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EN PORTADA

Balanç de la situació econòmica al territori

La despesa mitjana per habitant del 
Vallès Oriental és de 1.242 euros al mes

n L’informe territorial de la demarcació 
assenyala 10 projectes estratègics al 
Vallès Oriental. Són l’Estratègia Vallès 
Oriental Avança –redacció del Pla es-
tratègic de desenvolupament econòmic 
local i l’ocupació per al període 2018-
2025–; Xarxa LismiVO –sensibilització 
empresarial per contractar persones 
amb discapacitat–; GRID Granollers –
plataforma al servei de les empreses i 
entitats per a l’ús eficient dels recursos 
no aprofitats de l’entorn industrial–; i 
el portal web dels polígons d’activitat 
econòmica del Vallès Oriental, que re-
collirà les dades de naus i solars dis-
ponibles. També el Consell Industrial de 
Parets; l’espai d’innovació i creativitat 
MolletHub; el servei d’assessorament 
Agrorienta’t per fer viables les empre-
ses agràries i ramaderes; el programa 
anual de fires-mercats al Montseny; 
l’agricultura ecològica i el desenvolu-
pament local a Gallecs; i l’obrador mu-
nicipal de Tagamanent. 

ELS DEU PROJECTES 
ESTRATÈGICS 
DEL VALLÈS ORIENTAL

L’evolució dels llocs de treball con-
tinua la tendència positiva, amb un 
augment del 2,5%, tot i que amb 
menor intensitat que els cinc anys 
anteriors i per sota de la mitjana 
de les comarques de Barcelona 
(3,3%). Aquesta és una de les da-
des que recull l’Informe territorial 
de la demarcació de Barcelona, una 
publicació anual de la Diputació i 
la Cambra de Comerç que fa balanç 
de l’evolució econòmica del terri-
tori.Pel que fa al Vallès Oriental, la 
comarca compta amb 406.289 ha-
bitants, la cinquena més poblada 
de la demarcació. La població re-
sident a l’estranger augmenta un 
10,2%, fins a les 8.137 persones, 
mentre que 8,4% de la població 
comarcal és estrangera (34.250), 
un 3,8% més que l’any anterior.En 
ocupació, destaca l’increment del 
2,7% en població ocupada regis-
trada, una xifra que suposa cinc 
anys continuats de creixement. La 
taxa d’ocupació registrada global 
de la població en edat de treballar 
al Vallès Oriental se situa al 65,9% 
–un punt per sobre de la mitjana 
de totes les comarques–, amb un 
total de 175.532 persones ocupa-
des, gairebé 5.000 més que l’any 
anterior. 

Dades segons sexe
Per sexes, l’ocupació creix més en 
les dones (3%) que en els homes 
(2,5%), tot i que l’ocupació mascu-
lina continua sent la majoritària, 
amb el 54% del total de la pobla-
ció ocupada. El treball assalariat 
va créixer un 2,9%, i el d’autònoms 
un 0,8%. Per grans sectors, desta-

Població aturada registrada  
2018 Vallès Oriental

Empreses de la comarca 
2018

58%

42%

5,1% (1.166)
aturats menys 
que l'any anterior

4,1% (541)
dones aturades menys

que l'any anterior

6,5% (625)
homes aturats menys

que l'any anterior

Dones  12.720

Homes 9.057

Total 21.777
Taxa d’atur registral

11,2%

Total 
15.519

1% augment 
d’empreses

Agricultura 
94

6,8% (6 empreses)

Serveis 
9.951

0,6% (52 empreses)

Indústria 
2.164

0,7% (14 empreses)

Construcció 
1.310

4,3% (54 empreses)

INFORME ECONÒMIC  LA CAMBRA DE COMERÇ I LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PUBLIQUEN EL SEU ESTUDI ANUAL SOBRE L'EVOLUCIÓ DE L'ECONOMIA A LA COMARCA

ca el poc creixement dels serveis 
(1,5%), la comarca que menys 
creix de tota la demarcació. En el 
cas de les empreses, el creixement 
ha estat de l’1%, un valor similar 
al del 2017.En atur, l’any 2018 va 
tancar amb 21.777 persones atu-
rades, que suposen un índex de 
l’11,2%. Amb tot, la taxa d’atur fe-
mení és del 13,8%, mentre que la 
d’atur masculí és del 8,8%. 

El sector serveis
Per sectors d’activitat, el 69,1% 
de les persones aturades pertany 
al sector serveis; el 15,8%, a la in-
dústria; el 7,3%, a la construcció; 
el 1,1%, a l’agricultura, i el 6,7%, 
al grup sense ocupació anterior. A 
final del 2018 hi havia concedides 

12.456 prestacions per desocupa-
ció (-1%), i la taxa de cobertura va 
passar del 58,6% (2017) al 61,3% 
(2018). D’altra banda, l’any també 
va tancar amb 163.804 contractes 
signats (+6,1%). 

Contractes freqüents
Per tipologia, la contractació inde-
finida va créixer un 14,5% i la tem-
poral va fer-ho un 5%. En relació a 
les finances públiques, l’augment 
va ser del 4% respecte al 2017 en 
ingressos i despeses, gairebé el 
doble que la mitjana de la demar-
cació. Per habitant, al Vallès Orien-
tal les despeses suposaven 1.242 
euros, un valor inferior al de la 
mitjana de la demarcació (1.284). 
A més, els ingressos corrents su-

posaven 1.105 euros per habitant, 
també per sota de la demarcació 
(1.180).

 
Més de 3.800 places
En turisme, el Vallès Oriental re-
gistrava l’any passat una oferta de 
3.873 places en hotels, 2.739 en 
càmpings i 500 en establiments de 
turisme rural. A més, oferia 36 pla-
ces d’apartaments i 1.172 places 

La població ocupada creix un 2,7%, una xifra que suposa cinc anys continuats d'augment

en habitatges d’ús turístic. Destaca 
l’increment del 20,2% en les pla-
ces de turisme rural i del 18,9% en 
els habitatges d’ús turístic, mentre 
que les places hoteleres i d’aparta-
ments es mantenen respecte l’any 
anterior. 

En relació amb la demanda, el 
Vallès Oriental va registrar pèrdu-
es en el nombre de turistes allotjats 
en hotels (-17,6%), i l’any passat 
van recaptar-se 332.997 euros per 
la taxa turística, un 15,6% menys 
que l’any anterior. Finalment, en 
l’àmbit del comerç, la comarca 
comptabilitzava l’any passat un 
total de 4.788 establiments –11,78 
per cada mil habitants–, unes xi-
fres lleugerament inferiors a les 
registrades l’any anterior. i x.l.

El percentatge de 
places de turisme rural i

 d'habitatges d'ús turístic 
incrementa respecte al 

allotjament hoteler
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SOCIETAT

MONTORNÈS. La posada en marxa 
del remodelat teatre municipal, 
un dels projectes emblemàtics del 
govern de José Antonio Montero, 
està cada cop més a prop. Les em-
preses constructores estan aca-
bant els últims serrells de l'obra 
de l'equipament, que el govern 
preveu inaugurar a principis d'oc-
tubre, tal i com explicava a Som-
Montornès l'alcalde a finals de 
juliol: "La intenció és poder pre-

sentar a la ciutadania el teatre 
amb alguna jornada de portes 
obertes al setembre", apuntava 
Montero. Amb tot, el govern té 
previst fer una gran inauguració 
amb espectacle a principis del 
mes d'octubre. 

Aquestes obres han suposat 
una remodelació integral del te-
atre municipal tant de l’estructu-
ra com de l’equipament escènic 
i la grada retràctil del teatre que 

permetrà un espai més polivalent. 
Alhora també s’ha habilitat una 
nova entrada al teatre amb les 
obres d’urbanització de l’entorn 
de l’equipament a la plaça Mara-
garida Xirgu, que encara aquesta 
setmana s'estaven duent a terme.

Els treballs del teatre munici-
pal de Montornès han estat unes 
obres de llarga durada. El 2013 
es va fer una primera aprovació 
de pressupostos de cara a l’any 

següent per a la remodelació de 
l’equipament. Problemes estruc-
turals van impossibilitar l'execu-
ció del primer projecte d'obres 
i van estar aturades durant més 
d'un any. Davant els problemes 
que es van derivar el consistori va 
decidir aturar les obres i refer el 
projecte. El nou plantejament con-
templava una sala inferior amb un 
aforament per a 500 persones i 
mantenia la remodelació de la 

sala superior on s’ubicarà l’esce-
nari i una grada retràctil similar a 
la ja instal·lada a Montbarri.

L'abril de 2018 es van tornar 
a adjudicar les obres a l'empresa 
Arcadi Pla SA per un cost d'uns 1,7 
milions d'euros. Aquestes es van 
sumar a les obres d'urbanització 
de l'entorn del teatre a la plaça 
Margarida Xirgu i el passatge del 
Teatre, una reforma que ha actuat 
sobre més de 1.000 m2.   

f.f. f.f.

NOVA IMATGE La façana del teatre reformat a la rambla de Sant Sadurní EN OBRES La plaça Margarida Xirgu i l'entorn del teatre, aquesta setmana

EQUIPAMENTS  L'EMPRESA CONSTRUCTORA ESTÀ ACABANT D'ENLLESTIR ELS TREBALLS DE L'EDIFICI QUE ES VOL MOSTRAR AMB UNA JORNADA DE PORTES OBERTES

El govern local vol inaugurar la reforma 
del teatre municipal a principis d'octubre
Les obres van estar aturades durant més d'un any pels problemes tècnics per executar el primer projecte

Activitats per a gent gran a MolletLlibres escolars gratuïts a les escoles paretanes
Dijous 5 de setembre (17.30 h), el Mercat Vell 
acollirà l’acte de presentació de les Activitats, 
Cursos i Tallers per a la gent gran de Mollet. 
Les inscripcions es poden fer presencialment
o per internet, els 18, 19 i 20 de setembre.

El plenari paretà va tirar endavant per unanimitat una modificació de 
crèdit per mantenir la gratuïtat dels llibres de text de les escoles. "Són 
números heretats de l'antic equip de govern i els donem suport per 
una qüestió de responsabilitat, perquè les escoles ja ho tenen així 
previst", va explicar la primera tinenta d'Alcaldia, Casandra Garcia.
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MOLLET DEL VALLÈS

22/08 Nuria Ruiz Lozano 57 anys 

21/08 Juan Antonio Beardo Lopez 69 anys

19/08 Miguel Balfagon Betes 83 anys

19/08 Clotilde Boada Verges 95 anys

19/08 Agustin Hernandez Muñoz 76 anys

18/08 Maria Augusta Pires Pires 86 anys

17/08 Maria Josefa Garcia Gomez 90 anys

15/08 Celia Giner Pons 71 anys

13/08 Jose Cazalla Beltran 74 anys

07/08 Jose Luis De La Cruz Llave 80 anys 

02/08 Maria Jesus Gutierrez Perez 94 anys

29/07 Merce Marinel·lo Rodriguez 47 anys

24/07 Jose Luis Pedraza Rodriguez 72 anys

MARTORELLES

05/08 Gloria Gutierrez Jimenez 91 anys

SANT FOST DE CAMPSENTELLES 

18/08 Jose Ramon Carreira Fraga 76 anys 

PARETS DEL VALLÈS

04/08 German Millan Raices 84 anys

31/07 Concepcion Cepillo Escudero 77 anys

25/07 Bertha Cecilia Garcia Diaz 79 anys

24/07 Juan Roca Collell 100 anys

Dades facilitades per la Funerària 

Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols

Defuncions

LA LLAGOSTA. L'Ajuntament de la 
Llagosta va aprovar la proposta 
de la sortida del consistori de la 
Mancomunitat del Galzeran en el 
ple del 26 de juliol, l'últim que es 
va celebrar abans de les vacances 
d'estiu. Va ser el mateix equip de 
govern qui va presentar aquesta 
iniciativa que va rebre els vots en 
contra de tres regidors dels par-
tits de l'oposició, els dos repre-
sentants d'ERC i  un de la LLEC. 

L'únic partit fora de l'equip de go-
vern en donar suport a aquesta pro-
posta, va ser Ciutadans, amb un vot 
que es va sumar al dels 13 regidors 
del PSC, l'actual govern en majoria 
després de guanyar les eleccions 
municipals del mes de maig, i que 
va donar per aprovada la proposta. 

Tot i ser acceptada, la iniciativa 
va rebre dures crítiques de l'opo-
sició. El regidor d'ERC, Xavier Cols, 
va demanar durant el ple, en un 
parell d'ocasions, que la propos-
ta de l'Ajuntament de la Llagosta 
de sortir de la Mancomunitat del 
Galzeran es retirés de l'ordre del 
dia, afirmant que es tractava d'una 
decisió partidista de l'Alcaldia: "El 
veritable raonament perquè 
sortim de Galzeran no estava en 
el punt de l’ordre del dia. Però 
hi ha la providència d’Alcaldia 
del 3 de juliol on vostè diu les 
veritables raons per les quals 
sortim: per l’alcaldessa trànsfu-
ga Maria José Sánchez i perquè 
ja s’hi va sumar l’alcalde Mollet, 
Josep Monràs, en tallar el tracte 
amb l’Ajuntament de Sant Fost 
arrel del que es va produir el 15 
de juny", deia Cols. 

L'alcalde de la Llagosta, Ós-
car Sierra, va defensar-se de les 
acusacions afirmant que "des de 
l’Ajuntament sempre hem entès 

ENTITATS  LA PROPOSTA QUEDAVA APROVADA AMB ELS VOTS A FAVOR DEL PSC I CIUTADANS SUCCESSOS

La Llagosta decideix sortir de 
la Mancomunitat del Galzeran

i defensat les formes de man-
comunar-se, d’associar-se amb 
veïns per poder mancomunar 
serveis, però actualment l’únic 
servei que estava prestant la 
Mancomunitat és un servei so-
bre drogodependència que com 
a Ajuntament de la Llagosta vo-
lem activar-lo mitjantçant el con-
sell comarcal, un ens que ja ens 
dona molts instruments més". 

Tot i aquestes paraules, el batlle 
no va negar les acusacions plante-

jades per l'oposició: "La línia que 
ha agafat el Galzeran es d’una 
mancomunitat que està a l’altre 
costat del riu Besós. No tinc con-
fiança per dipositar cap contin-
gut, cap responsabilitat, cap 
quantitat econòmica a un Gal-
zeran que hagi de ser gestionat 
per l'única alcaldessa trànsfuga 
que hi ha a l'estat espanyol. Hi 
ha principis que aquest ajunta-
ment i aquest equip de govern 
no pot trencar", assegurava. i

j. cintas / 08centvint

PLE MUNICIPAL  Sessió plenària de l'Ajuntament de la Llagosta

MOLLET/LA LLAGOSTA. Els Mossos 
d’Esquadra van denunciar penal-
ment el 26 d’agost un home de 50 
anys, veí d’Esplugues de Llobre-
gat i nacionalitat espanyola, com 
a presumpte autor d’un delicte 
contra la seguretat del trànsit per 
conduir a 263 km/h a l'autopista 
C-33, en trams de via on la velo-
citat màxima era de 120 km/h i 
de 90 km/h en el tram del peatge. 
L’agreujant és que el denunciat 
conduïa amb una sola mà mentre 
es gravava en vídeo.

Els investigadors del Grup de 
Recerca i Documentació de l’Àrea 
Regional de Trànsit de la Regió 
Policial Metropolitana Nord van 
tenir coneixement d’un vídeo que 
es difonia per les xarxes socials i 
que mostrava un home conduint a 
una velocitat penalment punible i 
gravant-se tant a ell mateix com al 
comptaquilòmetres i a la via.

Arran de l’anàlisi de les imatges 
i de les gestions realitzades pels 
investigadors es va poder deter-
minar amb molta dificultat el punt 
quilomètric – entre el punt quilo-
mètric 84,5 i el 87– la via per on 
circulava, el dia i l’hora, el vehicle 
amb què ho feia i, finalment, la 
seva identitat.

El jutjat número 5 de Mollet del 
Vallès es farà càrrec de la instruc-
ció d’aquest fet.

Els Mossos d’Esquadra dema-
nen que si es té coneixement 
d’una infracció a través de les 
xarxes socials, és molt important 
facilitar, si es disposa, del dia, el 
lloc i l’hora en què es van produir 
els fets per poder determinar les 
circumstàncies i identificar a l’in-
fractor.i 

Enxampen un 
conductor que es 
gravava a 263 km/h 
per la C-33

UN ÒRGAN SUPRAMUNICIPAL AMB DEU 
ANYS D'HISTÒRIA PERÒ POCA ACTIVITAT
n La Mancomunitat del Galzeran va ser creada el novembre de l'any 2009 pels 
ajuntaments de Sant Fost, Martorelles i Santa Maria de Martorelles. Va ser l'any 
2012 quan l'Ajuntament de la Llagosta, conjuntament amb el consistori de  
Montornès del Vallès i Vilanova van decidir unir-se a la mancomunitat. Les  
poblacions van aprovar en una sessió plenària en els seus respectius ajuntaments 
adherir-se a l'ens. L’objectiu de l’entrada de les tres poblacions a l’organ 
supramunicipal, que comptaria amb una població d’uns 45.000 habitants,  
responia a la voluntat de treballar conjuntament serveis i projectes i d’aquesta 
manera estalviar en recursos i oferir aquests serveis de forma més eficient.  
Durant els seus deu anys de funcionament, entre els projectes plantejats, s'ha 
posat en funcionament un servei per a drogodependents.
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Salvador Xicola
Assessor Fiscal

salvador.xicola@asemax.org

Les associacions 
no lucratives 
han de presentar 
Impost de 
Societats si 
superen certs 
límits
Les associacions sense ànim de lucre po-
den tributar per dos règims diferents:

– Règim especial d'Exempció: Llei 
49/2002, de 23 de desembre, de règim 
fiscal de les entitats sense finalitats lu-
cratives i dels incentius fiscals al mece-
natge. Són entitats declarades “d’utilitat 
pública”.

– Règim Entitats parcialment exemptes: 
Llei 27/2014, Llei Impost de societats.

En aquest últim règim es troben la major 
part de les associacions no lucratives, i 
que no són d'utilitat pública.

Doncs bé, aquestes entitats parcialment 
exemptes que no són d'utilitat pública, 
han de tributar i presentar Impost de So-
cietats per les rendes obtingudes en qual-
sevol explotació econòmica que realitzin. 
Encara que existeix una excepció per la 
presentació de la declaració per aquelles 
entitats que compleixin tots i cadascun 
dels següents requisits:

a) Que els seus ingressos totals no superin 
75.000 euros anuals. 

b) Que els ingressos corresponents a ren-
des no exemptes no superin 2.000 euros 
anuals.

c) Que totes les rendes no exemptes que 
obtinguin estiguin sotmeses a retenció.

Si s'incompleix algun d'ells, cal presentar 
declaració de l'Impost de Societats.

CONSULTORI

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

BAIX VALLÈS. L'Estat ha reconegut 
la mort de vuit baixvallesans als 
camps de concentració i extermi-
ni nazis de Gusen i Mauthausen a 
principis dels anys 40.

El Boletín Oficial del Estado 
(BOE) publicava el passat diven-
dres 9 d'agost el llistat de 4.427 
espanyols que van perdre la vida 
als camps de concentració nazis a 
Àustria de Mauthausen i de Gusen, 
amb l’objectiu, segons l'executiu 
espanyol, de facilitar als familiars 
el seu registre com a morts.

La majoria dels baixvallesans 
que apareixen al llistat van ser as-
sassinats a Gusen, un camp d'ex-
termini que depenia del de Maut-
hausen, l'any 1941. En concret, 
els baixvallesans que apareixen al 
llistat són els molletans Pere Cuyàs 
Niubó, Joan Molins Maynou, Joan 
Tura Ros i Vicenç Bachs Villa; el 
paretà Pere Xicota Álvarez; el sant-

fostenc Ramon Sarriol Castellà i 
els germans de Montornès del Va-
llès Juan i Mariano Clivillers Juan, 
aquest últim l'únic del llistat que 

va morir al camp de Mautahusen.
El BOE també inclou Projecte 

Forns i Ninou (que va morir a Gu-
sen als 34 anys), nascut a Santa 

MEMÒRIA HISTÒRICA  AMB AQUEST RECONEIXEMENT DE L'ESTAT ELS FAMILIARS PODRAN REGISTRAR LES VÍCTIMES COM A MORTS

Vuit baixvallesans al llistat 
de morts a camps d'extermini

Perpètua de Mogoda, però amb 
vinculacions amb Parets.

El llistat, a més, recull el nom 
d'Antonio López Tarragona, nas-
cut a Lucar (Almeria) però que va 
viure amb la seva família a Mollet 
i que va morir també a Gusen el 
1941. De fet, López és un dels noms 
que va fer públic la vallesana Núria 
Sala Ventura, autora d'un minuciós 
treball sobre els vallesans que van 
ser deportats als camps nazis. L'es-
tudi inclou noves dades, com la de 
López, el cinquè deportat de Mollet, 
que se suma als quatre als quals es 
rendeix homenatge al monument 
de la plaça Amical Mauthausen. El 
treball també recull la història del 
montornesenc Josep Viñallonga i 
Planas, que no apareix al llistat del 
BOE, i que va morir el 1944 al camp 
de Bochum als 29 anys.

La publicació compleix una de 
les iniciatives de la Llei de Memò-
ria Històrica per a la reparació de 
les víctimes del nazisme, segons 
destaca el Ministeri de Justícia, que 
durant un mes des de la publicació 
del llistat recollirà les al·legacions 
i possibles correccions que vulguin 
fer familiars i interessats. 

MOLLET. La Plataforma en Defensa 
de la Sanitat Pública del Baix Vallès 
ha presentat una moció a l'Ajun-
tament per exigir que es prenguin 
mesures immediates perquè els as-
censors de l'estació de Santa Rosa 
"es posin en funcionament ja".

Des del col·lectiu recorden que 
"el passat hivern van concloure 
les obres per habilitar un pas 
subterrani a l'estació", però la-
menten que això "s’ha convertit 

en un greu problema de mobi-
litat".

Un cop inaugurat el pas inferior, 
es va eliminar el pas de vianants 
per sobre les vies, però sense po-
sar en funcionament els dos as-
censors construïts a les andanes, 
"el que suposa que les persones 
amb mobilitat reduïda es trobin 
amb una barrera arquitectònica 
gairebé insalvable", però també 
suposa problemes "per qualsevol 

MOBILITAT EL PAS SUBTERRANI VA COMPORTAR UNA BARRERA ARQUITECTÒNICA A L'ESTACIÓ

Moció per posar en marxa 
els ascensors de Santa Rosa

persona usuària de l’estació que 
hagi de carregar amb pesades 
maletes o amb cotxets de nadó".

Per tot plegat, la plataforma 
considera "que aquesta situació 
és totalment inacceptable i que 
només s’explica des de la deixa-
desa i la desídia de l’adminis-
tració competent i del conglo-
merat Renfe-Adif".

En la mateixa línia, l'alcalde de 
Mollet, Josep Monràs, s'ha posat 
en contacte amb Renfe per exi-
gir-los que "posin definitivament 
en marxa l'ascensor de l'estació 
Mollet-Santa Rosa de l'R3, per tal 
de fer accessible l'estació". 

PARETS. La regidora d’Urbanisme i 
Medi Ambient, Rosa Martí, va par-
ticipar a finals de juliol d'una reu-
nió al Departament de Territori i 
Sostenibilitat per tal d’exposar pro-
blemes relacionats amb la conta-
minació atmosfèrica produïda per 
òxids de nitrogen. Tots plegats van 
concloure que s'han d'incrementar 
les inversions en transport públic i 
augmentar les xarxes de mobilitat, 
per reduir la problemàtica.  

Rosa Martí assisteix 
a una reunió contra 
la contaminació

MEDI AMBIENT

Nom
Data de  

naixement
Lloc de  

naixement
Data de  
defunció

Camp  
d’extermini

Pere Cuyàs Niubó 25/05/1905 Mollet 26/12/1941 Gusen

Joan Molins Maynou 03/05/1911 Mollet 23/10/1941 Gusen

Joan Tura Ros 03/05/1912 Mollet 23/10/1941 Gusen

Vicenç Bachs Villa 10/10/1906 Mollet 07/07/1941 Gusen

Pere Xicota Álvarez 24/04/1903 Parets 11/09/1941 Gusen

Juan Clivillers Juan 07/09/1909 Montornès 01/12/1941 Gusen

Mariano Clivillers Juan 07/09/1902 Montornès 02/04/1941 Mauthausen

Ramon Sarriol Castellà 06/07/1902 Sant Fost 01/01/1942 Gusen

Monument 
als molletans 

assassinats als 
camps nazis
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MONTORNÈS.  Les obres del nou 
Centre Juvenil Sputnik s'han co-
mençat a desenvolupar durant 
aquest mes d'agost. L'empresa ad-
judicatària ja ha iniciat la fase cons-
tructiva del nou centre instal·lant 
les estructures que prèviament ha-
via fabricat els darrers mesos i les 
parets exteriors de l'edifici.

Situat al carrer del Molí amb 
avinguda Icària, l'equipament, de 
dues plantes, tindrà una superfí-
cie construïda de 497,64 m² i un 
espai exterior. A la planta baixa 
s'hi ubicarà un Punt Jove amb as-
sessories especialitzades (salut, 
estudis, laboral, mobilitat), una 

sala per a les entitats juvenils i un 
bar amb un escenari que es plan-
teja com un espai de trobada, de 
difusió i creació artística per a jo-
ves a partir de 17 anys.

Pel que fa a la planta primera, hi 
haurà un espai de trobada per als 
joves més adolescents, que comp-
tarà amb un projecte educatiu i 
d'acompanyament per part de 
professionals especialitzats. Tam-
bé inclourà una aula d'estudi i una 
altra per fer-hi tallers.

El model constructiu, amb un 
pressupost de 797.998,99 euros, 
aposta per les anomenades Pas-
sive House, d'edificis amb una alta 

EQUIPAMENTS  L'EMPRESA ADJUDICATÀRIA TIRA ENDAVANT LA CONSTRUCCIÓ DE L'EDIFICI QUE COMPTARÀ AMB ÀMPLIES MESURES D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

Avancen les obres del nou Centre 
Juvenil Sputnik al carrer del Molí

ferran figueras

EN OBRES  Durant el mes d'agost s'ha estat instal·lant el nou equipament

eficiència energètica. L'empresa 
adjudicatària de la redacció del 
projecte i l'execució de les obres 
és una UTE integrada per Mother 
Ship 2015, SL i Exnova Rehabilita-
ció i Restauració, SL.

Nom triat a través d'Instagram
El nou Centre Juvenil, es dirà Sput-
nik, com el primer satèl·lit artifi-
cial posat en òrbita amb èxit l'any 
1957. El nom va ser escollit pels 
joves a través d'una consulta a Ins-
tragam. La denominació segueix la 
línia dels equipaments i projectes 
juvenils desenvolupats a Montor-
nès durant els darrers anys.

El Centre Juvenil de Montornès 
Nord es diu Satèl·lit, herència del 
nom Ciudad Satélite que va pren-
dre Montornès Nord durant els 
anys 60. També el darrer projec-
te de pressupostos participatius 
juvenils ha seguit el model i s'ha 
difós sota el nom Kosmos. 

VALLÈS ORIENTAL. L’Hospital Gene-
ral de Granollers disposa de dos 
petits vehicles elèctrics des del mes 
de juny –donats per les empreses 
Sabadell Renting i Movento–, que 
serveixen per evocar sentiments 
d’alegria en els infants i animar-los 
durant la seva estada, ja que, en 
general, se senten intimidats en un 
entorn sanitari. Així, podran fer els 
desplaçaments a quiròfan i a fer-se 
proves conduint els vehicles.

L'Hospital destaca com les inves-
tigacions i l’experiència dels pro-
fessionals sanitaris han demostrat 
que un pacient feliç i positiu afron-
ta la prova o la intervenció d’una 
manera més relaxada, sense l’es-

très i l’ansietat prequirúrgica que 
suposa. Així, a través del co txe, els 
infants reduiran la por, l’ansietat i 
l’estrès, i aixecaran la moral, tot fo-
mentant la interacció i augmentant 
la seva tolerància a l’assistència sa-
nitària. De fet, un estudi de la Uni-
versitat de Nou Mèxic conclou que 
la incorporació d’elements lúdics 
en els hospitals redueix fins a un 
73% l’ansietat i en un 53% la por 
que els nens experimenten en un 
centre hospitalari.

Javier León, director general de 
Sabadell Renting, es mostra satis-
fet de repetir la iniciativa, que ja es 
va dur a terme a l’Hospital de Ter-
rassa: “Ens agrada poder donar 

SANITAT  LES FIRMES SABADELL RENTING I MOVENTO VAN FER LES DONACIONS AL CENTRE HOSPITALARI GRANOLLERÍ

Cotxes elèctrics per entrar 
els infants a quiròfan

una vessant solidària a la nostra 
especialitat, que són els vehicles, 
i estem molt contents d’aquesta 
col·laboració amb l’Hospital Ge-
neral de Granollers”. El directiu 
de la filial de Banc Sabadell afegeix 
que aquest tipus d’accions “no 
s’acabaran aquí i tornarem a re-

petir l’experiència a més centres 
hospitalaris”.

Al març l'Hospital rebia un pri-
mer cotxe teledirigit per a l'accés 
dels infants a quiròfan, de la mà de 
l'actor de 13 anys Eric Garcia, que 
el va comprar amb la venda de les 
seves joguines. 

Hospital de granollers

EN MARXA  Nens conduint els cotxes elèctrics del Servei de Pediatria

MONTORNÈS. El Casal de Cultura 
ha obert el període d'inscripcions 
provisionals per als tallers que or-
ganitza aquest curs, que es poden 
formalitzar fins al 6 de setembre 
a través del web municipal. Tan-
mateix, les persones que necessi-
tin assistència es poden adreçar al 
Casal de Cultura del 2 al 6 de se-
tembre, de 15.30 h a 20.30 h.

Els cursos del Casal de Cultura 
començaran el dilluns 30 de setem-
bre. La programació d'activitats 
inclou un total de 24 tallers relacio-
nats amb la dansa, les arts i manu-
alitats, la tecnologia, la costura, la 
cuina i la salut i ofereix propostes 
per a públic infantil, jove i adult.  

Inscripcions
als tallers del
Casal de Cultura

ACTIVITATS
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PARETS. El govern de Parets va fer 
el passat 2 d'agost una visita ins-
titucional a l'exconseller paretà 
Jordi Turull al centre penitenciari 
de Lledoners. Hi van anar l'alcalde, 
Jordi Seguer (Ara Parets-ERC), i 
les regidores Casandra Garcia (Su-
mem Esquerres) i Neus Jordà (Pa-

rets per la República-Junts).
Segons va informar l'Ajunta-

ment, la visita va durar dues ho-
res i Turull es va interessar pels 
projectes més destacats del nou 
govern. En aquest sentit, segons 
el comunicat del consistori, Turull 
"va mostrar-se satisfet pel can-

vi històric que s'ha pogut fer al 
municipi, i va destacar que el 
nou govern paretà hauria de 
servir de model en moltes al-
tres poblacions".

Tot plegat va arribar una set-
mana després que les tres forces 
que governen Parets llegissin en 

POLÍTICA EN EL DARRER PLE ORDINARI VAN LLEGIR UN MANIFEST EN SUPORT ALS PRESOS I EXILIATS POLÍTICS, I EN ESPECIAL AL VEÍ I EXREGIDOR DEL MUNICIPI, TURULL

El govern de Parets visita Jordi 
Turull a la presó de Lledoners

aj. parets

A LLEDONERS  Casandra Garcia, Jordi Seguer i Neus Jordà, davant la presó

el ple ordinari un manifest en su-
port dels presos i exiliats polítics, 
i en especial al veí Jordi Turull, i 
antic regidor al consistori.

Els membres del govern van rei-
terar d'aquesta manera el seu po-
sicionament "d’absolut rebuig" 
davant les mesures empreses per 
l’Estat, que consideren arbitràries 
i desproporcionades, i també van 
assegurar "que vulneren els drets 
fonamentals dels processats pel 
Tribunal Suprem i que ens situen 
en un context de retrocés en els 
drets i les llibertats".

El manifest, assenyalen, no neix 
d’un posicionament ideològic ni 
d’un signe polític, sinó que és fruit 
"d’un sentiment democràtic, de 
llibertat i de justícia". I davant 
d’aquesta situació, amb la lectura 
del document pretenien: "Rei-
vindicar la defensa dels drets 
a la llibertat d’expressió, a la 
manifestació i a la participació 
política; reclamar la llibertat 
immediata dels presos polítics 
i exiliats, perquè exercir el dret 
a vot mai pot ser considerat 
un delicte en un estat demo-
cràtic; i exigir l’alliberament 

dels presos polítics catalans i 
el retorn dels exiliats i repren-
dre la normalitat democràtica i 
l’obertura del diàleg polític per 
resoldre aquest conflicte, que 
entenem és l’únic camí que pot 
conduir a una solució d’acord 
als valors democràtics".

El manifest del govern conclou: 
“L’Ajuntament de Parets del Va-
llès, com a institució, té el deure 
i la responsabilitat de promou-
re les accions necessàries per 
donar suport a Jordi Turull i 
Negre i els seus familiars fins al 
moment que en què es resolgui 
aquest conflicte i es restableixi 
la normalitat democràtica”.

Turull visita el seu pare
D'altra banda, el paretà Jordi 
Turull va rebre dilluns un permís 
extraordinari per part de la Sala 
de Vacances del Tribunal Suprem 
per sortir durant quatre hores de 
la presó de Lledoners.

D'aquesta manera, Turull va po-
der visitar el seu pare a l'hospital, 
on està ingressat per una malaltia 
greu, segons va informar el Su-
prem en un comunicat. 

Cs Mollet critica la 
comissió bilateral 
entre Podem i PSC
MOLLET. Cs Mollet manifestava en 
un comunicat de finals de juliol 
la seva "oposició i indignació" 
davant l'anunci de creació d'una 
comissió de treball bilateral entre 
el govern del PSC i el grup munici-
pal Podem per treballar conjunta-
ment temes com els pressupostos 
de 2020, ordenances municipals i 
la modificació del ROM. Iván Gar-
rido, regidor portaveu de Cs Mo-
llet, ha subratllat davant aquesta 
notícia que "el grup de treball 
anunciat pel govern municipal 
vulnera els drets i interessos de 
gran part dels molletans, a l'ha-
ver exclòs del diàleg a la resta de 
grups municipals, i per tant, als 
votants que representen". 

Podem presenta 
una moció contra 
la Llei Aragonès
MOLLET. Podem Mollet presentarà 
una moció en el pròxim ple ordinari 
per rebutjar l'actual avantprojecte 
de la llei de contractes d’atenció a 
les persones (coneguda com a Llei 
Aragonès), que s’està tramitant al 
Parlament de Catalunya, i exigir la 
seva retirada. Des de la formació 
lila asseguren que la Llei Aragonès 
suposaria "un greu nou atac pri-
vatitzador als serveis públics es-
sencials, redoblant l’estratègia 
de les seves polítiques neolibe-
rals i posant en veritable risc el 
manteniment del sector públic 
i l’assoliment dels drets socials 
ja prou malparats com a conse-
qüència de les reiterades reta-
llades i privatitzacions". 
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ECONOMIA
Idneo patrocina el documental 'Mr. Hand solo'
La companyia tecnològica Idneo, amb seu a Mollet, ha tancat un acord de 
col·laboració per patrocinar el documental Mr. Han solo que narra la vida 
de David Aguilar, un jove que va néixer sense avantbraç i que, per a Ideno, 
és un "exemple d'emprenedoria, enginyeria i innovació". El noi s'ha  
construït les seves pròtesis amb peces de LEGO des de que era nen.

BAIX VALLÈS. L’atur ha pujat lleu-
gerament el mes de juliol al Baix 
Vallès, dada que es tradueix en 8 
persones més inscrites a l'Oficina 
de Treball de la Generalitat, res-
pecte al mes de juny d'aquest any. 

Per municipis, aquest juliol 
només s'ha incrementat l'ocupa-
ció a Parets del Vallès (8,66%, 25 
aturats més) i a Sant Fost (9,20%, 
11 aturats més). Les xifres s’han 
mantingut a la Llagosta (12,34%) i 
Martorelles (10,74%) i han baixat 
a Mollet del Vallès (11,40%, 2 atu-
rats menys), Montmeló (9,43%, 
8 aturats menys) i Santa Maria 
de Martorelles (7,44%, 6 aturats 
menys). 

Pel que fa a la comparativa 
respecte a l’any passat, la taxa 
d’aturats ha disminuït en 200 

persones, el que suma un total 
de 6.731 persones desocupades, 
actualment. Sent Montornès del 
Vallès, la Llagosta, Martorelles i 
Mollet les localitats amb un tant 
per cent més elevat de persones 
inscrites a l'Oficina de Treball de 
la Generalitat. 

Ara mateix, les poblacions del 
Baix Vallès amb les taxes més 
elevades d'aturats són: Montor-
nès del Vallès (13,35%), la Lla-
gosta ( 12,34%), Mollet del Vallès 
(11,40%), Martorelles (10,74%), 
Montmeló (9,43%), Sant Fost 
(9,20%),  Parets del Vallès 
(8,66%) i Santa Maria de Marto-
relles (7,44%). 

Aquest augment de desocupats 
també es tradueix en clau nacio-
nal amb 358.830 persones. i 

L'atur puja al juliol 
al Baix Vallès amb 
vuit desocupats més

MERCAT LABORAL  6.731 PERSONES INSCRITES A L'OTG 

MUNICIPI

La Llagosta 804 804  0 -6

Martorelles 248 248 0 -35

Mollet 2.982 2.980 -2 -154

Montmeló 409 401 -8 -18

Montornès 1.091 1.063 -28 +9

Parets 800 825 +25 +4

Sant Fost 359 370  +11 +4

Santa Maria 30 40  +10   -4

BAIX VALLÈS 6.723 6.731 +8 -200

JUNY JULIOL VARIACIÓ MES VARIACIÓ ANUAL

font: departament de treball

DADES JULIOL 2019

PARETS. La multinacional tecno-
lògica alemanya Freudenberg va 
tancar 2018 amb una facturació 
de 308 milions i preveu igualar 
ingressos el 2019. Amb una in-
versió de 10 milions d'euros la 
firma vol augmentar l'eficiència i 
la tecnologia de les seves plantes 
a la península ibèrica. 

La multinacional alemanya té 
set plantes a Espanya, de les quals 
cinc estan situades a Catalunya, 
una d'elles a Martorell i les quatre 
restants a Parets del Vallès. Les 
altres dues fàbriques es troben a 
Burgos i Cascante (Navarra). 

Freudenberg és coneguda, so-
bretot, per ser la propietària de 
la marca d'estris de neteja Vileda, 

negoci que el 2018 va aportar un 
17% dels ingressos de la compa-
nyia, segons ha explicat el delegat 
de l'empresa a Espanya, Jaume 
Cané, i publica el diari Expansión.  

L'any 2018, el 47% de la fac-
turació del grup va provenir de 
l'automoció. Pel que fa als altres 
negocis, l'activitat de lubricants 
industrials va generar un 18% de 
facturació, i el negoci de les teles 
sense teixir va aportar un altre 
15%. 

En aquest sentit, el delegat de 
Freudenberg a Espanya ha expli-
cat que el negoci està en ple "can-
vi de paradigma" i que això està 
fent que les vendes es resistei-
xin, cosa que afecta també a l'in-

dústria dels components. És per 
aquest motiu que la multinacional 
ha decidit adaptar-se cada vegada 
més a la mobilitat elèctrica. 

Segons ha explicat Cané, les fi-
lials de Freudenberg a Espanya 
van augmentar el 2018 les vendes 
un 1,58% i van aconseguir uns 
resultats operatius de 24 milions 
d'euros. 

Creada fa 170 anys la multi-
nacional alemanya té filials a 60 
països de tot el món i dóna feina 
a 49.000 persones, 1.068 a les 
plantes que té situades a l'Estat, 
plantilla que preveu mantenir de 
cara a aquest any. A Catalunya, la 
companyia opera des del 1968, fa 
més de 50 anys.  

EMPRESES  LA MULTINACIONAL ALEMANYA OPERA AL NOSTRE PAÍS DES DEL 1968

Freudenberg invertirà 10  
milions en les seves plantes

INVERSIÓ Vista aèria de les quatre plantes de la multinacional Freudenberg a Parets del Vallès

Enquesta sobre el registre de la jornada laboral
El 50% de les pimes no ha notat cap efecte pel registre de la 
jornada laboral. Segons una enquesta elaborada per PIMEC, 
l'obligatorietat de registrar l'entrada al lloc de feina ha suposat 
més conflictivitat per discrepàncies amb els treballadors 
(24%) i un major cost d'hores extres (13,4%).

ALUMINIS

COEL
Fabricación, montaje, 

reparación de 
persianas y ventanas

Consume menos energía, 
gracias a nuestras ventanas 
de última generación de 
aluminio y PVC

Ventanas
Puertas
Techos de aluminio
Toldos
Rejas
Motorización de persianas
Mamparas de baño
Mosquiteras
Vallas de jardín
Puertas PVC
Galerías
Cerramientos
PVC

2 puertas 1,25 x 1,95 m
Cristal templado 6 mm
Acabados cromados
Tratamiento antical

Si cambias todas las
ventanas de tu casa, 
TE REGALAMOS
LAS MOSQUITERAS

¿Quieres ahorrar?
nosotros te ayudamos

COLOQUE MOTOR
A SU PERSIANA

Nuestros servicios

MOTORES PARA
TOLDOS CON MANDO
A DISTANCIA

MAMPARA DE DUCHA 
Versalles

MONTAJE INCLUIDO

MONTAJE INCLUIDO

MONTAJE INCLUIDO

* Hasta fin de existencias
149€
189€

319€
LLIÇÀ

Av. Montserrat, 67 · Lliçà de Vall   Tels: 938 436 339 / 619 843 546    aluminios-coel@hotmail.com    aluminioscoel.com | aluminiscoel.com

+IVA

+IVA

+IVA
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Els responsables del Circuit de Barcelona-Catalunya –Generalitat inclosa–  
han patit de valent durant els darrers mesos. Han estat amb l’ai al cor a  
l’espera de la decisió de la Federació Internacional d’Automobilisme (FIA) 
sobre la continuïtat o no de la cursa de Formula 1 al traçat vallesà. Finalment, 
dimarts es feia pública la renovació de la concessió durant un any –és a dir, el 
2020 es tornarà a viure la F1 al Circuit–, una notícia que fa respirar una mica 
l’equipament esportiu, però que manté l’alerta sobre la continuïtat futura al 
Vallès sobre un dels esdeveniments esportius internacionals més rellevants  
–i que, segons apunten els hotelers de la zona, els permeten tirar endavant  
els seus negocis–. Els problemes econòmics del Circuit –que any rere any  
rep importants injeccions de diners públics– encara podrien empitjorar si la  
multitudinària F1 es desplaça a altres països extraeuropeus –com ha estat  
tendència els darrers anys–. Així, doncs, el Circuit reconeix que treballa en un pla 
estratègic que en garanteixi la viabilitat –sigui o no seu del gran premi–. Més a 
curt que a llarg termini es farà palès si la Generalitat la va encertar quan fa 
dècades va projectar una estructura que sovint ha generat polèmica al territori,  
i com el futur afectarà el desenvolupament del pla director del seu entorn.

LA F1 I EL FUTUR DEL CIRCUIT 
Editorial

El camí antic de Martorelles es 
pot trobar en els nomenclàtors 
de municipis veïns com Alella, 

Sant Fost, Tiana i Montornès

n dels tòpics sobre Martorelles és 
la seva ubicació en un cul de sac. 
Cert que la carretera BV-5006 
que travessa els dos termes mu-

nicipals mor al poble de dalt, però no obli-
dem que la BV-5001 de Sant Adrià a la Roca 
també és travessera i que més d'un historia-
dor especula que també ho fou la Via Augus-
ta romana, el traçat de la qual perdem al seu 
pas pel Baix Vallès. Actualment, l'accés fàcil 
i proper a les grans vies de comunicació fa 
que el tòpic quedi desmentit del tot.

En els nomenclàtors actuals de carrers 
de Sant Fost de Campsentelles, Montornès, 
Alella i Tiana existeixen els camis antics de 
Martorelles, que trobem senyalitzats amb 
les seves plaques corresponents. Si voleu 
conèixer  aquests quatre recorreguts a po-
blacions veïnes  us recomano quatre mag-
nífiques excursions de diumenge  al matí.

Per fer el camí d'Alella, per no perdre's i 
més comoditat, us recomano que sortiu de 
la caserna de la Policia Municipal d'Alella, a 
prop de la qual iniciareu el camí, seguiu-lo 
i us anireu enfilant  per la Serralada fins ar-
ribar a la carena. A prop trobareu la font de 
Can Gurri, seguiu baixant fins a la font de la 
Mercè i Can Girona.

Per fer el camí de Montornès, us recoma-

U
ELS CAMINS ANTICS

Historiador

JOAN SANJUAN 
I ESQUIROLLa Miranda

no anar d'església romànica (Sant Sadurní 
de Montornès) a església romànica (Santa 
Maria de Martorelles). A prop de Sant Sa-
durní trobareu la placa que indica el camí 
que us portarà fins a Coll Mercader, cruïlla 
de camins i porta d'entrada al terme de 
Santa Maria de Martorelles.

Per fer el camí de Sant Fost sortim del 
nucli de Santa Maria pel collet de Can Rifà, 
i acabem el camí allà on moria: l'església 
vella de Sant Fost.

El camí de Tiana  l'iniciem a Santa Ma-
ria, direcció font Sunyera i font del Ca, fins 
arribar a la carena, a prop de la Conreria, 
on trobarem la placa que indica el camí.  
Recomanat seguir el camí direcció Tiana i 
apropar-se a la Cartoixa de Montalegre. El 
camí de cornisa (GR-92) era conegut tam-
bé com el camí dels contrabandistes. Per ell 
passaren les tropes de Carlemany, camí de 
Barcelona, després de conquerir Girona als 
musulmans. I és que, aleshores, els camins 
de muntanya eren més segurs que els de la 
plana.

Bústia
Agraïment a l'Hospital
Vaig ésser diagnosticat amb dos tumors al 
colon i després de les proves vaig ser in-
gressat a l'Hospital per a una intervenció 
urgent del meu cas. El postoperatori va ser 
una mica llarg per uns problemes derivats 
de la pròpia operació i, segons la doctora, 
normals dintre del que cap.

Però el meu comentari va orientat a la 
part positiva de la meva intervenció. No vull 
deixar en l'oblit el meu pas per l'Hospital: 
des de la meva entrada per Urgències fins a 
tot el camí recorregut fins ara.

Voldria recordar tots els noms de totes 
les persones que m'han estat cuidant matí, 
tarda i nit, amb una actuació profesional i 
personal meravellosa de tota l'infermeria 
(l'Artur, la Yolanda, la Raquel, la Lluna...) les 
auxiliars, les estudiants, del bloc 2, a tota la 
gent de semicrítics... però la meva memò-
ria minsa, donat l'estat en què em trobaba, 
m'ha fet una mica de trampa i no puc ano-
menar el 100% de totes elles. Donc fe que 
tinc totes les seves cares i tots els seus som-
riures dintre del meu pensament.

Vull acabar donant-li les gràcies, en pri-
mer lloc, a la dra. Christina Muñoz i a tot 
l'equip de cirurgia, de radiologia, de me-
dicina general per la seva profesionalitat, 
la seva simpatia i la seva implicació total 
abans i després del postoperatori. A poste-
riori, també a la implicació de l'oncòloga, la 
dra. M. Rosa Gallego, per tota la seva inter-
venció en la pauta de quimioteràpia i la seva 
paciència per anar explicant-nos els passos 
a seguir. No vull tancar aquest agraïment 
sense anomenar la dra. Vilaseca, tutora per-
sonal, quan vaig entrar per Urgències.
Més de dos mesos a l'Hospital han fet ado-
nar-me'n que Mollet té, sens dubte, un per-
fecte hospital comarcal. 

 jordi castañé i sitjas / mollet

Open Arms, dignitat humana
Sóc un ciutadà corrent que aquests dies, se-
guint el conflicte del vaixell Open Arms, a qui 

sembla que se li va ocórrer (ironia), rescatar 
immigrants de la mar abans que morissin, 
em sentia inquiet. A la fi, algun il·luminat de 
la fiscalia italiana entenia una cosa tan difí-
cil de comprendre, com és el què significa la 
vida humana. Em temo que molts que no en-
tenen la necessitat d'aquestes persones per 
jugar-se la vida i llançar-se al mar, és perquè 
tenen una sèrie de comoditats que els per-
met etiquetar el patiment dels altres.

Els polítics en aquest conflicte, i comen-
çant pels del nostre país, m'han fet sentir 
vergonya, escoltar tant a la ministra de torn 
com al president buscant una excusa que els 
alliberés la consciència de la responsabilitat 
que tenen de salvar la vida d'aquestes per-
sones, em sembla penós.

No senyors polítics, no, la vida humana 
no mereix el tracte que vostès els han ofert 
a aquestes persones. Les baralles amb els 
italians se les apanyen vostès una vegada 
aquestes persones estan fora de perill. En-
cara que són tan poca-soltes que el seu únic 
interès era preparar el terreny per si passa-
va una veritable desgràcia poder tirar-se la 
culpa entre uns i altres.

La vida humana no coneix interessos polí-
tics ni de lleis estúpides, atendre els que pa-
teixen prima o hauria de primar per sobre de 
tot. (I no m'oblido de l'església, que si no es 
fa sentir en casos com aquests ja ho diu tot).  

Els polítics viuen de la necessitat de recu-
perar l'ordre entre països, ara Itàlia / Espa-
nya que es normalitzarà jutjant l'innocent. 
Els responsables de l'Open Arms. És el preu 
que hem de pagar aquells que vivim de tenir 
una política europea que només sembla en-
tendre com gira el món entre canapès i co-
petes de bon vi, mentre es descollonen dels 
problemes quotidians d'aquells per als que 
governen. És una veritable pena, però dema-
no als que encara pensen que la vida humana 
té algun valor, que donin suport sense condi-
cions a tots aquells que sacrifiquen les seves 
pròpies vides per intentar salvar en la mesu-
ra del que poden la d'aquells que pateixen.

david creus / mollet

@sergigali

Després d'avisar diversos cops, 
veig que el reciclatge us segueix 
important una merda @rod2cat

@cresidusvo
@residuscat
@DiariSomMollet
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Classificats PER ANUNCIAR-TE EN AQUESTA SECCIÓ: PUBLICITATDIARISOM@SOM.CAT

IMMOBILIÀRIA

COMPRA

PISO PLANTA PRI-

MERA 56 M2 EN 

MOLLET ESTACIÓN 

DEL NORTE. 3 ha-

bitaciones, baño 

con plato de du-

cha, salón con sa-

lida a balcón, co-

cina, lavadero. Sin 

parking. Suelos de 

gres. Cert. energ.: 

E. Ref. JV14084.   

PVP: 115.000 euros. 

Tel. 93 579 33 33.

E S P E C TA C U L A R 

PISO DE 105 M2 

EN MOLLET. ZONA 

CAN BORELL. 3 

habitaciones, 2 

baños, cocina de 

14 m2, sal´´ón con 

salida a bal´c´ón. 

Calefacción. Pis-

cina, parking y 

zona comunitaria. 

Cert. energ.: E. 

Ref. JV14176.   PVP: 

231.900 euros. Tel. 

93 579 33 33.

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.

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. 

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

Demanar per Mar

ES BUSCA PERRUQUERA
VILANOVA DEL VALLÈS 
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MOTOR | F1  EL 2020 ES DISPUTARÀ AL TRAÇAT VALLESÀ LA 30a EDICIÓ CONSECUTIVA DEL GRAN PREMI D'ESPANYA AL CIRCUIT DE BARCELONA-CATALUNYA

COMPETICIÓ  Un dels moments del Gran Premi d'Espanya de la F1 al Circuit de Barcelona-Catalunya

circuit Barcelona-catalunYa

MONTMELÓ. El Circuit de Barce-
lona-Catalunya, format per la Ge-
neralitat de Catalunya, el RACC 
i l’Ajuntament de Montmeló, ha 
revelat finalment la incògnita i 
ha confirmat la pròrroga, un any 
més, del contracte amb la Formu-
la 1. D'aquesta manera el traçat 
català acollirà l'any que ve la 30a 
edició consecutiva del Gran Premi 
d’Espanya del Campionat del Món 
FIA de Formula 1.

Amb la pròrroga del contracte ac-
tual, que expira aquest 2019, el Cir-
cuit de Barcelona-Catalunya confir-
ma la celebració del Gran Premi de 
Formula 1 la temporada que ve.

Futur pla estratègic
Actualment s’està elaborant un 
pla estratègic per al Circuit de 
Barcelona-Catalunya amb la vo-
luntat de construir un projecte 
més ampli per a l'equipament i ga-

rantir-ne la viabilitat, en el marc 
del qual s’ha de definir el rol que 
tindrà la Formula 1 en un futur, a 
llarg termini.

Chase Carey, president de For-
mula 1, s'ha mostrat satisfet que 
el Gran Premi d’Espanya formi 
part un any més del calendari del 
Campionat del Món FIA de For-
mula 1, i ha indicat que refermar 
la prova a Montmeló forma part 
de "l'estratègia de mantenir les 

49 equips a les 24 Hores d'Automobilisme
Un total de 49 equips han confirmat la seva participació a les 24 Hores 
de Barcelona d’Automobilisme-Trofeu Fermí Vélez, que se celebraran 
al Circuit del 30 d’agost a l’1 de setembre. La tradicional prova de 
resistència, que sumarà la 21a edició, comptarà entre les formacions 
inscrites amb 13 nacionalitats diferents i tres equips locals.

Arriba el SimRacing virtual
Simultàniament a les 24 Hores de Barcelona, 
també se celebrarà la segona edició de les 
24H SimRacing, una competició de resistència 
virtual de 24 hores de durada en directe des de 
l'Espai Montjuïc Club del Circuit. 

El Circuit prorroga un any el 
contracte del Gran Premi de la F1

LA CELEBRACIÓ DEL GRAN PREMI DE 
FORMULA 1 GENERA 163 MILIONS D'EUROS
n Segons dades del mateix Circuit, la celebració del Gran Premi de Formula 1 
genera 163 milions d’euros d’impacte econòmic. Amb 160.428 espectadors l’any 
2019, la mitjana de despesa dels assistents supera els 1.000 euros per persona i la 
despesa que es fa a Barcelona i entorn és de 28,4 milions d’euros, entre restauració,
allotjament, activitats d’oci, transport i altres sectors. Pel que fa a la generació 
d’oportunitats durant l’any, l’impacte total sobre la producció de l’activitat del 
Circuit supera els 291 milions d’euros; el total de llocs de treball potencialment 
generables per l’activitat, la inversió i les despeses dels espectadors és de 2.754; i 
l’impacte fiscal total supera els 42 milions, segons un estudi del Tecnocampus.

Pla conjunt per a la F1

El RACC, club organitzador esportiu de 
la cursa, ha demanat al Govern de la 
Generalitat, a l’Estat  espanyol, a la resta 
d’administracions i al món empresarial, 
la creació d’un grup de treball que tin-
gui com a objectiu desenvolupar un pla 
estratègic conjunt i sòlid que permeti 
assolir un acord estable pels cinc anys 
posteriors al 2020 perquè el Circuit de 
Barcelona-Catalunya aculli el Gran 
Premi d'Espanya de Formula 1. 

EL RACC DEMANA 
UN PLA PER A 5 ANYS

arrels europees de la Formula 
1, alhora que expandim el cam-
pionat cap a nous territoris".

En aquest sentit, Carey també 
ha expressat la voluntat de con-
tinuar negociant "per trobar 
la manera de seguir ampliant 
aquesta beneficiosa relació".

Incentiu econòmic
El president de la Generalitat de 
Catalunya, Quim Torra, ha des-
tacat que "Catalunya serà, per 
30a vegada consecutiva, seu 
d'un Gran Premi de Formula 1". 
"Catalunya és un país amb una 
llarguíssima tradició en l'àm-
bit dels esports de motor, i per 
això ens satisfà haver-nos con-
solidat com una cita clàssica en 

el calendari per als aficionats 
de tot el món", ha indicat Torra.

El president de la Generalitat 
també ha destacat que el Circuit 
és "un instrument per incen-
tivar l'activitat econòmica del 
país en àmbits com el turisme, 
l'automoció o la indústria de 
l'entreteniment". 
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El dissabte 31 agost a les 23.30 h i en una carpa 
instal·lada al centre cívic de Vilalba Sasserra 
reviurem un any mes l'esperit de la que va ser 
una de les millors discoteques de Catalunya en 
la dècada dels 80 i 90.

Organitzat per l'Ajuntament de Vilalba Sas-
serra i amb la col·laboració d'extreballadors, 
cambrers, cambreres i amics tornarà la festa 
en majúscules amb la música dels 80 i 90 de 
la mà d'alguns dels dj que varen fer omplir 
totes les tardes i nits la pista de la discoteca. 
Aquesta festa d'entrada gratuïta i lliure i sense 
ànim de lucre destina la totalitat del romanent 
a millores socials del poble de Vilalba Sasser-
ra. La trobada inclourà com a dj convidats els 
residents de les discoteques germanes Menfis 
de Manresa i de Berga. El mític Miquel Zorrilla 
i el no menys conegut productor musical Sergi 
Vila. Aquest serà l'autèntic i genuí remember 
de Menfis 3... la discoteca que va marcar un 
abans i un després en la dècada dels 80 i 90 
programant actuacions i espectacles de talla 
nacional i internacional.

Recordem els concerts en directe d'Alejan-
dro Sanz, Mecano, OBK, Rosario, el Último 

La discoteca Menfis Vilalba torna per un dia 
La pista viurà el seu 8è remember dissabte a partir de les 23.30 h

de la Fila, Sopa de Cabra, Sau, Tam Tam Go, 
Orquesta Mondragón, Los Sencillos, Los Ro-
naldos, etc., que juntament amb molts altres 
grups de la movida madrilenya i de l'àmbit 
internacional varem omplir de bona música 
els escenaris. També recordem els famosos 
Level 42, LondonBeat, The Christians, Gary 
Low, Miko Mission, Technotronic, Simply 
Red, Blow Monkeys, etc. 

Nits que recordarem, per una nit, altra ve-
gada aquest any. Ens veiem al Menfis Vilalba.

DISCOTECA MENFIS VILALBA
Centre Cívic i Cultural, carrer Montseny, 6, Vilalba Sasserra

Dissabte 31 d'agost, 23.30 h
L'APARADOR

DE LA SETMANA

MOLLET. Alèxia Putellas ha guanyat 
la Copa Catalunya femenina amb el 
FC Barcelona després d'imposar-se 
a la final contra l'RCD Espanyol, per 
4 a 0. El duel va tenir lloc dissabte 
a Palamós i suposa la setena copa 
catalana que aixeca la molletana en 
vuit anys amb el Barça.

Putellas segueix sent una jugado-
ra de pes a la plantilla del Barcelona 
i a la fase final de la Copa Catalunya 
va comptar amb un bon grapat de 
minuts: titular a la final i marcant 
dos gols a la semifinal contra el Sea-
gull Badalona (5-1).

Convocada amb Espanya
La molletana ara se centra amb la 
selecció espanyola i dissabte dis-
putarà l'amistós contra França a 
la localitat de Clermont-Ferrand. 
Aquest duel contra França servi-
rà per començar la preparació de 
cara a la fase prèvia de l'Eurocopa. 
Espanya està al grup D amb la Re-
pública Txeca, Polònia, Moldàvia i 
l'Azerbaidjan.  

PARETS. El CF Parets ha fet història 
a Palamós aixecant la seva prime-
ra Copa Catalunya Amateur de fut-
bol. El conjunt de Miquel Muñoz va 
començar dissabte la temporada 
2019-2020 de la millor manera 
amb una victòria a la final contra el 
Cubelles a la tanda de penals (4-2). 

El Parets disputava la seva se-

federació catalana futBol

gona final de la copa catalana 
amateur en tres anys. El 2017 va 
perdre contra el Borges Blanques 
però contra el Cubelles no va des-
aprofitar la seva segona oportu-
nitat, tot i que ho va fer amb èpica 
final. El partit va ser molt igualat 
i el Parets va haver de capgirar el 
marcador abans del descans pel 

gol al minut 1 del Cubelles. Els gols 
paretans van arribar mitjançant 
les botes d'Àlex Calatrava i Sergio 
Giménez. 

Quan semblava que el Parets 
marxaria al descans amb la míni-
ma avantatge, el Cubelles va empa-
tar de penal, 2 a 2.

A la segona part es va veure el 

FUTBOL  L'EQUIP DE MIQUEL MOLINA GUANYA LA FINAL CONTRA EL CUBELLES A LA TANDA DE PENALS (4-2)

CAMPIÓ  La plantilla paretana celebra el campionat català al camp de Palamós

VICTÒRIA A PALAMÓS

El CF Parets, campió de Catalunya
desgast físic dels jugadors i la final 
es va complicar pels paretans per-
què quan faltava un quart d'hora 
per acabar el duel es van quedar 
amb un jugador menys per l'ex-
pulsió d'Albert Alcoba. Aleshores, 
el Cubelles va passar a dominar el 
compromís tenint dues bones oca-
sions, que va refusar amb èxit sota 
els pals Víctor Vilarrasa.

Amb el 2 a 2 final, el Parets va ti-
rar d'èpica i va guanyar a la tanda 
de penals amb dos herois: Vilar-
rasa, aturant un dels xuts, i Adrià 
Álvarez, marcant el gol definitiu. 
"Ells han començat una mica 
millor, però després hem estat 
superiors i hem capgirat l'elec-
trònic. A la primera meitat hau-
ríem d'haver marxat al vestidor 
guanyant", deia en acabar el duel 
el capità del Parets, Sergio Sánc-
hez, als mitjans de la federació ca-
talana. 

El 8 de setembre toca lliga
El CF Parets segueix amb la seva 
preparació i el 8 de setembre s'es-
trenarà a la Primera Catalana al 
Municipal Josep Seguer (12h) con-
tra l'Escola Futbol Mataró. 

Alèxia Putellas 
guanya la setena 
copa catalana  
en vuit anys
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FUTBOL  LA PARETANA FEIA UN MES QUE N'ERA L'ENTRENADORA

PARETS. Jéssica Rodríguez ja no és 
l'entrenadora del Rayo Valleca-
no, que milita a la Primera Divi-
sió femenina, després de la seva 
arribada fa tan sols un mes al club 
madrileny. La paretana, que ha 
estat destituïda per l'entitat a tres 
setmanes de començar la lliga, va 
emetre fa uns dies un comunicat 
mitjançant les seves xarxes so-
cials explicant que "els motius 
de la seva sortida són aliens" a 
ella i que "desconeix, verdadera-
ment, les raons del club per de-
cidir posar fi al seu treball com 
a entrenadora".

La tècnica paretana ha informat 
en el mateix comunicat que ha ini-
ciat "accions legals oportunes, 
contra totes aquelles persones 
i entitats que han publicat fets 
i/o realitzades manifestacions 
que falten a la veritat, així com 
a tots aquells que pretenguin 
fer mal a la seva imatge, dret a 

Jéssica Rodríguez deixa de 
dirigir el Rayo Vallecano

MOLLET. El Recanvis Gaudí Mollet 
ja ha començat a rodar amb els 
primers entrenaments de la pre-
temporada. En aquesta primera 
setmana, el Mollet disputarà fins 
a dos partits amb el plat fort diu-
menge contra el FC Barcelona B, 
que milita a la Leb Plata. 

 L'equip molletà es presentarà 
contra un conjunt d'una categoria 
superior, on militava un dels nous 
fitxatges del Mollet, el pivot Javi Ro-
dríguez, procedent de l'Hospitalet i 
que afronta la seva segona etapa a 
les files del recanvis Gaudí a Lliga 

cB Mollet

Eba. El segon fitxatge de l'equip de 
Josep Maria Marsà és l'aler Miquel 
Segarra, de la UE Barberà. 

Pel que fa a demà dissabte, el 

Recanvis Gaudí Mollet disputarà 
el seu primer partit amistós con-
tra el CB Martorell al pavelló Pla-
na Lledó (18h).  

BÀSQUET  L'EQUIP MOLLETÀ REBRÀ EL FILIAL DEL FC BARCELONA, QUE MILITA A LA LEB PLATA

El nou Recanvis Gaudí Mollet 
es presenta contra el Barça B 

JAVI RODRÍGUEZ  Tornarà a vestir-se amb la samarreta del CB Mollet

JÉSSICA RODRÍGUEZ

raYo vallecano

Victòria del BM Granollers a Montornès
El KH-7 BM Granollers va guanyar el partit amistós contra el campió de la 
lliga de Suècia, l'l'IK Sävehof, per 27 a 22, aquest dimecres a El Sorralet. Un 
dels atractactius va ser l'entrenador del Granollers, Robert Cuesta, que és 
de Montornès i es va fer un tip de saludar cap a la graderia local.  

jl.r.B

HANDBOL  PARTIT DEL MÀXIM NIVELL AL PAVELLÓ EL SORRALET

l'honor i dignitat".
Per la seva banda el club madri-

leny ha publicat pels seus canals 
informatius una entrevista amb el 
director femení, Juanma Barroso, 
que justifica la destitució de Ro-
dríguez per motius esportius. 

MOLLET. Carmen Sánchez, atleta 
del FC Barcelona, ha establert el 
nou rècord català als 400 metres 
llisos el passat diumenge al Mee-
ting de Madrid. L'atleta va fer un 
registre de 53,46 segons, que va 
millorar en quatre centèssimes 
el seu propi rècord que datava 
de 2017. D'altra banda, l'atleta 
va participar del 9 a l'11 d'agost 
al Campionat d'Europa de combi-
nats nacionals a Polònia. Sánchez 
va assolir un setè lloc amb l’equip 
de 4x400 metres llisos.  

Carmen Sánchez, 
nou rècord català 
dels 400 metres 

ATLETISME  

Antonio García, 
subcampió de la 
Supercopa catalana
LA LLAGOSTA. Antonio García Ro-
bledo és subcampió de la Super-
copa de Catalunya amb el Fraikin 
BM Granollers després de perdre 
la final contra el totpoderós FC 
Barcelona, per 43 a 24. La final va 
tenir lloc divendres passat a Igua-
lada i l'equip granollerí s'havia 
classificat després de guanyar la 
semifinal contra la UE Sarrià (17-
18). Aquest és el segon curs de 
l'etapa de l'esportista llagostenc a 
Granollers. 

HANDBOL FUTBOL 

Montmeló, subseu 
del Torneig dels 
Històrics del Vallès
MONTMELÓ. El CF Montmeló UE i 
el CF Martorelles seran les dues 
úniques entitats baixvallesanes 
que disputaran el Torneig d'His-
tòrics del Vallès Oriental, que 
va començar ahir dijous i que es 
disputarà fins diumenge. La resta 
d'equips són l'EC Granollers, el CE 
Llinars, el CF Caldes de Montbui, 
el FC Cardedeu, el CF Vilamajor i 
el CF Vilanova. El camp de futbol 
montmeloní acollirà demà dissab-
te les semifinals de consolació. 

CB MOLLET - BARÇA B
Diumenge, 1  18h Plana Lledó
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PER A MÉS INFORMACIÓ

FESTA DEL 

FUTBOL FEMENÍ

DIA 02/09/19 DE 17 A 20 H

en finalitzar hi haurà refrigeri  

per a les participants

ENTRENAMENTS  
A PARTIR  

DEL 27 D’AGOST

FEMENÍ
DIMARTS I DIJOUS
CADETS de 18 a 19.30 h

DIMECRES I DIVENDRES
INFANTILS de 18 a 19.30 h
AMATEUR de 21 a 22.15 h

MASCULÍ
DIMARTS I DIJOUS
JUVENIL 1A DIVISIÓ de 21 a 22.30 h

HORARIS D’ENTRENAMENTS DE  
PROVA DE LES DIFERENTS CATEGORIES

689 772 111 coordinador@uesantfost.com

www.uesantfost.comUESANTFOST
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HOQUEI PATINS  RECEPCIÓ ABANS DE MARXAR A PORTUGAL
j.l.r.B.

PREMIATS  L'Ajuntament va premiar cinc equips entre cinc categories

PARETS. Carles Aguilera disputarà 
a partir de diumenge el Campio-
nat d'Europa sub-17 d'hoquei pa-
tins amb Espanya a Torres Vedras 
(Portugal). El paretà, que milita a 
la base del FC Barcelona, afron-
tarà la seva primera experiència 
amb el combinat espanyol amb 
l'objectiu de lluitar per la victòria.

L'Europeu es disputarà en dues 
fases. A la primera, Espanya tin-

drà com a rivals Itàlia, Andorra, 
Anglaterra i Israel. "Tinc ganes ja 
de posar-me els patins. També 
tinc nervis perquè mai abans 
he jugat una competició inter-
nacional així", explica Aguilera.

El govern local, amb l'alcalde 
Jordi Seguer al capdavant,  va fer 
una recepció institucional dilluns 
a Aguilera, que li van lliurar la 
bandera del municipi. 

Carles Aguilera, seleccionat 
per disputar l'Europeu sub-17

ESCACS  SUMA LA SEGONA NORMA DE LES TRES NECESSÀRIES

MOLLET. Cristian Fernández Díaz, 
mestre FIDE del Club d'Escacs 
Mollet, està a tan sols una norma 
d'aconseguir ser Mestre Interna-
cional. El jugador va aconseguir la 
segona norma després de guanyar 
el tancat de Mestre Internacional 
que va organitzar a princpis d'agost 
el Club d'Escacs Barcelona, que va 
acabar amb 6,5 punts de 9 possi-
bles, sense perdre cap partida.   

Cristian Fernández 
busca ser Mestre 
Internacional

CRISTIAN FERNÁNDEZ

ce Mollet

TENIS  L'ENTRENADOR ESTÀ A L'OPEN DELS ESTATS UNITS AMB LES SEVES PUPIL·LES

MOLLET. Darrere del subcampionat 
del Torneig de Cincinnati de la te-
nista professional russa Svetlana 
Kuznetsova torna a ser-hi el tècnic 
molletà Carles Martínez. La relació 
Kuznetsova-Martínez es va sepa-
rar de mutu acord el juliol de 2018 
però des de fa prop d'un mes han 
recuperat la vinculació. "Svetlana 
Kuznetsova em va demanar de 
tornar i sóc novament el seu en-

trenador un altre cop", ha confir-
mat al diari Som Carles Martínez.

De la mà de Martínez, Kuznet-
sova s'ha convertit en la gran sor-
presa del Torneig de Cincinnati, 
campionat previ a l'Open dels 
Estats Units. La jugadora russa 
va participar al campionat amb 
una invitació i va marxar com a 
subcampiona després de perdre 
la final contra la nord-americana 

Carles Martínez torna a ser 
tècnic d'Svetlana Kuznetsova

MOLLET. Guillem Vázquez, format 
a les categories inferiors de l'Es-
cola Sant Gervasi, ha guanyat el 
Campionat d'Europa sub-16 de 
bàsquet amb Espanya. El conjunt 
estatal va imposar-se a la final de 
l'Europeu contra França, per 70 a 
61. El campionat va tenir lloc a la 
ciutat italiana d'Udine (Itàlia) del 
9 al 17 d'agost. 

El molletà va jugar tots els par-
tits de l'Europeu, sumant 7 minuts 
a la final. La seva millor actuació 
va ser al partit contra Letònia a 
la fase de grups sumant 9 punts, 
5 rebots i 3 assistències. El mo-
lletà va assolir unes estadístiques 
globals de 3,9 punts, 2,3 rebots i 
1,1 rebots per partit. L'equip es-
panyol va guanyar tots els partits 
disputats a l'Europeu. 

Or al Festival Olímpic
Abans de la disputa de l'Europeu 
sub-16, la selecció espanyola, amb 
el molletà Guillem Vázquez, va  

fiBa

preparar-se a consciència amb la 
seva participació al Festival Olím-
pic de la Juventut, que va tenir lloc 
a Bakú, de l'Azerbaidjan, del 24 al 
27 de juliol.  

El combinat espanyol sub-16 
va superar amb èxit el campionat 

internacional assolint l'or de la 
competició després de guanyar 
els cinc partits jugats. 

Guillem Vázquez, de la base del 
Joventut de Badalona, suma aquest 
any un altre èxit amb la plata esta-
tal cadet amb Catalunya.  

BÀSQUET  MILITA AL JOVENTUT DE BADALONA I VA FORMAR-SE A L'ESCOLA SANT GERVASI

Guillem Vázquez guanya el 
Campionat d'Europa sub-16

EN JOC  El molletà en un dels partits de l'Europeu en una pista d'Udine

Madison Keys (7-5 i 7-6). Una fita 
que li ha permès a la jugadora rus-
sa guanyar 91 llocs en el rànquing 
professional, passant del número 
153 al 62.

L'entrenador molletà compagi-
narà la direcció de Kuznetsova, de 
34 anys, amb una jove promesa, 
també russa, Daria Kasatkina, de 
22 anys i que és la número 42 del 
món. Totes dues jugadores for-
men part del grup de competició 
del molletà, anomenat CMC Com-
petition amb seu al Club Tenis 
Mollet El Calderí. El proper repte 
de les dues tenistes és ara l'Open 
dels Estats Units.  

BANDERA  Aguilera, al costat de l'alcalde Jordi Seguer, i part del govern local
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AUTOMOCIÓ

Boxes Martorelles ofereix 
promocions en pneumàtics

El taller martorellenc Boxes Mar-
torelles ofereix actualment alguns 
obsequis i promocions per als seus 
clients. Pel que fa a obsequis, lliuren 
un clauer per a tothom qui requerei-
xi els seus serveis. I d'altra banda, 
mantenen la promoció activada ara 
fa uns mesos sobre els pneumàtics: 
si es contracta un canvi dels quatre 
pneumàtics, s'ofereix una alineació 
de la direcció gratuïta.

Més enllà d'això, cal apuntar que 
Boxes Martorelles és un taller de me-
cànica general que ofereix tota mena 
de serveis per a vehicles multimarca, 
entre els quals destaquen els canvis 

d'oli i les revisions periòdiques dels 
cotxes, així com reparacions i/o can-
vis de frens, amortidors, direccions, 
pneumàtics, bateries i tubs d'esca-
pament. També fan revisions pre-ITV 
(inspecció tècnica de vehicles) i els 
mecànics de Boxes Martorelles por-
ten els vehicles dels clients a passar 
la ITV si així es demana.

Els llums diürns són obligatoris per als 
vehicles nous des de l’any 2011, però, i 
per als altres vehicles?

La recomanació de la DGT és que 
portin durant el dia els llums d’encre-
uament encesos. I encara més en els 
pròxims mesos, quan amb la tardor i 
l'hivern les hores de llum solar seran 
menys i la visibilitat disminueix.

Si el vostre vehicle compta amb llums 
diürns no hi ha cap problema, a més els 
vehicles nous han de muntar aquest 
tipus de llums des de febrer del 2011. 
Encara que l’ús dels llums d’encreua-
ment no és una obligació per part de 
Trànsit, sí que és una seriosa recoma-
nació que cal tenir en compte.

Per què és tan important encendre 
els llums d’encreuament?

Encara que a simple vista no sembli 
d’utilitat portar els llums d’encreua-
ment encesos durant el dia, és realment 
útil, ja que portar-los encesos pot re-
duir en un 10% les morts en accidents 
diürns a l’hivern.

Per tot això, la DGT recomana als 
conductors que no disposin de llums 
diürns que encenguin els llums d’en-
creuament dels seus vehicles durant el 
dia, de manera que el vehicle sigui més 
visible respecte als altres conductors.  

amic - tot sant cugat

BOXES MARTORELLES
Carrer Francesc Layret, 18

MARTORELLES
Tel. 93 593 63 25 - 634 78 62 96 

boxesmartorelles@gmail.com

Cal encendre 
els llums
d'encreuament
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CULTURA

MOLLET. El Festival Artístic Inter-
nacional L'Arlequí arriba a la seva 
quarta edició amb la participació 
de nou companyies, dues d'elles 
molletanes i set internacionals. 
Una proposta per a tots els públics 
amb  els  carrers i les places com a 
escenaris principals. 

Artistes d'arreu del món
El festival fa una clara aposta per 
companyies de fora, sense oblidar 
els artistes de casa. En el cartell 
d'enguany, en l'apartat interna-
cional actuaran l'artista suís de 

circ, Yldor Llach, amb l'espectacle 
Sobre Rodes; la maga i clown de 
Jerez de la Frontera, Lola Mento, 
voluntària habitual de l'ONG Pa-
llassos Sense Fronteres; els mags 
de l'Argentina i Bosnia, Sasha & 
Connie que oferiran un espectacle 
de gran format en parella on fusi-
onaran grans il·usions amb men-
talisme i escapisme; el mim xilè 
Karcocha; els músics barcelonins, 
El Pony Pisador, i el faquir madri-
leny, Fakir Testa, reconegut com 
un dels millors fakirs espanyols i 
de tot Europa.

Pel que fa a la representació 
molletana al festival, els convidats 
són el Dr. Bombolles que actuarà 
conjuntament amb els Castellers 
de Mollet durant la cercavila de 
divendres i la formació de percus-
sió Black Clap, que encapçalarà la 
cercavila de dissabte.

A tot aquest cartell cal sumar-hi 
el cabaret que la companyia xilena 
i algeriana Los IndulgenTres va 
dur a terme al restaurant Socarrat, 
aquest dijous a la nit. La represen-
tació va donar el tret de sortida ofi-
cial al festival que acabarà dissab-

     fakir testa

ESPECTACLE DE CARRER  Fakir Testa, un dels caps de cartell del festival

El Festival Artístic Internacional L'Arlequí 
celebra la quarta edició amb regust forà

ARTS ESCÈNIQUES  MÀGIA, MÚSICA, PALLASSOS, IL·LUSIONISME I ESCAPISME OMPLIRAN ELS CARRERS DE MOLLET AQUEST DIVENDRES I DISSABTE

Tallers artístics per als més petits a l'Abelló
El Museu Abelló de Mollet organitza del 4 al 6 de setembre De la 
prehistòria a l'art contemporani, un taller artístic adreçat a nens 
i nenes de sis a dotze anys. Una proposta amb què els infants 
podran descobrir les diferents èpoques i cultures de la història de 
l'art a través d'activitats plàstiques i manualitats. 

OBRA PREMIADA 'ReVers B03', fotografia de l'artista Lluís Estopiñan 

te a les 22.30h, amb l'espectacle 
musical el Pony Pisador. Aquesta 
formació de cinc joves barcelonins 
és el primer grup català en cantar 
sea shanties, cançons marineres de 
l’època colonial, i temes d’influèn-
cia celta i country. 

Una programació social 
En l'edició d'enguany, com ja va 
fer l'any passat, el festival  mos-
tra la seva cara més solidària fent 
arribar les representacions ar-
tístiques a diferents àmbits de la 
societat. En aquest sentit, algunes 
de les companyies convidades van 
actuar el dimecres a la Unitat te-
rapèutica Els Til·lers i al menjador 
social de Càritas. Així mateix, les 
actuacions també arriben aquest 
divendres, a l'Hospital de Mollet, i 
està previst que dissabte estiguin 
presents a la festa que organitza 
ADIMO a Ca n'Arimon. 

A més a més, durant l'espectacle 
de cloenda que tindrà lloc al Jar-
dinet, el dissabte a la nit, les colles 
de Morats i Torrats s'encarrega-
ran del sopar i les begudes i es 
farà un recapte que es destinarà 
a l'ONG Pallassos sense fronteres. 

Precisament, coincidint amb el 
festiva, la sala d'actes del Casal  
Cultural albergarà una exposició 
de fotografies sobre l'ONG titula-
da 25 anys sense fronteres. Aquest 

acte s'organitza per commemorar 
el 25è aniversari de la fundació 
d'aquesta associació que integra 
com a membre de la seva junta 
Pau Segalés, director artístic del 
Festival L'Arlequí.

Nou escenari
Com a novetat d'aquest any, es 
recupera un  dels espais de les 
primeres edicions, el parc de les 
Pruneres, on s'oferiran tres re-
presentacions. A banda d'aquest 
parc, el públic podrà gaudir de 
les actuacions de les companyies 
artístiques participants en quatre 
emplaçaments més: la plaça Cata-
lunya, la plaça Prat de la Riba, el 
Jardinet i el carrer Ramon Casas. 
Pel que fa a les cercavil·les de di-
vendres i dissabte, ambdues co-
mençaran a la plaça Catalunya, 
en un recorregut de mitja hora de 
durada que acabarà a la plaça Prat 
de la Riba. 

A més a més, també com a nove-
tat d'aquesta edició, L'Arlequí s'ha 
proposat esdevenir un festival 
100 per 100 sostenible i per això 
ha creat un got reutilitzable.

El que es manté igual que en 
edicions anteriors és el sistema de 
taquilla inversa. Es tracta d'un for-
mat amb el qual els artistes, un cop 
finalitzat l'espectacle, passen la gor-
ra per rebre donacions del públic. i

La xarxa LensCulture 
premia una fotografia  
de Lluís Estopiñan
MOLLET. La peça ReVers B03 de 
l'artista Lluís Estopiñan ha re-
but una menció especial del jurat 
dels LensCulture Art Photography 
Awards, els guardons que atorga 
una de les xarxes globals de foto-
grafia més importants del món. 
A aquests premis fotogràfics, que 
tenen l'objectiu de reconèixer 

artistes visionaris que fan servir 
processos i imatges fotogràfiques 
en la seva obra, s'hi han presen-
tat milers de propostes de més 
de 150 països. Segons Jim Cas-
per, editor en cap de LensCulture, 
"Estopiñan ha creat una rica i 
multicapa obra d'art que evo-
ca la naturalesa canviant de la 

memòria humana i com sovint 
confiem en les fotografies per 
estimular o crear records". El ju-
rat també destaca la reflexió sobre 
"la poca fiabilitat de les fotogra-
fies com a testimoni, amb punts 
de vista limitats i també sub-
jectes al deteriorament, el can-
vi i esvaïment a causa del pas 
del temps". L'autor s'ha mostrat 
molt satisfet pel reconeixement i 
ha destacat la vàlua del jurat, for-
mat per prestigiosos directors i 
comissaris com Yasufumi Naka-
mori comissari de fotografia de la 
Tate Modern de Londres; Kristen 
Gresh, comissària del Museum of 
Fine Arts de Boston. i

FOTOGRAFIA  LA PEÇA DE L'ARTISTA MOLLETÀ HA REBUT UNA MENCIÓ ESPECIAL DEL JURAT DEL GUARDÓ, QUE HA REBUT MILERS DE PROPOSTES D'ARREU DEL MÓN 

La Conreria, de festa major
L'Associació de Propietaris i Veïns de la Conreria 
celebren aquest cap de setmana la festa major 
amb la tradicional sardinada que es farà dissabte a 
les 21 h al carrer dels Castanyers amb Camí Antic 
de Sant Fost. A continuació, música amb Carles dj.  
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Els comerços i serveis de proximitat 
ELS TROBAREU A

REALE VIDA RISC

ASSEGURANCES DE VIDA
RISC, PER A LA VIDA REAL
Perquè la vida també és cuidar dels teus millors projectes.
Ens agrada la vida tal i com és, per això l’assegurem.

COBERTURES
Defunció n Incapacitat Permanent absoluta n Incapacitat Per-
manent Total n Defunció per Accident n Incapacitat Permanent 
Absoluta per Accident n Malaltia Greu/ Malaltia Greu Terminal n 
Depedència Severa i Gran Dependència n Defunció per Accident 
de Circulació n Incapacitat Permanent Absoluta per Accident de 
Circulació

Av. Piera, 35, local 3. MARTORELLES
mail: ar.martorelles@reale.es

T.935 705 462
F.935 796 123 

ASSEGURANCES
ASSEGURANCES PER A LA VIDA REAL

Martorelles  i Sant Fost
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MONTORNÈS.  Per vuitè cop, l'Ofi-
cina de Català de Montornès i 
l'Ajuntament han posat en marxa 
el Premi Font de Santa Caterina de 
microcontes. Es tracta d'un con-
curs de caràcter biennal –cada dos 
anys– que està adreçat a majors 
de 16 anys i que vol promoure la 
sensibilitat per l'art, el gust per les 
lletres i l'ús de la llengua catalana.

Per participar-hi cal enviar 
els textos a través del correu 
microcontesmontornes@cpnl.cat 
abans del 18 d'octubre a les 23.59 
h, i els relats han d'estar escrits en 
llengua catalana i no poden sobre-
passar els 750 caràcters amb es-

pais. La temàtica de les obres del 
certamen és lliure.

Com és habitual, l'organització 
premiarà el relat guanyador amb 
350 euros i un accèssit amb 150, i 
el lliurament de guardons del con-
curs se celebrarà el 28 de novem-
bre durant les festes del patró de 
Montornès, Sant Sadurní.

La gala inclourà la lectura d'al-
guns dels microcontes partici-
pants que proposi el jurat i comp-
tarà amb l'escenificació dels relats 
guanyadors de l'edició de 2017 a 
càrrec d'alumnes de l'Escola Mu-
nicipal de Música, Dansa i Aula de 
Teatre. Enguany representaran 
els textos Confessions, de Carles 
Castell, i L'instant, de Maria Auli-
nas. 

CERTAMEN  L'OBRA GUANYADORA REBRÀ 5.000 DÒLARS I ES TRADUIRÀ A L'ANGLÈS, L'ALEMANY, EL FRANCÈS I L'ITALIÀ

'P53', la nova novel·la del montornesenc 
Lopezosa, als premis literaris d'Amazon

POPULAR  LA GRESCA COMPTARÀ COM A NOVETAT AMB LA COMPETICIÓ ENTRE LES PENYES PERE ANTON I ELS BARTOMEUS

Tortell Poltrona, pregoner de 
la festa major de Montornès

naturals a nivell nacional i inter-
nacional a partir d'espectacles cò-
mics que realitzen artistes profes-
sionals de manera voluntària.

Competició de les penyes
També una de les novetats desta-
cades de la festa major 2019 té a 
veure amb les dues colles de Mon-
tornès. Seguint el model d'altres 
municipis de la comarca, durant 
les festes, les penyes Pere Anton i 
Els Bartomeus competiran en cinc 
proves per valorar la participació 
del veïnat. Concretament, pren-
dran part en la donació de sang 
(12/09), en el photocall (13/09), 
en la Moguda Panda (14/09), en 
l'estirada de corda (14/09) i en la 
guerra de globus d'aigua (15/09). 
El dilluns 16 de setembre s'anun-
ciarà el veredicte a la plaça de Pau 
Picasso, abans de la Festa Holi 
Jove. Tot i això, totes les propostes 
són obertes a la ciutadania. 

MONTORNÈS.  El pallasso Tortell 
Poltrona serà l'encarregat de do-
nar el tret de sortida oficial a la 
festa major de Montornès amb el 
pregó. Serà el 13 de setembre a les 
21 h aproximadament i es conti-
nuarà amb la tradicional cremada 
de l'Ajuntament. Tortell Poltrona, 
president i fundador de l'entitat 
benèfica Pallassos Sense Fronte-
res ho ha fet saber a través d'un 
vídeo difós al canal de Youtube de 
l'Ajuntament de Montornès. Amb 
Pallassos Sense Fronteres, Poltro-
na treballa per millorar la situació 
emocional de la infància que pa-
teix les conseqüències de conflic-
tes armats, guerres o catàstrofes 

Nova edició del 
Premi Font de 
Santa Caterina 
de microrelats

MONTORNÈS.  L'escriptor montor-
nesenc Miguel Ángel Lopezosa ha 
presentat la seva tercera novel·la 
als premis literaris d'Amazon 
2019. L'obra titulada P53 és un 
thriller mèdic ambientat a Bar-
celona on una investigació mèdi-
ca contra el càncer destapa una 
conspiració criminal.

Els premis literaris d'Amazon 
2019 escullen la millor novel·la en 
llengua espanyola d'entre 5 finalis-
tes. L'obra guanyadora a part de la 
seva publicació a través d'Amazon, 
es traduirà a l'anglès, l'alemany, el 
francès o l'italià i rebrà 5.000 dò-
lars americans. A més, es farà una 
campanya exhaustiva de màrque-
ting i promoció a les botigues en 

línia a nivell espanyol i mundial. 
Com a colofó, una de les obres fi-
nalistes dels diferents concursos 
en altres idiomes del món, tindrà 
l'oportunitat de firmar un contrac-
te amb opció de drets i desenvolu-
pament audiovisual amb Amazon 
Prime Video perquè se'n faci una 
sèrie o una pel·lícula.

Aquesta és la tercera novel·la que 
treu al mercat l'autor de 50 anys, 
que viu a Montornès des de l'any 
1995, i que treballa de professor de 
Formació Professional de l'àmbit 
sanitari a Montcada i Reixac. 

Per publicar les seves novel·les 
Lopezosa ha utilitzat una forma de 
publicació independent a través de 
la plataforma d'Amazon. "Tu has 

LITERATURA

La Teja de Bronce ha guanyat el Brava Tour al millor plat de braves de Montornès, i 
també a la millor patata. Els segons classificats al plat de braves, el Bar Tens Gana, 
també va guanyar els premis al millor tinto de verano, al bar més enrotllat i a la 
millor salsa –feta amb reducció de xoriç–. I en tercera posició, pel que fa al millor 
plat de braves, va quedar el Bar Vintivuit. L'activitat consisitia en tastar 10 plats  
de braves en 10 bars diferents de Montornès i valorar-los. El millor plat de braves 
era el premi absolut i el guanyador total del concurs. Foto: brava tour montornès

Premi a La Teja de Bronce per les braves

M.a.l.

MIGUEL ÁNGEL LOPEZOSA

t.p.

TORTELL POLTRONA  El pallasso serà enguany l'encarregat de fer el pregó

L'organització premiarà el 
relat guanyador amb 
350 euros i lliurarà el guardó 
el proper 28 de novembre 

de fer tota la feina de maquetació 
i edició i Amazon la imprimeix 
i envia sota demanda". A més, 
també es pot adquirir en format 
digital. "Serà el futur perquè les 
editorials tradicionals ja només 
es fixen amb gent amb públic i 
no busquen nous fitxatges. Quan 
hi ha algú que s'està fent famós 
a través d'Amazon o altres pla-
taformes, les grans editorials ja 
van a buscar-lo", explica Lopezo-
sa. "Si no fos per Amazon o plata-

formes similars seria molt difícil 
publicar de forma independent", 
afegeix.  ferran figueras

dissabte 31

diumenge 1

divendres 30

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

Cel serè o amb algun núvol 
alt al matí. A la tarda crei-
xeran nuvolades que pro-
bablement ens deixaran 
ruixats i tempestes.

Restes de núvols a pri-
mera hora, que acabaran 
desapareixent per tornar 
a créixer a la tarda amb 
alguna possibilitat de  
ruixats febles.

Temps semblant, amb 
matí serè i tarda amb 
núvols d’evolució, que 
donaran tempestes que 
probablement es limita-
ran al nord del país.

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

DIJOUS, 22 30ºC 21ºC 27ºC - 31 km/h SW

DIVENDRES, 23 28ºC 19ºC 27ºC - 27 km/h SSE

DISSABTE, 24 31ºC 20ºC 27ºC - 26 km/h SSE

DIUMENGE, 25 32ºC 21ºC 28ºC - 27 km/h SSE

DILLUNS, 26 31ºC 19ºC 28ºC - 24 km/h SSE 

DIMARTS, 27 25ºC 21ºC 24ºC 23 27 km/h NE

DIMECRES, 28 30ºC 20ºC 26ºC - 29 km/h SSE

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

EXPOSICIÓ DELS 25 ANYS 
DE PALLASSOS SENSE 

FRONTERES

• FINS AL 8 DE SETEMBRE. Es 
podrà visitar a la primera planta 
del Casal l’exposició 25 anys sense 
fronteres, una mostra fotogràfica 
de la feina que fa l’ONG Pallassos 
Sense Fronteres arreu del món, en la 
Junta de la qual hi és com a membre 
també el mag molletà Pau Segalés. 
L’ONG nascuda a Sant Esteve de 
Palautordera (Montseny) ha fet 
443 expedicions a més de 100 paï-
sos, més de 7.000 actuacions i uns 
1.800 artistes pallassos o pallasses 
han actuat davant milions de perso-
nes afectades per conflictes bèl·lics 
o catàstrofes naturals, per arrencar 
els somriures de la mainada.

MONTSERRAT  
IL·LUMINAT

• DIMARTS 10 DE SETEMBRE. 
La tarda del 10 de setembre, més 
de 500 escaladors vinguts d’arreu 
del territori i internacionals, puja-
ran simultàniament a 131 agulles 
(pics) de Montserrat en comme-
moració dels 131 Presidents de la 
Generalitat i hi instal·laran uns llums 
que hi romandran encesos tota la 
nit juntament amb els escaladors. 
Aquesta informació ens la fa arribar 
la Federació d’Entitats excursio-
nistes de Catalunya que l’organitza 
juntament amb ÒMNIUM, ANC i 
altres entitats com a actes previs a la 
Diada. Des del Casal hem considerat 
rellevant fer-ho saber als socis/es.

DIADA NACIONAL DE  
CATALUNYA 11 DE 

SETEMBRE

• Pendents de la sentència del judi-
ci-farsa fet a Madrid, denunciat fins 
i tot per una comissió de l’ONU, el 
Casal anima tots els socis/es a pen-
jar senyeres i/o estelades als bal-
cons, a participar en l’ofrena floral 
al Monument a Rafael de Casanova 
a Mollet i a les diferents accions 
convocades per la societat civil 
(ANC, ÒMNIUM, ...) a Barcelona: 
matí Fira del Consum estratègic, 
tarda Concentració fent una estre-
lla amb centre a plaça Espanya de 

Barcelona.
Per tant, celebrarem aquesta Diada 
Nacional 2019 tan especial:
• Penjant una estelada gegant a la 
façana del Casal, com a reivindica-
ció de la llibertat pels presos i exi-
liats polítics. Els volem tots lliures i 
a casa! Sabem que el conjunt dels 
1.300 socis del Casal és plural i no 
tots pensen igual. Però aquesta 
Estelada volem que representi el 
clam de llibertat i democràcia en el 
qual tots hi estem compromesos, 
perquè els conflictes polítics es 
solucionen posant urnes i no pas 
tancant els polítics elegits pel poble 
a les presons. En el cas que la sen-
tència sigui absolutòria, canviarem 
l’Estelada gegant per una Senyera 
gegant.
• Participant a l’Ofrena floral de les 
entitats de Mollet al monument a 
Rafael de Casanova, a les 12 h.
• Donant suport a la manifestació de 
Torxes que es fa a Mollet la nit del dia 
10 de setembre.
• Donant suport a la concentració 
convocada per l’ANC, ÒMNIUM,... 
a Barcelona. L’ANC Mollet organit-
za autocars per la concentració de 
Barcelona. Consulteu horaris de 
venda de tiquets i samarretes al car-
rer Pau Claris 3 de Mollet (seu ANC).

CONFERÈNCIES

• DIJOUS 5 DE SETEMBRE A LES 
19 H. A la Sala d’actes del Casal 
projectarem de nou el documental 
produït per l’ANC sota el títol Les 
nostres accions, el nostre poder: del 
pacifisme a la lluita no violenta, que 
explica d’una manera clara i directa 
en què consisteix la lluita no-violen-
ta i com desenvolupar-la. Després 
de la projecció hi haurà un col·lo-
qui amb els assistents per encarar 
aquesta nova aposta de l’ANC. 

4a DESFILADA DE VESTITS 
DE PAPER A LA RAMBLA

• DIVENDRES 20 DE SETEMBRE. 
A les 19 h, a la Rambla del davant 
del Casal farem la 4a Desfilada de 
Vestits de Paper amb la col·labora-
ció del Casal Benet Ribas de Blanes 
i l’actuació especial a la passarel·la, 
en play back, del molletà Joaquim 
Cot Rigol de 92 anys. En la portada 

d’aquesta revista podeu admirar el 
fantàstic treball en paper d’aquests 
vestits. En l’edició passada, des del 
Casal vam fer una crida a perso-
nes interessades a inscriure’s en 
un taller de confecció de vestits de 
paper, que no va reeixir. Renovem de 
nou la crida a veure si aconseguim 
que a Mollet també es facin vestits 
de paper. Els amics de Blanes estan 
disposats a ensenyar-nos-en. 

VIATGE A GALÍCIA RIAS 
BAIXAS AMB TREN-HOTEL

• DEL 15 AL 21 DE SETEMBRE. 
Sortida de l’estació de Sants de 
Barcelona a les 20.20 h del diu-
menge dia 15, arribarem a Monforte 
de Lemos l’endemà a les 8.22 h. 
Pernoctarem les 4 nits a Galícia 
en el mateix Hotel Nuevo Astur 
(Sanxenxo-Pontevedra) i visitarem 
amb autocar Pontevedra, Sanxenxo, 
Santiago de Compostel·la, Padrón, 
Cambados, Valle del Salnés, 
Valença Do Minho, Tui, O Grove, 
Isla de La Toja i Vigo. Arribada a 
Barcelona Sants dissabte dia 21 a 
les 8:49 h. Preu 500 euros (cabi-
na doble del tren). Més informació 
Secretaria del Casal. Possibilitat de 
realitzar el mateix viatge del 17 al 23 
d’octubre. 

PASSEJADA PER L’ALT 
EMPORDÀ I CAP DE CREUS

• DEL 20 AL 22 DE SETEMBRE. 
Sortirem de Mollet el divendres 
dia 20 a les 7.30 h en direcció a 
Figueres per arribar a l’Escala i fer 
una visita guiada a les Ruïnes d’Em-
púries. Disposarem de temps lliure 
per passejar pel poblet medieval de 
Sant Martí d’Empúries i després de 
dinar anirem a Cadaqués, on aga-
farem un petit tren turístic que ens 
portarà a conèixer el Cap de Creus 
i Port Lligat. Després d’un temps 
lliure per visitar Cadaqués anirem 
a Roses on ens allotjarem en un 
Hotel 3*. L’endemà visitarem el 
Monestir de Vilabertran consagrat 
l’any 1100, exemple d’arquitectura 
romànica catalana. Ens aproparem 
posteriorment fins a Perelada per 
passejar pels seus carrers medie-
vals i el seu castell. Amb guia local 
visitarem també Castelló d’Empúri-

es. Dedicarem el darrer dia a visitar 
el Museu Dalí amb guia propi del 
museu, dinarem a Besalú per on 
podrem passejar pel seu casc antic, 
call jueu i gaudir del seu famós pont 
medieval i retorn a Mollet. Tots els 
àpats tenen vi i aigua amb cafè 
inclòs només al migdia. Preu 290 
euros amb sup. hab. individual de 
45 euros. Inscripcions del 15 al 19 de 
juliol a les 17 h al despatx de viatges 
de la 2a planta del Casal. 

CADA DIA A DINAR  
AL CASAL

• A PARTIR DEL DILLUNS 9 DE 
SETEMBRE. Reprenem aquest 
servei. Per 5,80 euros tindreu plat 
calent a taula a la Sala del Casal. 
Amb el suport de l’Obra Social de La 
Caixa i Voluntariat que atén el servei. 
Cal apuntar-se abans de les 10 h a 
Secretaria.

BALLS CADA DISSABTE
AL CASAL

• CADA DISSABTE DE SETEMBRE 
A LES 17.30 H. Tenim ballaruca a la 
Sala del Casal amb música en direc-
te a càrrec de:
Dissabte 7: Alberto Paulo
Dissabte 14: Fernando
Dissabte 21: Marcos
Dissabte 28: Joan Serra

CURSOS I TALLERS
DEL CASAL

• ANGLÈS. Dilluns de 18 a 19.30 h. 
Dimecres de 18 a 20 h.
• CANT CORAL. Dimarts de 17.45 
a 19.15 h.
• ESCACS. Divendres 17 a 18 h.
• HIPOPRESSIUS .  Di l luns i 
Dimecres de 15.30 a 16.30 h. 
Dimarts i Dijous de 9 a 10 h.
• INFORMÀTICA. De Dilluns a 
Divendres 9 a 12 h.
• IOGA. Dilluns i Dijous de 9.30 a 
10.30 h. Dilluns i Dimecres de 18.30 
a 19.30 h.
• LABORS. Dilluns de 15 a 17.30 h. 
Dimarts de 15 a 18 h.
• MEMÒRIA. Dilluns de 16.30 a 18 h.
• ÚS DEL TELÈFON MÒBIL. Dilluns 
i Dimarts de 10.30 a 11.30 i d’11.30 a 
12.30 h.
• PILATES. Dijous de 9 a 10 h.

• PINTURA OLI I  ACRÍLIC . 
Dimecres de 16 a 18 h.
• PINTURA ROBA. Dimarts i Dijous 
de 16 a 18 h.
• SARDANES. Dimarts de 19.15 a 
20.15 h.
• SWING. Dijous de 19.15 a 20.15 h.
• TAI-XÍ XIKUNG. Dilluns de 17.30 a 
19 h i de 19.30 a 20.45 h. Divendres 
de 10 a 11 h.
• ZUMBA GOLD. Dilluns de 9 a 10 h.
• MANUALITATS. Dilluns de 9 a 10 
h.
• PSICOMOTRICITAT. Dijous 17:30 
a 18:30 h.
• BINGO. Divendres 17 a 18 h.

SÍNDIC DELS SOCIS

Us recordem que el Sr. Àlvar Yañez 
és el Síndic dels Socis, per vehicular 
els suggeriments, queixes i/o felici-
tacions dels socis envers la Junta o 
el funcionament del Casal en gene-
ral. Mitjançant la sol·licitud d’una 
entrevista o bé amb un escrit que 
es pot dipositar a la bústia corres-
ponent, el Síndic us atendrà gusto-
sament. No s’acceptaran anònims.

CURSET D’INTERNET 

Continuem el curset d’internet  per a 
socis majors de 50 anys amb ganes 
d’entrar en l’apassionant món 
on-line i saber enviar mails, con-
sultar saldos bancaris, fer  les com-
pres per internet, concertar visita a 
l’ambulatori, etc. Més informació a 
Secretaria.

CLASSES DE CATALÀ  
AL CASAL

Cursos presencials i en línia a partir 
dels 16 anys i per a tots els nivells. 
Inscripcions del torn general al 
Servei Local de Català de Mollet a 
Can Lledó o també informació al 
Casal Cultural. 

CORAL DEL CASAL

La Coral del Casal continua el curs 
amb el assajos habituals sota la 
direcció de la Sra. Adela Milan. Cada 
dimarts a les 17.45h al segon pis del 
Casal. La inscripció està oberta a 
nous socis cantaires.

PER A MÉS INFORMACIÓ:  www.elcasal.cat  | mail: secretariat.elcasal@gmail.com   
Rambla Balmes, 2 · 08100 MOLLET DEL VALLÈS

Telèfon i fax de secretaria:  93 593 11 74 

BUTLLETÍ SETEMBRE 2019
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GRESCA MOLLETANA  LES COLLES VA CELEBRAR EL TRADICIONAL REPTE AMB LA RECUPERACIÓ DE PROVES ANTIGUES PER COMMEMORAR ELS 25 ANYS

MOLLET. La colla dels Morats 
aconseguia la seva novena 
victòria en la competició de 
les colles de la festa major de 
Mollet, que enguany ha estat més 
nostàlgica que mai. Els 25 anys de 
les colles han estat l'excusa per 
recuperar proves antigues com 
el corremoll i altres actes emble-
màtics com la despertada, que 
Morats va tornar a portar casa de 
l'exalcaldessa Montserrat Tura, 
i que han servit perquè els més 
veterans rememoressin temps 
passats i perquè les noves genera-
cions coneguessin una mica més 
la història de les colles. Fins i tot, 
Morats va basar la temàtica de la 
festa en la pel·lícula Coco i el seu 
tema central Recuérdame, en una 
picada d'ullet a la memòria collera 
d'aquests 25 anys. 

Escurçant distàncies
Pel que fa a la competició, els de 
la teca van guanyar amb claredat 
els Torrats, per 11 a 4. Aquesta 
és la tercera victòria seguida dels 
Morats que segueixen retallant la 
diferència entre totes dues colles 
perquè Torrats es manté com a lí-
der al palmarès amb 12 victòries.
La darrera prova que es va dispu-
tat va ser el tradicional Ball del 
Fanalet, que va ser l'últim punt 
sumat per Torrats, que també es 
van endur els punts del corremoll 
infantil, la cursa infantil en roba 
interior i la cursa femenina en 
roba interior. 

Pel que fa a Morats, van sumar 
els tres punts subjectius de l'en-
grescada, la innovació i la desper-
tada i els de l'afartada, el corregot 
infantil i adult, la cursa masculina 
en roba interior, l'estirada de cot-
xe infantil, l'estirada del camió, el 
corremoll adult i la capta de sang.

Guanyadors matemàtics
Dimarts es concentraven gran 
part de les proves competitives 
i ja amb els resultats de la tarda, 
després d'aconseguir l'afartada, 
Morats es proclamava matemàti-

CELEBRACIÓ L'envelat es va omplir d'abraçades morades en proclamar-se campions de la festa major d'enguany

AFARTADA Menjar el més ràpid possible 
80 flams i 30 donetes i beure 30 gots de suc

CORREGOT INFANTIL Morats omplia el bidó 
amb uns 300 grams més d'aigua que Torrats

REMULLATS El corremoll infantil va ser una de les proves que es van recuperar i que va guanyar Torrats

FORÇUTS Els més petits dels del mam van estirar amb força el cotxe però no van poder superar els Morats

cament campió a falta de la pro-
va del ball del fanalet. En conèixer 
el resultat, Morats va celebrar la 
victòria amb un manteig al seu 
cap de colla, José López i amb crits 
de celebració, que es van repetir a 
la nit a l'Envelat.  fotos: j.l.r.B.

4
TORRATS

11
MORATS

Morats s'imposa 
i s'endú el novè 
triomf

ESPECIAL BAIX VALLÈSFestes Majors
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Ens movem per tu

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

Promovent la Salut

La promoció de la salut és un dels objectius principals de la Fundació Sani-
tària Mollet i, juntament amb Vallès Visió, professionals de l’FSM elaboren 
setmanalment càpsules audiovisuals on es tracten temes de salut diversos, 
tant des de la promoció com la prevenció de la salut.

L’Àrea Maternoinfantil de l’Hos-
pital de Mollet ha convocat la 
vuitena edició del Concurs fo-
togràfic sobre Lactància Mater-
na, en el qual hi poden prendre 
part fotos de nadons nascuts a 
l’Hospital de Mollet des d’octu-
bre de 2018 fins el setembre de 
2019 i que facin referència a la 
lactància materna. Podeu visu-
alitzar les bases del certamen 
al web de la Fundació Sanitària 
Mollet www.fsm.cat

1r premi 2018

FUNDACIÓ SANITÀRIA MOLLET I VALLÈS 
VISIÓ ELABOREN CÀPSULES AUDIOVISUALS

CONCURS FOTOGRÀFIC SOBRE  
LACTÀNCIA MATERNA

Podeu visualitzar aquestes càpsules al canal youtube de l’FSM.

JOSÉ LÓPEZ  CAP DE COLLA DE MORATS AITOR MILLÁN  CAP DE COLLA DE TORRATS

"La victòria 
és el resultat 
de molts anys 
treballant bé"

"Morats ens 
ha guanyat 
enguany per 
petits detalls"

Amb la temàtica, Morats ha volgut 
recordar la gent que ja no hi és

El cap dels del mam valora la 
participació dels veïns a la festa

j.l.r.B.

l cap de colla dels Morats, José 
López, admet que el resultat fi-
nal és fruit "de molts anys tre-
ballant bé i captant gent per 
a la colla". D'entre les proves 

guanyades, Morats dóna especial impor-
tància la despertada. "És un honor gua-
nyar-la perquè aquesta és una prova mí-
tica torrada. Fa molts anys que intentem 
guanyar-la i no ho havíem aconseguit", 
destaca José López, que es mostra molt 
content per la victòria sent el seu primer 
any com a cap de colla. "Hi ha hagut molts 
anys que la victòria era per a Torrats i 
de manera contundent, i en aquesta 
hem pogut guanyar molt bé", diu López.

La temàtica d'enguany dels Morats ha es-
tat recordar les persones que ja no hi són 

amb motiu del 25è aniversari de la compe-
tició de les colles. "Hem volgut recordar 
tota la gent que ja no hi és a la colla per-
què els enyorem molt. Però també dedi-
quem la victòria a tots els que formem 
Morats perquè sense ells no seríem 
res", diu satisfet el cap de colla.

Aquesta és la tercera victòria seguida de 
Morats en quatre anys perquè el 2017 es va 
suspendre la competició pels atemptats de 
Barcelona i Cambrils. "Tres victòries, qua-
tre anys sense perdre. És fruit de la feina 
que han fet també altres caps de colla 
com Carles Mogas i Vanessa Sánchez, que 
ha estat brutal, o la feina de tots plegats", 
admet José López, que anuncia que una set-
mana després de la festa "ja treballarem 
per la festa major de 2020".  j.l.r.b.

orrats no guanya la competició 
des del 2015, tot i això, segueix 
sent líder del palmarès històric 
amb 12 victòries. El cap torrat, 
Aitor Millán, valora molt més la 

participació que no pas el resultat final. "El fi-
nal és anecdòtic guanyar o perdre. El més 
important és que hi hagi participació i la 
gent s'ho passi genial. Crec que les dues 
colles ho estem aconseguint i cada any va 
en augment la competició", diu Millán.

El resultat final d'enguany deixava una vic-
tòria contundent de Morats, però les proves 
van estar molt ajustades. "Morats ha gua-
nyat en petits detalls i hi ha hagut quatre 
proves que podrien haver acabat per una 
colla o una altra", destaca Millán.

Ja fa tres edicions que Torrats no guanya la 

competició de les colles i l'objectiu pel 2020 
és intentar trencar aquesta dinàmica. "Se-
guirem treballant per capgirar resultats 
però no deixa de ser un número final que 
dóna més emoció a la festa. Aquesta és 
una rivalitat que no ha d'existir més enllà 
de l'àmbit de la competició", remarca.

Millán creu que l'edició del 25è aniver-
sari marcarà un abans i un després a la 
competició per la implicació de les perso-
nes. "He vist molta més gent participant. 
Potser fa uns anys jo veia que la compe-
tició de les colles anava cap abaix, però 
enguany he vist molta gent implicada 
fent un cop de mà", diu Millán. De fet, els 
Torrats han venut prop de 600 samarretes 
i 700 mocadors, xifres que Millán conside-
ra "un èxit total".   j.l.r.b.

E T
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Guia professional i de serveis per a la llar de Mollet i el Baix Vallès
Si vols anunciar-te en aquesta secció: publicitatdiarisom@som.cat o 93 570 52 59 

Dereplac, especialistes a treure la 
major rendibilitat als pisos i locals
L'empresa molletana De-
replac, amb una trajec-
tòria de més de 25 anys 
dedicada a la construcció, 
rehabilitació i decoració 
per a empresaris, particu-
lars i emprenedors, desta-
ca també pels seus serveis 
de compravenda i lloguer 
d'immobles.

De fet, David Rebollo 
–propietari de Dereplac 
juntament amb Laura Melgar– asse-
gura que en la seva tasca com agèn-
cia immobiliària són especialistes en 
"rendibilitzar" al màxim els pisos 
i locals tant per als venedors com 
per als compradors, portant a terme 
feines d'interiorisme. I ho fan asses-
sorant els clients sobre com podrien 
reformar l'habitatge per treure-li el 

màxim profit i en què podrien invertir 
per revalorar el pis. Però també acon-
sellant els compradors i executant les 
reformes pertinents en ambdós casos 
si així ho desitgen els clients.

Dins dels serveis de compravenda, 
cal destacar que Dereplac forma part 
d'Apialia –un conjunt d’agrupacions 
comercials immobiliàries territori-

als que tenen per finalitat 
compartir la comercialitza-
ció d’immobles dels agents 
immobiliaris del col·lectiu–. 
Això implica que Dereplac 
garanteix que els interessats 
a vendre el seu pis tinguin 
més facilitats per fer-ho, ja 
que si es gestiona la venda 
mitjançant l'agència molleta-
na, l'immoble estarà disponi-
ble en la quinzena d'immobi-

liàries del Vallès Oriental que formen 
part d'Apialia –i també en les més de 
200 d'arreu de Catalunya–.

DEREPLAC SERVICES
Avda. Jaime I, 113 - MOLLET

Tel. 93 689 38 78 / 654 10 58 62

www.dereplac.net - dereplac@hotmail.com

Per fer un ambientador casolà amb aro-
ma de poma només cal seguir unes sen-
zilles passes. Primer s'ha d’agafar una 
poma i pelar-la amb un ganivet. Des-
prés d’això s'ha de treure la pell de la 
poma al sol i deixar que s’assequi. Això 
pot trigar uns dies, ja que és millor uti-
litzar-la ben seca perquè l’aroma sigui 
més intensa.

Ara bé, per a una bona presentació 
de la pela de la poma, una idea és fi-
car-la en una bossa de tela, com si fos 
te. Es pot afegir un fil i després penjar-la 
d’aquells llocs on es vulgui que l’aroma 
penetri. Pot ser a l’armari, en algun ca-
laix, o bé distribuir-ne diverses en una 
prestatgeria o reunir-les per formar un 
centre de taula. És una gran idea perquè 

Ambientador casolà de poma tots els ambients o algun en particular 
faci l’olor desitjat.

Aquesta és l'explicació per fer un 
ambientador natural a base de peles 
de poma. Però també es podria fer amb 
taronja, per exemple, si es prefereix 
aquesta olor. En aquest cas, s'hauria de 
fer la mateixa operació però aquesta 
vegada amb pells de taronja. I una al-
tra idea és agafar un manat de canyella, 
lligar-lo amb una bonica cinta i presen-
tar-lo a la taula. amic - tot sant cugat
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GRESCA MOLLETANA  LES COLLES VAN CELEBRAR EL TRADICIONAL REPTE AMB LA RECUPERACIÓ DE PROVES ANTIGUES PER COMMEMORAR ELS 25 ANYS

MOLLET. Els 25 anys de les colles 
de Morats i Torrats van acaparar 
gran part del protagonisme de la 
festa major. Però el programa va 
anar farcit de més d'un centenar 
d'actes, que, oficialment, van co-
mençar amb la cerimònia d'inici 
de la festa, que va comptar amb 
l'actor Joan Pera com a pregoner. 
En el seu discurs a una plaça Prat 
de la Riba plena de gom a gom, el 
popular còmic va reivindicar el 
riure. "Hauria d'haver una con-
selleria del riure. Riem poc. Si 
no ets polític, costa fer riure", 
destacava Pera.

Nous vestits per als gegants
Durant la cerimònia també es van 
descobrir els nous vestits dels 
dos gegants més antics de Mollet, 

el Vicenç i la Marinette. Amb un 
compte enrere, des del balcó de 
l'antic ajuntament, es van estirar 
les lones que tapaven les dues fi-
gures i els seus vestits, elaborats 
pel taller Sarandaca de Grano-
llers. "Estem molt contents de 
la nova vestimenta –amb tei-
xits més vistosos i que pesen 
menys– perqùe representa el 
que són els dos gegants: un pa-
gès i una hostelera de princpis 
del segle XX", va dir el president 
dels gegants, Manuel Cesáreo, 
qui avançava que les altres dues 
figures, el Mir i la Guillema, tam-
bé renovaran vestimenta el 2020. 
"Hem parlat amb l'Ajuntament i 
hi ha aquest acord. És molt im-
portant perquè aquests són els 
gegants que van a  d'altres loca-

litats", explicava el president dels 
geganters molletans, que enguany 
celebren el 25è aniversari.

Diada castellera
Un altre dels moments marcats 
per la cultura tradicional va ser 
la diada castellera, que comptava 
amb uns convidats de luxe, els Mi-
nyons de Terrassa acompanyats 
dels Xics de Granollers. Els Cas-
tellers de Mollet van carregar el 
castell de 7 número cent. A banda 
del 3d7, la colla amfitriona va des-
carregar a plaça un pd4, un 5d6, 
un 4d6 i 2pd4. 

Els castells més destacats els 
van fer els Minyons de Terrassa, 
que van descarregar un 3d8 i un 
pilar de 6. Els Minyons també van 
descarregar un 2pd4, un 3d7 amb 

agulla, un 5d7 i 2pd4. Pel que fa 
als Xics de Granollers, van descar-
regar un pd4, un 2d6, 3d7, 4d7 i 
2pd4.

Riure's d'un mateix
Un altre acte esperat de la festa 
són els mítics versots de les colles, 
que en el seu 25è aniversari, van 
fer mofa d'elles mateixes. El dard 
cap a Morats i Torrats no es va 
fer esperar. "Tot va començar 
per un grup d'arreplegats amb 
massa temps lliure i molta en-
veja de Granollers", es deia en 
un cabaret a la molletana, dirigit 
per La Tramolla. De la colla mora-
da van destacar la seva evolució: 
"De petita era formaleta, la pre-
ferida de la mestra, i una mica 
pilota, però un dia va veure la 

Mollet surt al carrer per fer festa major
llum, se li van inflar els ovaris, i 
es va tornar una revolucionària 
radical", es deia. Tanmateix amb 
la colla torrada: "La veieu una 
mica atrotinada perquè de jove 
es fotia unes farres monumen-
tals. Però els anys no perdonen, 
les ressaques són molt dolentes 
i ara ja només se la veu per la 
festa en horari infantil", van dir.
Un cop acabats els versots, els Ge-
ganters de Mollet i Rafael Ferran, 
Wally, van ser reconeguts amb el 
Morat i Torrat d'Honor 2019. 

El programa també va comptar 
amb activitats esportives com el 
Trofeu Ciutat de Mollet de Festa 
Major que es va emportar el CF 
Mollet UE després de jugar contra 

Continua a la pàgina 34

ESCLAT DE COLOR  La cerimònia d'inici de la festa de dissabte va omplir de gom a gom Prat de la Riba

GEGANTS MUDATS  El Vicenç i la Marinette descobrien els nous vestits

DISFRESSES DE PAPER  Julio Oliver, de Peter Pan; Lara González, de Pocahontas,  
i Anara López i Lucía González, d'unicorns, guanyadors del concurs 'LOS MÁS GRANDES'  Mojinos va pujar a l'escenari de Can Mulà amb temes del nou disc i clàssics corejats pel públic
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Ve de la pàgina 32

la Gramenet, de Segona Catalana; 
i la passejada en bicicleta, organit-
zada pel Club Ciclista Plana Lladó, 
que va comptar amb prop de 300 
persones. 

De fet, la participació va ser una 
de les constants de la festa. Des de 
l'Ajuntament destacaven que es 
van exhaurir les entrades de l’es-
pectacle Alguns neixen estrellats, 
de l’actor i pregoner d’enguany, 
Joan Pera, del concert de festa ma-
jor amb l’Orquestra Internacional 
Maravella i dels dos concerts a la 
terrassa del Museu Abelló. La re-
captació de les entrades venudes 
és de gairebé 3.000 €, que es do-
naran íntegrament al Banc dels 
Aliments de Mollet. També en 
l'àmbit solidari, la capta de sang 
va aconseguir més de 300 donaci-
ons al Banc de Sang i Teixits.

A banda de l’elevada participació, 
l'alcalde, Josep Monràs, destacava 
que la festa havia transcorregut 
"amb normalitat i sense inci-
dents”. Com a novetat, els molle-
tans van disposar de dos punts lila 
fixos i itinerants, per sensibilitzar 
i prevenir les agressions sexistes i 
LGTBIfòbiques, que no van haver 
de fer cap intervenció més enllà de 
la divulgativa. 
redacció i fotos: j.l. rodríguez beltrán

SOLIDARIS  Més de 300 donacions a l'acapte de sang

BEN AMUNT  Minyons de Terrassa i Xics de Granollers van ser les colles convidades

RECONEGUTS  Geganters de Mollet i Rafael Ferran, Wally, Morats i Torrats d'HonorPUNT LILA  Una de les novetats d'aquesta edició

34 festa major Mollet del Vallès
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PARETS.  El Jazz Vermut –amb el concert 
de Magnòlia– va ser una de les activitats 
més destacades de la festa major d'es-
tiu de Parets, que com cada any va tenir 
lloc a finals de juliol. L'activitat canvi-
ava de format i va servir per aportar 
una recaptació solidària de 850 euros 
a l'Associació Parets Contra el Càncer. 
A més, aquesta gresca d'estiu serà molt 
recordada per l'actuació castellera de 
Manyacs. La jove colla paretana va fer 
la millor actuació de la seva història 
després de descarregar una torre de 6.

D'altra banda, durant tot el cap de set-
mana no va faltar la tradicional Festa de 
la Pedra del Diable, que va omplir el mu-
nicipi de cultura popular. Els paretans 
i les paretanes van poder xalar amb la 
ballada dels gegants i dels correfocs dels 
Diables Parets, entre d'altres. I diven-
dres a la tarda el CF Parets va ser l'en-
carregat de donar el tret de sortida ofi-
cial a la festa major, amb el pregó, i amb 
una recreació a la plaça de la Vila del gol 
que els va donar el campionat de lliga i 
el seu inèdit ascens a Primera Catalana.

Més enllà d'això, els veïns i assistents 
a la festa també van poder gaudir d'una 
holi fest, d'una exhibició de ball a càr-
rec de l'Associació Balls de Saló de Pa-

rets, de l'actuació de l'humorista Jordi 
LP, o de diverses activitats esportives 
com l'exhibició de Taekwondo a càrrec 
de l'escola paretana d'arts marcials Lee 
Young Parets Estudillo o la 12a edició 
de la Milla Popular d’Atletisme.

Una festa cívica i passada per aigua
Pel que fa a la valoració institucional, 
l'Ajuntament considera que la festa 
d'enguany va destacar "per la gran 
participació i per ser una de les més 
cíviques, segures i respectuoses dels 
darrers anys". Pel que fa al civisme, 
això sí, des del consistori apunten que 
hi va haver "algun incident i algun 
acte vandàlic aïllat".

Malauradament, la pluja va voler ser 
protagonista i va fer reubicar algunes 
activitats previstes a la plaça de la Vila 
i que finalment es van portar a terme al 
Poliesportiu Municipal, on hi va haver 
una gran assistència de públic. A més, 
també se'n van anul·lar unes altres ac-
tivitats, com el tobogan inflable Splash 
Slide, la festa de l'escuma, la cercavila 
i ball de gegants al carrer Barcelona, 
l’estand Projecte Evoca i l’actuació 
d’Ànimes de foc de Diables Parets i el 
Rellotge de Parets. 

SOLIDARITAT I ÈXITS
A LA GRESCA PARETANA

H.g. / aj. parets

DIABLES  El foc és sempre un dels majors protagonistes

silvia ferran / aj. parets

PLUJA DE COLORS  La festa hindú també va fer parada al municipi

HeriBert gallardo / aj. parets

FOCS ARTIFICIALS  El cel il·luminat amb el castell creat per Pirotècnia Valenciana

H.g. / aj. parets

MANYACS  Els castellers van fer la millor actuació de la seva història durant la festa

s.f. / aj. parets

CF PARETS  Recreant el gol de l'ascens enmig de la plaça de la Vila
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SANT FOST.  El darrer cap de setmana 
de juliol va tenir lloc, com és habitual, 
la festa major de Sant Fost. I enguany 
va arrencar dijous amb el concert d'Ho-
tel Cochambre, i divendres va tenir lloc 
el pregó de Joan Pera des del balcó de 
l'Ajuntament.

Abans de l'aparició de l'actor i dobla-
dor maresmenc, Castellers de Mollet 
van descarregar un 3 de 6, un 2 de 6, 
un 3 de 6 amb agulla i un pilar de 4 a la 
plaça de la Vila. És el segon any conse-
cutiu en què actuen els de verd claret 
en el tret de sortida de la festa santfos-
tenca. Tot seguit, un cop acabat el pre-
gó, Dracs i Diables de Montornès van 
tornar a encendre els carrers del poble 
amb el seu tradicional correfoc.

La cultura popular, per tant, va ser 
una de les grans protagonistes de la 
gresca santfostenca, però també hi va 
haver actuacions musicals i d'animació. 
D'entre totes elles destaca el Va Parir 
Tour –divendres a la nit–, l'espectacle 
de djs de Ràdio Flaixbac que per segon 
any consecutiu va omplir la zona jove 

de Can Corominas. Però també l'actu-
ació del grup musical i d'animació in-
fantil El Pot Petit, que en aquest cas va 
fer ple a l'esplanada de la zona de ball 
diumenge a la tarda.

I pel que fa al títol que es disputen les 
colles Sant Fost, aquest va quedar de-
sert, després d'un accident –que afor-
tunadament va quedar en un ensurt– 
d'una participant mentre realitzava 
una de les proves.

La pluja, una de les protagonistes
D'altra banda, dissabte hi va haver una 
protagonista gens desitjada a la festa: la 
pluja. A causa de l'aigua, es va haver de 
suspendre l'encierro collero i l'especta-
cle infantil Bassal Rock, a càrrec de la  
companyia Ambauka al matí. I després 
va afectar les paelles, que tot i que es 
van poder elaborar i menjar, es va deci-
dir cancel·lar el tradicional concurs per 
triar les millors. La darrera afectació va 
ser a la nit, amb la cancel·lació de l'ac-
tuació nocturna de l'Orquestra Selvata-
na.  fotos: aj. sant fost

ANIMACIÓ I TRADICIONS 
A LA FESTA DE SANT FOST

TRADICIÓ Una de les paelles que es van elaborar, en aquest cas a càrrec de Dones Hedera

CORREFOC  Dracs i Diables de Montornès protagonistes un any més de la festa major

AL CARRER DELS AMICS  Els tobogans d'aigua estan esdevenint un clàssic de les festes baixvallesanes

FOTO DE FAMÍLIA  Les colles Sant Fost van decidir deixar el títol en blanc

TRET DE SORTIDA  L'actuació castellera va precedir el pregó, que enguany va anar a càrrec de Joan Pera

ACTUACIÓ MULTITUDINÀRIA  El Pot Petit va omplir de gom a gom l'esplanada de la zona de ball
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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

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

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

ENTREPANS TORRADES · CARN A LA BRASA
VINS · TAPES I MÉS...

C. Major, 64. Montornès del Vallès
RESERVA TAULA: 93 572 38 92 · 679 43 58 72

Especialitats
Ibèriques

Gaudeix
de les nostres

Heladería artesana

c/ Francesc Eiximenis 20-22
Parets del Vallès
Tel. 622 82 61 90
@gelatodifabio
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LES MILLORS PROPOSTES DE TERRASSES
per aquest estiu
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