
   ANY XVII   Núm. 853   5 octubre 2018

DIARI DE MONTORNÈS I BAIX VALLÈS

sommontornes.cat

PARTICIPACIÓ
L'AJUNTAMENT DE MONTORNÈS DESTINA 
20.000 EUROS AL PRESSUPOST PARTICIPATIU 
DE JOVENTUT, QUE PRESENTA AQUEST DIVENDRES  11

ELECCIONS
PEP BENACH SERÀ EL CAP DE LLISTA DE 
FEM MONTMELÓ, LA NOVA CANDIDATURA 
INDEPENDENT PER A LES MUNICIPALS DE 2019  11

EQUIPAMENTS  EL NOU EDIFICI, SITUAT AL COSTAT DEL SORRALET, TÉ UN COST DE 3,5 MILIONS D'EUROS QUE HA ASSUMIT EL CONSISTORI MONTORNESENC  4

L'Ajuntament preveu acabar l'obra del nou edifici de 
l'escola Palau d'Ametlla a mitjans de novembre perquè 

les classes comencin a Can Parera al gener   

TRASLLAT PER NADAL

POLÍTICA
L'ANC commemora l'aniversari de l'1-O 
amb unes 150 persones i reclama unitat 
del sobiranisme per traçar un pla d'acció  12

GENT GRAN
Els jubilats reprenen les mobilitzacions 
per unes pensions dignes i s'oposen al 
tancament del BBVA a Montornès Nord  10

CULTURA
Montbarri acull aquest dissabte 
el muntatge còmic 'Clochard', dirigit 
pel membre del Tricicle Paco Mir  26

l.o.



dv, 5 octubre 20182



dv, 5 octubre 2018 3

EN PORTADA

MOLLET / BAIX VALLÈS. La Funda-
ció Alb-Bosc de familiars de per-
sones amb discapacitat psíquica 
ja disposa dels permisos per co-
mençar a construir un nou edifici 
a Mollet que acollirà pisos tutelats 
destinats a aquest col·lectiu. En 
total, seran 24 noves places que 
se sumaran a la vintena que ja 
funcionen al carrer Ferrocarril i 
que estan ocupades per persones 
de tota la comarca usuàries del 
Centre Ocupacional del Bosc i del 
Taller Alborada. "Els pisos tute-
lats són l'alternativa que tenen 
aquestes persones pel dia que 
faltin les seves famílies", explica 
el president de la Fundació Alb-
Bosc, Zoilo Lahuerta.

L'edifici es construirà en un so-
lar que l'Ajuntament de Mollet va 
cedir a la fundació i que es troba 
al costat dels habitatges tutelats 
ja existents, també gestionats per 
Alb-Bosc. Aquesta mateixa ubica-
ció permetrà, segons els respon-
sables del projecte, una millor in-
tegració i interrelació dels usuaris 
i, per als professionals, facilitarà 
la logística i l’atenció personalit-
zada. "Els patis es comuniquen. 

Nous pisos 
tutelats per a 
discapacitats 
psíquics 
La Fundació Alb-Bosc vol iniciar al novembre 
la construcció d'un edifici amb 24 places 
tutelades al carrer Ferrocarril de Mollet

Serà tot un complex que perme-
trà aprofitar i compartir ser-
veis en tots dos edificis, fet que 
ens facilitarà la feina", indica 
Lahuerta. 

Petició de places concertades
La construcció dels habitatges es 
preveu que pugui començar a mit-
jans de novembre i la inversió, que 
assumeix íntegrament la fundació, 
supera el milió d'euros. En aquest 
sentit, Lahuerta ha avançat que la 

fundació, amb el suport de l'Ajun-
tament, demanarà a la Generalitat 
que concerti aquestes places per-
què puguin ser més econòmiques 
per a les famílies. "Una plaça té 
un cost superior als 2.000 euros 
mensuals i això sense un ajut és 
inassumible per a moltes famí-
lies", lamenta Lahuerta. 

El projecte es presentava di-
marts  a  l'Ajuntament. En la roda 
de premsa, l'alcalde de Mollet, Jo-
sep Monràs, apuntava que "a mol-

tes famílies els provoca angoixa 
com garantir un futur assisten-
cial i de vida per als seus fills 
amb discapacitat", apuntava. 

En aquest sentit, Monràs justi-
ficava la cessió del terreny de ti-
tularitat municipal a la fundació. 
"Vam veure que era una neces-
sitat i vam optar per la rendi-
bilitat social d'aquest solar. No 
ens movem només per parà-
metres econòmics", assegurava 
Monràs. i laura ortiz

ZOILO LAHUERTA: "SÓN UNA ALTERNATIVA 
PEL DIA QUE FALTIN LES FAMÍLIES"
El 2007 es posaven en marxa els 
pisos tutelats del carrer Ferrocarril, 
uns habitatges per a persones amb 
discapacitat psíquica que acullen 
usuaris dels 20 als 60 anys, els 
quals, durant el dia, treballen al Ta-
ller Alborada o al Centre Ocupacional 
del Bosc, gestionats per l'Institut 
Municipal de Serveis als Discapaci-
tats de Mollet. "Hi ha tres o quatre 
educadors que treballen per torns 

per cobrir tot el dia, inclosa  
la nit", explica el responsable de la 
fundació. Els usuaris durant el matí 
i primera hora de la tarda treballen  
al taller o al centre ocupacional,  
i a la tarda fan activitats amb els 
educadors. "Allò és casa seva, i fins 
i tot hi ha vegades que els pares  
els anem a buscar perquè passin el 
cap de setmana amb nosaltres i no 
volen marxar", comenta Lahuerta. 

Els pisos tutelats també tenen el 
servei Respir, que funciona des del 
2011, un espai de sis places que 
permet l'acollida durant uns dies en 
cas de necessitats i urgències dels 
tutors. "Permet a les famílies poder 
descansar uns dies". A més, el pis 
de respir també permet als usuaris 
experimentar com és viure de 
manera independent, com una  
mena de pas previ als pisos tutelats.

olga gutiérrez

Projectes de futur

La Fundació Alb-Bosc i l'Ajuntament ja 
treballen en un nou projecte de futur 
que tancaria la xarxa de serveis per a 
discapacitats que hi ha a la ciutat i que 
dóna servei a usuaris de tota la comar-
ca. Es tracta de la petició a la Genera-
litat d'un servei de centre de dia per 
a aquells discapacitats psíquics amb 
una edat avançada i que ja no poden 
treballar ni al Taller Alborada ni al Cen-
tre Ocupacional del Bosc. "Aquestes 
persones pateixien un deteriorament 
molt ràpid i s'ha de trobar una solu-
ció per a elles durant el dia", explica 
Lahuerta.

CENTRE DE DIA PER 
A DISCAPACITATS 
D'EDAT AVANÇADA
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SOCIETAT
Campanya d'esporga dels arbres de Parets
L'Ajuntament de Parets començarà el 15 d'octubre la campanya d'esporga
d'hivern dels arbres del municipi, que aproximadament sumen uns 6.000 
exemplars. Els treballs començaran als barris del Cerdanet i l'Eixample  
i seguiran per la resta de barris. Es preveu que els treballs durin unes  
10 setmanes. L'Ajuntament farà reunions amb els veïns el 10 i 17 d'octubre.

Xerrada del director de TV3 a Mollet
El director de TV3, Vicent Sanchís, oferirà dilluns una 
xerrada col·loqui titulada TV3 abans i després del 155, 
en què parlarà de les conseqüències de la intervenció 
de l'Estat en la televisió pública catalana. L'acte,
que organitza Òmnium, serà a les 19 h a La Marineta.

MONTORNÈS. El Departament d'En-
senyament de la Generalitat ha con-
firmat que preveu fer el trasllat de 
l'escola Palau d'Ametlla al nou edifi-
ci de Can Parera durant les festes de 
Nadal per iniciar el segon trimestre 
ja a les noves instal·lacions. L'Ajun-
tament, que s'ha encarregat de la 
construcció, preveu enllestir les 
obres a mitjans de novembre, una 
data que va amb retard respecte el 
contracte d'execució que marcava 
la fi de les obres el 15 d'octubre. 
"Hem aconseguit recuperar la 
meitat del temps que es va per-
dre per les pluges que van afec-
tar l'obra en el procés de fona-
mentació, que ens van fer perdre 
uns 60 dies", explica l'alcalde de 
Montornès, José Antonio Montero.

L'edifici de dues plantes en for-
ma de L està situat al costat de la 
carpa El Sorralet, que esdevindrà 
el gimnàs del centre en horari lec-
tiu i al qual tindrà accés directe. 
La planta primera i d’accés prin-
cipal es destinarà a administració 
i primària, mentre que la planta 
baixa, en contacte directe amb els 
patis, serà per a infantil, menjador 
i a aules específiques i de reforç.

A la zona d’accés principal es farà 
un gran porxo pensat com a espai 
de transició i que pugui acollir cò-
modament les esperes i recollides 
d’infants. La superfície construïda 
serà de 2.885 m2, el 50% dels quals 

EQUIPAMENTS  L'AJUNTAMENT, QUE S'HA FET CÀRREC DE LA CONSTRUCCIÓ, ESPERA QUE ELS TREBALLS QUEDIN ENLLESTITS A MITJANS DE NOVEMBRE

Ensenyament preveu traslladar l'escola 
Palau d'Ametlla al nou edifici per Nadal

l.o.

ÚLTIMS SERRELLS  L'Ajuntament té previst que les obres quedin enllestides a mitjans de novembre

es destinaran als porxos.
Les dependències d’educació 

infantil tindran una entrada inde-
pendent, de manera que els més 
petits podran accedir directament 
a les aules des del carrer dels Cas-
tanyers a través del seu propi pati.

La nova escola és la solució per 
als alumnes i docents del Palau 
d'Ametlla, que porten més de deu 
anys a l'antic edifici municipal de 
la cantonada dels carrers Sant Isi-
dre i Mogent, un espai que havia de 
ser provisional. Els darrers anys, 
l'AMPA del centre s'ha mobilitzat 

en diverses ocasions per accelerar 
la construcció de l'edifici que, final-
ment, ha assumit l'Ajuntament.

Més trànsit a Can Parera
Una preocupació del govern local 
és l'increment de trànsit que pot 
suposar la posada en marxa de la 
nova escola a la zona de Can Pa-
rera. En aquest sentit, Montero 
insisteix que "s'ha de sensibilit-
zar les famílies per evitar que 
entrin el cotxe fins a la porta de 
l'escola i aparquin al recinte fi-
ral", diu. L'alcalde recorda que fa 

uns mesos es va fer una consulta 
als veïns sobre la possibilitat de 
convertir el tram del carrer de Can 
Parera que enllaça amb el carrer 
dels Castanyers en un tram de do-

ble sentit per facilitar la mobilitat, 
una proposta que els veïns van 
rebutjar. Amb tot, Montero opi-
na que "la realitat pressionarà, 
i quan comenci l'escola potser 
s'haurà de tornar a repensar 
aquesta proposta".  l.ortiz

L'Ajuntament ha obert el termini per 
presentar les sol·licituds als ajuts als 
centres educatius i les AMPA, que 
s'allargarà fins al 31 d'octubre. S'hi 
destinaran 48.000 € en subvencions a 
les escoles de primària i 12.000 €, als 
instituts de secundària. A les AMPA es 
destinaran 44.000 €, dels quals 36.000 
€ es repartiran entre les AMPA de pri-
mària i 4.000 € entre les de secundària. 
Els 4.000 € restants es dividiran entre 
la resta de les AMPA dels centres edu-
catius públics del municipi.

AJUTS MUNICIPALS 
A AMPA I ESCOLES
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INFORMA’T TAMBÉ DE LES NOSTRES OFERTES I PROMOCIONS EN:  MOBLES DE BANY · AJUDES TÈCNIQUES & ACCESSORIS DE BANY

FINANÇAMENT SENSE INTERESSOS (TAE 0%)
Exemple representatiu per a un fi nançament de 999 € (obra + mampara de vidre) a 12 mesos.
TIN 0,00%. TAE 0,00%. 12 mensualitats de 83,25€ cadascuna. Import total degut 999€.
Finançament subjecte a l’aprovació de Sabadell Consumer Finance, SAU. Oferta vàlida fi ns al 31/12/2019.

TRUCA I ET FAREM UN ESTUDI PERSONALITZAT I GRATUÏT · INSTAL·LEM A TOT CATALUNYA

Regal*
dutxa

termostàtica
Només durant

aquest mes

CANVIA LA BANYERA PER UN  PLAT DE DUTXA ANTILLISCANT

599€
(IVA INCLÒS)

A més, per 400 €, afegeix 
una mampara de vidre 
d’alta seguretat (6 mm 

de gruix ) amb tractament 
anticalç inclòs

El preu inclou: Plat de dutxa antilliscant 
classe 3 (mides fi ns a 120 x 70 cm) 
§ Acabats de rajola a escollir entre més 
de 20 models §Retirada de banyera 
antiga i runa ocasionada §Mà d’obra

PLA RENOVE DUTXA

VISITA LA NOSTRA EXPOSICIÓ A CAMÍ DE CAN BASSA

*Només per a instal·lacions completes
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EN MARXA  L'obra s'allargarà uns mesos més, fins a principis de l'any vinent

MOLLET. Les obres de l'estació de 
Mollet-Santa Rosa (R3) s'allar-
garan fins a principis de 2019. Si 
més no, aquesta és la previsió de 
Renfe, que, en un primer moment 
havia anunciat que els treballs 
estarien enllestits aquest estiu 
passat. "En una obra d'aquesta 
envergadura és normal que hi 
hagi endarreriments", apunten 
des de Renfe. Les mateixes fonts 
asseguren que els retards no es 
deuen a cap problema important 
"més enllà de problemes amb 
les aigües freàtiques, de tipus 
tècnic, que han alentit més del 
previst processos de l'obra, 
com moure la caixa de formigó 
per sota les vies". 

Amb aquesta situació, Renfe 
preveu que l'obra estigui acaba-
da entre finals d'any i principis 
de 2019. L'endarreriment, segons 
Renfe, no ha generat cap sobre-
cost respecte a l'1,2 milions pels 
quals va ser adjudicada l'obra, que 
suposen una millora de l'accessi-

Renfe allarga l'obra a l'estació
de Santa Rosa a principis de 2019

MEDI AMBIENT  ACORD ENTRE EL GOVERN I LA CONCESSIONÀRIA URBASER

INFRAESTRUCTURES  L'OPERADOR, QUE PREVEIA ACABAR ELS TREBALLS A L'ESTIU, CONSIDERA QUE EL RETARD ÉS "NORMAL" 

Parets amplia l'horari 
de recollida de residus
PARETS. L'Ajuntament de Parets va 
fer efectiva dilluns l'ampliació del 
servei de recollida d'escombraries, 
concretament de rebuig i d'orgà-
nica, que es farà cada dia de la set-
mana, de dilluns a diumenge, i que 
suposarà un increment de cost de 
40.000 euros anuals. La nova pe-
riodicitat en la recollida és fruit de 

l’acord d’ampliació del servei que 
es va fer amb l’empresa conces-
sionària Urbaser el mes de juliol. 
L’Ajuntament aprovava per ple 
ampliar el contracte amb Urbaser, 
fins a l’any 2021, a raó d’1,6 milions 
d’euros l’any.

L'ampliació del contracte també 
preveu l’adquisició noves platafor-

Conflicte en la licitació

D'altra banda, les obres previstes a 
l'estació de Mollet-Sant Fost continu-
en paralitzades. L'obra es va adjudicar 
l'any passat a Comsa per 1,9 milions, 
però en el moment d'iniciar els treballs 
l'empresa va dir que no podia exe-
cutar l'obra d'acord amb el projecte 
constructiu previst. De moment, Ren-
fe i l'empresa no es posen d'acord. "Si 
t'adjudiquen l'obra és perquè prè-
viament has acceptat el projecte", 
defensen fonts de Renfe, que ha iniciat 
els tràmits per rescindir el contracte 
amb Comsa. Paral·lelamet, l'operador 
ferroviari està revisant els punts con-
flictius del projecte constructiu amb 
la idea de tornar a licitar l'obra aviat, 
concretament abans de final d'any.

OBRES PARALITZADES 
A MOLLET-SANT FOST

El servei es farà també els caps de setmana

bilitat amb la construcció d’un pas 
inferior amb ascensors a les dues 
andanes i l’eliminació del pas de 
vies, entre d'altres.

Aquesta setmana, la CUP Mollet 
ha denunciat públicament els re-
tards i, en un comunicat, conside-

mes mòbils amb contenidors de re-
collida de totes les fraccions que es 
posaran al Barri Antic durant unes 
hores i es retiraran durant la resta 
del dia; i l'adquisició de dos vehicles 
tractors elèctrics que s’encarrega-
ran de col·locar les plataformes.

L'objectiu, en paraules de l'al-
calde de Parets, Francesc Juzgado, 
és "reduir el desbordament que 
ocasionalment es produïa en 
els contenidors, en alguns sec-
tors del municipi, alhora que 
donar un major i millor servei 
als nostres veïns i veïnes i mi-
llorar les condicions dels car-
rers i places de Parets". 

ra que “l’incompliment dels ter-
minis de construcció d’aquests 
accessos obliga a centenars 
d’usuaris a travessar les vies en 

superfície, amb trànsit de trens 
regionals que no paren a l’esta-
ció, havent de posar en risc la 
seva pròpia seguretat”. 

MOBILITAT 

Cs reclama que es 
reguli l'ús de bicis 
i patinets elèctrics

Parets, el poble amb 
més usuaris del Bus 
Exprés del Tenes

Ciutadans de Mollet ha reclamat 
al govern municipal que redacti 
una normativa que reguli l'ús 
de bicicletes i patins elèctrics 
a la via pública. El portaveu de 
la formació a la ciutat, Francis-
co Muñoz, considera que el go-
vern local "ha d'avançar-se als 
esdeveniments i legislar per 
evitar accidents". 

Parets és el municipi que més 
utilitza la línia de Bus Exprés de 
la Vall del Tenes, la e7. Així es 
desprèn del darrer informe de 
l'empresa Sagalés, que indica 
que 164 persones agafen algu-
na de les expedicions d’aquesta 
línia cada dia. La mitjana per ex-
pedició és de 35 usuaris.
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Aquesta setmana es compleix el dictami-
nat per l'Ordre ministerial ESS/214/2018 
d'1 de març de 2018. 
Després de concórrer el termini de 6 
mesos que aquesta ordre proposava, 
els autònoms ja poden complir les se-
ves obligacions fiscals a través de la via 
electrònica.

Aquest termini suposava una transició 
per adaptar-se aquests treballadors a 
realitzar els tràmits de forma telemàtica, 
que a partir d'aquest mes es farà obli-
gatòriament. Aquests tràmits inclouen el 
relacionat amb l'afiliació, la cotització i 
la recaptació de quotes, però també, per 
part de la Seguretat Social, les notifica-
cions i comunicacions de la Tresoreria 
General de la Seguretat Social.
Aquesta mesura no només afecta als 
autònoms, les gestions dels quals -en un 
85%- eren realitzades electrònicament 
abans d'aquesta mesura, sinó també 
als treballadors del Sistema Especial de 
Treballadors Agraris (SETA) i als treba-
lladors del grup I del Règim Especial de 
Treballadors del Mar.

La TGSS (Tresoreria General de la Segu-
retat Social) posa a disposició dos ca-
nals nous per poder fer aquests tràmits. 
D'una banda, el Sistema RED (Sistema de 
Remissió Electrònica de Dades) a través 
d'un autoritzat que actua en representa-
ció de l'autònom i la Seu Electrònica de 
la Seguretat Social per poder accedir al 
catàleg de serveis per realitzar els seus 
tràmits. Per utilitzar aquest últim, és ne-
cessari un sistema d'autenticació que 
garanteixi la seva identitat, un certificat 
electrònic admès per la Seguretat Social, 
el DNI electrònic i el Sistema Cl@ve.

Salvador Xicola
Assessor fiscal

salvador.xicola@asemax.org

Els autònoms ja 
poden complir les 
seves obligacions 
fiscals per via 
electrònica

CONSULTORI

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

MOLLET. La Diputació ha triat Mo-
llet i Viladecans perquè participin 
en una prova pilot per fomentar la 
inclusió social de col·lectius desfa-
vorits. "Mollet fa temps que tre-
balla en un pla d'inclusió social 
i amb aquest projecte es pretén 
impulsar la col·laboració entre 
ajuntaments, empreses i enti-
tats del tercer sector per de-
tectar quines necessitats hi ha 
i poder canalitzar respostes des 
de la col·laboració público-pri-
vada", explica la regidora de Ser-
veis Socials, Ana María Díaz.

El programa s'emmarca en un 
sentit ampli d'inclusió: des de les 
persones discapacitades fins a 
aquelles que pateixen una exclu-
sió econòmica o social. "Volem 
implicar tot el teixit empresari-
al perquè, per exemple, amb el 
col·lectiu de discapacitats per 
llei s'hauria de contractar un 
nombre de persones, però mol-
tes prefereixen fer una donació 
i no contractar", diu la regidora, 
qui recorda projectes que es fan a 
la ciutat, des de la xarxa per a dis-
capacitats, fins al menjador social. 
La prova pilot acabarà a l'abril i 
vol fer un estudi de necessitats 
per treballar amb ajudes mútues 
i donar solucions a aquesta exclu-
sió social i donar oportunitats. 

SERVEIS SOCIALS

Mollet participa 
en una prova 
pilot per impulsar 
la inclusió social 

MOLLET. La Policia Municipal ha 
denunciat sis persones per inci-
visme i tinença d'estupefaents 
després de dur a terme el cap de 
setmana passat un operatiu po-
licial planificat en un bar de l'Es-
tació del Nord. Prèviament el lo-
cal ja s’havia sancionat perquè la 
Policia havia detectat infraccions 
administratives.

PARETS. Dissabte es va retirar el 
rusc de vespa asiàtica que s'havia 
detectat el dia anterior en un arbre 
de la plaça de la Vila de Parets. Les 
tasques es van dur a terme a la nit 
per provocar les mínimes molèsti-
es. A les 23.30 h de divendres co-
mençaven les tasques de retirada 
del rusc d’aquesta espècie invaso-
ra, que estava situat davant l’edifi-
ci de l’Ajuntament. Amb el suport 
de Policia Local i Protecció Civil, 
una unitat especialitzada fumigava 
el rusc des d’una grua. Els insectes 
que es dispersaven fora de la zona 
acordonada eren trepitjats un a un 
per assegurar que no revifaven. La 
intervenció va acabar sobre la 1 de 
la matinada. La troballa del rusc va 
fer que la Policia Local acordonés 
un espai de la plaça de la Vila el 
mateix matí de divendres. 

Retirat un rusc de 
vespa asiàtica de 
la plaça de la Vila

PENSIONS  ES CONCENTRARAN CADA DIJOUS A L'INSS

Els pensionistes de Mollet 
tornen a mobilitzar-se
MOLLET. L'Assemblea de Jubilats i 
Pensionistes de Mollet va tornar 
a mobilitzar-se dijous i ho tornarà 
a fer cada dijous a les 11 h davant 
de l'Oficina Integral de la Segure-
tat Social. La darrera concentració 
havia estat al juliol, i dijous de la 
setmana passada va fer una as-
semblea al Mercat Vell a la qual 
van assistir unes 200 persones. 
Entre d'altres, els jubilats i pensi-
onistes reclamen "que s'abordi 
com finançar les pensions", afir-
ma Josep Torrecillas, responsable 
de comunicació de l'Assemblea de 
Jubilats i Pensionistes. També exi-
geixen "que no es posi en dubte 

el futur del sistema de pensi-
ons". Tot plegat passa una setma-
na després que el Pacte de Toledo 
arribés a un acord per actualitzar 
les pensions d'acord amb l'"IPC 
real", i assegurar així el poder 
adquisitiu de tots els beneficiaris. 
Torrecillas afirma que "les mobi-
litzacions a l'Estat i Catalunya 
ha permès que la comissió reco-
mani al govern espanyol revalo-
ritzar les pensions", però també 
admet que li preocupa "les pres-
sions" del Fons Monetari Interna-
cional. "Cada vegada que opinen 
van en contra de la majoria de la 
ciutadania", conclou. 

Sis denúncies 
per incivisme

s.c.

EQUIPAMENTS  TÉ UN COST DE 74.600 EUROS I DURARÀ 2 MESOS

Obres a la façana de l'Ateneu
ACTUACIONS  Han començat aquesta setmana a retirar l'aplacat de pedra

SANT FOST. L'Ajuntament ha po-
sat en marxa aquesta setmana les 
obres d'arranjament i millora de la 
façana de l'Ateneu, que consistei-
xen en la retirada de l’aplacat de 
pedra, que estava molt deteriorat 
pels agents atmosfèrics i hi havia 
perill de despreniments. Se subs-
tituirà per un nou revestiment 
de façana ventilada executat amb 

plaques prefabricades de formigó, 
un material menys porós i més 
resistent a possibles danys i actes 
vandàlics. Les obres, que tenen un 
pressupost de 74.623 euros, estan 
executades per l'empresa Froya 
SL i es preveu que estiguin enlles-
tides en dos mesos. L'actuació es 
completarà  amb la neteja i millora 
de l’accessibilitat de l’entorn. 

SUCCESSOS
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Enginyeria especialitzada · Sistemes d’efi ciència energètica i energies renovables

Sant Oleguer, 17. Mollet. Tel. 935 445 480 · info@solaristas.es

Aerotèrmia
ACS (Aigua 
Calenta 
Sanitària)
Calefacció
Refrigeració

Solar tèrmica i Solar fotovoltaica 
AUTOCONSUM

Gestor de consums i Bateries de litiTerra radiant i emissors de fred i calor

Dissabte 6 d'octubre

A les 13.30 h: Resum informatiu de la setmana

Diumenge 7 d'octubre

A les 22 h: La Jornada de diumenge

Dilluns 8 d'octubre

A les 20.30 h: La Jornada, amb Albert Maspons 

i Alba Castilla

A les 21 h: Àmbit B30

Dimarts 9 d'octubre

A les 20 h: Parlem-ne, amb Susanna Aguilera

I a més VV Notícies cada dia a les 20 h, 22 h, 

00 h, 02 h, 04 h, 06.30 h, 9 h, 13.30 h i 15 h.

www.vallesvisio.cat

programació

LA LLAGOSTA
21/09 Manuela Herrezuelo Suárez 94 anys
MARTORELLES
25/09 Alfredo Cutillas Aparicio 94 anys
MOLLET
18/09 Juan Marín Ramírez 103 anys
18/09 Clemencia Domene García 85 anys
24/09 Antonia Leiva Rosas 102 anys
25/09 Piedrasanta Ruíz Sánchez 90 anys
26/09 Inés Torrecilla Orodea 96 anys
26/09 José Membrive Herrerias 73 anys
27/09 Manuela Pérez Aguilar 91 anys
29/09 Manuel Llorca Llorca 94 anys
30/09 Antonio Blánquez López 80 anys
PARETS
21/09 Ángela Martí Mompart 91 anys
26/09 Jaume Volart Clapé 60 anys
26/09 Rosa Torret Pascual 95 anys
             

Dades facilitades per la Funerària 
Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols

Defuncions

16/09  Martín Puga Barrios (Mollet)
17/09  Samuel Ruiz Díaz Benítez (Mollet)
19/09  Enzo Ramírez Cordón (Mollet)
22/09  Anais Punzano Sánchez (Parets)
22/09  Enzo Coronado Colareta (Palau-solità)

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

consentiment dels pares per ser publicats)

Naixements

MOLLET. La residència La Immacu-
lada celebra enguany el seu 40è 
aniversari; 40 anys de servei a la 
gent gran des d'un vessant cristià i 
molt vinculat a la parròquia de Sant 
Vicenç. De fet, el servei es va iniciar 
en un edifici parroquial de Mollet 
i va ser el 2001 quan es va traslla-
dar a les actuals instal·lacions del 
carrer Sant Jordi, on conviuen una 
quarantena de residents. Per com-
memorar l'efemèride, La Immacu-
lada celebrava el cap de setmana 
una missa en presència del bisbe 
de Terrassa, Josep Àngel Sáiz Me-
neses, i un dinar al centre, on tam-
bé es va projectar un vídeo sobre la 
tasca feta durant aquests anys.

La relació amb la parròquia 
Sant Vicenç és molt estreta. De fet, 
el patronat de la fundació que ges-
tiona la residència "està format 
per persones amb sensibilitat 
cristiana i vinculats a Mollet", 
diu Carme Molins, responsable de 
la residència. De fet, el president 
del patronat és el rector de Mollet. 

SERVEIS  LA RESIDÈNCIA DEL CARRER SANT JORDI COMPTA AMB UNA QUARANTENA D'USUARIS

La Immaculada celebra els 40 
anys d'atenció a la gent gran

la immaculada

DINAR DE GERMANOR El bisbe va participar en la commemoració dels 40 anys

A principis de desembre, s'edi-
tarà un llibret dels 40 anys amb 
ressenyes dels membres del pa-
tronat i de tots els expresidents 
des de Pere Bibó fins a David Aba-
días –actual president–, passant 
per Joaquim Brustenga, Joan Mi-
randa, Miquel Planas, Jesús Sanz i 
Joan Galtés. També es farà menció 
als difunts, entre els quals Llu-

ís Pou. El llibret inclourà, a més, 
articles de membres històrics del 
patronat com Josep Maria Pi, An-
dreu Piñero i Francisco Amaya.  

150 assistents al sopar solidari amb Cuba
L'11a edició del Sopar Solidari amb Cuba, que organitza Mollet amb Cuba, 
va aplegar dissabte al Mercat Vell unes 150 persones, que van tornar a 
reivindicar l'aixecament del bloqueig a l'illa caribenya i van donar suport 
al govern de Veneçuela. Els diners recaptats al sopar seran per al  
contingent Henry Reeve de les Brigades Mèdiques Cubanes.

mollet amb cuba

SALUT

EXPOSICIONS

Jornada de lactància 
a l'Hospital de Mollet

Mostres en femení 
al Joana Barcala

L’Àrea Maternoinfantil de l’Hos-
pital organitza aquest divendres 
al matí la jornada anual de lac-
tància materna per promoure 
l’alletament matern i compartir 
experiències entre professionals 
i mares i pares. Hi haurà xerra-
des i l'entrega del premi del con-
curs de fotos sobre lactància.

Aquest divendres (19 h), el CIRD 
Joana Barcala de Mollet inaugu-
ra dues exposicions: Ikigai, de 
Conxi Rosique i la biografia de 
la infermera marroquina de-
fensora dels drets de les dones 
Aicha Ech-Channa, fundadora i 
presidenta de l’Associació Soli-
daritat Femenina.
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pep benach

BENACH Candidat de Fem Montmeló

MONTMELÓ. Fem Montmeló va 
presentar divendres passat a la 
sala de la Concòrdia el seu primer 
cap de llista de la història, Pep Be-
nach. El candidat a les municipals 
del 2019 va sortir, juntament amb 
altres companys, del grup promo-
tor que va començar a treballar en 
Fem Montmeló fa uns dos anys.

El partit pretén "aportar alguna 
cosa diferent i estar en el meo-
llo", diu Benach, qui també explica 
que "no hi ha unes línies marca-
des del programa electoral, sinó 
que el farà la gent del poble". 
Per fer-lo, es treballarà a partir de 
"petites microassemblees". Fem 
Montmeló es presenta com una 
"formació assembleària oberta 
a tot el poble" i on "tothom té 
veu", tot i que només votaran els 
afiliats en les diferents assemblees 
que s'hi convoquin.

El cap de llista recorda que "fa 
més de 30 anys que és a la vida 
pública de Montmeló, amb en-
titats i associacions diverses". 
"L'experiència a Montmeló la 
tinc", afirma. I tampoc no serà la 

POLÍTICA  VA SER PRESENTAT OFICIALMENT DIVENDRES PASSAT

Pep Benach, cap de llista 
de Fem Montmeló

seva primera incursió en la polí-
tica municipal, ja que el 2015 va 
ser el número 8 de la llista del PSC 
com a independent. "Hi havia un 
projecte molt local que em va 
fer participar", diu, però hi va ha-
ver "decisions de partit" amb les 
quals discrepava. Principalment, 
en referència al posicionament 
del consistori amb l'1 d'octubre.

Més enllà d'això, Fem Montme-
ló es presenta com una aposta per 
"gestionar el poble diferent de 
com fins ara s'ha portat". i S.C.

MONTORNÈS. La comissió de pen-
sionistes de Montornès donarà 
suport als veïns de Montornès 
Nord que en unes setmanes es 
quedaran sense cap oficina bancà-
ria al barri. Dilluns desplaçaran la 
concentració que normalment fan 
davant l'Ajuntament a Montor-
nès Nord. Tot arriba després que 
responsables del BBVA i repre-
sentants dels veïns de Montornès 
Nord es reunissin per tractar so-

bre el tancament de l'única ofici-
na bancària al barri. Els veïns van 
lliurar les signatures recollides 
per mirar d'evitar el tancament 
de la sucursal, mentre que els 
responsables de l'entitat van re-
fermar-se en la decisió de tancar 
l'oficina abans de final d'any.

Per altra banda, els pensionistes 
van reprendre dilluns les concen-
tracions davant l'Ajuntament per 
reclamar unes pensions dignes, 

MOBILITZACIÓ  EL COL·LECTIU REPRÈN LES CONCENTRACIONS QUE ES FARAN CADA DILLUNS

Els pensionistes s'oposen 
al tancament del BBVA

després d'unes setmanes d'atura-
da. Les concentracions es tornen a 
fer després que s'anunciés que el 
Pacte de Toledo havia arribat a un 
acord per actualitzar les pensions 
amb l'"IPC real", és a dir, que les 
prestacions es tornin a indexar a 
la inflació per assegurar el poder 
adquisitiu de tots els beneficiaris. 
El portaveu del col·lectiu a Mon-
tornès, José Bizarro, però, es mos-
tra escèptic: "no estem disposats 
a afluixar fins que no es faci un 
decret llei que reguli l'incre-
ment de les pensions i que no 
sigui un tema que respongui al 
caprici del govern de torn". 

MONTORNÈS. La regidoria de Joven-
tut de Montornès presenta aquest 
divendres (19 h), al Passatge de 
La Bòbila –pista de petanca de la 
plaça de Pau Picasso–, els pressu-
postos participatius joves. Amb el 
nom de Kosmos i sota el lema Ara, 
tu tens el poder!, el projecte des-
tina una partida de 20.000 euros 
perquè els joves montornesencs i 
les persones vinculades a entitats 
del municipi d'entre 12 i 30 anys 
puguin triar activitats.

El primer pas és proposar les 
activitats per dur a terme du-
rant el 2019 –una per persona–. 
Pel que fa als adolescents de 12 
a 16 anys, el cost màxim de cada 
proposta ha de ser de 2.500 € i 
es desenvoluparan els projec-
tes més votats, sense superar els 
8.000 euros. Quant a l'altra fran-
ja d'edat, de 17 a 30 anys, el cost 
màxim de cada proposta pot ser 
de 3.000 euros i la suma de tots 
els projectes seleccionats no pot 

superar els 12.000 euros. El dar-
rer dia de presentació de les pro-
postes és el 5 de novembre i es 
pot participar enviant la butlleta 
a kosmos@montornes.cat, o lliu-
rant-la a l’Ajuntament o a l'Espai 
Jove Satèl·lit. Les butlletes es tro-
baran en aquests equipaments i al 
web kosmos.montornes.cat.

El 18 de novembre (18 h) serà 
el dia de les votacions, al Sorralet. 
Només podran votar els assis-
tents a l'assemblea jove i els au-
tors de les propostes triades hau-
ran de liderar i governar la seva 
aplicació, amb la col·laboració del 
departament.

Presentació festiva
La presentació anirà acompanya-
da d'una gran festa amb pícnic, 
grafits, música amb DJ Paquirrín i 
un espectacle final a càrrec de Re-
voluclown. També es projectaran 
uns vídeos en què han participat un 
centenar de joves del municipi. 

PARTICIPACIÓ  ES FA SOTA EL LEMA 'ARA, TU TENS EL PODER!'

20.000 euros perquè els 
joves destinin a activitats

MONTORNÈS. La Junta de Govern 
Local de Montornès ha aprovat 
una línia d'ajuts amb un total de 
6.000 euros que es destinaran a 
entitats i associacions sense ànim 
de lucre de Montornès que hagin 
fet projectes a favor de la igualtat 
de gènere. És la primera vegada 
que es convoquen aquestes sub-
vencions a les quals es podran pre-
sentar sol·licituds fins al 15 d'oc-
tubre a l'OAC o telemàticament a 
través de la Seu Electrònica. Els 
projectes a subvencionar han de 
ser coherents amb les línies del Pla 
d'Igualtat de gènere del municipi 
que inclouen aspectes com la llui-
ta contra les violències masclistes, 
la promoció equitativa de tasques 
i treballs, la coeducació, el foment 
de la pràctica de l'esport femení i 
de la salut de les dones, i la sensi-
bilització en matèria LGTBI. 

SUBVENCIONS

Montornès dóna
ajuts per treballar 
per la igualtat 
de gènere
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UN ANY DE L'1-O  ENTITATS I PARTITS SOBIRANISTES COMMEMORAVEN L'ANIVERSARI AMB DIVERSES ACTIVITATS REIVINDICATIVES AL CARRER

Reivindicació i 
emoció per recordar 
l'aniversari de l'1-O
MOLLET / BAIX VALLÈS. La com-
memoració del primer aniversa-
ri de l'1-O va tornar a portar als 
carrers del Baix Vallès l'esperit 
del referèndum amb nombrosos 
actes en record d'aquella jorna-
da. L'emoció i la reivindicació van 
ser els trets comuns de molts dels 
actes organitzats i que es van suc-
ceir durant tot el cap de setmana. 
A Mollet, disssabte, la plataforma 
1-O convocava els participants 
del referèndum d'ara fa un any a 
concentrar-se als centres electo-
rals de l’1-O per col·locar una pla-
ca simbòlica a les portes de cada 
centre. Així es va fer, entre altres 
llocs, al Casal Cultural de Mollet, 
on desenes de persones es van 
aplegar i van recordar emocio-

nats anècdotes i vivències d'aque-
lla jornada com la nit passada per 
defensar l'obertura dels col·legis 
electorals o moments simbòlics 
com l'entrada de les urnes. Du-
rant el dissabte es va continuar 
amb actes com la lectura d'un ma-
nifest, un dinar popular, un recital 
poètic i la projecció del documen-
tal Octubre. El referèndum que va 
canviar un poble de la molletana 
Mariona Rabasa, produït per Ara 
Mollet ERC i que recull el testimo-
ni d'aquelles jornades històriques 
a Mollet.

Acció dels CDR
Dilluns, en coincidència amb l'1 
d'octubre, els actes van continuar. 
Al migdia, més d'un centenar de 

marc garcia

RECORD  Una placa rememora que el Casal va ser col·legi electoral l'1-O de 2017

persones es concentrava davant 
l'Ajuntament amb proclames a fa-
vor de la república catalana i per 
la llibertat dels presos polítics. Al 
matí, els comitès de defensa de la 
república (CDR) del territori talla-
ven l'accés al Centre Internacio-

nal de Mercaderies (CIM Vallès), a 
Santa Perpètua de la Mogoda. S'hi 
van concentrar més de 300 perso-
nes des de les 9.30 h.

Els CDR recordaven que fa un 
any "el poble va defensar les 
urnes" i ara "el poble defensa el 

seu mandat". Per fer-ho, van blo-
quejar el moviment de camions a 
l’accés sud i un altre grup va tallar 
també l’accés nord. Els manifes-
tants van fer una barrera de neu-
màtics i oli per impedir el pas dels 
vehicles. 

MONTORNÈS. Set urnes del refe-
rèndum de l'1-O van presidir l'acte 
de commemoració a Montornès, 
organitzat per l'ANC. Unes 150 
persones van assistir a la convo-
catòria que es va fer diumenge 
al vespre davant l'institut Vinyes 
Velles, que va ser la seu electoral 
del referèndum ara fa un any. "Va 
ser un acte molt bonic i emotiu”, 

explica el responsable de l'ANC de 
Montornès, Ricard Gil. Durant la 
commemoració es va projectar un 
vídeo amb els records no només de 
l'1-O, si no també de les jornades 
prèvies amb els preparatius de la 
consulta, la Diada reinvindicativa 
amb el govern municipal, la cam-
panya del sí, i despres l’aturada de 
país del 3 d’octubre. També es va 

ACTE COMMEMORATIU A L'INSTITUT VINEYS VELLES, SEU ELECTORAL DEL REFERÈNDUM

L'ANC Montornès reclama 
unitat del sobiranisme 
per traçar un pla d'acció 

llegir un manifest reivindicatiu per 
part de quatre veïnes i veïns vo-
luntarisi l'acte es va tancar amb un 
sopar de germanor.

Un any després del referèndum, 
el sentiment de l’ANC de Montor-
nès és "de convicció en persis-
tir per exigir que s’implementi 
el mandat de l’1-O", diu Ricard 
Gil, qui afegeix que "estem en un 
moment de desorientació del 
moviment que requereix unitat 
de tot el sobiranime, societat 
civil, entitats, partits i instituci-
ons, per traçar un pla estratègic 
d’acció pels propers mesos, que 
ara no tenim".  l.o.

marc barrio

SIMBÒLIC  Les set urnes il·luminades van presidir l'acte

MOLLET / SANT FOST. El fotògraf 
santfostenc Víctor León, inaugu-
rava dimecres al bar Analògic la 
mostra Vam votar, una selecció 
d'una trentena d'imatges capta-
des a través de la seva càmera a 
poblacions com Sant Fost, Marto-
relles, Santa Maria, Parets o Mo-
llet, durant la cobertura de l'1-O 
per al diari Som. Les imatges esta-
ran exposades a l'Analògic durant 
tot el mes d'octubre.

PARETS. La secció local del PSC 
ha presentat una moció per con-
demnar “tot tipus de violència”, 
després de les situacions viscudes 
dilluns arran del primer aniversari 
de l’1-O. En el text, els socialistes 
demanen un "exercici de respon-
sabilitat a totes les forces polí-
tiques del nostre Ajuntament".  
En aquest sentit, el PSC demana als 
grups del consistori que "donem 
exemple i siguem els primers a 
no atiar ni crispar més l’ambient 

amb un tema que no ens toca a 
nosaltres, perquè no en tenim 
les competències, donar la so-
lució, més enllà de les opinions, 
legítimes i respectables, que to-
tes i tots tenim a títol personal 
i com a partits". El grup demana 
"consens" per condemnar de "ma-
nera unànime qualsevol tipus de 
violència" i "intentar començar 
a posar fi a l’onada de crispació 
que estem vivint, especialment, 
des de fa un any". 

Víctor León exposa 
imatges de l'1-O 
al Baix Vallès

Moció del PSC de Parets 
per condemnar la violència
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PARETS. Fa un any, l’1 d’octubre 
de 2017, Roger Español va rebre 
l’impacte d’una bala de goma que 
li va fer perdre un ull. Pocs dies 
abans, Jordi Pesarrodona es va fo-
tografiar al costat d’un agent de la 
Guàrdia Civil portant posat un nas 
de pallasso, fet pel qual la fiscalia 
general de l’Estat li demanava 14 
anys de presó. Divendres passat 
tots dos van ser a la sala Coope-
rativa de Parets per recordar la 
seva experiència durant aquelles 
jornades.

El CDR de Parets i entitats i par-
tits sobiranistes van organitzar 
divendres un sopar-xerrada per 
commemorar el primer aniversa-
ri de l’1-O. La sala de la Coopera-
tiva es va omplir amb més de 200 
persones que van anar a escoltar 

els testimonis de Pesarrodona i 
Español. Va començar Pesarrodo-
na, regidor d'ERC de Sant Joan de 
Vilatorrada i tristament mediàtic 
per un simple nas de pallasso. Ara 
fa un any va tenir la pensada de 
fotografiar-se amb ell al costat 
d’un guàrdia civil. La pensada li 
va costar una acusació d’un total 
de 14 anys sumant diversos pre-
sumptes delictes, com incitació 
a l’odi o provocació de tumults. 
L’Audiència de Barcelona acaba 
d’arxivar els que en sumen 13, 
però encara li queda en curs ju-
dicial un any que li demanen per 
desobediència greu a l’autoritat. 
Que rima amb “barbaritat”, com 
definia ell mateix. “Ara tinc clar 
que tot ha estat un acte de ven-
jança contra una imatge que 

UN ANY DE L'1-O  LA SALA COOPERATIVA ACOLLIA UNA XERRADA AMB ESPAÑOL, QUI VA PERDRE UN ULL EN LES CÀRREGUES POLICIALS DE FA UN ANY 

Roger Español: "L'1-O no venien 
a retirar les urnes, venien a fer mal"

els va fer molt mal: la d’una 
persona normal amb un nas de 
pallasso, que és símbol univer-
sal de pau, al costat d’un agent 
preparat per carregar”, recor-
da. Per això afirma que ha estat 
molt important “sentir l’escalf 

de la gent, del poble. Veure que 
no estava sol. Els primers me-
sos estàs molt trasbalsat, i ha-
ver-ho portat en solitari hauria 
estat terrorífic”.

Pitjor part va rebre Roger Es-
pañol, qui també s’ha convertit en 

algú malauradament mediàtic per 
la pèrdua de la visió d’un ull fruit 
d’un dels projectils de goma que 
es van disparar. “El meu 1-O va 
durar molt poc”, ironitza. “A les 
10.30 h ja estava camí d’urgèn-
cies. L’ús d’escopetes de bales 
de goma està prohibit a Catalu-
nya, pels Mossos, des de 2014, 
des del cas d’Ester Quintana. 
Però la Guàrdia Civil va comen-
çar a disparar-les, i apuntaven 
de cintura cap amunt”, assegura.

Per això, Español està convençut 
que va ser una intervenció preme-
ditada: “Si el que venien a fer era 
requisar les urnes per impedir 
la votació, això ja ho havien fet. 
Va ser quan ja s’havien endut to-
tes les urnes que van començar 
les càrregues. Tenien el camí 
lliure per retirar-se i marxar, 
però continuaven carregant, 
insultant i disparant. És això el 
que van venir a fer. No venien a 
retirar urnes: venien a fer mal”.

Per això, abans de començar 
amb el sopar groc que va seguir 
a la xerrada, va voler deixar clar 
perquè eren allà, a Parets, parlant 
de l’1-O: “Perquè passi el que 
passi a partir d’ara, mai no po-
drem oblidar el que va passar 
aquell dia”.  jaume ribell

En el col·loqui també va participar-hi Jordi 
Pesarrodona, imputat per posar-se un nas de 
pallasso i estar-se al costat d'un guàrdia civil

j.r.

PONENTS  Español i Pesarrodona durant el col·loqui a Parets
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Especialistes en accidents de trànsit
Dret hipotecari i cessions de crèdit 
Divorcis - Desnonaments 
Llei 2ª oportunitat - Pensions d’invalidesa

Av. Burgos, 29 1ª planta 
Mollet  del Vallès

Tel. 93 570 73 09 
www.bufetespanol.com

BUFET ESPAÑOL MOREDA
ADVOCATS

è

ECONOMIA
Xerrada sobre mútues i autònomsLes botigues surten al carrer en un nou Fira Estoc
Dilluns (15.30 h), al Centre Cívic La Marineta,
l'Agrupació d'Autònoms Dones i Homes 
Emprenedors de Catalunya s. XXI (ADHEC) 
organitza una xerrada sobre els beneficis que 
tenen els autònoms amb mútues obligatòries.

Per tal de dinamitzar i potenciar el comerç de la ciutat, l'ADHEC i  
l'Ajuntament de Mollet organitzen aquest dissabte, de 10 a 20 h, una
nova edició de Fira Estoc als carrers Barcelona i Catalunya i les rambles 
Fiveller i Balmes. Entre altres activitats hi haurà un tall de cabells
solidari i una botifarrada popular a favor de Mollet contra el càncer.

BAIX VALLÈS. Montornès del Vallès 
és un dels municipis baixvallesans 
que més ha reduït el seu deute els 
últims deu anys. Concretament, se-
gons publica el diari econòmic Ex-
pansión amb dades de 2017, el mu-
nicipi va tancar l'any passat amb 
un deute de 6.251.000 €, o el que 
és el mateix, 385 € per habitant. 
Aquesta xifra contrasta amb els 
734 € per capita que devia el mu-
nicipi a finals de 2011, gairebé el 

DADES  EL MUNICIPI PASSA D'UN ENDEUTAMENT DE 734 EUROS PER CAPITA EL 2011 A 385 A FINALS DE L'ANY PASSAT

doble. Un altre municipi que també 
ha reduït notablement el deute ha 
estat Parets, que el 2009 tenia un 
deute de 731 € per habitant i l’any 
passat era de 280 € per capita. 

Mollet, per la seva banda, és el 
cinquè municipi de la província de 
Barcelona de més de 40.000 habi-
tants amb el deute per capita més 
elevat. La ciutat devia l'any passat 
38.143.000 €, que equival a 746 € 
per habitant. Amb tot, aquest deute 

s’ha anat reduint progressivament 
els últims cinc anys, dels 880 € per 
habitant que el municipi devia el 
2013 als 746 actuals, i sempre per 
darrere de Vilanova i la Geltrú, Ma-
taró, Manresa i Sant Cugat.

Pel que fa a la resta de municipis 
del Baix Vallès, Martorelles, Sant 
Fost i Montmeló també presenten 
deutes superiors als 600 € per ha-
bitant. L’endeutament actual de 
Martorelles, per exemple, se situa 
en 3.236.000 €, que equival a 682 
€ per habitant. Aquesta és la xifra 
de deute del municipi més eleva-
da dels últims deu anys i, de fet, és 
l’únic municipi del Baix Vallès que 
l’últim any ha incrementat el deu-
te en comptes de reduir-lo.

Sant Fost, en canvi, tot i tenir 
un deute per capita semblant, de 
653 € per habitant –5.656.000 € 

totals–, destaca per haver reduït 
els últims anys aquestes xifres. El 
2013, per exemple, el municipi de-
via 1.228 € per habitant –el més 
elevat del Baix Vallès–, i durant 
tres anys consecutius va estar per 
sobre dels 1.000 €. I Montmeló, 
amb un deute de 624 € per capita, 
ha reduït lleugerament el deute 
respecte a fa tres i quatre anys, 
quan superava els 800 € per habi-
tant. La Llagosta, per la seva ban-
da, registra un dels deutes més 
baixos, de 240 € per habitant, i els 
darrers tres anys ha mantingut un 
nivell força estable després d’uns 
màxims de 470 € els anys 2010 i 
2011. Finalment, Santa Maria de 
Martorelles és el poble més sane-
jat del Baix Vallès, ja que no regis-
tra cap mena de deute des de fa 
quatre anys. i

Productos Bufalo 
SA 'accelera
el creixement'
MOLLET. L’empresa Productos Bu-
falo SA, amb seu a Can Magarola i 
dedicada a la fabricació de sabons 
de tocador i altres productes de 
perfumeria i cosmètica, és l’única 
firma baixvallesana que participa 
enguany en el programa Accelera 
el creixement, organitzat per Pi-
mec i la Diputació amb l’objectiu 
d'impulsar-ne el desenvolupa-
ment. En aquesta edició són set 
les pimes de la comarca que par-
ticipen en el programa. En tota la 
demarcació de Barcelona són 50 
les empreses participants, i el pro-
jecte compta també amb el suport 
de 32 ens locals des de les seves 
unitats d’atenció a les empreses.

EMPRESES

Excursió i tast
de vins a Can Roda
SANTA MARIA. En el marc de les 
activitats que periòdicament or-
ganitza la DO Alella per promo-
cionar els seus productes, aquest 
dissabte tindrà lloc al Celler de 
Can Roda una excursió de 4 h per 
la zona est de la Serralada Litoral 
i la Vall de Rials per conèixer tot 
allò que alimenta el vi de la DO 
Alella. Després de l’excursió, que 
arrencarà a Can Roda a les 9 h, es 
farà una visita al celler i un tast 
de dos vins produïts a les vinyes 
baixvallesanes. El preu de l'activi-
tat és de 25 euros per als adults.

Montornès rebaixa el seu deute 
a la meitat en només cinc anys

MOLLET
51.128 habitants

PARETS
18.970 habitants

MONTORNÈS
16.240 habitants

LA LLAGOSTA
13.343 habitants

MONTMELÓ
8.748 habitants

SANT FOST
8.664 habitants

SANTA MARIA
858 habitants

MARTORELLES
4.742 habitants
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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

Guia

MÈDICA i
ESTÈTICA

El local nocturn Bubu's de Mollet –ronda de 
Can Fàbregas– celebra el seu vintè aniver-
sari aquest cap de setmana, tant divendres 
com dissabte. I ho fa amb una programació 
d'infart no apta per a cardíacs. Divendres 
engegarà a les 22 h amb el sopar Afterwork 
VIP, amb montaditos prèmium, sushi i pas-
tís –reserves al whatsapp al 651 861 985–. 
La nit inclourà regals i sorpreses de la mar-
ca de ginebra Puerto de Indias, hi haurà fo-
tos de les dues dècades de Bubu's i una pro-
moció especial de llançament de Curves, el 

nou gimnàs per a dones a Mollet. Dissabte 
començarà la festa a les 0 h i hi haurà un 
xou eròtic d'una de les grans estrelles del 
porno, Sophie Evans, i regals de la marca 
Schweppes Premium Mixer.

A més de les festes nocturnes, Bubu's 
també celebrarà dissabte els seus 20 anys 
amb un torneig de pàdel a Can Prat. A la 
nit es lliuraran al local de Can Fàbregas els 
premis als campions de cada categoria, i se 
sortejarà una desena de productes, entre 
les quals destaca una pala Adidas.

BUBU'S MOLLET
Ronda de Can Fàbregas, 2-6, local 1, 08100 Mollet del Vallès

Tel. 935 93 29 09

Festa grossa pels 20 anys de Bubu's
Se celebrarà amb dues nits de festa i un campionat de pàdel

L’any 2008 neix a Mollet la firma Neteja Ac-
tiva, per impuls de la Núria i la Marta. Des 
d’un inici van centrar la seva activitat en la 
neteja de cases i pisos de particulars, però 
de mica en mica han ampliat el servei a 
comunitats de veïns i empreses, principal-
ment del Vallès Oriental i l’Occidental i el 
Barcelonès, bé sigui amb tasques de neteja 
puntuals, o bé amb manteniments periò-
dics. A més, han desenvolupat una línia de 
productes de neteja i una d’ambientadors 
inspirats en l’alta perfumeria, que perme-

ten dotar una empresa o espai d’una aroma 
característica; productes que distribueixen 
arreu de la península. Entre els seus clients 
es compten firmes del sector joier, moda, 
mobles i escoles bressol, entre d'altres. Ne-
teja Activa va celebrar l’efemèride amb un 
sopar al què va assistir bona part del seu 
personal, que majoritàriament treballa 
a l’empresa des de fa molts anys. Aquest 
equip experimentat, resolutiu i amb capaci-
tat per respondre àgilment a la petició d’un
pressupost, són garantia de bons resultats.

NETEJA ACTIVA
Carrer de Bartomeu Robert 48, 08100 Mollet del Vallès

Tel. 691 58 62 40

Neteja Activa celebra 10 anys
L’empresa s’adreça a particulars, comunitats i empreses

L'APARADOR
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Classificats PER ANUNCIAR-TE EN AQUESTA SECCIÓ: PUBLICITAT@DIARISOM.CAT

PISO EN MOLLET. 
ZONA COL·LEGIS 
NOUS. Con par-
quing. 1 hab., baño 
completo, amplio 
salón, cocina in-
dependiente. Vent. 
aluminio, suelos de 
gres, calefacción, 
aire acondicionado. 
CEE: G. Ref. JV13670. 
Precio: 149.000 eu-
ros. T. 93 579 33 33.

CASA-CHALET EN 
SANTA MARIA DE 
M A R T O R E L L E S . 
Consta de 2 plantas 
más garaje. 3 hab., 
2 baños, buhardi-
lla, salón con chim., 
cocina con salida a 
terraza, solárium. 
CEE: G. Ref. JV13637. 
Precio: 355.000 eu-
ros. Tel. 93 572 30 73.

CASA EN LLIÇÀ 
D'AMUNT. CAN 

SALGOT. Casa a 3 
vientos de 83 m2 
sobre parcela de 
329 m2, 2 hab., 
garaje, calefac. de 
gas, vent. PVC osci-
lo-batientes, tras-
tero, terraza. CEE: E. 
Ref. JV 13459. Precio: 
185.000 euros. Tel. 
93 579 33 33.

CASA EN SANT FOST 
RESIDENCIAL. A 4 
vientos, 3 baños, 
cocina office con 
chim., salón-co-
medor con terraza, 
buhard., solárium, 
garaje con sala 
polivalente. CEE: D. 
Ref: JV 13530. Pre-
cio: 365.000 euros. 

Tel. 93 568 35 45.

CASA EN MARTO-
RELLES CENTRO. 2 
plantas + garaje. 4 
hab., 2 baños, coci-
na office, salón con 
chimenea, cocina 
de verano, solarium, 
jardín. Certificación 
energética: E. Ref: 
JV13682. Precio: 
289.000 euros. Tel. 

93 579 33 33.

PISO EN MOLLET. 
COL·LEGIS NOUS. 
Piso reformado de 
96 m2, 3 hab., baño, 
comedor con sali-
da a balcón, cocina 
reformada, suelos 
de parquet y gres, 
puertas de roble, 
ventanas de alu-
minio. CEE: G. Ref: 
JV13702. Precio: 
165.890 euros. Tel. 
93 579 33 33.

EXCLUSIVA CASA EN 
MOLLET CENTRO. 
2 plantas + garaje, 
4 hab. (1 suitte), 4 
baños, buhardi-

lla, amplio jardín, 
terraza. Acabados 
de calidad. CEE: E. 
Precio: 650.000 eu-
ros. Ref. JV13675. Tel. 
93 579 33 33. 

ÁTICO EN MOLLET. 
EST. NORD. Ref. 
JV13645. Asc. 2 hab., 
baño, salón con sa-
lida a terraza de 20 
m2. Carp. alum. CEE: 
E. PVP: 145.000 eu-
ros. 93 579 33 33.

PARETS. CAL JAR-
DINER. Casa ado-
sada amb 100 m2 
de jardí. Certificat 
energètic: E. Preu: 
295.000 euros. Tel. 

667 312 216.

PISO REFORMADO 
EN MOLLET. CEN-
TRO. Con ascensor. 
3 hab., baño com-
pleto, salón con 
balcón. Suelo gres, 
vent. alum., puer-
tas de roble. CEE: 
E. Precio: 169.000 
euros. Ref. JV13669. 
Tel. 93 579 33 33. 

BUSCO PISITO ECO-
NÓMICO O CASA 
ANTIGUA EN MO-
LLET O ALREDEDO-
RES. Por 250-300 
€/mes. Tel. 606 232 
980. Kelly.

ME OFREZCO PARA 
TRABAJAR los lunes, 
miercoles, viernes y 
sábados hasta me-
diodía para limpi-
eza de despachos 
o cuidar personas 
mayores. Teléfono 
de contacto: 688 48 
51 99. Melania.

FIAT 500 1.3, 70 CV, 
Preu: 7.800 euros. 
Tel. 630 06 59 90.

OPEL ZAFIRA 2.0 
TDI ELEGANCE. 110 
CV. Año 2000. Pre-
cio: 2.200 euros. Tel. 
630 06 59 90.

CITROËN C3 1.4 

HDI. 70 CV, Furio. 
Año 2006. 121.277 
km. PVP: 3.400 eu-
ros. T. 93 593 26 44.

MINI ONE 1.6D. 90 
CV, any 2013, 95.669 
km. Preu: 11.500 eu-
ros. T. 630 06 59 90.

FIAT 500 LOUNGE 
1.2, 70 CV, any 2014. 
PVP: 8.100 euros. T. 

93 593 26 44.

BRASILEÑA. NO-
VEDAD EN MO-
LLET. Hola cariño, 
soy Camila, estoy 
por primera vez en 
tu ciudad, soy una 
brasileña cachonda 
y besucona. Me en-
canta la fiesta. Llá-
mame: 688 27 96 58.

IMMOBILIÀRIA

FEINA MOTOR

COMPRA

DEMANDES

SE PRECISA 

OFICIAL/A 
PELUQUERIA

Para media jornada en Can Borrell. 
Mollet. Interesados/das llamar al:

638 621 084

BRUNA. 
Ven a disfrutar de un rico francés 
natural. A 4 patitas. Dispuesta a 

complacer tus fantasias. Besitos. 
De lunes a sábado 

de las 10.30 h a 20 h. 

631  981 531

LLOGUER

RELAX

CHICA PARTICULAR 
Y FIESTERA

Me llamo Susi. Madurita, 50 años, gordita 
y cariñosa. 150 de pecho natural, soy 

guapa, me gustan los besos con lengua, 
francés natural y hago todo tipo de 
servicios. Llámame 698 233 361

CERTIFICADOS MÉDICOS PARA RENOVACIÓN Y OBTENCIÓN DE CARNÉ DE CONDUCIR 
· PERMISOS DE ARMAS · TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS · 

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

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

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

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

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

NUESTROS SERVICIOS

TODA LA INFORMACIÓN EN WWW.CERMSA.COM

NUESTROS CENTROS

PARKING
GRATUITO

30 MIN
PZA. PAU CASALS

(Frente
Ayuntamiento)

PRECIO ESPECIAL
EMPRESAS Y GRUPOS

45€
Información al
639 857 650
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OPINIÓ

Promou:

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

SOMCONTRAPUNT SCCL 
forma part del grup 
empresarial cooperatiu:

Rambla Pompeu Fabra, 32 
08100 Mollet del Vallès · T- 93 570 52 59
redaccio@diarisom.cat
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La Fundació Alb-Bosc de Mollet ha anunciat la imminent construcció d'un nou 
edifici amb pisos tutelats destinat a persones amb discapacitat intel·lectual. 
Seran 24 noves places que se sumaran a la vintena que ja funcionen al carrer 
Ferrocarril i que també gestiona aquesta fundació, formada per familiars  
d'usuaris del Taller Alborada i el centre ocupacional del Bosc, que fa uns anys 
van decidir unir esforços –i patrimoni– per possibilitar que aquestes persones 
amb discapacitat psíquica tinguessin l'oportunitat de viure fora del domicili 
familiar. Les llars tutelars obren la porta perquè aquests usuaris, amb suport 
de monitoratge i atenció personalitzada, puguin desenvolupar-se com a  
persones adultes i aconsegueixin una millor qualitat de vida i d'autonomia  
personal. Una opció, però, que comporta un cost molt elevat per a les famílies, 
ja que una plaça supera els 2.000 euros mensuals. Per aquest motiu, la  
implicació de les administracions públiques és imprescindible. En aquest 
sentit, l'Ajuntament de Mollet ha cedit un terreny municipal perquè la  
fundació faci la construcció. Ara caldrà que el Govern català concerti 
les places, un tràmit en què fundació i govern local hauran d'anar de bracet.

SUPORT A LA FUNDACIÓ ALB-BOSC
Editorial

Els nostres dirigents no ens 
poden prometre ítaques 'low cost'

i a curt termini perquè això és 
enganyar-nos, i fa més d'un any 

que ens confonen en aquest sentit

o volia escriure sobre fets con-
crets de la terrenalitat. Tanma-
teix, la clausura violenta de la 
commemoració del joiós 1-O del 

17, m’ha fet canviar de parer. Escric aquestes 
ratlles impactat i trist per les imatges dels 
aldarulls davant el Parlament i la Jefatura 
Superior de Policia. Una minoria, cert. Però 
hi són, i emporquen el nostre impol·lut camí 
vers les llibertats. Quin objectiu té sobre-
passar les tanques de seguretat establertes 
per protegir uns espais i unes persones? No 
qualsevol espai: la seu del poder del poble i 
la seu principal d’un cos de seguretat espa-
nyol. I un cop a dins, què? Doncs, més val no 
pensar-ho. Els Mossos van fer la seva feina: 
defensar aquells espais i aquelles persones. 
Com ho van fer el dissabte intentant impe-
dir una batalla campal entre uns i altres. Són 
els mateixos Mossos que vam enaltir arran 
de l’1-O i dels atacs terroristes a Barcelona 
i Cambrils. No ho oblidem. Vetllen pels drets 
i les llibertats de tothom i, a vegades, s’equi-
voquen –com tu i com jo.

Sempre hi ha hagut persones amb ga-
nes de gresca, individus que, moguts per 
frustració i ràbia o, potser impel·lits per 
conceptes virils de la força (en el fons són 
mascles fent masclisme: «Virilidad y vio-
lencia», a Pierre Bourdieu, La dominación 

N
VIOLÈNCIA

Humanitòleg
ORIOL FORTPer compartir

masculina), es llencen a l’enfrontament 
persuadits de la legitimitat de la seva for-
ça. Quasi obligats per un imperatiu moral, 
deuen creure. Ai las! Quan es tenen més de 
dos milions de persones defensant pacífi-
cament uns drets, destorben fins traeixen 
aquells que usen la violència. 

Ara bé, els nostres dirigents no ens 
poden prometre ítaques low cost i a curt 
termini perquè això és enganyar-nos, i ja 
fa més d’un any que, en aquest sentit, ens 
confonen. Després ve el desencís, o la ira. 
Les plenes llibertats de Catalunya –les que 
Catalunya lliurement decideixi– ni són 

barates ni seran demà. I això els dirigents 
assenyats ho saben de sobres. Prou, si us 
plau. Costarà molt, tardarà molt, necessi-
tem moltes més persones, més transversa-
litat, més capacitat de convicció –aquí i a 
fora– i, sobretot, obrir un camí no només 
de nació lliure sinó, sobretot, de país just, 
solidari, plural i culte. Serenament. 

I els presos i exiliats, a casa!

Bústia

Era l'hora de ser valent
La junta de portaveus de Parets va decidir 
a qui es concedeix enguany la Medalla de la 
Vila. A iniciativa del PDeCAT i amb el suport 
de la resta de l’oposició, afegint-hi les més de 
200 instàncies presentades a nivell popular, 
entitats, CDR, etc. demanàvem de manera 
unànime que enguany havia de ser per a 
l'honorable conseller Jordi Turull Negre. No 
puc imaginar ningú més a Parets que com-
pleixi tant els requisits com en Jordi: ha por-
tat el nom de Parets arreu, ha servit sempre 
de manera desinteressada a tots els veïns 
que li han demanat, a tots, sí, Francesc, a tu 
també, perquè tots els alcaldes i exalcaldes 
de Parets quan han necessitat un cop de mà, 
una gestió, un consell, a la Generalitat, tots 
heu anat a trucar a la porta d’en Jordi, tots.

I ara és ell qui ens necessita, tothom sap 
que està passant per un moment molt dur, 
segurament el pitjor de la seva vida, i vos-
altres heu preferit mirar cap a una altra 

empre he defensat que les insti-
tucions, les administracions i el 
bé comú i general estan per sobre 
dels tacticismes polítics. Per això 

vull agrair públicament el treball conjunt, la 
bona predisposició, la col·laboració i com-
prensió de la Generalitat a l'hora de preservar 
la masia de Can Volart, el nostre patrimoni. 

També a les veïnes i veïns que remaven en 
la mateixa direcció que totes i tots per conser-
var-la, i a totes les forces de l'Ajuntament de 
Parets. Totes i tots hem sumat pel nostre po-
ble i totes i tots sortim guanyant amb aquest 
treball conjunt i objectiu comú. Han estat tro-
bades que han culminat en la millor solució. I 
això és fer poble i política. Intentar sumar, com 
més millor, en benefici de tothom, més enllà 

Pensant en Parets
de les diferents ideologies polítiques.

Com a alcalde tinc la mà estesa als governs 
català i espanyol, i a totes les forces políti-
ques del consistori, per seguir sumant per 
Parets, amb idees i sinergies com aquesta. 
Estic convençut que si totes les parts posen 
de la seva part l'entesa és possible. Aquest és 
el meu tarannà com a alcalde de Parets i no 
canviaré a aquestes alçades de la meva vida 
política.

Seguim treballant per totes les paretanes 
i els paretans i per preservar també els seus 
drets a banda del nostre patrimoni. Així 
que, tornarem a reclamar els diners que ens 
adeuten els governs supramunicipals, més 
enllà dels colors polítics, per trobar la millor 
solució en quan els sigui possible. 

No farem política amb les institucions i 
governs que ens han demostrat la seva bona 
predisposició per treballar de la mà i de for-
ma conjunta pel bé de Parets.

Si és per sumar per Parets sempre ens en-
tendrem amb tothom que hi tingui voluntat.

S

FRANCESC 
JUZGADO
Alcalde de Parets

CIBERACTIVITAT  Segueix-nos a @DiariSomMollet 

Com sempre en aquest poble confonem allò antic amb allò vell. Han fet desaparèixer la 
part central del carrer Castelao, que era un simbolisme de quan es viatjava en carro i 
aquella mena de graons centrals servien perquè els cavalls poguéssin pujar sense 
relliscar. En altres indrets les coses antigues es refan i es milloren, però no es fan 
desaparèixer, formen part de la història col·lectiva. Però quan la ignorància governa 
i els tècnics no tenen ni p... idea dels orígens de les coses, es fan aquests nyaps. 

josep serra / mollet del vallèS

fe d'errades. En la notícia sobre l'ampliació de 
l'horari de la Biblioteca de Can Mulà publicada en l'edi-
ció 852, es deia erròniament que l'equipament obria 31,5 
hores setmanals, quan l'horari que actualment té el ser-
vei és de 41,25 hores.

banda. Em sap greu perquè un governant, 
un bon alcalde, ha d'estar al costat dels 
seus veïns i especialment quan el necessi-
ten; has de ser valent i si les enquestes no 
et són favorables, que ho desconec, has de 
fer pedagogia i explicar-te, i la gent ho en-
tendrà perquè els vilatans de Parets saben 
entendre les raons quan se’ls hi expliquen. 
Això t’hagués fet més fort, però, sobretot, 
més humà, i en Jordi i la seva família ara 
necessiten sobretot humanitat.

Una llàstima Francesc Juzgado, era l’hora 
de ser valent en majúscules però tu t'has 
amagat. 

 jaume grau ametllé 
Membre del PDeCAT / paretS del vallèS
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Autònoms, Seguretat Social i Mútues 
Quin paper juga cada un?
Es farà una xerrada el dilluns 

8 d’octubre, a les 15.30 h, 
al Centre Cultural La Marineta, 
(plaça de l’Església, 7) de Mollet del Vallès, per explicar-ho.

Introducció
· Soc autònom/emprenedor: 
  ¿Perquè em serveix una mútua?
· Prestacions cobertes per una mútua
· Cessament de autònoms (CATA)
· Novetats legislatives: del RD 625/2014 
  a les novetats RETA 2018
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ESPORTS
Joaquín Parejo, or màster en pentatló
Joaquín Parejo, atleta del Club Atlètic Mollet, va aconseguir la medalla 
d'or en la categoria M60 del Campionat de Catalunya Màster disputat a 
Cambrils. Va completar la prova de javelina amb 22,75 m; la de salt de 
longitud amb 3,15 m, la de 200 m amb 34s 75; la de disc amb 24,19 m 
i els 1.500 m amb 5m 59s 43. La puntuació final va ser de 1.950.

La Gallecs Night Trail no es farà
L'organització de la Gallecs Night Trail, la mitja 
marató nocturna que l'any passat va celebrar 
la primera edició amb èxit, ha informat que 
enguany no es farà. Malgrat això, lluitarà per 
tal  que hi hagi una segona edició el 2019.

El camp 2 del Germans Gonzalvo ja 
torna a estar operatiu després que 
hagi estat dos mesos en obres per 
resoldre de manera definitiva l'ex-
tracció de gasos de l'antic abocador 
que hi ha al subsòl. La intervenció 
ha consistit en impermeabilitzar el 
camp i en reparar la pròpia gespa 
artificial, la qual havia tingut algun 
desperfecte en ser retirada per ar-
reglar els problemes subterranis. 

"Ja no hi ha gasos", va sentenci-
ar dimecres Josep Monràs, alcalde 
de Mollet, en l'acte de reobertura 
del camp. Les obres, a càrrec de Ser-
viobres Queralt SLU, han tingut un 
cost al voltant dels 350.000 euros. 
Des de l'Ajuntament, la setmana 
passada es va explicar que la demo-
ra de 15 dies en la finalització havia 
estat causada "per un problema 
intern de l'empresa que està fent 
les obres i per les pluges que van 
haver-hi". Per la seva part, Jordi 
Candela, el president del CF Mollet 
UE, va explicar que per al club "és 
molt important tenir el camp 2 
operatiu perquè aquest cap de 
setmana s'inicien la gran majoria 
de competicions de lliga del fut-
bol base". A més, va voler "agraïr 
a la UD Lourdes, començant pel 
president Fernando Diego, el fet 
d'haver-nos deixat les seves ins-

aj. mollet

REOBERT  Dimecres al matí va tornar a quedar operatiu el terreny de joc

INSTAL·LACIONS  ENTRE DESEMBRE I GENER ES FARÀ EL CANVI DE GESPA DEL CAMP PRINCIPAL

L'Ajuntament de Mollet dóna per 
acabada l'extracció de gasos 
del camp del Germans Gonzalvo 

tal·lacions per tal que els nostres 
nens i nenes hagin pogut entre-
nar durant les obres".

Obres al camp 1
D'altra banda, Monràs va informar 
que, entre desembre i gener, s'efec-
tuarà el canvi de la gespa artificial 
del camp 1 del Germans Gonzalvo 
i s'arranjaran diferents zones del 
subsòl i dels voltants del camp que 
també afectaran a la pista d'atle-
tisme del Club Atlètic Mollet. "Les 
obres duraran entre 6 i 8 setma-
nes, i ja està apunt d'acabar la 
licitació. Serà la primera gespa 
que canviarem dels tres camps 
municipals de futbol que tenim 

a Mollet perquè és la primera 
que vam instal·lar", va dir l'al-
calde. Els treballs tindran un cost 
de més de 200.000 euros que, su-
mats als del camp 2, faran un total 
de més de 500.000. D'aquests, uns 
300.000 els ha aportat la Diputació 
de Barcelona, que va assumir el 
cost de la primera impermeabilit-
zació de l'abocador.

Per últim, Monràs va anunciar 
que a finals d'any estarà acabada 
l'obra de la coberta del Pavelló 
de Plana Lledó i que també tenen 
pressupostat la coberta de la gra-
da del camp de la Zona Sud i l'ar-
ranjament dels camins del camp 
de Can Vila.  Sergi eSCudero

marc barrio

TAULES Els de Jordi Gallardo es van avançar, però el Montcada va empatar

MOLLET. El gol d'Obong Hanson 
quan faltava només un minut pel 
final de la primera part no va ser 
suficient perquè la Molletense 
sumés per segona setmana con-
secutiva fora de casa –l'anterior 
havia guanyat per 0 a 1 al camp 
de l'Europa B–. Daniel Aznar en el 
minut 62 i Álex Gutiérrez en el 83 
van capgirat el marcador i els mo-
lletans van patir, així, la tercera 
derrota de la temporada. 

Per la seva part, el Mollet va 
sortir diumenge a jugar al Ger-
mans Gonzalvo conscient de les 
urgències que comença a tenir a 

la taula classificatòria –encara no 
coneix la victòria a la lliga– i en el 
segon 20 de partit ja s'havia avan-
çat en el marcador gràcies a un gol 
d'Omar Qanni, però l'expulsió de 
Sergio González en el 40 va can-
viar les coses. El Montcada, que 
també es quedaria amb un menys 
en el 63, va empatar en el 59.

Primer triomf del juvenil
La notícia positiva de la jornada la 
va donar el juvenil de Lliga Nacio-
nal del Mollet, que va aconseguir 
el primer triomf en vèncer per 3 a 
0 la Unificació Bellvitge. 

FUTBOL | Segona Catalana  EL MOLLET NO CONEIX EL TRIOMF

Nova jornada de derrotes 
dels equips molletans
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El passat 1 de setembre es va celebrar la 
Festa Major de Martorelles i va congregar 
una gran representació de motocicletes a 
la concentració que va organitzar l'Ajunta-
ment conjuntament amb el Museu Isern; 
que ja és un dels clàssics a la cita. Es 
van reunir diverses motos i ciclomotors 
de totes marques i models i es van poder 
admirar petites joies que el Museu Isern 
va portar a aquest esdeveniment.

FE
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Av. Gaudí, 72, 5a planta · MOLLET  Visites concertades: 665 67 07 07
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Av. Caldes de Montbui, 27. Local 28. Mollet del Vallès
info@molletrecanvis.com � Tel. 672 104 938

www.molletrecanvis.com

ESPECIALISTES EN RECANVIS PER A CALDERES

MOLLET. Diumenge a les 8 del matí 
es donarà el tret de sortida a la 
30a edició del Memorial Pelegrí Pi, 
organitzat pel Club Ciclista Plana 
Lledó, que enguany comptarà amb 
280 ciclistes. La marxa cicloturista 
tindrà dos recorreguts: el que ar-
ribarà fins a Granera, de 94 quilò-
metres i 1.750 metres de desnivell 
positiu –i amb cronoescalada d’11 
quilòmetres de Sant Llorenç Savall 
a Granera–, i el que portarà fins a 
Gallifa, de 80 quilòmetres.

“L’objectiu és fer una bona 
festa del ciclisme català”, va ex-
plicar Germán Viejo, el president 
del club ciclista, en la presenta-
ció de l’esdeveniment dimecres a 
l’Ajuntament de Mollet. “A més, 
aquesta marxa va dedicada al 
Pere Vilalta, el ciclista professi-
onal de la nostra ciutat”, va afe-
gir. Vilalta –qui apareix en la foto 

sergi escudero

FOTO DE FAMÍLIA  Els organitzadors, les autoritats i alguns participants

CICLISME  EL RECORREGUT PRINCIPAL TINDRÀ 94 QUILÒMETRES I ACABARÀ A GRANERA

El 30è Memorial Pelegrí Pi
homenatja a Pere Vilalta

del cartell de la marxa– va com-
petir durant els anys 80 en proves 
d’alt nivell i diumenge pedalejarà 
a la Pelegrí Pi, la qual ja ha corre-
gut en unes quantes ocasions. La 
seva presència ha animat a par-
ticipar-hi a altres ciclistes pro-
fessionals com Salvador Gálvez, 

Ramón Rota, Jaume Vilamajor, Ce-
lestino Prieto, Marta Vilajoana o 
Júlia Casas, actual campiona de la 
Copa Catalana i de Catalunya. 

“El Pere és més que mereixe-
dor de ser homenatjat en aquest 
30è aniversari”, va dir Josep Mon-
ràs, l’alcalde de Mollet.  S.eSCudero

BÀSQUET  GRAN INICI DE LLIGA DE L'EQUIP DE MARSÀ

Dos de dos per al CB Mollet-Re-
canvis Gaudí en les dues primeres 
jornades de Lliga EBA. Si la setma-
na passada va vèncer al Castell-
defels al pavelló de Plana Lledó, 
aquesta ho ha fet a la pista d'El 
Masnou de forma contundent. Els 
de Josep Maria Marsà s'han impo-
sat per 33 punts de difèrencia, 48 
a 81. Des del principi, el Recanvis 
Gaudí va portar la iniciativa en el 
marcador i va arribar al descans 
amb un 25 a 47. 

Dissabte (20 h), els de Josep Ma-

ria Marsà rebran al pavelló de Pla-
na Lledó l'UB Sant Adrià, que ha 
guanyat un partit i n'ha perdut un 
altre, el del cap de setmana davant 
el JAC Sants per 71 a 72.
 
Derrota del filial
No va tenir la mateixa sort el CB 
Mollet B. L'equip entrenat per 
Àlex Coma va perdre per 80 a 68 
a la pista del CEB Girona en la pri-
mera jornada de la Copa Catalana. 
A l'equip local van jugar a la vega-
da un pare i el seu fill. 

El Recanvis passa 
per sobre d'El Masnou

FUTBOL SALA  DOS TRIOMFS LLAGOSTENCS

LA LLAGOSTA. Després de caure per 
primer cop a la lliga la setmana 
anterior a Alacant, La Concòrdia 
es va emportar aquest cap de set-
mana una victòria per 2 a 5 –Domi 
(2), Villa, Alba i Sonia Blanco– de 
la pista del Red Star Zaragoza. A 
la mitja part, les llagostenques ja 
guanyaven per 0 a 3.

Així, l'equip de Daniel Mosteiro 
suma 6 punts de 9 possibles i se-
gueix a la part alta de la taula de la 
Segona Divisió Nacional. La com-

petició ara s'atura dues setmanes. 
Per tant, La Concòrdia no tornarà 
a jugar fins al cap de setmana del 
20 d'octubre.

Primer triomf
L'altra alegria llagostenca la va 
donar el FSU Llagostense, que va 
sumar els primers tres punts a la 
Lliga Nacional en golejar el Mont-
sant Sala 5 per 4 a 0. Els gols els 
van fer Ferran, Patxi, Alberto i els 
visitants en pròpia porta.  

La Concòrdia es recupera
i el Llagostense ja suma

Triomf contundent
contra el Sabadell
MOLLET. Gran inici de temporada 
el que està tenint el primer equip 
del Club Billar Mollet a la Primera 
Divisió. En la segona jornada es va 
imposar al Coral Colón Sabadell 
per un contundent 7 a 1 i se situa 
líder de la competició.

Per la seva banda, l'equip B del 
Mollet no va tenir la mateixa sort 
i va caure per 5 a 3 a domicili da-
vant el Granollers. "El canvi de 
feltres ens va donar maldecaps 
per fer caramboles", va dir Jordi 
Castañé, el director esportiu.

BILLAR

L'ampliació del circuit de motocròs 
de Martorelles es cou a foc lent
Dimarts (17 h) hi haurà una reunió entre l'Ajuntament de Martorelles 
i els responsables del circuit de motocròs per tal de seguir tirant enda-
vant els tràmits burocràtics que estan allargant el projecte de convertir 
el recinte en una escola formativa a nivell internacional. "Portem vuit 
anys lluitant per fer aquest projecte, però cada tràmit costa entre 
6 i 8 mesos tirar-lo endavant amb la Generalitat", explica Joel Loza-
no. "Dubto que sigui una realitat abans de dos anys". S.eSCudero

INSTAL·LACIONS DIMARTS TINDRÀ LLOC UNA REUNIÓ

vive el masnou

DOS DE DOS El primer equip del CB Mollet aconseguia la segona victòria 
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PARETS. El repte World Record 
Guinness 3x2x8000 ha viscut 
aquesta setmana el primer con-
tratemps seriós. Sergi Mingote 
ha renunciat a intentar l'ascens 
al Dhaulagiri (8.167 m), la setena 
muntanya més alta del món, a cau-
sa dels forts vents que hi ha des 
de fa setmanes. A més, la previsió 
indica que augmentaran d'inten-
sitat durant els pròxims dies, fins 
arribar als 90 km/h el dia 11.

"Si hagués tingut alguna op-
ció de fer cim, ho hauria inten-
tat. Ja he fet cims en condicions 
no gaire bones, però s'ha de ser 
realista i ser conscient que, de 
vegades, la muntanya mana per 
sobre dels teus desitjos", ha ex-
plicat Mingote al diari Som. "Amb 
les condicions meteorològiques 
actuals i futures, que tot sortís 
bé ja no depenia només de mi", 
ha afegit. Sense anar més lluny, fa 

s.m.

ALPINISME |  World Record Guinness 3x2x8000  EL MAL TEMPS NO HA PERMÈS L'INTENT DE CIM

UNA SETMANA DESPRÉS  L'alegria d'haver fet cim al Manaslu, la vuitena muntanya més alta del món, s'ha enterbolit

uns dies al Dhaulagiri hi va morir 
un jove xerpa a causa d'una allau. 

Aquest any cap expedició ha 
aconseguit pujar la setena mun-
tanya més alta del món. De fet, ni 
s'ha aconseguit arribar al camp 3. 
I això que n'hi havia algunes de tan 
preparades com la de Gary Kobler 
o la de Seven Summits amb Carlos 
Soria al capdavant. Totes també 
han acabat tornant a casa. "És una 
llàstima, perquè això arriba en 
el millor moment físic i mental 
que he tingut a la meva vida. Em 
trobo bastant recuperat de l'as-
cens al Manaslu (8.156 m)", ha 
admès l'alpinista paretà, qui enca-
ra no té sensibilitat en tres dits del 
peu després d'haver fet el cim a la 
vuitena muntanya més alta fa poc 
més d'una setmana. "No em preo-
cupa perquè ja sé el que és". 

Fins a la primavera ja no es 
podran intentar cims als 8000 a 

causa de les extremes condicions 
hivernals. Mingote té tot aquest 
temps per decidir si llavors tor-
na a intentar el Dhaulagiri o can-
via aquest cim per un altre. "Una 
opció és sumar un tercer 8000 
a l'expedició prevista per fer 
l'Everest i el Kanchenjunga. Ja 
veurem què faré". Així, encara 
tindria opcions d'aconseguir fer 
sis 8000 en un any. Però el rep-
te principal del paretà és fer els 
tres cims més alts del món –l'Eve-
rest (8.844 m), el K2 (8.611 m) i 
el Kanchenjunga (8.586 m)– en 
menys de 365 dies i, d'aquesta 
manera, batre el rècord de l'italià 
Silvio Mondinelli, qui ho va acon-
seguir en 3 anys i 64 dies.

A finals de juliol, Mingote ja 
va fer el cim del K2 una setmana 
després d'aconseguir el del Broad 
Peak (8.051 m), la dotzena munta-
nya més alta del món.  S.eSCudero

MOTOCRÒS  ARA OCUPA EL SEGON LLOC A LA GENERAL

MONTORNÈS. El pilot de Montor-
nès Yago Domínguez, de 13 anys, 
va quedar tercer a la general al 
circuit d'Almacelles en el cinque-
na prova de la Lliga Interprovin-
cial de Mx. En la primera mànega 
Domínguez va ser quart i en la se-

gona va quedar en segona posició. 
D'aquesta manera manté el segon 
lloc a la general a falta d'una pro-
va pel final del campionat, tot i 
que el jove pilot de Montornès no 
la podrà disputar perquè li coinci-
deix amb una prova d'Enduro. 

Yago Domínguez puja al 
podi al circuit d'Almacelles

marc barrio

QUATRE DE CINC  El Parets només ha deixat escapar dos punts a la lliga

PARETS. El CF Parets va deixar es-
capar diumenge els primers punts 
en el grup 4 de la Segona Catalana 
en empatar a 1 davant el Sallent, 
un dels equips de la part baixa de 
la classificació, al camp munici-
pal Josep Seguer. Oriol Noguero 
va marcar per als visitants en el 
minut 42 i David Morales va em-
patar en el 53. En el 87 el Sallent 
va veure com li expulsaven César 
Caicedo per doble targeta groga.

Però els de David Parralo es van 
refer ben ràpid d'aquesta ensope-

gada, i dimecres van guanyar per 
3 a 2 al Juan XXIII de Terrassa en 
el partit ajornat de la primera jor-
nada per les obres del camp pare-
tà, que va suposar la renovació de 
la gespa artificial. 

David Sánchez va fer els dos pri-
mers gols ben aviat, en els minuts 
3 i 6, i Francisco González va fer el 
tercer en el 82. Pels visitants van 
marcar Carlos Martín en el 23 i 
Sergio Segura en el 89. Així, el Pa-
rets se situa tercer amb 13 punts, 
empatat amb el líder, el Joanenc.

FUTBOL | Segona Catalana  EMPAT A 1 AMB EL SALLENT

Ensopegada inesperada 
al municipal Josep Seguer

El vent al Dhaulagiri obliga 
Mingote a ajornar el quart cim
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dissabte 6

diumenge 7

divendres 5

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

No s’esperen canvis,  amb 
un matí fresquet i recu-
peració de la temperatu-
ra a migdia, amb valors 
semblants als d’ahir.

Un altre matí amb cel 
serè. A diferencia d’ahir, 
a la tarda es veuran 
alguns núvols d’evolució 
cap al nord.

Matí variable amb més 
sol que núvols. A la tarda 
tornaran a créixer nuvo-
lades i tindrem  ruixats 
cap al vespre.

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

DIJOUS, 27 25ºC 13ºC  22ºC              - 26 km/h SE

DIVENDRES, 28 30ºC 14ºC  28ºC              - 24 km/h W

DISSABTE, 29 27ºC 16ºC  23ºC              - 34 km/h SE

DIUMENGE, 30 28ºC 17ºC  25ºC              - 31 km/h SSW

DILLUNS, 1 25ºC 17ºC  21ºC               - 27 km/h SE 

DIMARTS, 2 26ºC 12ºC  22ºC              - 23 km/h ESE

DIMECRES, 3 26ºC 12ºC  23ºC              - 27 km/h SSW

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

PARETS. La companyia teatral Ylla-
na representarà diumenge (18.30 
h) al teatre Can Rajoler de Parets 
Lo mejor de Yllana. Es tracta d'una 
autèntica festa teatral per celebrar 
els 25 anys de la companyia que 
van complir el 2016 –ara ja en són 
27– amb una selecció de les seves 
millors creacions.

El muntatge repassa sobre l’es-
cenari els grans moments de la 
trajectòria de la companyia amb 
una selecció dels millors esquet-
xos dels seus espectacles –Muu, 
Splash, Brokers, Star Trip, Chefs, 
Pagagnini, entre d’altres–.

Lo mejor de Yllana és un xou 
hilarant que farà realitat el desig 
dels  seguidors d’Yllana de gaudir, 
en un mateix espectacle, dels gags 
més  divertits de la companyia en 
aquest quart de segle.

Tot plegat serà possible amb els 
cinc actors, Fidel Fernández, Juan 
Ramos, Luis Cao, Juanfran Dorado 
i Jony Elías, sobre l'escenari.

Una companyia guardonada
Des que es creés el 1991, Yllana 
ha produït 29 espectacles i ha col-
leccionat gairebé una trentena de 
premis. Dos d'ells reconeixien la 
seva trajectòria en les arts escè-
niques: Premio Escena en el 39è 

yllana

FESTA  Els cinc actors celebraran el quart de segle de la companyia

TEATRE ES PODRÀ GAUDIR DE 'LO MEJOR DE YLLANA' DIUMENGE A PARTIR DE LES 18.30 H

Yllana representarà els seus 
millors gags a Can Rajoler

Festival Internacional de Teatro 
Contemporáneo (FITC) Lazarillo 
de Manzanares (Ciudad Real) el 
2013, i Premio Trovador en el 19è 
Festival Castillo de Alcañiz (Terol) 
en 2012.

Quan va néixer, ho va fer com a 
companyia de teatre d'humor ges-
tual. Tanmateix, amb el pas dels 
anys i dels espectacles ha diversi-
ficat la seva activitat fins a oferir 
diverses prestacions en el món de 
les arts escèniques i en l'audiovi-
sual. Per una banda, es dedica a 

la creació, producció i distribució 
d'espectacles, esdeveniments i 
formats audiovisuals, i per l'altra 
banda, gestiona espais teatrals i 
desenvolupa diferents projectes 
en l'àmbit cultural.

Els membres d'Yllana són Juan 
Francisco Ramos, Marcos Ottone, 
David Ottone, Joseph O'Curneen i 
Fidel Fernández. i

La companyia va decidir fer un espectacle que recollís els esquetxos més 
potents de les funcions produïdes en els seus primers 25 anys de vida

Concerts per Peluko RockLa montmelonina Àfrica Pérez actua a la Polivalent
La Llagosta Brava i la Taberna del 
último heavy organitzen dissabte el 
concert d'homenatge a Peluko Rock 
amb actuacions des de les 17 h fins
passada la mitjanit al Centre Cultural.

La vocalista montmelonina Àfrica Pérez presentarà dissabte (20.30 h) a 
la sala Polivalent el seu darrer treball, Any Zero, 12 mesos, 12 cançons. Hi 
actuarà amb el seu germà Isma a la guitarra i amb la Banda U. L'espectacle 
comprèn una exquisida col·lecció de temes inspirats en els colors,
tonalitats, paisatges i sensacions vitals, al voltant dels dotze mesos de l'any.

CULTURA

arxiu

HISTÒRIC L'espectacle es representa des de l'any 1991

MONTORNÈS. L'Espai Cultural 
Montbarri rebrà dissabte (20 
h) la primera actuació del cicle 
Montbarri aixeca el teló, i una de 
les propostes escèniques més in-
teressants de la seva temporada. 
Es tracta de l’espectacle de teatre 
gestual Clochard, de la companyia 
Grappa Teatre, interpretat per 
Gilbert Bosch i Teresa Ros i dirigi-
da pel conegut Paco Mir, membre 
del Tricicle. La combinació asse-
gura la diversió del públic.

Clochard és un terme francès 
que defineix als rodamons que vi-
uen en els parcs urbans i que dor-
men sota els ponts. Grappa Teatre 
va triar el 1991 aquest nom –des 
d'aleshores s'interpreta l'obra– 
per titular un muntatge sense text 

i farcit de situacions còmiques, 
que explica com canvia la vida 
d’un executiu modern quan un 
clochard es creua en la seva vida 
diària. Clochard vol recollir la tra-
dició dels còmics que s’han apro-
pat als estrats socials més baixos 
d’una forma poètica. Es tracta 
d'un espectacle de gestos subtils 
que busquen més el somriure cò-
mplice de tot tipus de públic que 
no pas la riallada oberta encara 
que també sigui benvinguda.

Les entrades es poden adqui-
rir anticipadament al portal web 
www.tictactiquet.com, per 5 €.  

ES TRACTA D'UNA OBRA DIRIGIDA PER PACO MIR, DEL TRICICLE

Montbarri acull el teatre 
gestual de 'Clochard'

Dg 7 d'octubre, 18.30 h
Can Rajoler. Preu: 18 €

Ds 6 d'octubre, 20 h
Montbarri. Preu: 5 €
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MARTORELLES. El jurat del concurs 
musical Sona9 ha decidit que la 
martorellenca Sandra Bautista 
sigui una de les cinc classificades 
per a la fase final, juntament amb 
Cabot, L'Home Brut, L'Home In-
vent i Menut. Tot plegat es tracta 
d'un certamen organitzat per TV3, 
iCat (Catalunya Ràdio) i la revista 
Enderrock, que enguany arriba a 
la 18a edició. 

Bautista assegura emocionada 
que "el que ve ara és un regal 
caigut del cel". I el que ve són les 
dues darreres proves que haurà 
de superar per participar a la fi-
nal, el 14 de novembre. La prime-
ra és interpretar en format acústic 
als estudis d’iCat per al programa 
Sona9 dues cançons pròpies i la 
versió o el poema que hagi escollit 
a l’anterior prova de la semifinal. 
La segona és enregistrar una can-
çó original a Bucbonera Studios 

MÚSICA  LA MARTORELLENCA ÉS UNA DE LES 5 CLASSIFICADES

Sandra Bautista passa a la
fase final del concurs Sona9

El molletà Jero 
Rodríguez té nou 
programa a La 2
MOLLET. El molletà Jero Rodríguez 
va estrenar dimarts un nou pro-
grama musical a La 2 de TVE. Es 
tracta de La Hora Musa, del qual 
és el director, i que s'emetrà cada 
dimarts a les 23 h.

La música i actriu Maika Makovs- 
ki n'és la presentadora, i comp-
tarà cada setmana amb grans 
bandes nacionals i internacionals 
que tocaran en directe i parlaran 
sobre música. En l'estrena de di-
marts van participar-hi els artis-
tes Franz Ferdinand, Juan Perro i 
Mala Rodríguez. També hi partici-
parà setmanalment Víctor Clares, 
un reporter que també intervin-
drà al plató durant les entrevistes.

En els pròxims programes es 
podrà gaudir d'artistes com Ve-
tusta Morla, Simple Minds, Ma-
nolo García, Texas, Morgan, Jorja 
Smith, Izal, Tote King, Marlango, 
Bunbury, Jungle, Zeal & Ardor, Mi-
guel Poveda o Brisa Fenoy. i

MOLLET / MARTORELLES. El Centro 
Cultural Andaluz de Mollet orga-
nitzarà dissabte (12 h) la presen-
tació del llibre Biznaga de sangre, 
de l'escriptor malagueny Jesús 
Díaz Domínguez, dins dels ac-
tes del mes cultural. Serà al local 
del Centro Cultural, situat a Can 
Gomà. Díaz també presentarà el 
llibre a la tarda a la Masia de Car-
rencà de Martorelles, organitzat 
per la Unión Cultural Andaluza de 
Martorelles. 

'Biznaga de sangre'
es presenta a
Mollet i Martorelles

MOLLET. L'Associació de Veïns de 
Santa Rosa organitza diumenge la 
Festa de la Tardor al carrer Sant 
Francesc, entre els carrers Sant 
Josep i Santiago Tiffon. Començarà 
a les 11 h amb una masterclass de 
carnaval, i de 12 h a 13.30 h n'hi 
haurà una altra de country. A les 
14 h serà el torn del dinar –5 € per 
als socis i 6 € per als no socis–. De 
16 h a 17.30 h hi haurà un monò-
leg amb Gabby Garceso i a les 18 h 
es farà una exhibició de country. 

Els veïns de Santa 
Rosa celebren la 
Festa de la Tardor

MARTORELLES. Units per Martore-
lles organitzarà diumenge (12 h), 
al Celler de Carrencà, un vermut 
musical, amb les actuacions de 
les sopranos Esther Ribot i Adri-
ana Aranda, Adolf Gassol al violí 
i el piano i Joan Ruiz al teclat i la 
veu. Interpretaran un popurri de 
boleros, sarsuela, òpera, cançons 
clàssiques i catalanes. El vermut 
arribarà en acabar l'actuació i el 
preu, com a aportació simbòlica, 
és de 3 euros. 

Units per 
Martorelles fa un 
vermut musical

PATRÓ  L'Agrupació Sardanista Alba del Vallès va fer una ballada

GEGANTS, SARDANES, 
TEATRE I HAVANERES 
CELEBREN SANT FAUST
Els veïns i veïnes de Sant Fost van celebrar 
dissabte la festa del patró, Sant Faust –que 
és el 28 de setembre, el dia anterior–. I ho van 
fer amb tot un seguit d'activitats tradicionals. 
Els gegants de Sant Fost, de Parets i de Sant 
Llorenç Savall van ser els encarregats d'enge-
gar la jornada amb una cercavila fins a la plaça 
Esbert, on van ballar. Tot seguit, l'Agrupació 
Sardanista Alba del Vallès va organitzar una 
ballada de sardanes amb la Cobla Principal de 
Terrassa –a la foto–. I els protagonistes a la 
tarda van ser el teatre, una xocolatada i hava-
neres amb rom cremat. Tot plegat va tenir lloc 
al barri de Sant Pere.

m.m.

LA PLAÇA ESBERT VA ACOLLIR EL BALL DE GEGANTS I LA BALLADA DE SARDANES

TEATRE Torna La Xarxa 
a Mollet amb 'La 
caputxeta vermella'

La companyia Blaugrana Scena, de 
Sant Feliu de Codines, representa-
rà diumenge (18 h) l'obra Falstaff 
a la sala Fiveller, que surt d'un per-
sonatge shakespearià.

La sala Fiveller acull 
l'obra 'Falstaff',
de Blaugrana Scena

La companyia Dreams Teatre in-
terpretarà diumenge (18 h), a Can 
Gomà, La caputxeta vermella. Es 
tracta de la primera actuació de la 
temporada de La Xarxa a la ciutat, 
que es presentarà al matí (11 h), a 
Prat de la Riba, amb una xocolata-
da, tallers i animació infantil.

Arrenca la 39a 
Mostra de Teatre
a Sant Fost
SANT FOST. Amb l'octubre torna la 
Mostra de Teatre, que cada any or-
ganitza el grup Segle XX. Enguany 
és la 39a edició i arrencarà diumen-
ge (18 h) amb Ai carai, de Benet i 
Jornet, que interpretarà l'Associ-
ació Artística Encert de Sabadell. 
Es tracta d'una obra divertida amb 
elements d’intriga i de vodevil, 
però també amb crítica social. Fins 
al 28 d'octubre hi haurà cinc obres 
més i totes les actuacions es faran 
a l'Auditori de l'Ateneu. Les entra-
des es poden comprar dues hores 
abans de l'inici per 5 € –4 € amb 
el carnet jove o de la tercera edat, 
i 3 € per als menors de 6 anys–. El 
preu de l'abonament per veure les 
sis obres és de 25 €.  

arxiu

SANDRA BAUTISTA

de Caldes de Montbui amb l’as-
sessorament del músic i produc-
tor Jordi Bastida (Els Pets, Trau, 
Carlos Sadness) i del tècnic de so 
Tomàs Robisco. 
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MOLLET. La colla castellera de Mollet va 
participar dissabte per primer cop a la 
seva història al Concurs de Castells de To-
rredembarra –des que està vinculat al de 
Tarragona–, i ho va fer amb una vuitena 
posició, de les onze participants.

El cap de colla Damià Madrid assegura 
que estan "molt contents amb l'actua-
ció". Tanmateix, no van poder portar el 3 
de 7 amb agulla, que sí que esperen fer-lo 
per la diada a Mollet, el 28 d'octubre. "Mes-
si vol guanyar la Champions i nosaltres 
volem fer el 3 de 7 amb agulla. Aquesta 
és la intenció, però que després passi ja 
és una altra cosa", diu Madrid.

Els molletans van fer quatre castells 
"consolidats des de principi de tempo-
rada": el 3 de 7, el 4 de 7, el 2 de 6 i el pilar 
de 5. Amb aquesta actuació van sumar 775 
punts, els mateixos que els Matossers de 
Molins de Rei i per damunt dels 765 de la 
colla de Caldes de Montbui i dels 670 de la 
colla de Badalona. Madrid explica que van 
fer una actuació "ràpida" i que "a nivell 
tècnic va ser perfecte".

Pel que fa a l'experiència, afirma que 
"va ser molt divertida i que hi va haver 
molt ambient". També destaca que "hi va 
haver molta col·laboració en les pinyes 

david oliete (concurs de castells)

TRADICIONAL VAN FER EL 3 DE 7, EL 4 DE 7, EL 2 DE 6 I EL PILAR DE 5

ACTUACIÓ Primera participació al concurs

Castellers de Mollet, vuitens
al concurs de Torredembarra

amb la resta de colles", principalment 
entre les vallesanes. Una trentena de mem-
bres de Manyacs de Parets així com una 
representació de Xics de Granollers s'hi 
van desplaçar per donar suport en les pin-
yes de Castellers de Mollet i de Castellers 
de Caldes. Molletans i calderins també es 
van ajudar mútuament. En definitiva, les 
quatre colles vallesanes van unir forces a 
plaça.  S.Carrillo
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Tapes variades · Menú diari
Menú cap de setmana · Plats combinats

ESPECIALITAT EN 
TAPES CASOLANES

c. Agricultura, 9 · Mollet · Tel. 93 570 57 57

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

Cocina variada
distinta cada día

Productos de
PROXIMIDAD

SLOW COOKMENÚ DIARIO

MENÚ
EJECUTIVO

CARTA
Fin de semana

RESERVA TAULA

LA LLAGOSTA
FRANKFURT PICK'S
Entrepans
Sant Pau, 9
687 45 95 54
LA TROBADA
Tapes i entrepans
Av. Onze de Setembre, 31
93 156 75 16
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
93 570 74 96

MOLLET
ANALÒGIC
Vins, tapes i entrepans
Anselm Clavé, 11
93 544 50 81
BEUMALA
Cuina casolana
Roger de Llúria, 7 
93 593 08 21
CAL MARFÀ
Cuina casolana 
i tradicional
Prat de la Riba, 13

93 593 00 04 
CASA GERARDO
Cuina de mercat
Del Sol, 75
93 544 07 88
CERVECERIA RÍVOLI
Tapes casolanes 
i menú diari
c. Agricultura, 9
93 570 57 57
CHINA TOWN 
Cuina xinesa
Av. Burgos, 61
93 570 66 46 
93 511 34 83
EL BODEGÓ
Tapes i cerveses
Berenguer III, 6
655 759 785
EL GARBÍ
Entrepans i tapes
Pompeu Fabra, 20
93 593 49 28
EL VELL NOU
Cuina mediterrània
Antonia Canet, 6
93570 88 61
EVA
Cuina tradicional
Avda. Gaudí, 62
93 593 21 16
KENFIR
Braseria 
Joaquim Mir, 57
93 570 85 93
LA ALEGRÍA DE LA JESSY
Cuina tradicional

Guia de restaurants
Fèlix Ferran, 16
93 175 66 97
LA LLAR D’EN TARIEL
Braseria - Cafeteria
Pompeu Fabra, 42
93 570 05 46
LA MARIETA
Cuina Mediterrània
Plaça de l’Esglèsia, 9
93 593 31 83
LA TOMATE MAGIQUE
Pizzes a la llenya per 
emportar. Servei a domicili
Ronda Can Fàbregas, 18
93 579 41 22
LES PRUNERES
Cuina casolana 
i tradicional
La Pau, 48
93 593 38 69
PAQUI
Forn de pa i croissanteria
LAv. Gaudí, 46
678 18 12 87
PITAPES
Vermuts i tapes d'autor
Jacint Verdaguer, 6
93 593 72 22
PLAYERS GASTROBAR
Hamburgueses XXL 
Av. Gaudí, 19
93 833 76 11
SOCARRAT
Especialitat en arrossos 
Club de Tennis el Calderí
684 01 37 36
SUSHI AKÍ
Per emportar. Especialitat 
en sushi, sashimi 
i productes japonesos 
Gaietà Ventalló, 27
93 179 17 69

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
HOTEL CAN CAMPA
Menú de migdia
Av. Onze de Setembre, 51
93 572 01 57

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 RACÓ DE HUELVA
Cuina tradicional
Av. Mauri, 2
658 890 607
EL XARAGALL
Cafeteria - Catering
Plaça de la Vila, 2
644 44 36 08
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