius i adaptats per a infants amb 
necessitats especials de mobilitat. 
A més, s’ha millorat l’accessibili-

tat amb la supressió de barreres 
arquitectòniques i la retirada de 
murs i escales als accessos i a 
l’entorn, i s’ha mantingut un espai 
polivalent amb paviment.

Quant a la plaça del Mirador de 
Gallecs, l’objectiu era revitalitzar 
l’espai i potenciar el seu ús com a 
lloc de trobada del veïnat i zona 
de jocs per a la mainada. Destaca 
un nou tobogan, dos jocs de molla 
petits i un semi encerclat de fusta 
amb un sorral nou. 
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MONTORNÈS. Una vintena d'enti-
tats socioculturals i esportives van 
participar diumenge en la segona 
Mostra d'entitats de Montornès.

Al llarg del matí es van dur a ter-
me tallers i activitats programades 
per les entitats així com exhibici-
ons, audicions i espais de presen-
tació. Entre les propostes hi va 
haver l'Espai Fòrum, on es van pre-
sentar iniciatives com el Punt Coop 
de Montornès per a les entitats i el 
darrer projecte de cooperació de-
senvolupat amb l'entitat Bakadaji 

Help The Gambia. El col·lectiu Glo-
bus pels Valents va oferir un servei 
de bar per recaptar fons per a la 
investigació en la lluita contra el 
càncer infantil de l'Hospital de Sant 
Joan de Déu. I també es va poder 
fer un tastet del Cafè Montornès de 
comerç just a la carpa del departa-
ment municipal de Cooperació.

Tant les entitats com el depar-
tament de Participació Ciutadana 
han valorat molt positivament la 
mostra, però aviat tindrà lloc una 
reunió entre el departament de 

UNA JORNADA QUE VA TENIR LLOC EL DIUMENGE A LA PLAÇA PAU PICASSO I VA SERVIR PER CONÈIXER I COMPARTIR EXPERIÈNCIES

Una vintena d'entitats es 
mostren a la ciutadania

PARETS. El paretà Jordi Turull feia 
dimecres a la tarda la seva darrera 
intervenció en el judici del procés, 
que quedava vist per sentència. I 
va ser contundent a l'hora d'ex-
plicar perquè està empresonat i 
perquè l'estan jutjant actualment: 
"Sóc aquí per les meves idees 
i perquè no vaig renunciar a 
la meva activitat política". En 
aquest sentit, assegurava que va 
arribar a la bancada dels acusats 
"defensant pacíficament la in-
dependència de Catalunya". 
"Sóc independentista i ho seré", 
afegia.

També parlava concretament 
sobre el referèndum. D'una ban-
da, "sentir a la fiscalia dir que 
organitzar un referèndum és 
un delicte, tot i que està des-
penalitzat, fa pànic", afirmava. 

tadans exercint de ciutadans", 
negant així que hi hagués violèn-
cia. "La violència mai ha format 
part del meu codi de conducta", 
apuntava, i negava que hi hagués 
"mirades d'odi" per part dels 
votants, sinó més aviat hi havia 
"milers d'ulls brillants. No hi va 
haver muralles humanes, hi va 
haver muntanyes de dignitat".

A més, Turull també asseverava 
que "els catalans no són ove-
lles" i deia que els polítics que van 
encapçalar el procés són "instru-
ments del clamor que es viu a 
Catalunya". El paretà aprofitava 
el seu al·legat final al judici per 
criticar el govern espanyol: "Sem-
pre ens va mostrar silenci i ens 
va ensenyar la resignació com a 
camí". I va ser ferm en assegurar 
que: "Escapçant-nos a nosaltres 

I d'altra banda, assegurava que 
"en el 98% dels punts de vota-
ció es vivia amb il·lusió i amb la 
sensació de participar en una 
cosa gran" i que "hi havia ciu-

arxiu

JUDICI AL PROCÉS  TURULL FEIA DIMECRES EL SEU AL·LEGAT FINAL DAVANT EL TRIBUNAL QUE DEIXA LA CAUSA VISTA PER SENTÈNCIA

"Escapçant-nos a nosaltres no
s'escapçarà l'independentisme" 

JORDI TURULL AL SUPREM

no s'escapçarà l'independentis-
me". Turull també es va adreçar 
a l'executiu espanyol per dir-los: 
"Confonen la discrepància amb 
l'atac i la falta de respecte; això 
només existeix en mentalitats 
insegures o autoritàries".

Per últim, l'exconseller va afir-
mar: "L’origen de tota aquesta 
causa és una arrel política i en 
aquesta sala alguns volen diluci-
dar un problema polític amb so-
lucions judicials. Les qüestions 
polítiques s’han d’afrontar, no 
es poden ignorar, i molt menys 
castigar. Nosaltres sempre hem 
apostat pel diàleg". I va afegir: 
"És inaudit que de la suma d'ac-
tes legals i reunions lícites es 
pretengui construir un dels de-
lictes més greus del codi penal".

Per últim, Turull va cloure, emo-
cionat, amb paraules d'agraïment 
als advocats, a les persones que 
els han donat suport durant tots 
aquests mesos i a la seva famí-
lia: "Mai podré viure suficients 
anys per agrair tant a tantes 
persones".  s.c. 

aj. montornès

PLAÇA PAU PICASSO La segona Mostra d'entitats va tenir lloc diumenge

Participació Ciutadana i les enti-
tats participants per fer una valo-
ració global de l'acte i proposar mi-

llores. Com és una trobada bianual, 
la Mostra d'Entitats tornarà a cele-
brar-se el 2021.  albert alexandre

MOLLET / MONTORNÈS. La Policia 
Local de Granollers va identificar 
diumenge dos joves de 17 anys i 
veïns de Mollet per haver matat 
a cops un mínim de set ànecs que 
hi havia en una bassa del barri de 
Can Junyent (Granollers). Segons 
ha explicat la Policia Local, els fets 
van passar quan els joves tornaven 
a peu de la discoteca Bora Bora cap 
a l’estació de Granollers Centre, al 
voltant de les 6 h. Els mateixos ve-
ïns van veure l’atac dels joves als 
ànecs, als quals van clavar punta-
des de peu i els van saltar a sobre. 
Els veïns van alertar la Policia Lo-
cal, que poc després va identificar 
els autors juntament amb una pa-
trulla dels Mossos d’Esquadra.

Els dos nois van ser traslladats 
a la comissaria de la Policia Local, 
on posteriorment van ser lliurats 
als seus pares. La Policia Local 
imputa ara als dos nois un delicte 
de maltractament animal, a més 
d’amenaces i coaccions per insults 
contra els veïns de Palou que van 
recriminar-los l’acció.

El cap de la Policia Local, Lluís 
Colomer, ha recordat que aquesta 
no és la primera vegada que els 
veïns de Can Junyent pateixen el 
vandalisme dels joves que van o 
surten de la discoteca. De fet, fa tot 
just una setmana alguns joves ja 
van apedregar i intentar atacar els 
ànecs coll verds que hi ha a la ma-
teixa bassa, alguns dels quals te-
nien només pocs mesos de vida. De 
fet, confirmen des del cos policial, 
“les baralles i l’incivisme és greu 
i constant les nits de festa a l’en-
torn de la discoteca i en el camí 
que porta fins a l’estació”. i

SUCCESSOS

Dos molletans
maten a cops 7 
ànecs en sortir 
del Bora Bora
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MOLLET DEL VALLÈS
04/06 Carmen Sanz Zurita 76 anys
07/06 Antonia Barea Serrano 55 anys
08/06 Margarita Cuchi Alaman 77 anys
MARTORELLES
06/06 Alejandra Ropero Ruiz 84 anys
09/06 Jose Font Sindreu 87 anys
SANT FOST DE CAMPSENTELLES
04/06 Jaume Rifa Sole 75 anys 

Dades facilitades per la Funerària 
Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols

Defuncions

04/06 Azahara Boza Juan (Lliça d’Amunt)
06/06 Lara Blázquez Vargas (Sta. Perpètua)
06/06 Dalia Aznar Cortés (Aiguafreda)
08/06 Rafela Días Gontijo (Palau-solità i 
Plegamans)

Dades facilitades per l'Hospital de Mollet 
(només consten els naixements amb  

consentiment dels pares per ser publicats)

Naixements

Dissabte, 15 de juny de 2019
A les 13.30 h: Resum informatiu de la setmana
A les 20h: Especial Constitució Ajuntaments
Diumenge, 16 de juny de 2019
A les 22h: La Jornada de diumenge
Dilluns, 17 de juny de 2019
 A les 20.30h: La Jornada, amb Albert Maspons 
i Alba Castilla García 
Dimarts, 18 de juny de 2019
A les 20.30h: Parlem-ne, amb Susanna Aguilera

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

programació

ACTIVITATS  ES TRACTA D'UNA INICIATIVA SORGIDA DEL KOSMOS

Quatre rutes joves en bici 
durant l'estiu a Montornès
MONTORNÈS. Aquest estiu el De-
partament de Joventut juntament 
amb l'assemblea de Joves organit-
za sortides amb bicicleta per l'en-
torn de Montornès. Una proposta 
que va sortir dels pressupostos 
participatius Kosmos i que s'inte-
graran en totes les activitats que 

s'ofereixen a l'Estiu Jove 19.
Les quatre rutes que s'ofereixen 

tindran lloc els dimarts 25 de juny  
(a la Garriga pel riu Congost), 2 
de juliol (al mirador de Vallroma-
nes), 9 de juliol (a la Barceloneta 
pel riu Besòs) i 16 de juliol (al cas-
tell i telègraf de Montornès). 

El divendres passat el centre infantil Pintor Mir es va vestir de gala per celebrar 
un any de la seva existència. A més també va servir per presentar el joc
Deixeu-nos volar, que s’ha creat des de l’EDE (Espai de Debat Educatiu) i
que es distribuirà a partir del setembre des de les escoles. montornès

Pintor Mir celebra un primer any exitós
aj. montornès

ESDEVENIMENTS

MONTMELÓ. La promotora del Doc-
tor Music Festival ha decidit can-
cel·lar l'edició d'enguany, prevista 
per als dies 12, 13 i 14 de juliol al 
Circuit de Barcelona-Catalunya a 
Montmeló. Segons apunten des 
de l'organització "l'obligada reu-
bicació del festival –que s'ha-
via de celebrar a Escalarre (Valls 
d'Àneu)– no ha estat ben acollida 
pel públic". L'alt nombre de de-
volucions d'abonaments que es va 
produir en comunicar la reubica-
ció va suposar un "duríssim cop" 
i els organitzadors asseguren que 
el ritme de venda d'entrades per al 
nou emplaçament indica que "no 
seria possible assolir la quanti-
tat mínima requerida per oferir 
l'experiència que des de sempre 
havíem somiat".

L'organització ha agraït "molt 
especialment" la feina feta per 
l'equip del Circuit de Barcelona-Ca-
talunya, que "ha fet tot l'humana-
ment possible per adaptar els 
seus espais a un festival inicial-
ment dissenyat per a ocupar tot 
una vall del Pirineu". 

El Doctor Music 
cancel·la el  
festival al Circuit

BAIX VALLÈS. Aquests dies, 377 
alumnes dels instituts baixva-
llesans s'estan examinant a les 
proves d'accés a la universitat 
(PAU), també conegudes com a 
selectivitat. Concretament, els 
exàmens estaven previstos per 
als dies 12, 13 i 14 de juny, és a 
dir, de dimecres a divendres.

La gran majoria dels alumnes 
són dels centres molletans, con-
cretament 244: 84 de l'escola 
Sant Gervasi, 55 de l'INS Vicenç 
Plantada, 50 de l'INS Gallecs, 31 
de l'INS Mollet i 24 de l'INS Aigua-

viva. Pel que fa a la resta, se'n pre-
senten 35 de l'INS Alba del Vallès 
(Sant Fost de Campsentelles), 30 

de l'INS Vinyes Velles (Montor-
nès), 24 de l'INS Montmeló, 23 de 
l'INS Torre de Malla (Parets) i 21 
de l'INS Marina (la Llagosta).

En total, enguany fan la selectivi-
tat 32 alumnes dels centres baixva-
llesans menys dels que la van fer el 
juny del 2018, i la diferència més 
destacada la marca l'INS Torre de 
Malla amb 24 alumnes menys que 
faran la selectivitat, seguit del Ga-
llecs (11 menys), l'Alba del Vallès 
(9 menys) i el Vicenç Plantada (7 
menys). D'altra banda, només l'es-
cola Sant Gervasi (15 més), l'INS 
Aiguaviva (4 més), l'INS Marina (2 
més) i l'INS Mollet (1 més) presen-
ten aquest juny més estudiants a 
les PAU que el 2018. 

EDUCACIÓ  EN TOTAL S'HAN PRESENTAT 32 ESTUDIANTS MENYS A LA SELECTIVITAT QUE EL 2018

Més de 375 alumnes del Baix 
Vallès es presenten a les PAU

Mollet és el municipi del
Baix Vallès que aporta més 

alumnes a la selectivitat,
amb un total de 244

Els exàmens van arrencar dimecres i acaben aquest divendres
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Especialistes en accidents de trànsit
Dret hipotecari i cessions de crèdit 
Divorcis - Desnonaments 
Llei 2ª oportunitat - Pensions d’invalidesa

Av. Burgos, 29 1ª planta 
Mollet  del Vallès

Tel. 93 570 73 09 
www.bufetespanol.com

BUFET ESPAÑOL MOREDA
ADVOCATS

è

Iker Cabezuelo
Advocat

icabezuelo@cgcabogados.net

Actes que suposen 
l’acceptació tàcita 
de l’herència
L’acceptació d’herència pot fer-se de 
forma EXPRESSA o TÀCITA.

1. L’ACCEPTACIÓ EXPRESSA és la que 
es fa en document públic o privat. L’he-
reu manifesta que accepta l’herència.

2. L’ACCEPTACIÓ TÀCITA, en canvi, 
s’entén produïda quan l’hereu realitza 
actes que suposen la voluntat d’accep-
tar o els executa en la seva qualitat 
d’hereu.

La gran conseqüència d’això, és que 
l’hereu en acceptar “l’herència” sola-
ment accepta els drets i béns del di-
funt si no també ELS DEUTES d’aquest, 
responent personalment amb el seu 
patrimoni.

Veiem alguns supòsits en els quals els 
Tribunals conclouen que aquests ac-
tes realitzats per l’hereu representen, 
d’alguna manera, que està acceptant 
l’herència:

1. El cobrament de crèdits hereditaris.

2. La impugnació de la validesa del tes-
tament de la causant, en el qual exclo-
ïa al demandant de l’herència.

3. La direcció del negoci que havia es-
tat del difunt.

4. Altres actes que poden suposar l’ac-
ceptació tàcita de l’herència, recollits 
en sentències més antigues: venda de 
béns hereditaris (STS 6/06/1920); ator-
gament d’escriptura d’apoderament 
(STS 23/04/1928); interposar reclama-
cions o demanda (STS 13/03/1952); fer 
gestions sobre béns hereditaris (STS 
23/05/1955); pagament amb béns he-
reditaris d’un deute de l’herència (STS 
16/06/1961), etc..

CONSULTORI

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

HA COMPRAT BROFER, ESPECIALISTA EN DIFUSORS D'AIRE

Nova adquisició italiana de 
la paretana Soler & Palau
PARETS. L'empresa Soler & Palau 
Ventilation Group (S&P), amb seu 
al polígon industrial Llevant de 
Parets i especialitzada en ventila-
ció industrial, ha adquirit la com-
panyia italiana Brofer, del mateix 
sector però centrada en difusors 
d'aire, segons ha publicat Expan-

sión. D'aquesta manera, el grup 
industrial paretà creix a Itàlia, on 
ja disposa d'una planta a Cuggio-
no (Milà).

D'altra banda, S&P va superar 
l'any passat els 700 milions d'eu-
ros i es proposa arribar als 800 
milions el 2020. 

BAIX VALLÈS. La Intersindical-CSC 
va presentar dijous a Granollers la 
Unió Territorial del Vallès Oriental, 
una organització constituïda fa tres 
mesos a la comarca i que a escala 
catalana es troba en plena expan-
sió. “Estem intentant introduir 
la Intersindical a tots els centres 
de treball del Vallès Oriental on 
sigui possible”, explicava Dani Ro-
drigo, portaveu de la Unió Territo-
rial del Vallès Oriental, qui confir-
mava que l’organització treballarà 
per obrir un local a Granollers.

La delegació va repassar l’acció 
sindical duta a terme aquests pri-
mers mesos i destacava que des del 
març ha aconseguit representació 
en diverses empreses del Vallès 
Oriental. A més, també va valorar 
l’organització de mobilitzacions 

com la del Primer de Maig a Mollet 
juntament amb la CNT, o la vaga i 
mobilitzacions del 21 de febrer.

Sergi Perelló, portaveu del se-
cretariat nacional, apuntava que 
el sindicalisme de la Intersindi-
cal-CSC es fa per “defensar els tre-
balladors sense perdre un llen-
çol a cada bugada; sense perdre 
drets a cada reforma laboral”, 
i defensava que “el sindicalisme 
ha d’estar arrelat al país”. “Quan 
s’ha de negociar un conveni de 
sector o provincial sempre és 
millor fer-ho des del context 
social i econòmic de cada àrea”, 
deia Perelló. “Si aquí el cost de la 
vida és més car, és lògic que les 
condicions dels convenis o el sa-
lari mínim, per exemple, s’adap-
tin a aquesta realitat”.  x.l.

ECONOMIA  LA DELEGACIÓ ES VA CONSTITUIR FA TRES MESOS

La Intersindical presenta la 
unió territorial a la comarca

x.l.

A GRANOLLERS El grup impulsor de la delegació vallesana de la Intersindical

MOLLET. L'Associació de Dones i 
Homes Emprenedors de Catalunya 
Segle XXI (ADHEC) és una de les 
quatre associacions d'autònoms 
que participarà divendres de la 
setmana vinent en la Comissió 
d’Estudi de Treball Autònom al 
Parlament de Catalunya. El presi-
dent de l'entitat, Lluis Farré, afir-
ma que hi aniran per fer diverses 
demandes pel que fa als sectors del 
transport, del comerç i de serveis.

Sobre aquest darrer àmbit, se 
centra en l'IVA de les perruqueri-

es, perquè "baixin del 21% al 
10%". També reclamen que per-
ruqueries i altres comerços que 
posen música de fons en els seus 
establiments no hagin de pagar 
cap quota a l'SGAE per fer-ho.

Conveni amb el Banc Sabadell
D'altra banda, dimecres al matí 
l'ADHEC i el Banc Sabadell signa-
ven un conveni de col·laboració pel 
qual els associats de l'entitat d'au-
tònoms estaran informats de totes 
les ofertes de l'entitat bancària. 

L'ASSOCIACIÓ VOL BAIXAR L'IVA DE LES PERRUQUERIES

Les demandes de l'ADHEC 
arribaran al Parlament

aDHec

SIGNATURA Responables de l'ADHEC i del Banc Sabadell
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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
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Classificats PER ANUNCIAR-TE EN AQUESTA SECCIÓ: PUBLICITAT@DIARISOM.CAT

IMMOBILIÀRIA

COMPRA

PISO PLANTA BAJA 
100 M2 EN MONT-
MELÓ. ZONA DE LA 
QUITANA- CEN-
TRO. 4 habitaciones 
(3 de ellas dobles 
y 1 individual), co-
cina con salida a 

gran patio lavadero, 
y otro patio sali-
da por habitación 
individual, baño 
con plato de du-
cha. Terraza 25m2 
aprox. con toldo. 
Cert. energ.: E. 
Ref. EV11139.   PVP: 
165.000 euros. Tel. 
93 572 30 73.

LLOGUER

SENYORA CATA-
LANA NECESSITA 
HAB. En lloguer a 
casa de matrimoni 
de jubilats. Ajuda a 
la cuina i compa-
nyia. Vallès Orien-
tal o Maresme. Tel. 
678 350 973.

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

SEÑORA CATALA-
NA NECESITA HAB. 
En alquiler en casa 
de matrimonio de 
jubilados. Ayuda en 
la cocina y compa-
ñía. Vallès Oriental 
o Maresme. Tel. 678 
350 973.

TREBALL

DEMANDA

PIZZERÍA LA SOLE 
BUSCA REPARTI-
DOR. Con licencia 
de moto. De miér-
coles a domingo 
de 20 a 24 h. Tel. 
654 082 336. Cal-

des de Montbui 19, 
local 3.

OFERTA

S’OFEREIX AU-
TÒNOMA PER 
PORTAR COMP-
TABILITATS/FIS-
CAL/IMPOSTOS, a 
pimes i autònoms. 
Tel. 651 04 00 07.

RELAX

ANA NUEVA EN 
MOLLET Y AMI-
GA. Besucona, sí a 
todo, masajes eró-
ticos, besos pro-
fundos con lengua, 
lluvia dorada, grie-
go, abrazos y cari-
cias… Teléfono 634 
62 38 14.

CHICA PARTICU-
LAR Y FIESTERA. 
Madurita, 50 años, 

gordita y cariñosa. 
150 de pecho natu-
ral, soy guapa, me 

gustan los besos 
con lengua, francés 
natural y hago todo 

tipo de servicios. 
Teléfono 698 233 
361. Susi.

SE PRECISA 
CAMARER@
INTERESADOS ENTREGAR  

CURRICULUM VITAE A:
hola@restaurantlespruneres.com

o en Calle la Pau, 48
08100 Mollet del Vallès (BCN)

Escola d'Idiomes  
de Mollet necessita

PROFESSOR/A DE FRANCÈS  
AMB NIVELL AVANÇAT

Interessats truqueu al 
               686 533 572

ES BUSCA PARELLA PER 
REALITZAR TASQUES DE 

VIGILANTS I CUIDADORS D'UNA 
FINCA A PROP DE BERGA

Interessats preguntar per Montserrat

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

Molletauto regala un cap de
setmana d'hotel, amb cotxe inclòs
El concessionari d'Opel de la ciutat de Mollet, 
Molletauto, va lliurar el passat dimarts 11 de 
juny els premis del sorteig del Mollet és Fira, 
que consisteixen en un cap de setmana d'ho-
tel per a dues persones –a escollir entre un 
munt d'opcions de Catalunya i fora– i un vehi-
cle Opel Grandland X per utilitzar aquell cap 
de setmana. L'afortunada va ser Loli Velasco 
(a la imatge) i va recollir els premis a la ma-
teixa seu de Molletauto. En el sorteig hi van 

poder participar totes les persones que van 
passar per l'estand de Molletauto els passats 
1 i 2 de juny al Mollet és Fira.

Pel que fa al vehicle, el nou Grandland X és 
un totterreny amb esperit viatger i transmet 
passió per l'aventura. D'altra banda, la posi-
ció elevada dels seients ofereix una relaxant 
visibilitat. I també destaca el confort dels se-
ients ergonòmics d'aquest vehicle que té una 
imatge musculosa.

MOLLETAUTO
Avinguda Burgos, 71. Mollet. Tel. 93 570 44 88

www.molletauto.es / molletauto@molletauto.es
L’APARADOR

DE LA SETMANA
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OPINIÓ

Promou:

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

SOMCONTRAPUNT SCCL 
forma part del grup 
empresarial cooperatiu:

Rambla Pompeu Fabra, 32 
08100 Mollet del Vallès · T- 93 570 52 59
redaccio@diarisom.cat

Editora fundada l’any 2001

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) 

economia
social
aracoop

Gerència Sílvia Vinyeta silvia.vinyeta@diarisom.cat Conseller Delegat Ramon Torrents ramon.torrents@diarisom.cat Direcció Laura Ortiz laura.ortiz@diarisom.cat 
Departament Comercial publicitat@diarisom.cat Redacció Albert Alexandre Martín albert.alexandre@diarisom.cat, Sergio Carrillo sergio.carrillo@diarisom.cat, 
Nil Artiaga esports@diarisom.cat Disseny Gràfic David Olivella disseny2@diarisom.cat Fotografia Víctor León, Ona Cervera, Marc García, Olga Gutiérrez, Marc Barrio 
Administració administracio@diarisom.cat Impressió CRE-A Impresiones de Cataluña SL Distribució Nous Sistemes de Distribució Dipòsit legal B-22583-2001 
ISSN: 1579-4148 Tancament de l’edició 21.50 h del 13 de juny

sommollet.cat somparets.cat somlallagosta.cat sommontornes.cat sommartorelles.cat

Dissabte els Ajuntaments celebraran els plens per investir els alcaldes i 
alcaldesses que, acompanyats dels seus governs respectius –siguin monocolors 
o de coalició–, hauran de guiar les polítiques municipals en els propers quatre 
anys. Abans, però, s'han celebrat els plenaris de comiat, aquells en què els  
càrrecs electes que no repetiran en l'imminent mandat que ha de començar 
diuen adéu. I és en alguns d'aquests discursos de comiat on es deixen  
entreveure moltes de les febleses de la política actual que expulsa persones 
que no dubten en mostrar la seva decepció per una part de l'acció política que 
ningú mai els havia explicat. Govern i oposició tenen papers diferents: el primer 
gestiona i pren decisions i la segona fiscalitza aquesta acció. Amb tot, la  
relació entre uns i altres en molts ajuntaments és d'un enfrontament continu, 
quan, en el fons tots haurien de treballar amb un mateix objectiu: el bé comú de 
la ciutadania. Seria molt més sa i constructiu que aquesta relació entre govern i 
oposició es basés en la transparència i la honestedat i, sobretot, en el respecte, 
un valor que hauria de ser intrínsec a l'acció política. 

VALORS EN L'ACCIÓ POLÍTICA
Editorial

Bústia
Comiat, si més no per un temps

Ja fa temps que hi donava voltes i he arribat 
a la conclusió que el millor per mi es deixar 
la política, si més no per un temps.Ha estat 
una decisió difícil i dura, circumstàncies i 
moments viscuts al llarg d’aquest últim 
mandat m’han fet reflexionar sobre el meu 
paper com a polític a Sant Fost.

Mai he tingut pretensions polítiques més 
enllà de l’àmbit del meu poble, de fet, no 
m’ha interessat gaire la política en termes 
generals, cosa que considero un punt feble.
He format part d’Independents Units per 
Sant Fost tots aquests anys, un grup inde-

pendent, municipalista i plural, del qual em 
sento orgullós d’haver-ne format part. Però 
ha estat difícil assimilar aquesta pluralitat 
dins un marc social que, arrel del procés 
d’independència, ens ha exigit molt als po-
lítics dels municipis, han estat 2 anys molt 
difícils per a mi.
Des de l’equip de govern i juntament amb 
els meus companys s’han fet moltes coses i 
crec que el poble ha canviat molt, per a bé, 
però tot i així em quedo amb un sabor agre-
dolç perquè no m’han agradat les formes 
que tenim de fer política, jo el primer! Re-
trets, menyspreus, insults, mentides. Així no 
hauríem de fer política. Cal que aprenguem 

El balanç del mandat és positiu.
 Me'n vaig satisfet amb l'esforç

realitzat encara que una mica
 menys amb el resultat obtingut 

n primer lloc donar-li les gràcies 
a la corporació municipal. Tot el 
personal de la institució amb el 
qual m'he relacionat m'ha tractat 
de manera exquisida.

En segon lloc, m'agradaria donar-los les 
gràcies a tots i a totes les ciutadanes de Mo-
llet que han participat del ple municipal. 
A vegades ha estat avorrit i interminable, 
però altres vegades ha tingut el seu què.

He participat de la política des de dins. 
He vist enfrontaments. He vist nervis, ten-
sió, mirades desafiants, traïcions i alguna 
que una altra rialleta amb sorna.

També he vist treball en equip i suports 
entre diferents partits amb l'objectiu de 
tirar endavant propostes positives per a la 
nostra ciutat i la seva gent. 

No diré que tot és fantàstic i meravellós, 
perquè no ho és. He vist i patit el millor i 
el pitjor de moltes persones, però què hi 
farem, per això ens presentem com a por-
taveus de la gent. "Si no t'interessa, no t'hi 
fiquis", em diuen alguns.

Malgrat tot, el balanç és positiu, no em 
puc queixar. Me'n vaig satisfet amb l'esforç 
realitzat encara que una mica menys amb 
el resultat obtingut.

Alguns de nosaltres venim del cor de la 
gent corrent i tan sols tenim com a meta 

Tancament i punt i seguit
el millorar les coses i les situacions del dia 
a dia del poble. Crec sincerament, que és 
a l'Ajuntament on s'han d'aplicar les pri-
meres mesures de contenció i de solució a 
tants i tants casos de necessitat. Crec que 
és aquí on s'ha de posar el focus, dedicar 
esforços i destinar recursos.

De què em serveix aparentar i semblar 
el millor partit si després no ho aplico? 
Potser, de vegades, fa falta una mica més 
d'humilitat i posar-se en la pell de l'altre 
per correspondre amb allò que significa el 
càrrec.

En fi, me'n vaig amb el bo i deixo enrere 
el poc dolent. I me'n vaig tranquil perquè 
deixo allà als meus companys que ho faran 
el millor possible, d'això n'estic segur.

Per a mi no és un comiat, sinó un inter-
canvi de papers. Ara la cara visible seran 
tan sols dues persones encara que darrere 
d'ells seguim estant un equip enorme de 
persones.
Moltes gràcies a tots i totes. Un plaer.

Estracte del discurs de comiat de l'exregidor Alberto 
Murillo en el darrer ple del mandat 2015-2019 celebrat el 
passat dimecres 12 de juny.

E

ALBERTO   
MURILLO

 Exregidor de Podem Mollet 

ls catalans i també els llagos-
tencs/es hem anat a votar aquest 
passat 26-M, tant a les eleccions 
europees com a les municipals, 

i si alguna cosa podem destacar d’aquesta 
doble consulta és un seriós advertiment de 
la ciutadania cap a les diferents opcions po-
lítiques: triomfen aquelles opcions que sa-
ben conjugar (dins del seu electorat) l’eix 
nacional amb el quotidià.

Per començar, a les europees, en les files 
independentistes, el President Puigdemont 
surt reforçat com a líder indiscutible en 
aquest sector, rebent el suport d’un mi-
lió de catalans, ara tot depèn de si podrà 
exercir com a eurodiputat, en cas contra-
ri, electoralment s’haurà cremat? En canvi 
JuntsxCat pateix un correctiu en les muni-
cipals, a on hi ha un trasbals de vot cap a 
ERC, formació que comença a ser vista per 
aquest electorat com un partit més bolcat 
en els problemas quotidians. 

Probablement, és hora que JuntsxCat, 
faci una anàlisi i reflexió de perquè és una 
força irrellevant al cinturó vermell, cinturó 
per cert que corria el risc de passar a ser 
taronja, però que només va ser un miratge. 
Aquest cinturó vermell torna a ser el gran 
protagonista de la jornada electoral, els 
bastions socialistes obtenen victòries es-
tratosfèriques, Santa Coloma, l’Hospitalet o 
Sant Boi, són els principals exemples d’una 
manera de fer política que agrada, dones 
com Parlon, Marín o Moret que trepitgen 
carrer durant els quatre anys i no només 
els darrers mesos i a correcuita.

Per una altra banda, els comuns han se-

Què ha passat? Com hem votat?
guit en els seus tradicionals alts i baixos de 
resultats i en aquesta ocasió ha sigut per 
deixar-se gran part del vot, o bé en l’abs-
tenció, o cap a socialistes o Esquerra. De fet 
aquest desgast, queda amagat pel resultat 
d’Ada Colau a Barcelona, que si bé no és bo, 
li permet tenir moltes opcions de governar.

Finalment, Catalunya ha dit no als tres 
partits de dreta, fent que entre tots ells 
sumin escassos suports, quedant fins i tot 
fora de molts consistoris.

Si ens centrem en la Llagosta, ha seguit el 
patró de l’àrea metropolitana: un PSC en-
fortit amb un resultat de caire sideral; una 
ERC que segueix la seva lenta, però cons-
tant progressió en aquests municipis –ei-
xamplen base?–;  comuns i Ciutadans que 
s’enfonsen davant el cicló socialista, però 
que aconsegueixen mantenir representa-
ció, i JuntsxCat i PP que també en la línia de 
la resta de consistoris de la zona passen a 
ser extraparlamentaris.

I que ens depara el futur més proper? Se-
gurament unes eleccions al Parlament de 
Catalunya, a on no seria una quimera que 
els socialistes i Esquerra es disputessin 
la victoria, mentre que JuntsxCat i Ciuta-
dans s’enfonsessin i passessin a ser sim-
ples espectadors de les aliances de poder. 
No és gens descartable, un nou tripartit a 
la Generalitat d’aquí a uns mesos, i aques-
ta podria ser la gran sort de l’antic espai 
convergent, un nou tripartit, a on, de ben 
segur, cada partit aniria amb una partitura 
diferent i a quina més estrident, fent que de 
nou pogués emergir JuntsxCat amb tota la 
força que tradicionalment ha tingut. 

Però, no estarem superant la tradicional 
cotilla dels partits i dels eixos esquerra/
dreta? En breu, un nou episodi amb unes 
eleccions al Parlament, que es neguen per 
activa i per passiva, però que sens dubte, 
tindrem no més enllà de la tardor.

E

ANTONI   
ARENAS

 Junts x Catalunya-la Llagosta
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En la Verbena de San Juan se unen los dos 
VostraVites en UNO, trasladamos todo el equipo 
VostraVite La Llagosta a Santa Perpètua, para hacer 
de la Noche de San Juan, UNA NOCHE MÁGICA 
Y LLENA DE DIVERSIÓN

Pica Pica cada 4 personas
- Surtido de Patés VostraVite con Mermelada de Frambuesa y Tostaditas
- Tabla de Jamón Ibérico y Queso Manchego con Pan con Tomate
- Bravonas VostraVite con All i Oli y Romesco

Segundo a elegir (uno por persona)
- Parrillada de Carne con Fritas y Padrón (Churrasco, Butifarra y Muslo  de Pollo)
- Entrecotte de Ternera a La Brasa con Fritas y Padrón
- Bacalao a la Llauna con Mongetes de Santa Pau
- Hamburguesa Completa con Tomate, Lechuga, Beicon, Huevo, Cebolla   
 Crujiente y Fritas

Para Terminar...
- Sorbete de Limón al Cava
- Surtido de Cocas de San Juan 29,90€ /pers.

El precio incluye una bebida, pan y copa de cava

15€

Y para los más 
peques!!! 
Nuggets de Pollo con Fritas, 
Hamburguesa con Queso y 
Fritas, Butifarra a la Brasa 
con Patatas a elegir y de 
postre Peter Pan VostraVite 
(Helado de Vainilla con 
Lacasitos y Chocolate 
Caliente)

 1 Bebida incluida

/pers.

Pica Pica cada 4 personas
- Surtido de Patés VostraVite con Mermelada  
 de Frambuesa y Tostaditas
- Croquetas de Cocido con Pimiento Asado
- Bravonas VostraVite con All i Oli y Romesco

Segundo a elegir (uno por persona)
- Entraña de Ternera con Fritas y Padrón
- Lubina a la Brasa con Trigueros y Romesco
- Hamburguesa La Parrilla con Beicon, 
 Cheedar, Cebolla Crujiente y Fritas

Para Terminar...
- Sorbete de Limón al Cava
- Surtido de Cocas de San Juan

24,90€
El precio incluye una bebida, pan y copa de cava

/pers.

MENÚ 1

MENÚ 2

acció política és una de les 
millors eines que tenim per 
dignificar les condicions de 
vida i fer-la plena, estimada, 
humana. La política municipal 

permet fer-ho en el poble, amb el poble 
i per al poble. Tanmateix, en desenvolu-
par-se en un territori proper i amb unes 
persones properes té, quasi per definició, 
dos contratemps singulars: els persona-
lismes i la confusió del marc de treball. 
Allò intrínsec de la política municipal és 
la proximitat de les persones i del terri-
tori.

Si això és així, a l’hora d’atorgar l’Alcal-
dia, es poden deixar de banda els resul-
tats concrets de l’expressió de la voluntat 
de la ciutadania? O, es pot promoure un 
govern que oblidi la voluntat d’una terce-
ra part dels nostres conciutadans? 

Penso que, sempre que sigui factible, 
aquella proposta que ha tingut la més 
alta expressió de suport popular cal que 
ostenti la presidència del govern munici-
pal. Ben mirat, amb la presència i contri-
bució, on i com s’acordi, d’altres entitats 
polítiques que, a partir del diàleg i de la 
coincidència, conflueixin en la voluntat 

L'
VIA MOLLETANA

Humanitòleg i gestor cultural
ORIOL FORTPer compartir

a treballar transversalment i constructiva.
Vull aprofitar per demanar disculpes a 

totes aquelles persones a qui hagi pogut de-
cebre. He intentat fer les coses el millor pos-
sible. Als meus companys de partit, gràcies 
per suportar les meves “nèures”. Ha estat un 
viatge prou interessant, m’emporto grans 
moments i grans amics. En algunes ocasions 
hem anat cadascú per la seva banda, és difícil 
treballar de forma transversal però crec que 
s’hauria de fer l’esforç per aconseguir-ho.

M’hagués agradat acomiadar-me en l’últim 
ple ordinari, però sembla que no ha pogut 
ser… No pretenia un final festiu, ni confetis, 
ni res extraordinari, però tampoc m’esperava 
aquesta indiferència. Bé, si més no, crec que 
no m’ho mereixia. Imagino que la campanya 
electoral us ha ocupat molt el vostre temps.
Només us demano una cosa: no em poseu en 
el bàndol enemic. Sóc simplement un excom-
pany amb algunes discrepàncies, res més.

 marc muñarch / Exregidor 
d'Independents Units per Sant Fost

 sant fost de campsentelles

Per a en Jaume
La pèrdua del meu estimat amic, en Jaume 
Rifà, el prop passat 04 de juny,  m’ha dei-
xat molt trasbalsat, no puc imaginar-me un 
Sant Fost històric cultural sense ell, jo podria 
parlar d’ell moltes hores seguides i sempre 
em deixaria alguna cosa al tinter, ell era un 
home honest i que per sobre de totes les se-
ves virtuts, que n’eren moltes, era un amant 
del seu petit poble, Sant Fost, i ens ho deixa 

palès, amb tots els seus llibres escrits, era un 
home, nascut al poble i per el poble, com jo 
no he conegut mai cap,  ha estat un camí a se-
guir, per molts de nosaltres, el nostre poble 
per un referent immens molt estimat i difícil 
de oblidar.
I ara que se’n va / sento dintre les venes /
un fred penetrant i cruel / com si m’entres-
sin les penes / embolicades amb gel / i amb 
el bategar del cor exaltat, i la veu tallada /
jo li vull dedicar-li  un petit poema de comiat.

Camí vell de penya dura / que fa temps et 
vaig seguir cada graó / és per bona ventura /
que hi passin cap al tard els pastors.

Encara hom veu entre les romegueres / i els 
rebrots molls del romaní / el girar fidel de 
les antigues roderes / per mostrar que has 
estat per mi / un bon camí amorós.

Bé n’has patit de xàfecs i d’agravis / camí 
rebel de marges desiguals / la teva pedra té 
la senyal dels avis / i la força dels semals.

Com diré l’encís d’aquest pas / quan pel vol 
del camí no hi ha atzavares / i plauen les 
randes i les sedes clares / i amb el pas és va 
eixamplant l’amistat. 

Jo sóc home afortunat / no sóc ric, ni tinc la 
lluna / però m’acompanyarà  sempre la teva 
amistat / i ja ho tinc tot, i tot amb una. 
Per sempre més Jaume, el teu amic Toni Pi-
nyero. 

 toni pinyero / sant fost

de cooperar en el treball per a la ciutat i 
els ciutadans; encara més si això compor-
ta revulsius vivificants.

Es tracta, doncs, d’afavorir la pluralitat 
per anar «a favor de», i no pas de pro-
moure la pluralitat per anar «en contra 
de». Només una discordança objectiva i 
essencial en polítiques per al poble mo-
lletà hauria d’impossibilitar les confluèn-
cies àmplies. No pas les definicions que 
ja tenen el seu espai institucional especí-
fic, ni aspectes de tipus personal que en 
el servei al poble cal que es dissolguin, si 
cal, com el sucre en l’aigua.

Les forces de progrés i benestar, han 
de complaure’s en l’exhibició de les di-
vergències «extra-molletanes» com a 
impediment per al treball cooperatiu? O 
han de mostrar-se enraonadores i res-
pectuoses amb la voluntat lliure dels nos-
tres convilatans, que inclou la diversitat 
constructiva?

Espero, amb inquietud, que dissabte el 
conjunt dels nostres representants, enra-
onadors i respectuosos, atorgui l’Alcaldia 
al candidat del partit clarament guanya-
dor i, ensems, li requereixi, per Mollet, 
diàleg i col·laboració estrets i determi-
nants. 

Obrim la via molletana!
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ESPORTS
Miquel Luque accedeix al Campionat del Món
El nedador paretà Miquel Luque s'ha classificat per al Campionat del 
Món Paralímpic. Luque ho ha aconseguit gràcies a la marca mínima 
necessària per classificar-se, que va obtenir a l'Open Internacional 
de Berlín la setmana passada. El campionat del món es disputarà a 
Londres entre els dies 9 i 15 de setembre.

El CEM El Turó de la Llagosta organitza, en el 
marc de la celebració del seu 15è aniversari, 
una marxa nòrdica oberta a tota la població. 
La marxa se celebrarà aquest divendres de 
20.30 a 23 h del vespre.

Marxa nòrdica al CEM El Turó

MOLLET. El CF Mollet UE ha certi-
ficat el retorn a Primera Catala-
na un any després. Després del 
descens al final de la temporada 
2017-2018, els rojos tenien molt 
clar que l’objectiu d’enguany era 
“tornar l’equip a la categoria 
que es mereix”, tal com afirmava 
l’entrenador, Jordi Gallardo. 

El conjunt molletà ha assolit la 
meta amb una segona volta extra-
ordinària, on han encadenat fins a 
vuit victòries seguides, i amb una 
fase d’ascens on no ha encaixat 
cap gol: 0-1 i 4-0.

El camp municipal Germans 
Gonzalvo es va omplir el dissabte 
per donar suport a l’equip en el 
retorn a Primera Catalana. La tri-
buna i els voltants del terreny de 
joc eren plens a vessar.

Superioritat clara dels rojos
El Mollet va ser molt superior a 
l’Artesa de Segre en el partit de 
tornada dels play-offs. Va dominar 
el joc, es va mostrar més intens, es 
va anticipar més vegades en les 
pilotes dividides i va guanyar en 
els duels individuals. A més, les 
múltiples ocasions clares que va 
tenir podrien haver ampliat un re-
sultat que ja va ser molt clar.

Els rojos van sortir molt concen-
trats i es van avançar en el mar-
cador només començar: al minut 

víctor león

FUTBOL | Segona Catalana  ELS MOLLETANS VAN DERROTAR L'ARTESA DE SEGRE EL DISSABTE AL GERMANS GONZALVO (4-0) I VAN CERTIFICAR L'ASCENS DESITJAT

2, Miguel López va fer una centra-
da des de la banda dreta que va 
desviar un defensor de l’Artesa a 
l’interior de la porteria. I, poste-
riorment, al 23, arribaria el 2-0: 
Oriol Serra rematava tot sol una 
centrada a pilota parada, una al-
tra vegada des del cantó dret, per 
encarrilar l’eliminatòria.

L'Artesa es va quedar amb deu
El conjunt lleidatà evidenciava 
greus carències defensives; i la 
situació encara se li va complicar 
més quan un dels seus futbolistes, 

Sergi Galceran, va ser expulsat per 
doble targeta groga al minut 38, 
després d’una dura entrada sobre 
un central del Mollet en la sortida 
de pilota.

Els homes de Jordi Gallardo 
van poder fer el tercer abans del 
descans, amb una ocasió que va 
acabar amb la pilota al pal. Per la 
seva part, l’Artesa només va tenir 
una oportunitat de cert perill a la 
primera meitat: Ibrahim Sylla va 
rebre una perillosa pilota a l’in-
terior de l’àrea però va rematar 
massa fluix a porteria.

El CF Mollet UE també va sortir 
amb molt ritme a la segona part: 
només treure de mig camp, els 
rojos van intentar sorprendre el 
porter visitant amb un llançament 
des del cercle central, però la pilo-
ta va sortir lleugerament desvia-
da. I, després de diverses ocasions 
de color vermell, el 3-0 arribaria 
al minut 64 de partit, obra de Ra-
mon Fernández.

El 4-0 el va fer Oriol Serra, reco-
llint un refús del porter de l’Artesa 
que li havia aturat un penal a Da-
vid Castro.  nil artiaga

JORDI GALLARDO  Els jugadors van mantejar l'entrenador que no continuarà al club molletà, ja que ha estat cessat

El CF Mollet UE torna a ser equip de 
Primera Catalana un any després

Decisió inesperada

Tot i la bona temporada del CF Mollet 
UE, culminada amb l’ascens a Primera 
Catalana com a clausura perfecta de 
l’any, la directiva del club ha decidit 
rescindir el contracte del seu entrena-
dor, Jordi Gallardo. L’entitat ha emès 
un comunicat en el qual assegura que 
ha estat “un acord mutu” entre les 
dues parts. No obstant això, el tècnic 
barceloní, ho desmenteix i assegura 
que ell volia seguir i que ara mateix 
està “enfonsat” per aquesta decisió 
“fulminant” que no s’esperava: “Em 
sento enganyat i traït pel club. Vaig 
ser citat per una suposada renovació 
que havia estat pactada un mes en-
rere, però a la reunió em van dir que 
no comptaven amb mi”, explica Jordi 
Gallardo. El que més li sorprèn és que 
des de la junta directiva li van comuni-
car que el 80% dels jugadors no volien 
que continués dirigint l’equip: “Això 
és mentida. Poso les mans al foc pels 
meus jugadors, ja que el vestidor ha 
estat una família durant tota la tem-
porada”. Aquest és el motiu principal 
de la no renovació que segons Ga-
llardo li van explicar des de la direc-
tiva del club molletà. “És lamentable 
que s’utilitzin els jugadors d’aquesta 
manera. No s'ho mereixen”, afegeix 
l'entrenador. Pel que fa a la directiva 
del club molletà, dilluns atendrà els 
mitjans de comunicació per donar la 
seva versió dels fets.

JORDI GALLARDO, 
CESSAT DE FORMA 
'FULMINANT'
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HANDBOL  ES VA FUNDAR EL 2017 I COMPTA AMB 64 FITXES

200 persones a la festa del CH Montornès
Fins a 200 persones van assistir dissabte passat a la festa de final de  
temporada del Club Handbol Montornès, que es va celebrar al Sorralet. Els 
assistents van poder gaudir de jocs, es va jugar un partit entre la Junta i 
pares i mares dels jugadors, i es va fer un reconeixement als prebenjamins 
que han aconseguit el primer trofeu en la curta història del club, fundat 
l'any 2017. El CHM compta amb 64 fitxes, 25 de les quals són femenines.

cH montornès

MONTMELÓ. El Circuit de Barcelo-
na-Catalunya acollirà des d'aquest 
divendres fins diumenge el Gran 
Premi de MotoGP. Des del Circuit 
esperen que les xifres d’assis-
tència durant aquests dies siguin 
semblants a les de l’any anterior: 
unes 90.000 persones el dia de 
la cursa i 150.000 en els tres dies 
de competició. Diumenge a les 
14 h se celebrarà la cursa. Abans, 
correran Moto3 (11 h) i Moto2 
(12.20 h).

La Porxada acull la presentació
El Gran Premi de Catalunya es va 
presentar el dimecres al vespre 
a la plaça de la Porxada de Gra-
nollers. L'acte va comptar amb la 
presència dels pilots del Mundial 
Aleix i Pol Espargaró, Tito Rabat i 
Álex Rins. A més, també van assis-
tir el pilot de Moto2 Xavi Vierge, i 
els de Moto3 Albert Arenas, Alon-
so López i Sergio Garcia. Tots ells 
van procedir a  firmar autògrafs 
en acabar l'esdeveniment.

D'altra banda, també va assistir 
el president del Circuit de Barce-
lona-Catalunya, Vicenç Aguilera, 
qui va agrair la presència dels 
pilots catalans a la Porxada; i va 
recordar que Granollers és "l'únic 
lloc del món on hi ha dos ger-
mans que competeixen a la Mo-
toGP". "És un motiu d'orgull i ho 

nil artiaga

MOTOR | MotoGP  MARC MÁRQUEZ ARRIBA COM A LÍDER INDISCUTIBLE DEL MUNDIAL 

hem de gaudir", afegia Aguilera.
Sobre el Circuit, va destacar 

que  "és una instal·lació modè-
lica, que acull tres campionats 
del món: Fórmula 1, MotoGP i 
Rallycross".

Jorge Lorenzo, últim guanyador
El pilot mallorquí de Repsol Jorge 
Lorenzo va ser el guanyador de 
l’edició de l’any passat. De fet, s’ha 
emportat sis vegades el triomf del 
Circuit de Montmeló, per darrere 
de Valentino Rossi, que en suma 
deu. Lorenzo, enguany, és 14è al 
Mundial, amb només 19 punts.

Per la seva banda, el pilot català 
Marc Márquez arriba com a líder 

indiscutible del Mundial, amb un 
total de 115 punts, després de tres 
victòries –en el Gran Premi d’Ar-
gentina, en el d’Espanya i en el de 
França– i dues segones posicions 
–En el primer GP de la temporada, 
a Qatar; i en l’últim, a Itàlia–. 

Diferents activitats per al públic
El Circuit proposa una sèrie d’acti-
vitats per al públic que vulgui as-
sistir en els tres dies de Gran Pre-
mi. Per una banda, el divendres de 
16.45 a les 18.15 h s’organitza una 
visita al Pit Lane. 
D’altra banda, el dissabte torna la 
Volta GP, un esdeveniment en el 
qual fins a 500 motoristes podran 
realitzar dues voltes al traçat, mit-
jançant una inscripció a la pàgina 
web del RACC.

El Circuit també habilitarà la 
zona Monster, una zona de rela-
xació. Per la seva banda, la Family 
Village acollirà música en directe, 
food trucks i una zona infantil amb 
castells inflables, llits elàstics i 
múltiples tallers.  nil artiaga

PRESENTACIÓ  La Porxada de Granollers va acollir la presentació del GP

El Circuit preveu unes 
150.000 persones al MotoGP

HOQUEI  NECESSITAVEN UN EMPAT PER CERTIFICAR L'ASCENS

L'Hoquei Mollet femení puja a Primera
L'equip sènior femení del Mollet Hoquei Club va certificar l'ascens a 
Primera Catalana. Les molletanes ho van assolir gràcies a la victòria a la 
pista del Barberà, on fins a 100 persones del Mollet HC es van apropar 
per donar suport a l'equip, que només necessitava un empat per pujar de 
categoria. Sandra va fer doblet (0-1 i 0-2), i Carla va fer el 0-3 definitiu.

Hoquei mollet
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LA LLAGOSTA. El CD la Concòrdia 
continuarà definitivament una 
temporada més a la Segona Divisió 
Nacional. El conjunt de futbol sala 
femení de la Llagosta no ha pogut 
superar els play-offs d’ascens a 
la màxima competició estatal, en 
perdre en el global de l’eliminatò-
ria per 7 a 1 contra el Cidade de As 
Burgas, que el dissabte celebrava 
el seu retorn a Primera Divisió al 
CEM Turó. Les gallegues ja tenien 
coll avall l’eliminatòria gràcies a 
la contundent golejada en el partit 
d’anada: 6 a 0. 

La Concòrdia no va poder re-
muntar aquest resultat tan ad-
vers, tot i que va treure un empat 
en el partit de tornada (1-1), i va 
donar una molt bona imatge da-
vant de la seva afició en l’últim 
partit de la temporada. 

Les noies que entrena Dani 
Mosteiro van gaudir de diverses 
ocasions per marcar més gols, 
però l’única diana llagostenca va 

víctor león

FUTBOL SALA | Segona Nacional  LES VISITANTS VAN FER BO EL RESULTAT DE L'ANADA DE 6-0

La Concòrdia continuarà un 
any més a Segona Divisió

ser obra d’Alba al minut 12. Un 
minut abans, el Cidade de As Bur-
gas havia deixat en no res qualse-
vol aspiració de remuntada de les 
locals amb el 0-1.

Tot i no haver assolit l’ascens, 

la Concòrdia va sortir ben ovaci-
onada del CEM Turó de la Llagos-
ta, després d’haver realitzat una 
temporada històrica, en haver-se 
proclamat campiona de lliga per 
primera vegada.  nil artiaga

BÀSQUET | Primera Catalana  VA PERDRE EL PARTIT DEFINITIU

MOLLET. L’equip sènior femení de 
l’Escola Sant Gervasi no jugarà la 
temporada que ve a Primera Cata-
lana. Les noies que entrena Toni 
Fuentes van certificar el descens 
a Segona el diumenge, amb una 
derrota en el tercer i definitiu par-
tit dels play-out, que es va jugar a 
la pista del Bàsquet Ateneu Mont-
serrat (52-46).  

Va ser un partit molt disputat 
entre ambdós conjunts, tot i que 
petits detalls van fer decantar la 
balança per a les locals, que van 
salvar la categoria.

Les molletanes van començar 
guanyant el primer període, per 

14 a 17. No obstant això, les bar-
celonines van capgirar l’electrònic 
posteriorment i van establir un 
25-21 al descans. 

Al tercer parcial, el Sant Gerva-
si va retallar distàncies fins a un 
esperançador i ajustat 39-38 que 
ho deixava tot obert de cara als úl-
tims deu minuts d’encontre. Al fi-
nal, però, les locals van posar més 
terra pel mig, i un 49 a 43 a falta 
d’un minut per a la fi del matx va 
fer ja impossible la remuntada.

El conjunt que entrena Toni 
Fuentes torna a Segona Catalana 
després de pujar dues categories 
de forma consecutiva.  nil artiaga

El Sant Gervasi femení 
baixa a Segona Catalana

VAN COMPETIR UN TOTAL DE 280 NENS ENTRE 24 EQUIPS

I Torneig de Minibàsquet Fundación Aíto
El pavelló municipal Plana Lledó i el CEM Ca n’Arimon de Mollet van acollir 
el cap de setmana el primer torneig de Minibàsquet de la Fundació Aíto 
García Reneses. Hi van participar uns 280 nens –tot i que la previsió inicial 
era de més de 300–; entre un total de 24 equips en les categories mini i 
premini –entre els 8 i els 11 anys. El Joventut de Badalona va ser el 
guanyador en premini, mentre que el CB Hospitalet ho va ser en mini.

víctor leónACCIÓ DEFENSIVA  Les llagostenques intenten evitar una ocasió del Cidade

El CB la Llagosta 
organitza dissabte 
el torneig Vila
LA LLAGOSTA. El Club Bàsquet la 
Llagosta 2017 celebra aquest 
dissabte (12 h) el 2n Torneig de 
bàsquet Vila de la Llagosta, que es 
disputarà al CEM Turó. El torneig 
engloba les categories cadet i júni-
or, i es jugarà en un sistema trian-
gular de dos grups de tres equips. 
A més, hi haurà un concurs de tri-
ples i un partit d'escola.

Copa Catalunya
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CULTURA

MOLLET. L'any 1989 va néixer 
l'Associació Musical Pau Casals 
(AMPC) amb l'objectiu de "do-
nar a la població de Mollet una 
institució musical activa" que 
proporcionés als joves "la possi-
bilitat d'accedir a una formació 
musical independentment de 
les seves característiques so-
cioeconòmiques". Tres dècades 
després, l'associació va donar per 
començat, el dissabte a La Marine-
ta, la celebració del seu aniversari.
En un acte què va comptar amb 
una breu presentació fotogràfica 
dels anys d'història de la insti-
tució i un diàleg entre diferents 
membres de la banda i persones 
vinculades a la institució, es van 
donar a conèixer quins seran els 
actes que es realitzaran en els 12 
mesos vinents.

Calendari de concerts
Segons van explicar des de la 
banda, el dissabte de la setmana 
vinent es durà a terme a la plaça 
Pau Casals un concert en el qual 
es recuperaran els temes més fa-
mosos de la banda dels últims tres 
anys sota la direcció de Mario Rol-
dán Muñoz. El mes de novembre 
es realitzarà el concert de San-
ta Cecília a Can Gomà i el gener 
l'AMPC intervindrà en el cicle cul-
tural de l'Ajuntament, el Mollet Art 
i Escena, a Can Gomà també. Per 

ampc

1989 L'associació ofereix als joves formació independentment de la renda

Dotze mesos plens d'activitats 
pel 30è aniversari de l'AMPC

MÚSICA  EL PRIMER CONCERT DE LA BANDA SERÀ EL PRÒXIM DISSABTE A LA PLAÇA PAU CASALS

La festa major de Martorelles busca cartell
El divendres 21 a les 15 h acaba el termini per presentar cartell per a la 
festa major de Martorelles. De tècnica lliure, als cartells hi ha de  
constar el següent text: Festa Major Martorelles 7 i 8, 11, 12, 13, 14 i 15 de 
setembre de 2019. A més, cal incloure obligatòriament referències a les 
entitats de Martorelles. El primer premi ascendeix a 1.000 euros. 

últim i per tancar l'apartat de con-
certs del 30è aniversari, l'associa-
ció assenyala que vol "oferir una 
actuació singular en horari de 
tarda-nit" a Can Mulà. Segons ex-
pliquen des de l'AMPC, al concert 
que es durà a terme el maig també 
hi intervindran altres bandes mu-
sicals. "Tenim algunes propos-
tes sobre la taula, hi ha la pos-
sibilitat que siguin la Big Band 
sénior del Taller de Músics o la 
Balkan Paradise Orchestra", as-
senyalen.

Més enllà dels concerts
Durant l'acte de La Marineta tam-
bé es va fer referència a les noves 

samarretes dissenyades per l'as-
sociació per commemorar l'ani-
versari i que es posaran a la venda 
per a tothom, però també seran 
l'uniforme més informal de la ban-
da aquest estiu. Per altra banda, a 
l'octubre, al centre Cívic de l'Era, 
es realitzarà la jornada Porta un 
Amic en la qual tots els membres 
i socis de l'AMPC portaran al local 
d'assaig un familiar o amic per 
mostrar-li com funciona la banda 
i la seva formació musical. A més i 
per acabar, durant tot l'any es re-
alitzaran masterclass impartides 
per músics de renom com la que 
impartirà Big Dani Pérez durant la 
Festa Major d'hivern de Mollet. i

Cinema a la fresca a Montornès 
La plaça Joan Miró es convertirà aquest 
divendres a partir de les 22 h en un cinema. 
Serà amb el Cinefòrum gratuït organitzat pel 
Centre d'Estudis de Montornès i la pel·lícula 
escollida és Campeones, de Javier Fesser.

Montornès es torna una festa del ball
Aquest dissabte, quan es va fer fosc a Montornès, la plaça de Pau Picasso 
va acollir la mostra de fi de curs de l'alumnat de l'Escola Municipal 
de Dansa. Una cinquantena d'alumnes d'entre 5 i 16 anys van pujar a 
l'escenari per realitzar les seves coreografies davant d'unes 300 persones. 
Seguidament es va dur a terme una revetlla popular. 

víctor león

DANSA  HI HAVIA AL VOLTANT DE 300 PERSONES DE PÚBLIC

MONTORNÈS. El Grup Avançat  de 
l'Aula de Teatre de Montornès 
presenta aquest diumenge a partir 
de les 19 h l'obra ¿Jugamos a un 
Juego?, a l'Espai Cultural Montbar-
ri.  Aquesta peça teatral és l'adap-
tació de la pel·lícula Le Jeu, del 
director francès Fred Cavayé, que 
al seu temps és un ramake de la 
cinta creada per Álex de la Iglesia 
Perfectos desconocidos. A l'obra, 
un grup d'amics es reuneixen per 

sopar i beure. "Entre ostra i ostra 
i got de vi, algú proposa un joc: 
deixar els mòbils a la taula i que 
tothom pugui llegir i escoltar els 
missatges i trucades que rebin 
els altres. De mica en mica, la 
tensió anirà pujant", expliquen 
des de l'obra. Recomanada per a 
majors de 12 anys té una durada 
de 90 minuts i és una reflexió so-
bre l'amistat i sobre l'impacte de 
les noves tecnologies avui. i

Montbarri puja a escena
un sopar d'alta tensió

TEATRE ESTÀ BASADA EN L'OBRA 'LE JEU' DE CAVAYÉ
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PRIMER PLATO
Cóctel de gambitas con salsa rosa
Coca de escalibada con anchoas
Canelones caseros de brandada de 
bacalao al gratén
Tabla de  ibéricos con pan de coca
Rissotto de pollo y boletus
Ensalada tibia de pollo crujiente, 
parmesano y nueces con salsa de 
yogurt 

SEGUNDO PLATO
Solomillo ibérico a la pimienta verde 
con flanecito de arroz
Pierna de cordero al horno con patatas 
pobres 
Entrecot a la brasa con tomate a las 
finas hierbas y patata al caliu 
(Salsa: pimienta verde ó roquefort)
Suprema de bacalao al horno con 
pochas y almejas
Paella de bogavante (suplem. 3 euros)

Cóctel de bienvenida

PRIMER PLATO
Ensalada tibia de queso de cabra y frutos secos con reducción de módena

Canelones caseros de confit de pato
Creppes de marisco

SEGUNDO PLATO
Solomillo de ternera a la pimienta verde

Colita de rape a la marinera

PLATO
Piña natural con crema catalana quemada

Profiterols con chocolate caliente
Macedonia natural

COCA DE SAN JUAN. COPA DE CAVA

Bebida incluida. Menú mínimo 2 personas.

Y LUEGO DISFRUTA CON MÚSICA PARA BAILAR

POSTRES
Piña natural con crema 
quemada
Sorbete de limón
Profiteroles con chocolate 
caliente
Crema catalana
Lionesas de nata
Coca de San Juan
Bodega: Faustino Rivero, 
D.O. Rioja

Canelones de carne 
gratinados
Macarrones a la boloñesa
Escalopa con patatas fritas
Butifarra a la brasa con 
patatas fritas
Postre
Refresco o zumo

MENÚ SAN JUAN (lunes 24 mediodía)

MENÚ VERBENA (domingo 23 noche) 

MENÚ INFANTIL

22€

22€

13€
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dissabte 15

diumenge 16

divendres 14

EL TEMPS per Felip Comas La meteorologia a Mollet en directe a www.felipcomas.jazztel.es  

Molt tapat a primera 
hora, fins i tot amb pos-
sibilitats d'alguns ruixats 
feble. Al  migdia, el cel 
s'aclariria. Calor d'estiu.

Nuvolositat variable, més 
abundant al matí i tem-
peratures que continua-
ran en valors molt alts i 
estiuencs.

Continuarem amb molts 
núvols alts i les tempe-
ratures seguiran pujant, 
amb un ambient calorós 
i xafogós.

 Màx. Mín. * Temp. Pluja (l/m2) Cop màx. vent 

DIJOUS, 6 21ºC 15ºC 20ºC - 29 km/h SSE

DIVENDRES, 7 28ºC 17ºC 27ºC - 35km/h WNW

DISSABTE, 8 24ºC 14ºC 23ºC - 27 km/h SE

DIUMENGE, 9 27ºC 17ºC 20ºC - 26 km/h SSE

DILLUNS, 10 28ºC 16ºC 26ºC - 31 km/h SW 

DIMARTS, 11 19ºC 12ºC 13ºC 12,6 18 km/h SE

DIMECRES, 12 21ºC 11ºC 20ºC - 27 km/h SW

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

Grup Segle XX 
actuarà a Sant Feliu

Sant Joan arriba 
abans a Santa Rosa

El Grup Segle XX de Sant Fost 
actuarà el dissabte a la sise-
na Mostra Juvenil Amateur de 
Teatre de Catalunya a les 18 h a 
Sant Feliu de Codines amb San-
dra Miller, una obra de creació 
pròpia a càrrec del grup.

L'entitat Ball de Diables i Drac 
de Montornès organitzen el dis-
sabte a les 21 h a la plaça Pau 
Picasso, el tradicional festival de 
folk Balla Montornès. La trobada 
comptarà amb música en directe 
deSafolk i Duo Tonàlics amb Pol 
Aumedes i Roger Cucurella.

El barri molletà de Santa Rosa viurà 
com cada any un Sant Joan antici-
pat. Serà aquest dissabte (22 h) al 
carrer Sant Francesc. Organitzada 
per Associació de Veïns de Santa 
Rosa la revetlla comptarà amb co-
ques i cava, ball del fanalet i Dj.

Aquest cap de setmana es celebra-
ran dues festes per tancar el curs 
a Martorelles. La primera serà al 
pati de l'Escola Les Pruneres a les 
20 h i la segona, a càrrec de l'esp-
lai ADISMAR, serà al Celler de Can 
Carrencà el dissabte a partir de 
les 18 h.

El pati de La Lira de Montornès 
acollirà el concert de final de curs 
de la Societat Coral La Lira. Serà  
a partir de les 21 h d'aquest di-
vendres i les corals convidades 
a l'esdeveniment seran la Coral 
Veus Clares, sota la direcció de 
Xavier Tudela, i la Coral La Lira, 
sota la direcció de Marta Dosai-
guas.

AGENDA

Una nit per veure 
estrelles a la 
Serralada Litoral

Montornès balla a 
ritme de folk a la 
plaça Pau Picasso

Dos corals al pati de 
la Lira a Montornès 
aquest divendres

Martorelles 
viurà dues festes 
de final de curs

Sota el títol Nit d'hivern, nit 
d'estiu: astronomia al Parc de 
la Serralada Litoral s'organitza 
aquest divendres a les 19.00 
h una sessió d'astronomia a la 
Biblioteca Montserrat Roig de 
Martorelles. Aquest esdeveni-
ment comptarà amb una xerra-
da i observació d'estels, a càrrec 
de Toni Marí.

MONTORNÈS. Dissabte comencen 
les festes de Sant Joan de Mon-
tornès Nord amb la 4a Marxa 
Nocturna de Sant Joan organitza-
da pel Club Atletisme Montornès. 
En aquesta edició, el pregó de les 
festes anirà a càrrec de la Colla de 
Geganters pel seu trentè aniversa-
ri i les activitats es perllongaran 
fins al 30 de juny. Tot el progra-
ma de les festes està elaborat pel 
veïnat a través de la comissió de 
les festes de Sant Joan i les entitats 
del poble, amb l'acompanyament 
del departament de Cultura.

La programació inclou una tren-
tena d'activitats lúdiques per a to-
tes les edats que es perllongaran 
fins al 30 de juny. Entre les no-
vetats del programa, hi ha la Holi 

POPULAR  LA 4a MARXA NOCTURNA ENCETA LES ACTIVITATS QUE DURARAN FINS AL 30 DE JUNY

Montornès encén l'espurna de 
Sant Joan el cap de setmana 

Zesc actua al Nit-Nit de Santa Maria

gegants De montornès

HOLI RUN

run, una cursa de 2 Km que tindrà 
lloc aquest diumenge, el Concertàs 
amb Versión imposible, el diven-
dres 21; una festa de l'escuma, el 
diumenge 23; un espectacle de ta-
lents locals, el dilluns 24 i el Clàs-

MOLLET. Divendres, Can Pantiquet 
s'alliberarà de tiranies i monar-
quies. Serà gràcies al concert que 
oferirà la República Rumbera i 
amb el qual es volen recaptar di-
ners per destinar en benefici del 
Club Social La Llum i en la millora 
de la salut mental. Per tal d'acon-
seguir les aportacions econòmi-
ques necessàries per "donar la 
mà a la salut mental", el concert 
tindrà un sistema de taquilla in-
versa, és a dir, els assistents po-
dran pagar allò que considerin 
adequat. i

Can Pantiquet serà
divendres una 
República Rumbera

MÚSICA

sic Historic Day, una concentració 
de vehicles clàssics, el dia 30.

A més repeteixen activitats, 
com el vermut popular, l'exposi-
ció de manualitats del Casal de la 
Gent Gran, el recital de poesia, les 
propostes de l'Esplai Panda  o la 
baixada nocturna de carretons. El 
22 de juny serà el torn del Tobo-
gan gegant i la Gimcana d'aigua. 

L'espectacle nocturn de varie-
tats  comptarà com a convidada 
amb la cantant Rosario Mohedano.

El dia de la revetlla hi haurà ac-
tivitats durant tot el dia. Al vespre, 
un petit correfoc amb el Ball de 
Diables des de la plaça del Poble 
fins al pati de l'escola Marinada 
per encendre la foguera. Després, 
coca, cava i ball de revetlla. i

La Festa de les Comunitats Autònomes 
i les Nacionalitats celebra 40 anys de vida 
Del divendres al diumenge es celebra la 40a Festa de les Nacionalitats 
i Comunitats Autònomes. Organitzada per la Irmandade a Nosa Galiza 
de Mollet del Vallès la festa es celebrarà al pati de la seu del col·lectiu 
situada al recinte de Can Gomà. L'acte comptarà, entre d'altres, amb 
actuacions de gaites, flamenc o dansa aragonesa. També es podran 
degustar els productes de la gastronomia gallega.

Zesc, la banda formada per Cesc Gil i Quentin Lionmane, ambdós de Montornès i 
la martorellenca Judit M. Gené, va actuar el passat dissabte en el marc del 
festival de música a la fresca Nit-Nit de Santa Maria de Martorelles que es va 
celebrar a la plaça de l'Església, amb molt bona afluència de públic. Foto: s.c.
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El festival Música al Jardinet del Casal de Mollet va acollir dissabte passat un doble 
concert. Els sons juvenils i optimistes de Cable Obsession i la música de fusió del 
Mediterrània Band van omplir l'espai molletà i van comptar amb un públic entregat 
en tot moment. Foto: Víctor león

La música jove pren El Jardinet 

Niu d'Art Poètic 
enfila la segona 
meitat de l'any

PARETS. Des de Reus fins a Itàlia, 
des del País Basc fins a Portugal. 
Aquest dissabte a les 18 h el Casal 
Can Butjosa de Parets serà esce-
nari dels sons musicals més durs 
vinguts de l'escena més obscura. El 
death metal o el death core es con-
cretaran en els concerts de Cere-
bral Effusion, Putrdity, Serrabulho, 
Bacteria Forte, Angoixa, Fractality 
i Devorate The Universe. 

Una sessió de 
metal internacional 
a Can Butjosa

MOLLET. El Museu Abelló segueix 
decidit a donar projecció a la seva 
exposició Un món sense mapes. Els 
viatges de Joan Abelló i ha preparat 
per a aquest diumenge una acti-
vitat amb infants perquè puguin 
acostar-se d'una forma amena a la 
vida viatgera del pintor. L'art és un 
joc: El pintor viatger és el nom que 
ha rebut aquest activitat que té un 
preu de 3 euros i que està destina-
da a nens de 3 a 12 anys. A més de 
conèixer l'obra de l'artista molletà, 

els infants podran realitzar un ta-
ller de creació d'un moai de l'Illa 
de Pasqua.

Així mateix, l'equipament ha 
posat en marxa dos concursos en 
els quals es sortegen experiències 
gastronòmiques i dos lots de pro-
ductes del museu. En el primer cas 
els participants han d'enviar les 
postals dels seus viatges al museu 
i en el segon han de publicar foto-
grafies a Instagram amb l'etiqueta 
#ViatgesAbelló. i

El museu Abelló busca les 
millors postals de viatges

EQUIPAMENTS AQUEST DIUMENGE HI HA ACTIVITAT INFANTIL

MOLLET. L'actor i director molletà 
Josep Maria Pou va rebre dijous 
de la setmana passada el Pre-
mi Jordi Dauder 2019 de la 25a 
Mostra de Cinema Llatinoame-
ricà de Catalunya que es va cele-
brar a Lleida del 6 al 13 de juny. 
Josep Maria Pou va rebre aquest 
nou guardó durant la cerimò-
nia d'inauguració de la mostra. 

El certamen lleidatà va distingir 
l'artista de Mollet amb el premi a 
la Creativitat en el cinema català. 
El Premi Jordi Dauder, que porta 
el nom del desaparegut actor i 
col·laborador del certamen, tam-
bé l'han rebut Lluís Homar, Agustí 
Villaronga, Pere Arquillué, Emma 
Vilarasau, Mar Coll, Vicky Peña, 
Ventura Pons o Sílvia Munt. i

El molletà Josep Maria Pou 
rep el Premi Jordi Dauder

RECONEIXEMENT ACTORS DE RENOM COM LLUÍS HOMAR O VICKY PEÑA TAMBÉ L'HAN GUANYAT
arxiu

JOSEP MARIA POU

LITERATURA MÚSICA

PARETS. Aquest divendres a les 
18.30 h la poetessa Carme López 
Arias recitarà els seus versos al 
restaurant El Jardí. Aquest serà el 
primer dels sis recitals de poesia 
que l'organització de promoció 
de la literatura catalana paretana 
Niut d'Art Poètica ha organitzat de 
cara a la segona meitat de l'any. El 
següent serà durant les festes ma-
jors d'estiu a Can Serra del Pedró. 
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C. d’Antonia Canet, 6. Mollet | Tel. 93 570 88 61 
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Cocina variada
distinta cada día

Productos de
PROXIMIDAD

SLOW COOKMENÚ DIARIO

MENÚ
EJECUTIVO

CARTA
Fin de semana

RESERVA TAULA

LA LLAGOSTA
LA FAMILIA
Menú i carta
c/ Estació
93 182 24 85
VOSTRA VITE
Restaurant pizzería
Estació, 7
93 560 24 82

MARTORELLES
CAN RAIGUER
Cuina tradicional 
Fenosa, nau 21
93 579 49 66
EL JOGLAR
Rostisseria - Braseria
Joan XXIII, 2
606 94 18 30

MOLLET
ANALÒGIC
Vins, tapes i entrepans
Anselm Clavé, 11
93 544 50 81
CAL MARFÀ
Cuina casolana 
i tradicional
Prat de la Riba, 13
93 593 00 04 
CERVECERIA RÍVOLI
Tapes casolanes 
i menú diari
c. Agricultura, 9
93 570 57 57

CHINA TOWN 
Cuina xinesa
Av. Burgos, 61
93 570 66 46 
93 511 34 83
EL GARBÍ
Entrepans i tapes
Pompeu Fabra, 20
93 593 49 28
EVA
Cuina tradicional
Avda. Gaudí, 62
93 593 21 16
KENFIR
Braseria 
Joaquim Mir, 57
93 570 85 93
LA LLAR D’EN TARIEL
Braseria - Cafeteria
Pompeu Fabra, 42
93 570 05 46
LA MARIETA
Cuina Mediterrània
Plaça de l’Esglèsia, 9
93 593 31 83
LES PRUNERES
Cuina casolana 
i tradicional
La Pau, 48
93 593 38 69
PITAPES
Vermuts i tapes d'autor
Jacint Verdaguer, 6
93 593 72 22

MONTORNÈS
AMBIGÚ
Especialitats ibèriques
C. Major, 64
93 572 38 97
BELLA LUNA 
Pizzeria
Onze de Setembre, 3
93 750 31 16
GLOBAL LA LIRA
Multiespai Gastronòmic
C. Sant Isidre, 15
93 572 12 73

PARETS
MOLÍ DE VENT 
Cuina casolana 
Garbí, 17
93 562 16 34
LLEVANT PARK
Entrepans especials 
Tenes, 1
93 562 14 28
 
SANT FOST
CASTANYERS
Cuina catalana
Camí Castanyers, s/n 
(La Conreria)
93 593 00 42
EL XARAGALL
Cafeteria - Catering
Plaça de la Vila, 2
644 44 36 08

Guia de restaurants
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