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“Cap ciutat estarà neta 
per molt bon servei que 
tingui si la gent no se'n 

responsabilitza” Pàg. 8, 9 i 10

JOSÉ ANTONIO MONTERO Alcalde Montornès del Vallès
ENTREVISTA D'INICI DE MANDAT 
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El pis de la teva vida... 
a tocar del centre de Granollers!

• A la cantonada dels carrers  
Vallès i Comerç

• Davant del Museu d’Història Natural 
de Granollers i a cinc minuts del 
centre: bones comunicacions i  
tots els serveis 

• Pisos amplis i lluminosos amb 
superfícies entre els 70 i els 135 m2 

• Dúplex amb terrasses de fins a 50 m2  
i plantes baixes amb pati

• Disseny, qualitat i opcions de 
personalització

• Places d’aparcament i trasters  
al mateix edifici 

• Amb la garantia de Salas:  
des de 1992, al servei de l’habitatge

OBRA INICIADA: 25 pisos de 2 i 3 dormitoris, 
a un pas del Museu de Ciències Naturals
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EN PORTADA

Els dies 12, 13 
i 14 de juny, 

uns 376 alum-
nes d'instituts 

baixvallesans es van 
presentar a les pro-
ves d'accés a la uni-

versitat (PAU) i un 
98,9% (372) van apro-

var. Es tracta d'una xifra lleuge-
rament superior de la del 2018 
(97,5%) i de la xifra mitjana 
d'aprovats de Catalunya (96%).

Vuit dels deu instituts baixva-
llesans han tingut un 100% 

d'aprovats entre els seus alum-
nes: es tracta dels molletans Es-
cola Sant Gervasi, INS Gallecs, 
INS Aiguaviva i INS Vicenç Plan-
tada, el paretà INS Torre de Ma-

lla, el montornesenc INS Vinyes 
Velles, el llagostenc INS Marina 

Víctor Martín, estudiant de Mon-
tornès de 18 anys, ha estat l'alum-
ne amb la millor nota de selec-
tivitat del municipi amb un 8,89. 
Martín, a més, s'ha apropat força 
a la nota que ha tret del Batxille-
rat, un 9,01. Ha estudiat a l'Institut 
Vinyes Velles on han aprovat els 30 
alumnes que es van presentar a les 
proves d’accés a la universitat. 

Amb aquestes notes, Martín en 
té més que suficient per entrar a 
la carrera que vol fer, Economia, a 
la Universitat Pompeu Fabra. Ex-
plica que es decanta per asquests 
estudis "perquè és el tema que 
més m'interessa d'estudiar i 
d'aprendre". Afegeix que enca-
ra no té clar a què es vol dedicar 
però l'economia és el que real-
ment l'interessa i a partir d'aquí, 
diu, "ja veurem cap a on va". Pel 
que fa a la tria de la universitat 
destaca que la barcelonina Pom-
peu Fabra "té bastant renom en 
economia sobretot i em sem-
blava una bona opció".

Durant el batxillerat, Martín 

explica que "han estat dos cur-
sos bastant intensos" i que les 
assignatures de matemàtiques 
i economia i organització d'em-
presa són les que se li donaven 
millor. D'aquesta manera, a l'ho-
ra d'estudiar per a la selectivitat 
subratlla que primer es va prepa-
rar amb antelació les assignatu-

res que ponderaven més. Quant al 
mètode d'estudi, Martín remarca 
que "principalment feia exà-
mens d'altres anys i revisava en 
el temari del curs el que sortia 
en aquests exàmens".

Ara, un cop acabada la se-
lectivitat, gaudeix d'uns dies de 
vacances a Mallorca acompanyat 
d'amics i amb ganes de descan-
sar amb l'estiu que ve per enda-
vant, l'estiu previ a l'entrada a la 
universitat.   ferran figueras

Víctor Martín treu la millor 
nota de selectivitat de 
Montornès, amb un 8,89

El 98,9% d'alumnes 
del Baix Vallès 
aproven la 'sele'

i el montmeloní INS Montmeló. 
D'altra banda, tant a l'INS Mollet 
com a l'INS Alba del Vallès (Sant 
Fost) hi ha hagut dos alumnes que 
no han superat la selectivitat.

Pel que fa a les millors notes, 
destaca que només tres centres 
han tingut alumnes amb qualifica-
cions excel·lents a les PAU, és a dir, 
superiors o igual a 9. És el cas de 
l'Escola Sant Gervasi –Núria Espi-
nosa, 9,6–, l'INS Gallecs –Loredana 
Sandu, 9,4– i l'INS Torre de Malla 
–Helena Rodríguez, 9,1–, mentre 
que l'any passat hi va haver resul-
tats excel·lents en cinc instituts.

I pel que fa a la millor nota 
baixvallesana, cal destacar que el 
9,6 d'Espinosa és el millor resultat 
dels darrers cinc anys: 9,5 el 2015 
i 2016, 9,4 el 2018 i 9,15 el 2017. 
A més, la molletana ha aconseguit 
la millor nota del Vallès Oriental, a 
3 dècimes de la millor nota de tot 
Catalunya, un 9,9. 

TOTS ELS ESTUDIANTS 
DELS INSTITUTS VINYES 

VELLES I MONTMELÓ 
HAN SUPERAT LES PAU

       CENTRE Aprovats/suspesos Alumne/a PAU Batx.

Escola Sant Gervasi 84 aprovats | 0 suspesos Núria Espinosa 9,6 9,66

INS Gallecs 49 aprovats | 0 suspesos Loredana Sandu 9,4 10

INS Torre de Malla 25 aprovats | 0 suspesos Helena Rodríguez 9,1 9,38

INS Vinyes Velles 30 aprovats | 0 suspesos Víctor Martin 8,89 9,01

INS Aiguaviva 24 aprovats | 0 suspesos Mireia López 8,8 8,76

INS Vicenç Plantada 54 aprovats | 0 suspesos Judit Vico 8,7 9,27

INS Alba del Vallès 33 aprovats | 2 suspesos Víctor Pérez 8,6 9,95

INS Mollet 28 aprovats | 2 suspesos Laura Valladares 8,2 9,38

INS Marina 21 aprovats | 0 suspesos Laia Jordà 8,2 9,23

INS Montmeló 24 aprovats | 0 suspesos *L'institut no ha facilitat
el nom de l'alumne 7,9 7,61

9,6 9,95
MARTÍN VOL 

ESTUDIAR ECONOMIA 
A LA UNIVERSITAT 

POMPEU FABRA
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Aquest estiu, respira!

*Oferta vàlida fins el 31 d'agost de 2019 (places limitades). El mes de prova gratuït no inclou les despeses de gestió i manteniment.

SOCIETAT
Concurs 'Descobreix el riu'Seguiment de la gent gran per l'onada de calor
Fins al 15 de juliol es poden votar al canal 
d’Instagram del Consorci Besòs Tordera les
vuit fotografies participants enguany en el
tercer concurs Descobreix el riu, en el qual
hi participen alumnes de secundària.

La Policia Local de Martorelles va intensificar les tasques de seguiment 
als domicilis de la gent gran del municipi durant l'onada de calor. En 
total, durant els tres dies de l'onada els agents van visitar més d'una 
dotzena de llars a les quals també van fer seguiment a través de
trucades de telèfon a diferents hores del dia.

Uns 40 alumnes 
reben el certificat 
de castellà 
instrumental
MONTORNÈS. El passat 21 de juny 
va tenir lloc a l'Escola Marinada 
el lliurament de certificats d'as-
sistència i aprofitament a unes 38 
persones que han seguit el darrer 
curs 2018-2019 de Castellà Ins-
trumental. El curs ha estat promo-
gut per l'Ajuntament i en col·labo-
ració amb el Centre de Formació 
d'Adults.

La formació de Castellà Instru-
mental promou l’alfabetització en 
castellà i va dirigida a persones 
adultes estrangeres amb baix ni-
vell lector i d'escriptura. El curs 
està dividit en dos nivells, segons 
la dificultat. La motivació de les 
persones participants parteix de 
la necessitat i l'interès per  comu-
nicar-se amb l'entorn i amb la res-
ta de veïnat.

L'aprenentatge adquirit cons-
titueix, en molts casos, el primer 
pas per poder accedir a la forma-
ció reglada que s'imparteix al Cen-
tre de Formació d'Adults. En l'acte  
els i les alumnes van rebre els cer-
tificats  de mans de l'alcalde José 
A. Montero.  

EDUCACIÓ

MONTORNÈS DEL VALLÈS. El pro-
jecte d'urbanització i parcel·lació 
de Can Xec ha estat aprovat defi-
nitivament. Des de l'Ajuntament 
esperen obrir el període de licita-
ció d'obres abans del mes d'agost 
i així poder començar els treballs 
de reforma integral del barri a 
principis de l'any 2020.

Després del període d'al·lega-
cions, s'ha arribat a l'aprovació 
definitiva del projecte urbanístic 
amb una reducció del 18% del 

pressupost, que finalment serà de 
2.472.623,02 euros.

Alguns dels canvis respecte els 
projectes anteriors tenen a veure 
amb l'extracció d'unes oliveres 
que no permetien la correcta ur-
banització dels carrers. Per tant, 
finalment, es va decidir extreu-
re-les, ja que, segons fonts mu-
nicipals, estaven gairebé mortes. 
D'aquesta manera es podrà reduir 
l'amplada dels carrers afectats 
fins a uns 10 metres.

Un cop aprovat el projecte de-
finitiu cal començar la licitació de 
les obres que l'Ajuntament espera 
poder fer abans de l'agost. Aquesta 
licitació tardarà aproximadament 
uns 4 mesos, per tant, l'obra no es 
començaria fins al primer trimestre 
del 2020 i, ja que és una obra plan-
tejada amb una durada de 18 mesos 
que acabaria el 2021.

Els treballs a realitzar a Can Xec 
estan dintre d'una Unitat d'Actua-
ció i la urbanització es realitza pel 

sistema de cooperació, pel qual 
l’Ajuntament s’ha encarregat de la 
redacció del projecte i en promou 
l’execució i els veïns assumeixen 
els costos de les obres. Setanta 
parcel·les són les afectades en 
aquest projecte i les que hauran 
d'assumir la despesa dels treballs. 
Des de l'Ajuntament expliquen 
que "ha sigut un procés molt 
llarg però els veïns estan con·
tents perquè s'ha pogut reduir 
quasi un 18% el cost", diuen. 

Reivindicació histò rica 
La reforma integral de Can Xec, 
una de les darreres zones del mu-
nicipi encara per urbanitzar, és 
una reivindicació veïnal històrica i 
un dels projectes pendents de de-
senvolupar del Pla General d’Or-
denació Urbanística del 1992. 

El projecte afecta una superfície 
de terreny d’unes 7,5 hectàrees –
la majoria de les quals ja estan edi-
ficades amb cases aïllades– i està 
delimitat per l’avinguda Icària, el 
camí de Vallromanes, eix principal 
de la zona, i el torrent de les Brui-
xes. Els altres carrers que també 
es reformaran seran els de Pablo 
Neruda, Ferrer i Guàrdia, Padre de 
las Casas i el camí de Can Cuberot. 
L'actuació urbanística també pre-
veu la construcció d'una rotonda 
d'enllaç a l'accés a Can Xec des de 
la Bòbila.  f.figueras / redacció

arxiu

CARRERS DE SORRA Can Xec és un dels barris històrics de Montornès encara per urbanitzar

URBANISME  DESPRÉS DEL PERÍODE D'AL·LEGACIONS S'HA ARRIBAT A L'APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE DE REFORMA 

L'Ajuntament vol treure a concurs 
les obres a Can Xec aquest estiu 

Es promou l'alfabetització en
 castellà i s'adreça a gent

 adulta estrangera amb baix
 nivell lector i d'escriptura
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LI FAREM UN ESTUDI PERSONALITZAT  TOTALMENT GRATUÏT

PLA RENOVE DUTXA
CANVIA LA TEVA BANYERA PER UN PLAT DE DUTXA ANTILLISCANT

FINANÇAMENT SENSE INTERESSOS (TAE 0%)

Segueix-nos a:

duchavida

Duchavida

*Regal dutxa pluja només per a instal·lacions 
completes (plat de dutxa+mampara)

EL PREU INCLOU: 
Plat de dutxa antilliscant classe 
3 (mida 120x70 cm). 
Acabats de rajola a escollir 
entre més de 20 models. 
Retirada de banyera antiga i runa 
ocasionada. 
Mà d’obra

599€
A més, per 400 €, afegeixi una mampara 
de vidre d’alta seguretat amb tractament 
anticalç inclòs

PROMOCIÓ ESPECIAL

FINANÇAMENT SENSE INTERESSOS (TAE 0%). Exemple representatiu per a un finança- ment de 999 € (obra + mampara de 
vidre) a 12 mesos.TIN 0,00%. TAE 0,00%. 12 mensualitats de 83,25€ cadascuna. Import total degut 999€. Finançament subjecte 
a l’aprovació de Sabadell Consumer Finance, SAU. Oferta vàlida fins al 31/12/201

INFORMI’S TAMBÉ DE LES NOSTRES OFERTES I PROMOCIONS EN: MOBLES DE BANY ·AJUDES TÈCNIQUES & ACCESSORIS DE BANY

REGAL*
Dutxa pluja

Només durant 

aquest mes

TREBALLEM A TOT CATALUNYA

Demani pressupost de forma totalment gratuïta
TRUQUI'NS 938 791 023 / 696 649 709

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

DuchaVida_anuncioLOCAL.pdf   1   10/05/19   12:07
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Salvador Xicola
Assessor Fiscal

salvador.xicola@asemax.org

Subjecte obligat  
a declarar  
i ingressar en la 
Hisenda Pública 
l'IVA d'un immoble 
llogat quan 
l'arrendador mor

Avui ens ocupem de la Consulta 
DGT V0467-19, d'1 març de 2019, 
que assenyala que quan l'arren-
dador mor, és competència dels 
hereus o, si escau, de l'herència ja-
cent, a través del seu representant, 
declarar i liquidar l'Impost en la 
declaració trimestral corresponent 
a la data de la meritació de totes 
les operacions que s'haguessin re-
alitzat en aquest trimestre natural. 
Igualment, en cas que fos necessa-
ri, aquests subjectes hauran d'ex-
pedir les corresponents factures.

Així succeeix perquè a la mort dels 
obligats tributaris, les obligacions 
tributàries pendents es transmeten 
als seus hereus o als seus llegataris 
en les mateixes condicions que per 
als hereus.

Cal puntualitzar que no es trans-
meten ni les sancions ni l'obligació 
del responsable tret que s'hagués 
notificat l'acord de derivació de 
responsabilitat abans de la defun-
ció.

Finalment, cal assenyalar que, si 
l'herència es troba jacent, el com-
pliment de les obligacions tributà-
ries del causant correspon al repre-
sentant de la mateixa.

CONSULTORI

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

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

MONTORNÈS. L'Ajuntament en co-
ordinació amb Mossos d'Esquadra 
i Policia Local ha fet una nova ac-
ció per desallotjar pisos ocupats a 
Montornès. I ho ha fet amb el ma-
teix instrument jurídic que es va fer 
servir per desallotjar els pisos ocu-
pats de l'entorn de l'església: decre-
tar la inhabitabilitat dels habitatges 
ocupats pel potencial perill d'incen-
di que comporten les connexions 
irregulars a la xarxa elèctrica.  

En aquesta ocasió, l'Ajuntament 
ha decretat la inhabitabilitat de 
dos habitatges al carrer Llibertat. 
En l'operació de dimarts es van 
evacuar 10 habitatges i dos locals 
d'una escala del carrer de la Lliber-
tat. Les comprovacions tècniques 
de l'operatiu van confirmar una 

situació de "risc objectiu per a la 
seguretat de les persones a cau·
sa de connexions irregulars a 
les xarxes de subministraments 
de dos habitatges", apunten fonts 
municipals. Un perill agreujat 
per la localització en un dels pi-
sos d'instal·lacions elèctriques de 
gran potència en condicions pre-
càries destinades al cultiu de ma-
rihuana, del qual es van intervenir 
més d'un centenar de plantes.

L'Ajuntament va organitzar 
un dispositiu d'atenció a les per-
sones evacuades i va establir els 
preparatius per poder aplicar el 
protocol d’assistència i atenció 
d’emergència social. "La nor·
mativa ens obliga a oferir a les 
persones desallotjades habitat·

ajuntament de montornès

HABITATGE L'ACTUACIÓ ES VA DECRETAR LA INHABITABILITAT DE DOS PISOS DEL CARRER DE LA LLIBERTAT, PEL PERILL D'INCENDI

Nou desallotjament de pisos ocupats amb 
plantacions de marihuana a Montornès 

BUIT L'Ajuntament ha precintat els pisos desallotjats

ge durant tres dies però a partir 
d'aquí s'han d'espavilar perquè 
estan ocupant una casa que no 
és seva i a més produint un risc 
per a la resta dels veïns de la 
comunitat", explica José Antonio 
Montero, alcalde de Montornès. 

Un cop els tècnics van finalitzar 
les inspeccions i van assegurar les 
instal·lacions elèctriques amb ir-
regularitats, les persones propie-
tàries i llogateres amb títol legítim 

van poder retornar a casa seva.
El Consistori ha decretat la in-

habitabilitat del dos habitatges 
ocupats i requerirà els bancs pro-
pietaris que, de forma immediata, 
prenguin mesures per adequar-los 
a les condicions d’habitabilitat que 
fixa la llei. Entretant, de forma sub-
sidiària, l'Ajuntament ha assumit 
l'assegurament i precintat dels im-
mobles i repercutirà en els propie-
taris els costos ocasionats.  

UNA EINA JURÍDICA "POTENT" PER PODER 
ACTUAR CONTRA LES OCUPACIONS  
n Aquesta actuació és la tercera d'aquestes característiques a Montornès en els 
darrers mesos, arrel del Programa d'inspecció i conservació d'habitatges buits i 
ocupats aprovat pel Ple de l'Ajuntament al setembre de 2018. Les dues primeres 
van ser a l'entorn de l'església, i, segons l'alcalde, han aconseguit dispersar els 
ocupes del carrer de la Sagrera i del passatge del carrer Nou, on s'havien arribat 
a ocupar una vintena de pisos, unes ocupacions que durant uns tres anys han 
provocat greus molèsties i problemes de convivència amb el veïnat. Montero 
considera que el procediment que es fa servir –el decret d'inhabitabilitat– és 
"una eina jurídica molt potent". Amb tot, en la primera de les actuacions no va 
reeixir del tot. L'Ajuntament va fer una resolució de caràcter administratiu i, tot i 
comptar amb el suport dels Mossos, en un darrer moment la policia catalana va 
considerar que l'Ajuntament no tenia la "força jurídica suficient" com per evitar 
el retorn dels ocupes, alguns dels quals van tornar als pisos. "D'això vam  
aprendre", assegura Montero. Així doncs, es va demanar l'ordre al jutjat, que 
"la va emetre immediatament" i, dies després, es va fer el segon i definitiu 
desallotjament, aquest sí, amb el suport de la direcció dels Mossos, que, segons 
l'alcalde, va demanar disculpes a l'Ajuntament.  l.ortiz  
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Cirugia oral
Implants Pròtesis
Radiologia
Emblanquiment dental
Ortodòncia infantil i d’adults

Vilanova del Vallès - Passeig Verge De Nuria, 36 Local - 930001562 - 678566867 | Montornès del Vallès - C. Jaume Balmes, 9 Local 2 - 935723373 - 678566867

Clínica Dental  
Dra. Eva Morales

Somriure 
perfecte amb 
ortodòncia 

invisble

Ens trobaràs a:
Vilanova i a Montornès

José Antonio Montero
Alcalde de Montornès del Vallès

–Quina valoració fa dels resultats de les eleccions?
–Una primera positiva per l'augment de la participació. 
Estem satisfets amb la representació de 8 regidors, amb 
números absoluts de vots semblants a 2011 quan vam 
guanyar per primer cop. Però s'ha de tenir en compte que 
ens enfrontàvem a moltes dificultats.
–Quines eren aquestes dificultats? 
–Algunes en el nostre propi espai polític. La candidatura 
Més per Montornès va ser una candidatura orquestrada 
des de la direcció d'EUiA, del Joan Josep Nuet, que havia 
estat coordinador i que ara està a ERC. Va voler perjudi-
car el nostre projecte aquí, amb l'aliança amb ERC perquè 
Montornès és un dels emblemes d'EUiA de tota la vida. 
–A més es va presentar Podemos...
–Sí i això dins el nostre espai, però a més s'ha de tenir 
en compte la pujada del PSC, l'aparició de Primàries, ha 
aguantat el PP... En aquest context crec que la gent ens ha 
reconegut la feina feta fins ara i la nova candidatura.
–L'acció de govern us ha pogut perjudicar?
–És possible que en la disminució de 400 vots respecte el 
2015 hi hagi algun vot crític. És possible que temes com  
l'endarreriment del teatre i algun altre aspecte hagi afec-
tat. Però creiem que les nostres polítiques socials i les es-
tratègies de desenvolupament cap als barris han rebut un 
gra suport. Almenys així ho indiquen els números.
–Ara, però, esteu en minoria. Això implicarà canvis a 
l'hora de gestionar? Hi haurà més espais de diàleg?
–A Montornès ha canviat molt la relació entre govern i 
oposició, tot i la majoria absoluta. En aquests vuit anys 
l'oposició ha tingut accés a la informació com mai, no no-
més per qüestions legals sinó per una voluntat nostra de 
presentar els projectes prèviament i d'informar de temes 
conflictius. Hi ha hagut mà estesa per treballar amb els 
grups tot i no necessitar els vots. 
–Ara sí que necessitareu un vot o una abstenció al ple...
–Sí, per tant hem d'organitzar-nos bé per treballar amb 
l'oposició però creiem que tampoc hem de variar tantes 
coses perquè ja ho fèiem. El que sí ens plantegem és una 
relació preferent amb el PSC perquè ha augmentat i per-
què representen un projecte d'esquerres. Ha de ser un ali-

“Els veïns valoren les polítiques 
socials fetes per això ens mantenim"

Després de dos mandats com a alcalde, 
José Antonio Montero, de Montornès en 

Comú, ha revalidat el càrrec, ara però, en 
minoria. Malgrat la pèrdua de la majoria 
absoluta, Montero, se sent satisfet amb 

el suport rebut pel veïnat i espera poder 
continuar desenvolupant les polítiques i 

programes socials iniciats a més  
de poder tirar endavant projectes tan 

esperats com la residència de gent gran 

at per desenvolupar aspectes prioritaris en equipaments 
i programes socials en què podem coincidir. Però volem 
obrir-nos al diàleg amb tothom amb relacions que puguin 
ser bilaterals perquè cada partit és diferent.  
–Hi haurà algun canvi substancial de l'estructura de 
l'Ajuntament? I en les retribucions?
–No, pel que fa a l'estructura hi haurà continuïtat del pro-
jecte en àrees. Pel que fa a retribucions, hem d'acordar 
amb els grups les assignacions econòmiques. Tant en l'im-
port com en la dedicació, la retribució a l'Ajuntament de 
Montornès és molt baixa comparada amb altres consisto-
ris i la idea és continuar per aquí i presentar una proposta 
que sigui assumible per tots els grups. Hi ha una voluntat 
de ser austers i no fer increments.
–En acció de govern quines són les prioritats de man·
dat i quines les accions primeres?
–Com a primer element de planificació volem fer la segona 
edició del Pla d'Actuació Municipal (PAM). Se'ns ha acusat 
d'improvisar i crec que ha estat al contrari perquè es pla-
nifica com mai. Per exemple, que el teatre vagi malament 
no és qüestió de planificació: s'han donat dificultats tècni-
ques i s'hi ha hagut de donar una resposta. La intenció és 
pel gener tenir el segon PAM.
–Quina valoració feu del primer PAM?
–És bona en general, però ara volem molt més perquè 
volem un document que sigui una eina de treball. Farem 

coses millor fetes i diferents. També ens interessa fer un 
seguiment més acurat amb la ciutadania.
–I quines seran les prioritats que s'introduiran en 
aquest PAM?
–Tenim com a prioritat la continuïtat de totes les polí-
tiques socials que hem anat desenvolupant. S'ha fet un 
avanç molt important en polítiques d'educació, habitatge, 
infància, ocupació amb programes que cal continuar, actu-
alitzar i mantenir. Això necessita de bona part de la nostra 
energia.
–Pot posar algun exemple d'aquests programes?
–El Servei Integral Socioeducatiu que és una innovació 
que comença a l'Ajuntament de Montornès i que ara el De-
partament ha inclòs al contracte programa perquè altres 
ajuntaments puguin tenir aquest servei. Nosaltres vam 
ser innovadors i ara volem consolidar-ho. És un dels grans 
projectes perquè hi ha tot un equip de professionals que 
està intervenint en la prevenció dels riscos de la infància. 
–Parla molt de programes, d'acció social... creu que la 
ciutadania percep tota aquesta feina de l'Ajuntament 
molt menys vistosa que, per exemple, les inversions 
urbanístiques?
 –Crec que és imprescindible complementar les polítiques 
socials amb equipa-
ments perquè tam-
bé són necessaris. 
Nosaltres hem pro-
curat vincular-ho 
tot, és a dir, fem 
el Sorralet en tant 
que contribuirà a la 
pràctica esportiva, 
social, festiva; inver-
tim a Les Vernedes 
perquè contribueix 
a les polítiques de 
salut i benestar a 
preus raonables; 
fem beques al casal 
d'estiu perquè tenim una composició social de rendes molt 
baixes i infància amb dificultats... és a dir, busquem sempre 
el relat d'aquestes actuacions i jo crec que la població ho 
percep. En la multiplicitat de polítiques públiques que fem 
hi ha molta gent receptora i beneficiària que les valora, hi 
ha molta gent que no és receptora però les coneix i també 
les valora. De fet, això és el que explica que ens mantin-
guem electoralment. 
–També hauria ajudat que el teatre o el carrer Lliber·
tat estiguessin acabats...
–Segurament, però precisament per això estem tan satis-
fets perquè a manca d'alguns dels projectes d'aquests més 
impactants i amb les dificultats al nostre espai polític ens 
hem mantingut.
–Hem parlat de programes i polítiques socials. Ara par·

El PSC, com a partit 
d'esquerres i per haver

incrementat regidors, ha de
 ser un aliat preferent 

Una de les nostres prioritats
aquest mandat serà mantenir

 i millorar els programes 
en polítiques socials  

ENTREVISTA
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laura ortiz

lem d'equipaments. La residència i centre de dia per a la 
gent gran ha estat un dels temes estrella de la campanya. 
–Sí, i creiem que el debat durant la campanya l'hem gua-
nyat. Hi havia formacions que plantejaven que la residèn-
cia podia ser immediata, que no depenia de ningú sinó no-
més de la voluntat i capacitat de l'Ajuntament, cosa que és 
falsa, i que no hi havíem treballat. Ara ja ningú diu tot això.
–Però aquest debat s'arrossega de fa temps. Per què 
encara no hi ha residència?
–El temps que portem sense residència no depèn de l'Ajun-
tament. Vam fer un estudi que deia que la construcció de 
l'edifici val 7,5 milions d'euros; que el model que teníem 
en el projecte executiu redactat tipus residència hospita-
lària amb grans passadissos i habitacions individuals s'ha 
superat i la que Generalitat ja no reconeix aquest model. 
Per tant, s'ha d'anar a un nou model que és el que diuen 
nuclis de convivència i fer un nou projecte executiu. 
–Llavors el projecte que hi havia redactat ja no val?
–No, però haver de fer un nou projecte ens dona una altra 
oportunitat: la possiblitat de canviar l'emplaçament, que 
estava previst a Montornès Nord, i projectar la residència 
al terrenys . El canvi es planteja a la comissió dels casals de 

gent gran on s'havien ubicat els barracons del Marta Mata.  
–Per què es decideix canviar la ubicació al barri del 
Castell?
–Perquè la residència com a tal no li aporta al barri de 
Montornès Nord. El que sí li aporta és aprofitar aquella fin-
ca al costat de l'escola bressol per desenvolupar un altre 
projecte que estem estudiant més adient a les necessitats 
del barri que seria habitatge dotacional, per a joves, soci-
al i lliure que permeti continuar amb el desenvolupament 
d'aquell barri. 
–Suposo que és important també que siguin places 
concertades per la Generalitat...
–Això ja no ho discuteix tampoc ningú perquè amb el ni-
vell de renda de Montornès moltes famílies no arribarien a 
segons quins preus. A més, un cop es concerten les places 
s'ha de negociar amb la Generalitat que tota la demanda de 
Montornès es pugui absorvir. El que també defensem és un 
model de gestió pública amb salaris equiparats als treba-
lladors municipals i això significa una inversió important 
en salaris d'un 40% per sobre del que marca el conveni 
del sector. 
–Per tant, què ha fet el govern local aquests anys?

–Doncs hem fet l'estudi i hem insistit a la Generalitat que 
no ens han fet ni cas, però no és cap notícia que la Gene-
ralitat està paralitzada. També hem encarregat el projecte 
executiu nou i un cop el tinguem podrem anar al Govern 
català a pressionar per continuar amb el procés. Tant debó 
ho aconseguim en aquest mandat, però no depèn de no-
saltres perquè si la Generalitat no hi aposta no hi haurà 
residència a Montornès.
–En el debat sobre el model també es parlava de ser·
veis a domicili per a gent gran.
–Això seria complementari perquè l'evolució de la pobla-
ció ens diu que no tothom necessitarà la residència i ens 
plantegem oferir serveis d'atenció domiciliària amb quo-
ta, que es puguin 
pagar, i diversificar 
aquesta atenció. Ens 
agradaria trobar fi-
nançament perquè 
hem d'estudiar què 
pot abarcar l'Ajun-
tament ja que com-
petencialment això 
no és nostre. Aquí 
veiem més possibilitat d'aconseguir-ho abans perquè com 
hi ha una quota que pagarien les famílies ja no dependria 
tant del finançament extern tot i que sempre hi haurà un 
cost per a l'Ajuntament. 
–De quin cost parlem?
–Ho hem d'estudiar però les polítiques públiques de qua-
litat requereixen inversió. Per posar un exemple la plaça 
d'alumne de l'escola bressol a l'Ajuntament li costa uns 
3.000 euros per alumne i any; els usuaris de Les Vernedes, 
100 euros per usuari i any; l'alumne de l'escola de música 
uns 2.000 euros l'any. El càlcul que hem fet amb la resi-
dència és que l'Ajuntament podria assumir uns 3.000 eu-
ros per usuari i any.
–Quin és el deute actual de la Generalitat amb l'Ajun·
tament?
–S'havien posat bastant al dia però en el darrer any s'ha 
tornat a incrementar el deute, sobretot pel pla de barris, i 
ara són uns dos milions d'euros. Això no ens ha paralitzat 
perquè, en el nostre cas, l'Ajuntament ha pogut anar assu-
mint els pagaments que havia de fer la Generalitat perquè 
la nostra liquiditat és bona, per tant, no és tan important 
que paguin tard si acaben pagant. El problema és que la 
Generalitat no assumeix les seves responsabilitats i ha 
anat abandonant els ajuntaments: en l'anterior mandat no 
es van convocar els ajuts del Pla Unificat d'Obres i Serveis 
de Catalunya (PUOSC) i això ha fet que molts ajuntaments 
no hagin pogut invertir en manteniment i obres necessà-
ries.
–Un dels temes que està provocant controvèrsia entre 
el veïnat és el canvi de contenidors. Defenseu que és 
un model amb què es podrà reciclar més. Creieu que 
s'ha explicat prou?

Tant debó tinguem residència
per a gent gran aquest 

mandat però no depèn de 
nosaltres. Si la Generalitat no
hi aposta, no serà una realitat  

ENTREVISTA
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–És possible que no. Hi ha una campanya programada i no 
sé si fer-la abans hagués reduït les queixes. Defensem el 
canvi perquè amb els nous contenidors hi ha millor servei. 
–Però realment ajudarà a reciclar més?
–A Montornès, com a molts llocs, estem estancats en la re-
collida selectiva que és d'un 40% que és molt baix. Amb 
la campanya millorarem un petit percentatge però cal un 
esforç de sensibilització.
–Quin cost li suposa a l'Ajuntament que no es recicli més?
–El cost està per sobre de l'1,1 milions d'euros i si reciclés-
sim i totes les fraccions anessin al contenidor que toca ens 
podríem estalviar mig milió d'euros, un 40% els cost del 
servei. El 2020 s'apujaran els cànons per portar els resi-
dus sense separar perquè ho marca la Unió Europea. És un 
problema global i ens apretaran la butxaca, potser aquesta 
és una manera que hi hagi un canvi d'actitud.   
–Però hi ha algunes queixes veïnals...
–Els canvis de contenidors sempre són problemàtics ar-
reu. Però hem millorat en serveis complementaris com la 
recollida de voluminosos i de la poda i en reduir personal 
per recollir les escombraries passem dues persones a ne-
teja viària. L'aposta pel nous servei és bona. Què està ge-
nerant queixes? L'emplaçament. Com és de càrrega lateral 
s'han hagut de col·locar a la dreta i aquest canvi d'ubica-
ció ha provocat algunes queixes. Estem fent ajustos. Però 
també hi ha gent satisfeta. De les 84 illes completes que 
s'han instal·lat estem tenint alguna dificultat i possibilitat 
de canvi en 8 o 9, només un 10%. 
–Les xarxes van plenes de fotos de desbordaments.
–Però els desbordaments tenen un motiu, en alguns punts 
ha sigut la dimensió 
del rebuig, perquè 
hi havia un càlcul fet 
i potser hi ha hagut 
un canvi d'hàbits i 
s'ha generat més del 
previst. En aquests 
casos, s'han subs-
tituït de seguida i 
s'ha ampliat el vo-
lum. On continua havent desbordaments és un problema 
de civisme i comportament no és un problema del servei. 
La gent ha de ser responsable i cap ciutat estarà neta per 
molt bon servei que tingui si la gent no se'n responsabi-
litza. Estem estudiant si col·locar un sistema de retorn de 
la informació, que podria ser una mena de panell amb els 
colors del semàfor, perquè els veïns vegin si en aquella illa 
el reciclatge s'està fent bé o no, podria ser un estímul per 
treballar aquesta coresponsabilitat.
–En les darreres setmanes ha tornat a ser notícia la dis·
coteca Bora Bora, que es troba en terme municipal de 
Montornès. Des de l'Ajuntament quines accions s'han 
fet per evitar els problemes que ocasiona el local?  
–Del que ha estat en la nostra mà hem fet tot el que podíem 
fer. De fet, l'Ajuntament de Granollers està molt emprenyat 

laura ortiz

però nosaltres hem fet més que Granollers perquè a vega-
des hem muntat dispositius policials sols, a vegades hem 
planificat i ells no han acabat venint... El que hem fet con-
juntament és reclamar a la Generalitat que faci una actua-
ció contundent. Les possibilitats de tancar allò abans que 
acabi el contracte –que creiem que acaba el 2020 però no 
ho tenim molt clar– està en mans de la Generalitat. 
–Però l'Ajuntament no pot fer més?
–No hem volgut fer un pas en fals que ens compliqués des 
del punt de vista jurídic. Per exemple, vam reduir l'horari 
de tancament, que això sí que està a la nostra mà, de les 
6 a les 4 h però l'endemà la discoteca ja havia presentat 
una reclamació i el jutge li va donar la raó el mateix dia. 
Això ens diu que aquesta gent té molta mà i que un pas en 
fals jurídic podria fer, no només que no tanqués sinó que 
l'Ajuntament hagués d'assumir alguna multa o sanció. 
–Aleshores, quina és la solució?
–Que la Generalitat prengui mesures per això els hem 
reclamat que faci les inspeccions que puguin facilitar el 
tancament per consum de drogues o presència de menors 
però el Govern català només ha fet una gran operació i  
aquests expedients i sancions necessiten una reiteració. 
No s'han fet més, a vegades, amb arguments tan peregrins 
com dir que Mossos no té agents amb una edat que passi 
desapercebuda a dins la discoteca. Això és vergonyós. 
–Un altre dels temes que preocupa és el de les ocupa·
cions. Aquesta setmana hi ha hagut un nou desallot·
jament. Sembla que el procediment del decret de la 
inhabilitat dels habitatges està resultant efectiu.

–Estem molt orgullosos d'aquest mecanisme perquè som 
dels pocs municipis que ho fem però ens imitaran. Tenim 
una eina jurídica molt potent perquè allà on hi hagi pisos 
ocupats amb actuacions delinqüencials, amb risc per a la 
comunitat perquè hi ha electricitat punxada, amb planta-
cions de marihuana i demés, nosaltres podrem actuar i 
actuarem. 
–En el cas de l'entorn de l'església, ja no hi ha ocupes?
–Es va fer una primera actuació que no va reixir del tot 
però la segona actuació va ser impecable, va ser contun-
dent, les dos propietats que eren BBVA i Solvia van tancar 
i tapiar els pisos van posar seguretat privada i sistemes 
d'alarma. Per tant s'ha acabat: aquests ocupants s'han dis-
persat i s'han acabat els problemes. Ara hem reclamat als 
bancs propietaris que facin les actuacions perquè aquells 
pisos tornin a ser habitables. Aquestes setmanes estan 
fent les inspeccions.
–Obligareu els bancs a posar aquests habitatges en llo·
guer social?
–És la voluntat. Com a Ajuntament tenim capacitat sancio-
nadora i amb les sancions ben argumentades pots multar 
amb 90.000 euros cada habitatge. Davant aquestes sanci-
ons, els propietaris que són grans tenidors poden entrar 
en un procés negociador que faciliti que es posin en llo-
guer social. No pot ser que aquests bancs, després que els 
hem alliberat aquests pisos, ara facin negoci a preus de 
mercat, no seria just. Com a mínim aquests veïns de l'en-
torn els hem tranqulil·litzat perquè han estat patint tres 
anys d'assetjament i malestar.  laura ortiz

La gent ha de ser responsable
i cap ciutat estarà neta per 

molt bon servei de recollida
de residus que tingui si la

gent no se'n responsabilitza  

ENTREVISTA
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MOLLET DEL VALLÈS

25/06 Josefa Ortiz Salas 62 anys

26/06 Mauricio Palomo Novell 81 anys

29/06 Francisca Boix Busquets 86 anys

Dades facilitades per la Funerària 
Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols

Defuncions

17/06 Emma Montes Alonso (La Llagosta)

18/06 Edonay Cruz Millán (Lliçà d’Amunt)

23/06 Abigail Alcaina Avi (La Llagosta)  

23/06 Thais Gutiérrez Matamoros (Mollet)

24/06 Jan Roman Fernández (Mollet)

24/06 Daniel Rivero Mingolla (Santa Perpètua)

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

consentiment dels pares per ser publicats)

Naixements

Divendres, 5 de juliol de 2019
 A les 18 h: World Roller Games. Scooter, 
classificació masculina sènior
Dissabte, 6 de juliol de 2019
A les 13.30 h: Resum informatiu de la set-
mana
A les 18 h: World Roller Games. Scooter, 
semifinal i final masculina sènior
Diumenge, 7 de juliol de 2019
A les 15.40h: World Roller Games. Patinatge 
artístic júnior  
Dilluns, 8 de juliol de 2019
A les 11h: Directe als rollers
A les 13.40h. World Roller Games. Patinatge 
artístic. Individual style dance sènior
A les 20.30h: La Jornada, amb Albert Maspons 
i Alba Castilla García
Dimarts, 9 de juliol de 2019
A les 11h: Directe als rollers 
A les 17.30h. World Roller Games. Roller 
derby, des del pavelló Riera Seca de Mollet 
A les 20.30h: Parlem-ne, amb Susanna 
Aguilera 
Dimecres, 10 de juliol de 2019 
A les 11h: Directe als rollers 
A les 17.30h. World Roller Games. Roller 
derby, des del pavelló Riera Seca de Mollet 
Dijous, 11 de juliol de 2019 
A les 10.30h: World Roller Games. Roller 
derby, des del pavelló Riera Seca de Mollet

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

MONTMELÓ. El passat dijous 20 de 
juny, l'alcalde de Montmeló, Pere 
Rodríguez, va donar compte en 
una sessió plenària extraordinària 
del nou cartipàs de l'Ajuntament, 
en el qual destaquen "algunes de·
nominacions específiques", més 
que no pas àmbits nous.

Una de les noves denominaci-
ons que destaca és la de Feminis-
me i igualtat, a càrrec d'Ariadna 
Ojeda, i que sorgeix de les regido-
ries que el mandat anterior s'ano-
menaven Dona i Igualtat. L'àmbit 
de Medi Ambient que hi havia fins 
ara s'ha transformat en tres regi-
dories noves: Qualitat ambiental i 
gestió energètica, Sostenibilitat i 
espais naturals, i Biodiversitat, to-
tes elles a càrrec de Marta Ibáñez. 
Per últim, el batlle montmeloní 
també destaca que Joventut ara 
inclou Infància dins del mateix 
àmbit, una regidoria de la qual 
també n'és responsable Ibáñez. 
Aquestes novetats s'afegeixen 
amb l'objectiu de "posar l'accent 
en determinades qüestions", 
diu Rodríguez, qui assegura que 
"són gestos que s'han de reflec·
tir en polítiques".

S'actualitzen les retribucions
El mateix ple també va servir per 
aprovar les retribucions dels regi-
dors i les formacions polítiques. 
Uns imports que s'han actualitzat 
amb un augment d'un 3,5% res-
pecte del 2015 –el percentatge 
que ha pujat del sou del secretari 
d'Estat, que és a partir del qual es 
calcula el sou de l'alcalde–.

D'aquesta manera, el batlle, 
amb dedicació exclusiva, tindrà 
un sou brut anual de 46.593,58 

Feminisme, biodiversitat i infància, 
novetats del cartipàs de Montmeló

euros, i hi haurà tres regidors amb 
dedicacions parcials del 23,73%, 
Lluís Esteban, Marta Ibáñez i 
Mar Hernández, que percebran 
11.056,65 euros bruts anualment.

La resta de regidors cobraran 
en funció de l'assistència a les 
juntes de govern local (207 eu-
ros), als plens (17,07 euros) i a les 
comissions informatives (17,07 
euros). Per últim, cada grup polí-
tic municipal rebrà 310,05 euros 
mensuals, així com 207 euros 
mensuals per cada regidor electe.

Tot i que es van aprovar les retri-
bucions, el punt va obtenir poc su-

port dels grups de l'oposició, ja que 
ERC i Fem Montmeló hi van votar 
en contra. "Esperàvem un govern 
obert i participatiu, on se'ns co·
muniqués tot i on ens deixessin 
participar de totes les decisions 
de govern", va expressar el regi-
dor republicà, Albert Monserrat, 
qui considerava que no s'havia 
complert allò que hagués desitjat i, 
per aquest motiu, es va mostrar en 
contra de l'aprovació.

En la mateixa línia, Pep Benach, 
portaveu de Fem Montmeló, va 
justificar la seva negativa: "Ha si·
gut precipitat i no hem rebut la 

informació per analitzar i saber 
els motius de les dedicacions".

Per la seva banda, Canviem 
Montmeló s'hi va abstenir. "Estem 
d'acord amb les retribucions", va 
dir el portaveu, Jordi Manils. Però sí 
que va lamentar "la descompen·
sació entre les retribucions per 
assistència a la junta de govern 
–207 euros– i al ple –17,07 euros–. 
No s'entén i no té cap equipa·
ració amb els ajuntaments de 
l'entorn". "No volem impedir 
que s'aprovi", va apuntar, i d'aquí 
l'abstenció de l'actual principal 
partit de l'oposició.  sergio carrillo

Lluís Esteban
1r TINENT D'ALCALDIA

Alfonso Jiménez
3r TINENT D'ALCALDIA

Ariadna Ojeda
2a TINENTA D'ALCALDIA

Mar Hernández
4a TINENTA D'ALCALDIA Marta Ibáñez

Delegat de les àrees  
de Presidència, 
i Desenvolupament urbà, 
sostenibilitat i habitatge

Delegat de l'àrea de 
govern i economia

Delegada de l'àrea  
de serveis a la 

persona

Delegada de  
l'àrea d'acció 
comunitària  

i benestar

Presidència
Planificació estratègiva
Participació Ciutadana,  
bon govern i transparència
Gerència
Planejament i gestió urbanística 
Obres i projectes
Via pública
Serveis bàsics i activitats
Seguretat ciutadana

Habitatge
Recursos humans

Tecnologies i 
comunicacions

Comunicació
Educació

Informàtica  
i administració  

electrònica
Serveis d'atenció  

ciutadana
Esports

Feminisme i igualtat
Civisme i convivència

Cultura i patrimoni  
cultural

Festes i tradicions

Promoció econòmica  
i ocupació i consum

Turisme
Mobilitat i transport

Serveis socials
Nova ciutadania

Capacitats diverses
Gent gran

Qualitat ambiental  
i gestió enetgètica

Sostenibilitat  
i espais naturals

Biodiversitat
Salut pública

Cooperació i solidaritat
Infància i joventut

Pere Rodríguez
ALCALDE

CONSISTORI  EL PLE TAMBÉ VA APROVAR ELS SOUS DE L'ALCALDE I ELS REGIDORS, QUE S'ACTUALITZEN AMB UN AUGMENT DEL 3,5% 

BAIX VALLÈS.  La matinada de di-
lluns va sortir un autocar des de 
Mollet fins a Estrasburg, ple de 
baixvallesans. Concretament unes 
55 persones de Mollet, Parets, 
Sant Fost i Martorelles van despla-
çar-se fins a la ciutat francesa que 
acull la seu del Parlament Euro-
peu per protestar "per l'injust no 
reconeixement dels nostres di·
putats europeus electes Carles 

Puigdemont, Oriol Junqueras i 
Toni Comín", segons apunten els 
mateixos participants.

Tots ells van passar nit en dos 
poblets situats a 20 quilòmetres 
d'Estrasburg (Obernai i Wasse-
lonne) i l'endemà dimarts a les 20 
h van pujar en l'autocar de torna-
da, amb el qual van arribar al Baix 
Vallès dimecres al voltant de les 
11 h. 

a.c.

POLÍTICA  UN AUTOCAR VA DESPLAÇAR-HI 55 PERSONES A LA CONCENTRACIÓ DE SUPORT A PUIGDEMONT, COMÍN I JUNQUERAS

A L'ARRIBADA Bona part del grup, amb pancartes i banderes

Una cinquantena de 
baixvallesans, a Estrasburg MONTORNÈS. Aquest divendres la 

secció territorial de Montornès 
de l’Assemblea Nacional Catalana 
oferirà la xerrada del periodista i 
director de Vilaweb, Vicent Partal. 
Serà a Can Saurina a les 19.30 h. 
I en finalitzar hi haurà també una 
part oberta al públic on tothom 
podrà opinar i fer preguntes. Se-
gons l'ANC, l'objectiu és que Par-
tal “aporti la seva visió experta 
en processos internacionals 
d’independència". 

Vicent Partal
fa una xerrada
a Montornès
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MONTORNÈS. La marca Hartmann 
de productes per a la incontinència 
adulta segueix creixent i la planta 
de Montornès, adquirida el 2017, 
n'és una important causa. La fàbri-
ca montornesenca, que opera amb 
la marca Lindor, va passar el 2018 
a ser totalment integrada i con-
solidada com una marca més del 
grup Hartmann. Durant el primer 
any d'adquisició el grup es va dedi-
car a crear dins la fàbrica totes les 
infraestructures necessàries per 
interconnectar-la dins el teixit in-
dustrial del grup. Jordi Guinovart, 
director general del grup a Espa-
nya, explica que l'adquisició de la 
planta de Montornès "va ajudar 

al creixement i va aportar tam·
bé moltes sinergies amb el grup 
Hartmann perquè hi havia molts 
aspectes de treball que els vam 
poder començar a implementar 
a altres plantes del grup". Un dels 
aspectes que destaca Guinovart és 
que la planta és puntera en la filo-
sofia de fabricació Lean, "fer el mà·
xim amb el mínim de recursos".

Amb la seva incorporació se 
suma una planta amb "una excel·
lència en gestió de processos, 
de persones, de procediments i 
de productes, de tal forma que 
té una gran eficiència", remar-
ca Guinovart. Aquesta gestió s'ha 
incorporat al Grup i ha permès un 

creixement generalitzat a Espa-
nya i Portugal.

Alhora la planta montornesenca 
ja va rebre durant l'any passat les 
primeres inversions d'actualitza-
cions d'instal·lacions i inversions 
tecnològiques. Segons explica 
Guinovart, el mercat de la incon-
tinència adulta es veurà molt afec-
tat per l'àmbit de salut pública i 
per tant, "seguir invertint en efi·
ciència de producció és la part 
essencial en la sostenibilitat del 
sistema de salut".

"Millor pràctica empresarial"
Recentment el grup Hartmann ha 
rebut el guardó a la Millor pràc-

ECONOMIA  L'ADQUISICIÓ DE LA FÀBRICA EL 2017 HA PERMÈS A LA MULTINACIONAL AUGMENTAR LES VENDES I REBRE EL PREMI A LA 'MILLOR PRÀCTICA EMPRESARIAL'

La planta montornesenca
de Hartmann es consolida

hartmann

AL CAMÍ RAL  Exterior de la planta montornesenca de Hartmann

tica empresarial de mans de l'Es-
cola d'Enginyers Industrials de 
Catalunya, per la digitalització en 
la planta de producció de Montor-
nès, on s'ha implantat la fabrica-
ció additiva en 3D a la maquinà-
ria, per millorar el rendiment i els 
costos de manteniment.

El guardó també reconeix la com-
panyia Hartmann per haver aplicat 
el mètode de fabricació Lean on 
s'optimitza la productivitat de la 
neteja diària de les màquines i els 
canvis de format, eliminant l'ús del 
paper i reduint el temps de les ope-
racions.   ferran figueras

BAIX VALLÈS.  L'atur al mes de juny 
al Baix Vallès ha baixat un 3,61%, 
que es tradueix en 252 persones 
menys inscrites a l'Oficina de Tre-
ball de la Generalitat.

En aquest mes, només a Santa 
Maria de Martorelles s'ha incre-
mentat la desocupació, amb un 
3,45% (1 aturat més). I les xi-
fres han millorat a Martorelles 
(-6,77%, 18 aturats menys), a Mo-
llet (-5,36%, 169 aturats menys), 
a la Llagosta (-2,66%, 22 aturats 
menys), a Montmeló (-2,62%, 
11 aturats menys), a Sant Fost 
(-2,45%, 9 aturats menys), a 
Montornès (-1,71%, 19 aturats 
menys) i a Parets (-0,62%, 5 atu-
rats menys).

Pel que fa a la comparativa res-
pecte l'any passat, la taxa d'atu-
rats només ha pujat a Montornès 
(2,44%, 26 aturats més). I ha 
baixat a Santa Maria de Marto-
relles (-18,92%), a Martorelles 
(-15,36%), a Mollet (-5,87%), 
a Parets (-5,66%), a Montmeló 
(-1,21%), a Sant Fost (-1,1%) i a 
la Llagosta (-0,62%).

Ara mateix, les poblacions 
baixvallesanes per ordre de més 
a menys atur són: Montornès 
(13,46%), la Llagosta (12,55%), 
Mollet (11,51%), Martorelles 
(10,75%), Montmeló (9,49%), 
Sant Fost (9,22%), Parets (8,68%), 
i Santa Maria (7,39%). El mateix 
ordre que el mes anterior. 

S'HA REDUÏT EN TOTS ELS MUNICIPIS EXCEPTE A SANTA MARIA

L'atur baixa al Baix Vallès 
amb 252 aturats menys
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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

La santfostenca Rosa Plans rep la 
Medalla centenària a Cal Garret
L'alcaldessa de Sant Fost, María José Sánc-
hez, acompanyada dels regidors Carles Mi-
quel i Albert Bastida, va fer entrega de la 
Medalla centenària que atorga la Generali-
tat a Rosa Plans en el seu 100è aniversari.

Plans també va rebre un ram de flors i 
una placa commemorativa de part de l'Ajun-

tament de Sant Fost. En l’acte, que es va ce-
lebrar a la llar d'avis Cal Garret en compa-
nyia dels familiars més propers de Plans, 
l’homenatjada va recordar algunes anècdo-
tes de quan vivia a Can Pollastre treballant 
en el camp i a la botiga on venien productes 
de la seva pròpia collita.

LLAR D'AVIS CAL GARRET
Carrer Sant Jaume, 84. Sant Fost. Tel. 93 570 81 85

www.llardaviscalgarret.com

L’APARADOR
DE LA SETMANA

Circuit d’energia a gestionar
Avui proposo la lectura d’una entrevista 
feta al Dr. Mario Alonso Puig, que considero 
molt interessant i de la qual destaco les afir-
macions següents (http://bit.ly/2RRdBdF):

- "Avui sabem que la confiança en un 
mateix, l'entusiasme i la il·lusió tenen la 
capacitat d'afavorir les funcions supe·
riors del cervell".

- "El que el cor vol sentir, la ment li ho 
acaba mostrant".

- "La Psiconeuroinmunologia és la ci·
ència que estudia la connexió que hi ha 
entre el pensament, la paraula, la men·
talitat i la fisiologia de l'ésser humà".

- "El pensament i la paraula són una 
forma d'energia vital que té la capacitat 
d'interactuar amb l'organisme i produir 
canvis molt profunds".

- "Un minut entretenint un pensament 
negatiu deixa el sistema immunitari en 
una situació delicada durant sis hores".

Rellegint el que he escollit de l’entrevis-
ta encara m’entusiasmo més amb la meva 

feina dins la consulta, perquè, és evident, 
tenim un potencial immens per canviar 
qualsevol pensament, sentiment o actitud. 
Podem ser protagonistes absoluts de la 
nostra vida, a partir d’ampliar consciència 
i connectar amb qui som realment.

És cert que és quelcom laboriós, però per 
què tenir por d’allò que es pot aconseguir 
fent la feina adient? Jo sempre dic que tot el 
que es pot aconseguir treballant, no ens ha 
de fer cap por; és posar-s’hi i fer camí.

Sento que m’agrada tant la meva vocació, 
perquè sóc testimoni de quant de lliure es 
fa qui té la valentia de posar-se davant del 
mirall, mirar de debò, acceptar i decidir què 
transformar; és fantàstic.

Però tampoc vull pecar de happy, doncs 
per fer aquest recorregut de creixement 
personal tots podem necessitar temps i un 
ajut professional. Em refereixo a un pro-
cés de Teràpia Psicoanalogista, per tal de 
conèixer l’analogia entre emocions, acti-
tuds i manifestacions psicosomàtiques.

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

ESTHER MOLINS
Psicoanalogista, pedagoga, 
naturòpata i terapeuta flora

EL RACÓ DEL
PROFESSIONAL
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Classificats PER ANUNCIAR-TE EN AQUESTA SECCIÓ: PUBLICITAT@DIARISOM.CAT

IMMOBILIÀRIA

COMPRA

PISO PLAN-

TA BAJA 100 M2 

EN MONTMELÓ. 

ZONA DE LA QUI-

TA N A- C E NTRO. 

4 habitaciones (3 

de ellas dobles y 1 

individual), cocina 
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

DESPATX DE 84M2 

A L'AVINGUDA 

LLIBERTAT DE 

MOLLET, a prop de 

l'Ajuntament. Pri-

mera planta amb 

molta llum. Ves-

tí-bul + 3 despat-

xos amb modernes 

mampares de se-

paració i climatit-

zació fred-calent. 

Alta vigent de llum 

i aigua. PVP: 450 

euros. 606 30 51 03. 

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 
eróticos, be-
sos profundos 
con lengua, lluvia 
dorada, griego, 
abrazos y cari-
cias… Teléfono 634 
62 38 14.

CHICA PARTICU-

LAR Y FIESTERA. 

Madurita, 50 años, 

gordita y cariño-

sa. 150 de pecho 

natural, soy gua-

pa, me gustan los 

besos con lengua, 

francés natural y 

hago todo tipo de 

servicios. Teléfono 

698 233 361. Susi.

CHICA PARTICU-

LAR Y FIESTERA. 

Madurita, 50 años, 

gordita y cariño-

sa. 150 de pecho 

natural, soy gua-

pa, me gustan los 

besos con lengua, 

francés natural y 

hago todo tipo de 

servicios. Teléfono 

698 233 361. Susi. 

CHANEL. Alegre, 
divertida, coqueta 
y sobre todo muy 
morbosa. Des-
cubrirás en mi una 
delicia. Hago una 
gran variedad de 
servicios: griego, 
69, francés, beso 
negro, beso con 
lengua y lluvia 
dorada. Muy com-

pletita. Teléfono 
de contacto: 611 26 

20 91.

NOVEDAD. Soy una 

española anda-

luza por primera 

vez en Mollet. Mis 

amores, vengo ar-

diente para daros 

todas mis caricias. 

Os espero las 24 

horas. Tengo 100 

de pecho natural. 

Espero tu visita. 

Corazones: 697 

994 479 o 603 736 

284.

SE PRECISA 
CAMARER@
INTERESADOS ENTREGAR  

CURRICULUM VITAE A:
hola@restaurantlespruneres.com

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

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. 
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Delegació Mollet del Vallès
Passatge Sant Miquel, 12
08100 Mollet del Vallès
T. 93 579 33 33
mollet@fincasleon.com

Delegació Montornés del Vallès
Onze de Setembre, 29
08170 Montornés del Vallès
T. 93 568 35 45
montornes@fincasleon.com

Delegació Montmeló
Avinguda Pompeu Fabra, 3
08160 Montmeló
T. 93 572 30 73
montmelo@fincasleon.com

Colaboramos con más de 130 inmobiliarias, con 830 agentes a su servicio

Tu propiedad siempre en las mejores manos
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159.000€

Piso en Venta · Mollet · Col·legis Nous

PISO EN EL CENTRO
2º real en finca sin ascensor. Consta de 3 habitaciones, 1 
baño reformado, cocina con lavadero integrado, comedor, 
balcón. Suelos de gres, ventanas aluminio.

m2

76
Habitaciones
3

Baños
1

Parking
No

Ref. JV14066

179.000€

Piso en Venta · Mollet · Can Pantiquet

PISO CON PARKING
Piso con parking y trastero en la misma finca. Con 2 
habitaciones, cocina y baño reformados, lavadero, salón 
de 22 m². Calefacción y A/A.

m2

64
Habitaciones
2

Baños
1

Parking
Si

Ref. JV14192

150.000€

Piso en Venta · Mollet · Centro

PISO REFORMADO
4ª planta en finca sin ascensor. Consta de 3 dormitorios, 
1 baño, terrado comunitario y lavadero. Completamente 
reformado. Calefacción y aire acondicionado.

m2

74
Habitaciones
3

Baños
1

Parking
No

Ref. JV14104

199.000€

Piso en Venta · Mollet · Centro

PISO EN EL CENTRO
Magnífico piso en el centro con ascensor. Cuenta con 3 
habitaciones, 2 baños completos, cocina con lavadero, 
comedor, balcón. Reformado

m2

85
Habitaciones
3

Baños
2

Parking
No

Ref. JV14082

Certificación 
Energética

170.000€

Piso en Venta · Mollet · Centro

PISO EN EL CENTRO
Finca con ascensor. 3 habitaciones, 1 baño, cocina con 
lavadero, comedor. Cuenta con suelos de parquet, 
ventanas aluminio, puertas de haya.

m2

93
Habitaciones
3

Baños
1

Parking
No

Ref. JV14105

165.000€

Casa en Venta · Mollet · Centro

CASA DE PUEBLO
Casa tipo dúplex en el centro, reformada de diseño, consta 
de 3 habitaciones, 1 baño, salón y cocina americana, 
balcón.

m2

76
Habitaciones
3

Baños
1

Parking
No

Ref. JV14178

146.000€

Piso en Venta · Mollet · Col·legis Nous

PISO CON PARKING
Piso de 1 habitación, 1 baño completo, amplio salón, cocina 
independiente. Ventanas de aluminio, suelos de gres, 
calefacción, A/A. Con plaza de parking.

m2

56
Habitaciones
1

Baños
1

Parking
Si

Ref. JV13670

166.000€

Piso en Venta · Mollet · Centro

PISO EN EL CENTRO
Frente al Parc de Les Pruneres. Finca con ascensor. Consta 
de 2 habitaciones, baño completo, amplio salón-comedor, 
balcón, cocina independiente. Ventanas aluminio y A/A.

m2

73
Habitaciones
2

Baños
1

Parking
No

Ref. JV14182

Certificación 
Energética 231.900€

Piso en Venta · Mollet · Can Borrell

PISO CON PARKING Y PISCINA
Espectacular piso de 3 habitaciones, 2 baños, cocina de 14 
m², salón con salida a balcón. Calefacción. Piscina, parking 
y zona comunitaria.

m2

105
Habitaciones
3

Baños
2

Parking
Si

Ref. JV14176

Certificación 
Energética

Certificación 
Energética

Certificación 
Energética

Certificación 
Energética

Certificación 
Energética

Certificación 
Energética

Certificación 
Energética
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Delegació Mollet del Vallès
Passatge Sant Miquel, 12
08100 Mollet del Vallès
T. 93 579 33 33
mollet@fincasleon.com

Delegació Montornés del Vallès
Onze de Setembre, 29
08170 Montornés del Vallès
T. 93 568 35 45
montornes@fincasleon.com

Delegació Montmeló
Avinguda Pompeu Fabra, 3
08160 Montmeló
T. 93 572 30 73
montmelo@fincasleon.com

¡Enamórate
de tu nueva 
vivienda!
Encontramos tu 
nueva casa, y 
¡nos ocupamos 
 del resto!

Colaboramos y compartimos con más de 130 inmobiliarias ¡Ven a vernos!

Buscamos la 
vivienda que 
te enamorará

Proyectamos 
la mejor 
reforma

Financiamos 
la compra y la 
reforma en la 
misma hipoteca

EJEMPLO

Compra-Venta 200.000€
Gastos 24.000€
Reforma 30.000€

Total 254.000€

Aportación de 
forma habitual 94.000€

Aportación con 
la propuesta 
de reforma 57.500€*

*El diseño de la reforma consiste en la entrega de un dossier con presupuesto 
global, 4 renders, plano con distribución actual y plano con la distribución futura. 
La financiación está sujeta a los criterios de riesgo de la entidad financiera.
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OPINIÓ

‘El món s’acaba’, deia Xavier Grasset en l’època de Catalunya Ràdio. 
Aquesta frase que jugava a la ironia i l’humor s’ha convertit gairebé en 
certesa. Fa anys que la comunitat científica alerta dels perills del canvi 
climàtic, davant la incredulitat de gran part de la població i la indiferència dels 
poders econòmics i, sovint, polítics. I és així com aquesta setmana s’han viscut 
algunes de les conseqüències del maltractament que els humans han infligit 

al planeta. L’onada de calor, amb 
temperatures que van superar els 
40 graus a bona part de la comarca 
i que no s’hi havien registrat mai, 
és una de les conseqüències més 
evidents del canvi climàtic. 

Però també hem vist la  
transcendència d’aquest augment 

de la calor i la sequera que comporta, amb uns incendis que en major o menor 
mesura –6.000 hectàrees cremades a les terres de l’Ebre, però també petits  
incendis arreu del territori vallesà– ens avancen quin és el futur previsible i 
obren un altre debat, el de la gestió del territori. I, per acabar-ho d’adobar, el 
clima ha contribuït a uns nivells de contaminació elevats, tant en partícules 
en suspensió, com en diòxid de nitrogen i ozó. Un altre problema que afecta 
directament la salut que està lluny de resoldre’s. Si no volem viure en un desert 
irrespirable, no només cal conscienciar la ciutadania, sinó que cal que les  
administracions apliquin mesures valentes ja, sense més excuses.

EL MÓN S'ACABA 
Editorial

Amb aquest avantprojecte
s'intenta avançar en la 

mercantilització dels serveis
públics i en abandonar part del 

poder que l'administració retenia

Cal que les administracions 
apliquin mesures valentes
per lluitar contra les 
conseqüències del canvi climàtic

a llum del sol,
oh, tan càlida, tan bella!
Aconsegueix entrar
gràcies a la teranyina

verda de les fulles.
Tan exquisida, tan necessària,
aconsegueix acariciar la pell
d’una noia.
La noia,
de pell com la xocolata,
marcada per l’amarg càstig,
corre com una gasela.
Deixant un estigma
de sang a les fulles;
la noia corre.
Corre del seu fosc passat,
corre per un nou color pel seu futur.

Itziar Escobar Sala
4art. ESO Institut La Sínia

L
COLORS PEL FUTUR

Amb la col·laboració de 
Niu d'Art Poètic de Parets

Racó poètic

Poema de creativitat des de la talaia d’una 
noia de quinze anys que se sent posseïda 
per la llum i els colors, descobrint-hi la 
seva pròpia imatge en el temps. La mè-
trica lliure, tant en les estrofes com en el 
nombre de síl·labes és una abraçada a la 
llibertat que desde la mirada jove sent els 
impactes de la natura en la seva pell que 
d’una teranyina, el vent amb la col·labora-
ció de la llum i el color, en fan una carícia, 
desvetllant la il·lusió que té en la poesia la 
seva millor expressió. 

Però la noia no en té prou amb la carícia, 
vol sentir els efectes del seu comportament 
a partir del seu coneixement físic, imitant la 
gasela en la seva cursa. I la lliçó és molt im-
portant perquè el dolor que es pot patir no 
impedeix viure, “la noia corre”. I corre per 
oblidar el passat que no la convenç perquè 
vol un futur millor, simbolitzat pel color que 
la natura li regala. El color i la llum projec-
ten la imatge de la veritat i aconsegueixen 
que la vida esdevingui un poema.

Bústia
De pobles i ciutats

El passat 15 de juny vaig assistir, per pri-
mer cop, a una sessió d’investidura d’un 
alcalde i del seu equip de govern. L’acte va 

tenir lloc a la sala de plens de l’Ajuntament 
de Mollet del Vallès. Un baptisme que a vol-
tes em podia recordar la graduació de l’ESO 
del meu fill. Primer els familiars i després el 
gruix d’amics, fidels i curiosos, com jo. Em 

al fixar primer el posicionament 
de la Marea Blanca de Catalunya 
i la Plataforma en Defensa de la 
Sanitat Pública del Baix Vallès, en 

relació a l’avantprojecte de llei de contractes 
de serveis a les persones que està tramitant 
el Parlament de Catalunya i que s'ha rebate-
jat com a llei Aragonès. La directiva europea 
fixa que “cap disposició de la present Direc-
tiva obliga els estats membres a subcontrac-
tar o externalitzar la prestació de serveis 
que vulguin prestar ells mateixos o a orga-
nitzar-los d'una altra manera que no sigui 
mitjançant contractes públics”.

Per tant, la decisió de si un servei públic és 
gestionat per l'administració o bé se subcon-
tracta o s'externalitza és una decisió política, 
que ha de prendre cada govern o administra-
ció. Menteixen aquells que ens repeteixen el 
mantra que és la UE qui “obliga” a externalit-
zar i contractar tercers. Al que sí obliga la UE 
és a implementar  aquesta directiva i si es tria 
l’opció de contractació pública o concertació 
per a la gestió dels serveis públics.

Des de la Marea Blanca de Catalunya en 
l’àmbit del Servei Nacional de Salut i del con-
junt dels serveis de protecció social entenem 
que com a garantia dels drets bàsics i fona-
mentals de la ciutadania és la gestió directa la 
millor fórmula de prestació dels serveis pú-
blics segons abundant bibliografia i experièn-
cia. No pas la contractació o concertació amb 
tercers, que per a nosaltres és un mecanisme 
que transfereix recursos públics al sector pri-
vat amb la possibilitat de lucre privat.

L’opacitat, la ineficiència, l’encariment i 
l’allunyament de les persones usuàries, i en 
massa casos la corrupció que generen, ens 
reforcen en la nostra reivindicació de sepa-
ració nítida del sistema públic de salut ver-
sus el sector del negoci de la sanitat. Aquest 
sistema dit de col·aboració público-priva-
da-“social”, que ha estat criticat i desacon-
sellat des del mateix Tribunal de Comptes 
europeu, no és el sistema que volem.

Així a Marea Blanca de Catalunya neguem 

No a la 'llei Aragonès'
la major i els objectius pretesos en aquest 
projecte en gestació que esperem i lluitarem 
perquè no esdevingui llei. Tanmateix, a més 
del rebuig global i a la totalitat, podem ra-
onar alguns elements dels quals discrepem 
dins l’articulat presentat. 

És significatiu que a l’exposició de motius 
es parli d’un ampli ventall de serveis i pres-
tacions que tenen com a finalitat el benestar 
i la millora de la qualitat de vida de la ciuta-
dania… sense esmentar en cap moment el ca-
ràcter de serveis públics de molts d’aquests 
serveis que després esmenta expressament, 
caràcter que ve donat per la necessitat de ga-
rantir  drets fonamentals de les persones.

Aquest avantprojecte permet contrac-
tar-ho tot, situant en el mateix sac fins i 
tot les mal anomenades “prestacions sa-
nitàries” de l’article 27, que és la activitat 
sanitària pública. Amb aquest avantprojec-
te s’intenta avançar amb un gran pas en la 

mercantilització dels serveis públics i en 
abandonar gran part del poder que la prò-
pia administració retenia a la interpretació 
i compliment subjectiu del contracte. Confi-
gura un contracte gairebé civil que no admi-
nistratiu atés l’ample marge de l’administra-
ció en configurar el propi contracte.

Evidentment ateses aquestes conclusions 
el posicionament de la Marea Blanca de Ca-
talunya i la nostra plataforma no pot ser al-
tre que rebutjar frontalment l’Avantprojecte 
de Llei de contractes d’atenció a les perso-
nes. Per tot això, demanem i tenim la inten-
ció de presentar mocions als pobles i ciutats 
del Baix Valles per rebutjar l'actual  l’avant-
projecte de Llei de contractes d’atenció a les 
persones que s'està tramitant al Parlament 
de Catalunya i per conformar una taula de 
grups parlamentaris, agents socials i movi-
ments socials per consensuar una llei que 
garanteix els servesi públics de gestió direc-
ta amb garanties socials.

C

ANTONIO   
LÓPEZ   

 Portaveu de la Plataforma en 
Defensa de la Sanitat Pública 

del Baix Vallès (PSPBV)

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)
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OPINIÓOPINIÓ

Alguns dels serveis que 
oferim: Acompanyaments per 
a la creació de cooperatives i 
per transformar una associació 
o una SCP en una cooperativa

Seu fixa: Granollers
Punts coop: Montornès, 
la Garriga i Sant Celoni 
(cada dos dimarts)

5a Taula Territorial 
de l’ESS: “Propostes 
de transició cap a una 
comarca agroecològica”

Dimarts 09·07·2019
De 17 h a 19.30 h

Lloc: Tarambana (Cardedeu)
Organitza: Ateneu Cooperatiu 
del Vallès Oriental

Per llegir l’entrevista
íntegra i veure el vídeo,
entra aquí:

Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental

Agenda

www.ateneucoopvor.org @ateneucoopvor info@ateneucoopvor.org

· D'on sorgeix la Jornada sobre ESS i 
l'Estiu Cooperatiu?
- Arnau: L’Estiu Cooperatiu no s’enten-
dria sense les primeres jornades d’eco-
nomia social i solidària, que l’any passat 
vam organitzar per primera vegada a 
Sant Celoni de la mà també de l’Ateneu 
Cooperatiu del Vallès Oriental.
· En què va consistir la primera jor·
nada?
- Arnau: L'any passat vam fer una fira 
de productes de quilòmetre 0 amb di-
ferents productors del territori. Aquest 
any, però, hem volgut canviar perquè 
vam creure en la necessitat de donar 
suport a projectes embrionaris que es-
taven sorgint al territori. Des de La Clau 
i des de l’Ateneu Cooperatiu crèiem que 
era un espai idíl·lic i perfecte per do-
nar-los aquest suport.
· Per tant, en què han consistit 
aquests canvis que menciones?
- Arnau: Hem volgut ser més realistes i 
més propers amb aquells projectes que 
ens envolten, i és per això que hem can-
viat el format, perquè sigui un format 
més pensat i més pausat i que ens porti 
a una reflexió. Crèiem que des d’aquests 
espais s'havia de donar suport a projec-
tes com la Universitat Popular del Baix 
Montseny –un projecte embrionari que 
està sorgint– com també el grup impul-
sor de cohabitatge de Sant Celoni i els 

que han sorgit arreu del Baix Montseny.
· Què és una universitat popular?
- Lorena: Una universitat popular és 
un projecte d’educació de base comu-
nitària, és a dir, creat a partir de les 
persones, que pretén crear i compartir 
coneixement, en el sentit de saber ex-
periències de diferent mena.
· I amb quins objectius us formeu al 
Baix Montseny?
- Lorena: La intenció d'una universitat 
popular és aprendre per plaer, per actu-
ar, per emancipar-nos, per alliberar-nos, 
per ser més conscients del món en què 
vivim, d’allò que podem fer i que està a 
les nostres mans, sobretot en un sentit 
de transformació personal i social.
· Per últim, què és el model d'habitat·
ge cooperatiu?
- Lali: Des de La Dinamo apostem pel 
model d’habitatge cooperatiu en cessió 
d’ús com una alternativa d’accés a l’ha-
bitatge impulsat de forma autogestiona-
da i a través de l’autoorganització de les 
persones dels municipis i els territoris, 
i a través de la propietat col·lectiva dels 
habitatges. De manera que és un model 
que permet accedir a un habitatge de 
forma estable i flexible, sense tenir la 
propietat individual de l’habitatge, sinó 
a través de la propietat col·lectiva, i per 
tant d’accés a l’habitatge a través d’un 
dret d’ús.

Jornada sobre Economia 
Social i Solidària (Sant Celoni)
L'Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental vam par-
ticipar el passat 15 de juny de la primera activitat 
de l'Estiu Cooperatiu de La Clau (Sant Celoni), 
que es tractava de la Jornada sobre Economia So-
cial i Solidària. Durant la jornada vam entrevistar 
Arnau Amadó (La Clau), Lorena Soria (Universitat 
Popular Baix Montseny) i Lali Daví (La Dinamo).

va sorprendre, primer de tot, el respecte 
institucional, les formes i la fredor de l’acte 
durant el qual es va donar veu a tots els por-
taveus dels diferents partits amb represen-
tació allà presents. 

Els dies previs s’havien difós un reguitzell 
de notícies contradictòries vers la forma-
ció d’un govern local. La lògica després de 
veure els resultats de les eleccions locals 
hauria apuntat a una reelecció plàcida amb 
un gairebé trenta cinc per cent de suport de 
vots per a la primera força política. A més, 
les dues formacions –a l'alça- que el seguien 
a certa distància no sumaven per arrabas-
sar-li l’Alcaldia. 

Un cop en els prolegòmens de les presen-
tacions, em vaig fixar en la figura d’una per-
sona que havia estat les darreres setmanes 
en l’ull de l’huracà, éssent més l’objecte del 
desig d’uns que dels altres. Em refereixo a 
en Xavi Buzón. Home d’esquerres des de 
ben jove, format al barri humil de la Florida, 
de l’Hospitalet de Llobregat i instal·lat des 
de fa un grapat d’anys a la nostra ciutat. Pot-
ser no sigui un gran orador –ni falta que ens 
fa donat el gran nombre de venedors de fum 
de l’actualitat– però, en canvi, la seva hones-
tedat ha estat clau per no crear una coali-
ció forçada a desbancar el clar guanyador. 
Moviment lícit, encara que estrany, malgrat 
les bones intencions d’algun dels seus agre-
gats. Quant els discursos, la majoria d’ells 
conciliadors i amb caire cooperatiu, va gri-
nyolar una proclama que invocava en veu 
alta i amb llengua castellana una República 
catalana que no hagués canviat el devenir 
del que estava passant. Desconcertant, si 
més no. 

Un altre sentiment  en la mateixa línea es 
lamentava d’un pacte a Barcelona que enca-
ra no s’havia produït. Part del respectable li 
ho va recriminar. Sortosament, la sessió va 
concloure sense més incidents, tota vegada 
que cadascú es va votar a si mateix, per la 
qual cosa els escollits van ser els deus mem-
bres que encapçalaven la candidatura gua-
nyadora. 

Darrera les felicitacions creuades i un 
sentiment d’alleujament, me’n vaig anar 
en pau, congratulant-me que ni fora del 
consistori ni dins van haver-hi escridas-
sades, insults ni aldarulls. No van haver-hi 
ni vencedors ni vençuts –com en el film de 
Stanley Kramer-. Tots amb l’ànim d’aportar 
alguna cosa en un futur proper. Vaig tornar 
a creure en la política amb l’esperança que 
el (maleït) procés acabi raonablement bé. 
Mentrestant, he constatat fa pocs dies com 
en altres pobles o indrets rurals, on viuen 
aïllats en una realitat paral·lela, no tocant 
de peus a terra, els tripijocs han fet un mal 
servei a la tan preuada democràcia –amb la 
segurament posterior desafecció ciutadana. 
Per sort o desgràcia, som ciutat, som Mollet. 
Convivim envoltats per diferents cultures i 
procedències d’arreu. 

 àlex aguilera / mollet del vallès

El Calderí, plany i joia
Fa uns anys cel·lebràvem la urbanització 
de la penúltima gran extensió agrícola de 
Mollet: La Vinyota. Ara toca El Calderí, pro-
jecte encara més celebrat per la política 
local i nacional i ciutadania en general. Hi 
haurà però qui, ancorat en un passat ja su-

perat, nostàlgic del suposadament plàcid i 
tranquil Mollet d'abans, la cosa no li farà 
el pes. Qui tingui una predilecció cap als 
espais naturals, temerà la massificació o 
l'augment de la contaminació; hi ha qui es 
plany per la pèrdua dels espais més fèrtils 
i de la seva biodiversitat i d'aliments km 0, 
trànsit,etc. Tot plegat tòpics dels utòpics 
ecologistes o ambientalistes que encara 
corren; gent fora de la realitat, del progrés, 
del desenvolupament. Bufanúvols i natu-
ralistes no tenen en compte els avantatges 
econòmics del projecte i el desitjable crei-
xement de Mollet; que cada vegada neces-
sitem més pisos i que cada dia ve més gent 
d'arreu del món a treballar a Catalunya –a 
treballar o pel que sigui, faltaria més. Que 
es consolin pensant que a partir d'ara ja no 
hauran de patir més. 

Aquest era el darrer espai verd i agrícola. 
I el Calderí ja era la calderilla. Tampoc han 
de patir pel nostre dèficit agrícola, ja que 
quan, aviat, amb l'imminent peak oil, l'en-
cariment del petroli no permetrà com ara, 
menjar tomàquets de Polònia ni taronges 
de Sudàfrica, hi haguem de tornar al camp, 
ja trobarem les solucions adients. Aterrant 
les sobreres plantes automobilístiques i 
auxiliars, p.e. recuperant-ne el sòl, el més 
fèrtil que tenia el nostre país. Cosas veredes. 
Més aviat del que hom pensa. Per exemple, 
Repsol ja treballa per recuperar els plàstics 
dels abocadors; irrompen els camions amb 
catenària –com els trolebusos– a Europa i 
Nissan acaba de fer-nos fora el 70 % dels 
treballadors.

Amb aquestes lletres crec que he reflectit 
el sentir general. No el meu, és clar.

esteve maspons / mollet del vallès

No més eleccions
Atenció que els polítics ens prenen el pèl 
una altra vegada. Cansa que la política amb 
els seus polítics de torn sigui tan curta de 
mires i ens intentin prendre el pèl als ciuta-
dans. Si tornen a demanar-nos votar un cop 
més, ja no sé les que portem aquest any.

Perquè els polítics ja van demostrar que 
són incapaços de dialogar entre ells i em 
nego a votar una altra vegada, fins que tin-
guin els uns i els altres el resultat que de-
sitgen i tenen en ment. La vida no és així. 
No tornar a votar és el que hauríem de fer 
la majoria dels ciutadans perquè deixin de 
prendre'ns d'una vegada el pèl, no acudir 
més a les urnes. Estan jugant amb el nostre 
futur mentre el seu està més que resolt no-
més per ser polítics.

Que governin d'una vegada, els ciuta-
dans ja els van dir com amb els seus vots, 
dialogar o pactar i, en la majoria de casos, 
amb pactes antinaturals ja fins i tot ho hem 
acceptat. Es manipula el que desitgen amb 
els seus vots els ciutadans per ser una cosa, 
segons s'explica, democràtica. D'acord, bé. 
Però senyors no més aixecada de camisa, 
els toca treballar en entendre que per això 
se'ls paga i molt bé, per cert. Prou d'elecci-
ons ja saben el que pensa el ciutadà, ara en-
tenguin-se vostès.

david creus / barcelona

Les cartes i imatges han de fer constar el nom i cognoms de l’au-
tor, 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.
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ESPORTS

MOLLET. Tot està a punt per a la 
posada en marxa dels World Ro-
ller Games 2019. La ciutat molle-
tana acollirà els Mundials de la 
disciplina de Roller Derby, que co-
mençaran el proper dimarts 9 de 
juliol al pavelló municipal de la Ri-
era Seca, i finalitzaran el dissabte 
13. Mollet serà una de les subseus 
dels Roller Games, que tenen com 
seu principal Barcelona, on es dis-
puten la majoria de les competi-
cions. De fet, el municipi molletà 
serà l'única de les quatre subseus 
–les altres tres són Terrassa, Sant 
Cugat i Vilanova i la Geltrú– que 
acollirà totes les fases d'una mo-
dalitat, en aquest cas, la de Roller 
Derby. Aquesta disciplina esporti-
va es dividirà en dues competici-
ons: el mundial femení sènior i el 
mundial masculí sènior. 

Aquest dissabte s'enllestiran 
els últims preparatius al pavelló 
Riera Seca. S’acabaran de pintar 
les línies i polir els últims detalls 
perquè dimarts comenci a rodar 
el Roller Derby.

Sis països participants
En total, a Mollet, participaran sis 
països: Espanya, Estats Units, R.P. 
Xina, Japó, Índia i Austràlia. Es-
tats Units és la selecció favorita, 
tot i que s'espera que l'espanyola 
també faci un bon paper. Per la 

Els World Roller Games arrenquen 
al pavelló de Riera Seca dimarts

WORLD ROLLER GAMES  MOLLET ACOLLIRÀ LA DISCIPLINA DE ROLLER DERBY, AMB EL MUNDIAL MASCULÍ I FEMENÍ, EN QUÈ PARTICIPARAN SIS PAÏSOS

CARTELL  Fragment del cartell dels Mundials de Roller Derby de Mollet

aj. mollet

seva part, Austràlia també és una 
selecció potent. En els World Ro-
ller Games Nanjing 2017, on no-
més es va celebrar la competició 
de dones, Austràlia i Espanya van 
completar el podi per darrere de 
les nord-americanes.

Aquest esport, majoritàriament 
femení, consisteix en un circuit 
ovalat on corren dos equips amb 
cinc patinadores cadascun. Cada 
equip puntua cada cop que una 
d'elles, la jammer, avança jugado-
res contràries. Les demés no pun-
tuen: ajuden a obstaculitzar les 
corredores de l'altre equip.

Pel que fa al calendari de Roller 
Derby, destaquen els partits de la 
selecció espanyola: Espanya-Aus-
tràlia –en el Mundial masculí– i 
Índia-Espanya –en el femení–, que 
es disputaran el dimarts dia 9. El 
primer es jugarà a les 16 h, i el se-
gon a les 12 h.

En aquest primer dia de com-
petició es disputaran els enfron-
taments corresponents a una 
primera fase classificatòria. A 
més dels partits d’Espanya, es ju-
garan, en la categoria femenina, 
Xina-Austràlia, Estats Units-Xina 
i Austràlia-Índia. I, en la catego-

ria masculina, Austràlia-Xina, Ja-
pó-Estats Units i Xina-Japó.

Els quatre primers classificats 
de cada categoria accediran a les 
semifinals. I, les finals masculina 
i femenina, tindran lloc el 13 de 
juliol, a les 12 i a les 13.30 h del 
migdia, respectivament.

Tota la competició de Roller 
Derby es jugarà al pavelló de la 
Riera Seca. Les entrades tenen un 
preu de 16 euros per a les finals i 
6 per als partits classificatoris; i es 
poden adquirir al web dels Roller 
Games: www.wrg2019.com.

4.500 atletes en total
Els World Roller Games són el 
major esdeveniment mundial que 
agrupa els campionats del món de 

Impacte econòmic

Tal com apunten des de l'Ajuntament 
de Mollet, el fet d’acollir uns World 
Roller Games, aportarà uns beneficis 
econòmics a la ciutat; ja que, a part 
dels esportistes, vindran molts acom-
panyants que, a més d’anar a veure 
les proves, generaran una despesa en 
allotjament i en hotels de Mollet, i en 
comerços i en restaurants.

EL ROLLER DERBY 
GENERARÀ BENEFICIS 
ECONÒMICS A MOLLET

les 11 disciplines de Roller Sports, 
tals com Scooter, Patinatge artís-
tic, Skateboard o Roller Derby.

La primera edició va tenir lloc a 
Nanjing, a la Xina, el setembre del 
2017. La d'enguany serà la sego-
na, on hi participaran uns 4.500 
atletes d'uns 160 països. L'estima-
ció de visitants és de 120.000. 

QUATRE BAIXVALLESANS PARTICIPARAN 
EN LES DIFERENTS DISCIPLINES 

 El molletà Adrián Navarro, i el montornesenc Erik Ávila, representaran Espanya 
als World Roller Games dins del Campionat d’Scooter, el 5 i el 6 de juliol. Per la 
seva part, la molletana Júlia Marco competirà amb el CP l'Aldea en patinatge 
artístic, el dissabte 13 a partir de les 19 h. I, el paretà Pau García competirà aquest 
diumenge a partir de les 15.40 h. La televisió local Vallès Visió retransmetrà les 
competicions dels esportistes locals a més de la disciplina de Roller Derby que es 
farà a Mollet entre el dimarts 9 i el dissabte 13 de juliol. Oferirà les finals tan de la 
categoria femenina com de la masculina, i també els partits classificatoris.  
A més, Vallès Visió emetrà les competicions més destacades. 

El montmeloní Aarón Martín, campió d'Europa
El jugador de Montmeló Aarón Martín s’ha proclamat campió d’Europa 
amb la Selecció Espanyola  Sub-21. Espanya va derrotar la Selecció 
d’Alemanya per 2 gols a 1 en la final de l’Europeu Sub-21, amb gols de 
Daniel Olmo i Fabián Ruiz. El lateral esquerre juga actualment al Mainz 
05 de la Bundesliga i va ser convocat amb la Selecció lluïnt el dorsal 3.

El Mollet HC rep la selecció belga
L'equip sènior del Mollet Hoquei Club disputarà 
un amistós de pretemporada contra la selecció 
absoluta de Bèlgica aquest divendres 5 de 
juliol. El partit es jugarà a les 20 h al pavelló 
municipal de la Riera Seca.
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Campionats
del mÓn 
DE ROLLER
DERBY

Pavelló Municipal 
d’Esports Riera Seca
Mollet del Vallès

Consulta tota la informació a www.molletvalles.cat
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PARETS. El Teatre Can Rajoler va 
acollir el divendres passat al ves-
pre una nova edició de la Nit de 
l’Esport de Parets del Vallès, que 
va premiar els millors esportistes 
paretans de la temporada 2018-
2019. Pel que fa als guardons, es 
van repartir cinc tipologies de pre-
mis diferents: millors esportistes 
individuals, millors esportistes 
d’esports d’equip, millors equips 
i dos reconeixements especials: 
el premi al foment dels valors de 
l’esport i un reconeixement a una 
activitat esportiva destacada.

Pel que fa als millors esportis-
tes individuals, els guanyadors 
van ser Sara Gómez –del Club At-
letisme– i Bruno Marco –del Club 
Patí. Gómez va recollir el premi 
per la seva tercera posició a la 
prova dels 100 metres llisos en la 
final A del Campionat de Catalu-
nya Júnior de Clubs. I, per la seva 
part, Marco va ser premiat pels 
seus campionats de Barcelona i 
de Catalunya, pel subcampionat 
d’Espanya, per una setena posició 
al Campionat d’Europa i per la vic-

sílvia ferran

PREMIS  SARA GÓMEZ, BRUNO MARCO, SILVIANA VIADELLA I RUBÉN ARRANZ, ELS GUANYADORS

La Nit de l'Esport premia els 
millors esportistes paretans

tòria a la Copa d’Alemanya 2019. 
A més, disputarà enguany de nou 
l’Estatal, que se celebrarà del 17 al 
20 de juliol a Parets.

D’altra banda, en la categoria 
de millors esportistes d’esports 
d’equip, els guardonats van ser Sil-
viana Vidiella –del Club Bàsquet 
Parets– i Rubén Arranz –del Futbol 
Sala–. Vidiella va ser premiada ar-
ran d’haver estat subcampiona de 
lliga amb l’equip Mini de Nivell A, 
haver-se classificat pels campionats 
de Catalunya i haver-se proclamat 
campiona del Torneig Internacio-
nal de Cambrils amb el CB Parets, 
amb una mitjana de 21 punts per 
partit. A més, Vidiella ha participat 
en les proves de preselecció de la 
selecció catalana. I, per la seva ban-
da, Rubén Arranz, va ser guardonat 
amb motiu d’haver estat el porter 
menys golejat de la categoria amb 
una diferència de més de deu gols 
amb el segon equip. A més, va ser 
un jugador clau de l’ascens del ca-
det B a Segona Divisió Catalana.

Pel que fa als millors equips de 
la temporada, es van premiar, en 

primer lloc, el Club Futbol Parets, 
pel seu ascens històric a Primera 
Catalana i el campionat de lliga 
de Segona. I, en segon lloc, es va 
guardonar el Mini Negre Femení 
del Club Bàsquet, pel seu subcam-
pionat de lliga de Nivell A, la ter-
cera plaça a la fase final i el cam-
pionat en el torneig internacional 
de Cambrils.

Dos reconeixements especials
En la categoria del foment dels va-
lors de l’esport, l’entitat guardo-
nada va ser el Cadet B del Futbol 
Sala Parets pel gest de solidaritat 
que van demostrar amb un juga-
dor de l’equip de Mataró lesionat 
de gravetat durant un partit.

Per últim, l’activitat destacada 
que es va reconèixer enguany va 
ser la Caminada Popular organit-
zada conjuntament per la Penya 
Blaugrana Parets i l’Agrupament 
Escolta i Guia Sant Jaume, per ser 
una de les activitats esportives re-
ferents tant al municipi com a la 
comarca, amb més de 300 partici-
pants en la darrera edició. 

CAN RAJOLER  El teatre paretà va acollir la gala de la Nit de l'Esport paretana

GRANOLLERS CUP  EL SORRALET VA ACOLLIR 26 PARTITS

Montornès, seu d'handbol internacional
Montornès va acollir –de forma improvisada i per primera vegada– la 
Granollers Cup, el torneig d'handbol base més important del sud d'Europa. 
La situació d’onada de calor va obligar l’organització a canviar de lloc els 
partits previstos en pistes exteriors i traslladar-los a seus cobertes de la 
comarca. La col·laboració de l'Ajuntament i el Club d’Handbol Montornès 
amb l’organització de la Granollers Cup va permetre que el municipi 
acollís, per primera vegada, partits internacionals d'aquest esport, que es 
van disputar a la pista de la carpa polivalent El Sorralet. En concret, durant 
el dissabte i el diumenge, es van jugar 26 partits corresponents a les  
categories infantil i cadet –tan en masculí com en femení–; on van  
participar des d'equips de la comarca –com el Juventut de la Llagosta 
o l’Handbol Sant Fost–, passant per equips del País Valencià, País Basc, 
Andalusia, Israel, França, Alemanya, entre altres procedències.

ajuntament de montornès

El Joventut Handbol 
va competir amb dos 
equips masculins
LA LLAGOSTA. El Joventut Handbol 
La Llagosta va participar a la Gra-
nollers Cup 2019 amb dos equips: 
el cadet i l'infantil masculins. 
D'una banda, l'infantil va caure 
en el partit dels setzens de final, 
contra el Joventut Handbol Mata-
ró. I, d'altra banda, el cadet no va 
aconseguir accedir a la fase final 
del torneig i va quedar eliminat a 
la fase de grups.

L'Handbol Parets 
va perdre una final 
contra el Granollers
PARETS. L'Handbol Parets va acon-
seguir classificar un conjunt per 
a les finals de la Granollers Cup. 
Va ser l'equip en categoria júnior 
masculí, que va disputar la segona 
final del torneig, però va perdre 
contra el júnior del Balonmano 
Granollers, amb un resultat de 13 
a 19. El Parets va ser l'únic club 
del Baix Vallès amb presència a 
les finals del torneig.
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LA VIDA ESTÀ FETA 
DE PETITS MOMENTS, PERÒ 
EL MÉS IMPORTANT ETS TU.

... i mol t mes l

.
,

Més de 200 activitats dirigides setmanals, 
piscines, màquines Technogym, fisioteràpia, 
entrenadors personals, Xpress Classes,

W W W . C A N A R I M O N . C A T

Carrer del Ferrocarril, 80 - 84. Mollet del Vallès, Barcelona
93 570 60 97 · info@canarimon.cat

CLUB ESPORTIU MUNICIPAL CA NʼARIMON

30,50€QUOTES
DES DE

*  Consulta condicions. 

Gaudeix
del teu Club. 
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PARETS. L’alpinista Sergi Mingote 
va culminar dimecres (a les 14 h 
hora catalana) el cim del Nanga 
Parbat (8.126 metres). Després 
d’una llarga i dura travessa, l’es-
portista d’elit paretà va coronar 
el cinquè vuit mil en menys d’un 
any, que se suma als ja assolits:  
K2, Manaslu, Broad Peak i Lhotse.
El Nanga Parbat és una muntanya 
situada a la serralada del Karako-
ram (a l’Himàlaia). És la novena 
més alta del món i una de les més 
perilloses, ja que, al llarg de la his-
tòria, un centenar d’alpinistes han 
perdut la vida a l’hora d’intentar 
escalar-la; i, per aquest motiu, l’ano-
menen la muntanya assassina.

Mingote ha conquerit el seu cim 
en la seva segona expedició al Ka-
rakoram en menys d’un any. Ara, 
el paretà sortirà des del Camp 
Base del Nanga Parbat i es des-
plaçarà fins al del Gasherbrum en 
helicòpter.

El Gasherbrum I i el Gasher-

s.m.

ALPINISME  NOMÉS LI QUEDA L'ASCENCIÓ A UN PIC MÉS PER ASSOLIR EL REPTE 3X2X8000

Mingote conquereix el cim 
del Nanga Parbat (8.126 m)

brum II són els dos cims de més 
de 8.000 metres que eren l’objec-
tiu de Mingote en aquesta expedi-
ció a l’Himàlaia. El Nanga Parbat 
és la tercera muntanya que se 
suma a aquesta expedició i que 
el de Parets va decidir coronar 
recentment per assolir una bona 

preparació de cara a la part final 
del repte solidari 3x2x8000.
Només que faci un dels dos Gas-
herbrums haurà aconseguit el 
seu gran repte (i rècord Guiness), 
que era conquerir sis vuit mils en 
menys d’un any i sense l’ajuda 
d’oxigen artificial. 

FENT CIM  El nanga Parbat és el cinquè 8.000 en menys d'un any

mollet hoquei club

MARTÍ MORENO I MARC ROJO  Ambdós han passat per la pedrera del Mollet

MOLLET.  L’equip sènior del Mollet 
Hoquei Club ha fet oficial la incor-
poració de dos nous jugadors for-
mats a la base de l'entitat de cara 
a la propera temporada.

D’una banda, Martí Moreno, de 
24 anys, torna al club molletà, on 
es va formar en les categories de 
base fins a juvenil. Llavors, More-
no va marxar a jugar al Manlleu, 
amb el qual va competir a Nacio-
nal Catalana i Nacional Estatal. 
Als últims quatre anys ha jugat al 
Cerdanyola.

D’altra banda, el Mollet ha in-
corporat Marc Rojo, de 19 anys, 
que també va ser format a la casa. 
Rojo ha jugat tres anys al Cerdan-
yola i un altre a l’Espanyol.

Segons apunten des del club 
molletà, aquestes dues incorpo-
racions permeten “fer un salt 
de qualitat” pel que fa a la plan-

tilla; i, a més, d’aquesta manera, 
tot l’equip sènior estarà format 
únicament per jugadors que han 
passat per la pedrera del Mollet. 

HOQUEI PATINS  PLANTILLA FORMADA PER HOMES DE LA CASA

El Mollet fitxa dos jugadors 
formats a la base del club

Esport de base

50 nens i nenes del Benfica van par-
ticipar al Torneig Internacional Base 
2019 que va organitzar el Mollet Hoquei 
Club el divendres de la setmana pas-
sada. L’esdeveniment va comptar amb 
la presència destacada del club portu-
guès com a club estranger. També va 
participar el CHP Bigues i Riells. Tots 
tres clubs van disputar un triangular 
amb cinc equips de cada entitat, for-
mats per nens i nenes d’entre 4 i 9 anys.

EL BENFICA VISITA EL 
MOLLET HOQUEI CLUB

Dos jugadors del 
CB Mollet, amb la 
Selecció Catalana
MOLLET. El jugador del CB Mollet, 
Imanol Martínez, i qui serà juga-
dor del club la pròxima tempora-
da, Miquel Segarra, van ser convo-
cats amb la selecció catalana U20 
per disputar el Torneig Internaci-
onal de Bàsquet d’Andorra, que es 
va disputar del 26 i al 30 de juny. 
Catalunya va guanyar un partit, 
però va perdre els altres tres.

BÀSQUET
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CULTURA

PARETS. El dissabte i durant el mes 
de juliol tornen les Nits d'estiu a 
la romana al jaciment romà Mons 
Observans i enguany arriben a la 
7a edició. El dissabte a les 20 h es 
dóna el tret de sortida amb el con-
cert Fills de les muses, a càrrec del 
baríton Oriol Mallart i la pianista 
Viviana Salisi. 

Aquest certamen va néixer l'any 
2013 amb la voluntat d'oferir al 
públic activitats culturals inspira-
des en l'època clàssica que com-
plementessin les visites i tallers 
que s'organitzen regularment 
al jaciment. La cuina romana, la 
fotografia nocturna, la novel·la 
històrica, l'astronomia i la mitolo-
gia clàssiques han estat els eixos 
que any rere any han inspirat el 
programa de les Nits d'Estiu, que 
s'han consolidat com una de les 
dates destacades del calendari es-
tival de Montmeló i Montornès del 
Vallès i de l'entorn.

El dijous, arribarà l'autora As-
sumpció Cantalozella amb una 
proposta literària i històrica: la 

Un viatge a les nits romanes 
al jaciment Mons Observans 

PATRIMONI  EL CERTAMEN VA NÉIXER EL 2013 AMB LA VOLUNTAT D'APROPAR L'ÈPOCA CLÀSSICA

aj. montornès

VIATGE A LA HISTÒRIA Es celebra al jaciment romà de Mons Observans

presentació de la novel·la El Falcó 
del comte. Serà a les 19.30 h amb 
una teatralització d'episodis de la 
novel·la a càrrec de l'actriu Elena 
Codó i en finalitzar una tertúlia 
amb l'autora.

El teatre tindrà el seu torn els 
dies 12 i 13 de juliol de la mà de 
la Companyia Frec a Frec i la re-

presentació de la comèdia de cièn-
cia-ficció Tempus fugit. A partir de 
les 19.30 h, l'obra planteja el viat-
ge d'un arqueòleg al passat.

La programació es tancarà el 
20 de juliol amb el ja tradicional 
convivium, un sopar degustació de 
cuina romana acompanyat d'una 
visita teatralitzada nocturna al 
jaciment. El sopar anirà a càrrec 
del Restaurant Can Candelich, 
amb diversos plats inspirats en el 
receptari de Marcus Gauius Api-
cius, un cuiner de l'antiga Roma 
imperial. A més estarà amenitzat 
per les explicacions dels arque-
òlegs Josep Maria Solies i Juana 
Huélamo. i

MONTORNÈS. El diumenge va te-
nir lloc a la plaça del poble de 
Montornès Nord la trobada de 
vehicles clàssics que se celebra 
al barri. Organitzada per l'entitat 
Clàssic Club Montornès la jorna-
da va acollir prop de 300 perso-
nes que es van acostar per veure 
i gaudir de motos antigues de les 
marques Renault i Derbi. Des de 
fa 12 anys l'entitat organitza la 
trobada que té lloc a la plaça Pau 
Picasso juntament amb la penya 
blaugrana del municipi. Tot i que 
la darrera va aplegar unes 600 
persones, aquest any s'ha decidit 
formar una entitat pròpia i orga-
nitzar aquesta més recent i a més 

englobar-la dins les festes de Sant 
Joan. A partir d'ara es plantegen 
organitzar-ne una cada any amb 
una marca diferent. 

Enguany prop de 70 persones 
han portat els seus vehicles, supe-
rant, expliquen, les expectatives 
que tenien. A més el Museu Isern 
ha col·laborat aportant la col·lec-
ció de la família Rabasa, amb mo-
tos del famós motociclista Àngel 
Nieto. L'acte també va comptar 
amb xerrades de pilots i expilots 
de diverses disciplines del mo-
tociclisme. A part d'aquest acte 
l'entitat també organitza cada any 
amb motiu de la Marató de TV3 
un ral·li copilot solidari. i

300 amants dels 
vehicles clàssics
a Montornès

HISTÒRIA ORGANITZAVA L'ENTITAT CLÀSSIC CLUB MONTORNÈS

classic club montornès

MOTOS ANTIGUES Eren de la marca Renault i Derbi

Una exposició reuneix els fotògrafs montornesencs
Des d'aquest divendres fins al dia 20 de juliol Can Saurina acollirà una 
exposició fotogràfica del col·lectiu de fotògrafs de Montornès en la qual es 
podran veure les obres més representatives dels integrants del grup: 
Ariadna Albarrán, Juanjo Bermejo, Jose Luis Cano, Ivan Collado, Segis 
Gómez, Sílvia Jordan, Sergio López i Miriam Rubio.

Una tarda per a 'gamers' a Mollet
La Marineta serà escenari aquest divendres a 
les 17.30 h del Summer Gamer Day. La tarda 
de videojocs organitzada per l'Ajuntament 
comptarà amb una competició de Rocket 
League, de Pokemon sol i luna i de Brawl Stars.
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CERTIFICADOS MÉDICOS PARA RENOVACIÓN Y OBTENCIÓN DE CARNÉ DE CONDUCIR 
· PERMISOS DE ARMAS · TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS · 

CERTIFICADOS NÁUTICA · GRÚAS Y TORRE MÓVIL · DEPORTE · SUBMARINISMO Y PESCA

MOLLET DEL VALLÈS
Carrer l’Alsina
08100 Mollet del Vallès
93 593 99 50
info@cermsa.com
LUNES 11-13 h
JUEVES  17 - 20 h
SÁBADO  11 - 13 h

LA LLAGOSTA
C/ Dr. Fleming, 2. Local 1
08120 La Llagosta
93 574 36 74
lallagosta@cermsa.com
MARTES 18 -20 h
MIÉRCOLES  11 - 12 h
JUEVES  18 - 20 h

STA.PERPÈTUA DE MOGODA
Carrer Genís Sala, 1-3
08130 Santa Perpètua 
de Mogoda
93 593 99 50
info@cermsa.com
JUEVES 20.00 -21.00 h
SÁBADO  09.30 - 10.30 h

nNo hace falta cita previa ni traer fotos. 
nEntrega inmediata provisional de DGT 
para conducir. nTramitación gratuita. 
Solamente se paga la tasa de tráfico. 
nRecibe su carné en casa. nReclama-
ción gratuita si no lo recibe. nRecupera-
ción gratuita del carné caducado, mismo 
precio. nEntrega gratuita de fotos para 
las obtenciones de permisos.

NUESTROS SERVICIOS

TODA LA INFORMACIÓN EN WWW.CERMSA.COM

NUESTROS CENTROS

PARKING
GRATUITO

30 MIN
PZA. PAU CASALS

(Frente
Ayuntamiento)

PRECIO ESPECIAL
EMPRESAS Y GRUPOS

45€
Información al
639 857 650
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dissabte 6

diumenge 7

divendres 5

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

La calor seguirà sent pro-
tagonista aquest diven-
dres i s'incrementarà res-
pecte a ahir, amb valors 
força alts i cel totalment 
serè.

La calor no vol afluixar. 
Ben al contrari, el termò-
metre encara s'enfilarà 
més, amb el cel entera-
nyinat de núvols alts.

Cel amb núvols alts i mit-
jans, que a la tarda seran 
convectius, amb algunes 
tempestes cap al nord i 
temperatures més baixes.

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

DIJOUS, 27 35ºC 20ºC 33ºC - 24 km/h SSE

DIVENDRES, 28 41ºC 21ºC 39ºC - 23km/h SW

DISSABTE, 29 36ºC 23ºC 35ºC - 23 km/h SW

DIUMENGE, 30 32ºC 21ºC 30ºC - 26 km/h SSE

DILLUNS, 1 31ºC 22ºC 29ºC - 29 km/h SSE 

DIMARTS, 2 31ºC 21ºC 28ºC - 29 km/h SSE

DIMECRES, 3 32ºC 22ºC 31ºC - 32 km/h SSE

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

BAIX VALLÈS. El grup molletà de 
Faustí el rondallaire i la Banda les 
Contrades va presentar el darrer 
24 de juny el videoclip del seu 
tema Bongo en el qual denuncia la 
situació que viuen molts primats a  
Catalunya. "En Guillem, el nostre 
bateria va visitar la Fundació 
Mona i va quedar molt impac·
tat", explica David Argemí que 
encarna a Faustí el rondallaire. 
Va ser allà on va conèixer la his-
tòria del Bongo, un ximpanzé que 
el 2000 va arribar al centre situat 
a Riudellots amb dos anys d'edat 
molt prim, desnodrit i traumatit-
zat després de viure amb un en-
trenador de ximpanzés que es de-
dicava a llogar-los per a anuncis, 
espectacles de circ i de televisió. 
Aquesta història va inspirar Ar-
gemí per escriure una cançó que 
ja fa més de mig any que porta als 
seus espectacles. El Bongo apareix 

una segona vida a aquests ani·
mals", diu el Faustí per afegir que 
aquest dissabte es podrà escoltar 
la cançó d'en Bongo a la Festa de 
Palou a Granollers.  i

en un show en el qual un bruixot 
vol acabar amb les festes de poble. 
"Ara hem decidit fer el videoclip 
per donar visibilitat a la feina 
de la fundació, ja que allí donen 

faustí el rondallaire

MÚSICA  LA CANÇÓ VA SORGIR DESPRÉS DE CONÈIXER EN BONGO A LA FUNDACIÓ MONA

El maltractament als primats, 
tema del videoclip d'en Faustí

DAVID ARGEMÍ La banda va estrenar el clip el passat 24 de juny 

SANT FOST. Júlia Quintana Tissier 
ha estat la guanyadora del 20è 
concurs de cartells de la Festa 
Major de Sant Fost 2019. Així es 
va donar a conèixer el dimarts. 
L'obra presentada amb el pseu-
dònim La Festa Major la fa el po-
ble ha estat escollida entre les 11 
que s'han presentat a concurs. "El 
jurat format per cinc persones, 
dos membres de la comissió de 
la festa major, dos tècnics de 
l'Ajuntament i un artista local, 
ha valorat la creativitat, l'al·lu·
sió a elements molt nostres com 
són l'edifici de l'Ajuntament, els 
Gegants i altres motius de fes·
ta", expliquen des del consistori.  
La presentació del cartell dóna el 
tret de sortida simbòlic i festiu a 
les celebracions de la festa major 
2019 i la seva imatge es repro-
duirà en tota la publicitat.

Així mateix, el dimecres tam-
bé es va anunciar que quedava 
obert el termini de presentació 

POPULAR  JÚLIA QUINTANA HA ESTAT LA DISSENYADORA

La festa major de Sant
Fost ja té el seu cartell

de documentació per al servei de 
bars de la Festa Major. Els bars i 
entitats del poble poden optar-hi 
i tenen fins al dimecres vinent 
per fer efectiva la seva petició a 
través de l'Oficina d'Atenció Ciu-
tadana de l'Ajuntament. i

MOLLET. CRA’P presenta un espec-
tacle el diumenge al parc de les 
Pruneres on mitjançant la dansa, 
les arts marcials i les màscares, 
s'acosta a l'espectador a les di-
ferents cultures performatives 
d’Àsia. Es tracta de Sobrevolant 
Àsia un projecte del centre Kala-
rigram d’Auroville, Índia, amb la 
col·laboració de l’espai Nassara del 
Masnou i l’Ajuntament de Mollet. 
L'entrada és gratuïta. i

CRA'P porta a Mollet
un espectacle de 
ball i arts marcials

aj. mollet

ELS BALLARINS Hi col·labora l'espai Nassar del Masnou

DANSA  'SOBREVOLANT ÀSIA' ÉS UN PROJECTE DEL CENTRE KALARIGRAM D’AUROVILLE, A  L'ÍNDIA

MARTORELLES. La Unión Cultural 
Andaluza de Martorelles (UCAM) 
organitza aquest dissabte el seu 
festival de final de curs. L'esdeve-
niment que es celebrarà al Pati de 
la Masia de Can Carrencà a partir 
de les 18 h i acabarà a les 20 h, 
comptarà amb actuacions dels 
quadres de ball de l'entitat entre 
altres activitats. Aquesta festa a 
la Masia tanca un curs molt es-
pecial per la UCAM en el qual ha 
celebrat el seu 30è aniversari. i

La UCAM tanca el 
curs amb una festa 
a Can Carrencà

MOLLET. Aquest dissabte l'Asso-
ciació de Veïns de Plana Lledó ce-
lebra el seu 8è sopar de Convivèn-
cia. L'esdeveniment es celebrarà a 
la plaça Cinco Pinos a partir de les 
21 h. De totes maneres les perso-
nes que ho vulguin poder perso-
nar-se a l'emplaçament a les 20 
h per agafar lloc. L'acte consistirà 
en un sopar en el qual els veïns 
han de portar el menjar. Després 
del sopar hi haurà un ball i la festa 
s'allargarà fins a la 1 h. i

L'Associació de 
Veïns de Plana Lledó 
per la convivència

aj. sant fost

CARTELL DE LA FESTA
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UNA FESTA MAJOR DE 
MONTMELÓ BANYADA
PER LA CALOR

A més de la gresca amb actuacions musicals de gran nivell, la calor va ser la gran 
protagonista de la festa major de Montmeló. Com a conseqüència de les altes 
temperatures registrades la setmana passada diverses activitats es van veure 
afectades. La caminada de gegants va haver de modificar el seu recorregut o el 
castell de focs es va anul·lar per risc d'incendi. i

aj. montmeló
POPULAR  EL CASTELL DE FOCS ARTIFICIALS ES VA ANUL·LAR PER LA CALOR I EL RISC D'INCENDIS

BAIX VALLÈS. El passat diumenge 
es va celebrar la 17a Bicicletada 
del Besòs, que va servir per su-
mar #kmcontraelcàncer. Tot i les 
elevades temperatures, que van 
fer davallar el nombre previst de 
participants, finalment 357 ciclis-
tes van prendre part de la prova.

A les 9.30 h van iniciar camí 
231 ciclistes des de Granollers, 
39 des de Montornès i 11 des de 
Montmeló. A les 10.30 h s’hi van 
afegir els participants que pre-
nien la sortida en els punts d’in-
corporació de Montcada i Reixac 
(24) i Santa Coloma de Gramenet 
(52). Passades les 10.30 hores, van 

arribar els primers ciclistes al Parc 
Fluvial del Besòs, i els darrers ho 
van fer cap a les 12 hores.

Entre tots van sumar 7.057 km, 
apadrinats per l’empresa Grifols a 
0,20 €/km. L’objectiu fixat per Gri-
fols era apadrinar 15.000 km i, tot 
i no haver-se assolit aquesta xifra, 
la multinacional ja ha anunciat que 
aportarà tota la quantitat prevista. 
A més, van fer donacions l’empre-
sa Sorea, Drenatges Urbans del 
Besòs (DUB), Merck, Derypol, i 
Velutex Flock. En total, es van re-
captar 8.500 euros, que es reparti-
ran entre la Fundació Oncovallès i 
l’Hospital Sant Joan de Déu. i

La bicicletada 
del Besòs recapta 
8.500 euros 

POPULAR  TOT I LA CALOR VAN PARTICIPAR-HI 357 CICLISTES

El teatre molletà de Can Gomà 
ofereix un 'Tastet de dansa'
MOLLET. L'Escola de Música i Dansa de Mollet oferirà diversos dies de 
dansa al teatre molletà de Can Gomà a partir del dilluns. Sota el títol de 
Tastet de dansa, tots aquells joves de 12 a 16 anys que vulguin ballar, 
tingui o no coneixements, podran acostar-se a les 11 h del dilluns, del 
dimecres, del dilluns 15 de juliol i del dimecres 17 al teatre. i

consorci besòs tordera

ARC D'ARRIBADA Els primers participants van creuar meta a les 10.30 h

Mollet acull el 'Gazpacho por Sevillanas'
El passat dissabte unes 250 persones van assistir al parc de Can Mulà amb 
motiu del Gazpacho por Sevillanas. Aquest esdeveniment organitzat pel 
Centre Cultural Andaluz de Mollet, va comptar amb les actuacions dels 
quadres de ball Triana, Arte i Compàs i Nuevos Aires. i

centre cultural andaluz

TRADICIONAL  L'ACTE VA COMPTAR AMB 250 ASSISTENTS 

MOLLET. El grup de teatre d'adults 
de La Tramolla estrena aquest 
diumenge a les 20 h la seva da-
rrera creació, l'obra del drama-
turg espanyol José Luis Alonso de 
Santos La Estanquera de Vallecas. 
Aquesta peça s'ambienta en els 
anys 80, quan dos joves poc ex-
perimentats intenten atracar un 
estanc del barri madrileny de Va-
llecas. La situació es complica per 
la reacció de la senyora Justa i els 
veïns del carrer.

L'obra, dirigida per Ferran Ji-
ménez, serà a la Sala Fiveller i les 
entrades, a 5 euros, es posaran a 
la venda el mateix diumenge. i

La Sala Fiveller es 
trasllada al Madrid 
dels anys 80

TEATRE
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Per a totes aquelles persones que s’atrevei-
xen amb pizzes amb personalitat i fusió de 
gustos, aquí teniu la PIZZA DELICATESSEN!

Sobre una base de tomàquet s’hi troba 
una gustosa i cuita vedella picada que va 
acompanyada del gust explosiu del format-
ge blau i la crema de llet. I tot això, amb una 
capa de formatge emmental que aconsegui-

rà que gaudeixis d’aquesta combinació de 
gustos tan equilibrada. Per fer que el sopar 
sigui encara més rodó, tria un bon vi a la 
mateixa pizzeria. 

La Tomate Magique també ofereix piz-
zes sense gluten per a persones celíaques. 
Ningú té excusa per no tastar les pizzes 
artesanes d'aquesta pizzeria molletana!

Pizza Delicatessen
Amb vedella picada, formatge blau 
i crema de llet

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

pizzerialatomatemagique.com
SUGGERIMENT
GASTRONÒMIC

Ramón Casas 1, 618412788 - Mollet del Vallès

DESAYUNOS, 
TAPAS,  
BOCATAS,  
PLANCHA.

te

Av. Lluís Companys, 26 - Masia Can Serra
08150 Parets del Vallès 

Tel. 93 172 83 99 · 640 114 095
canserradelpadro@gmail.com

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

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
PIM PAM PUM BURGUER
Hamburguesaria
Av. 11 de setembre, 80
659 94 13 81 
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
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
D'GUST RESTAURANT
Cuina casolana
Pl. Major, 7
645 66 66 06
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
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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