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JAUME VIÑALLONGA RECULL EL
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EL GOVERN DE MONTORNÈS FA PÚBLIC
EL GRAU D'EXECUCIÓ DEL PLA D'ACTUACIÓ
MUNICIPAL 2016-2019, QUE SITUA EN UN 63%

EL CEBALLOT
CREMA PER
SANT SADURNÍ
Dijous els veïns de Montornès
celebraven l'aplec del patró, plat
fort de les festes de tardor 24

marc barrio

CULTURA

La fira medieval ajornada per
la pluja ocuparà el carrer Major
aquest cap de setmana 28

GAURDONS ESPORTIUS

El Sorralet acull la 27a edició de la
Nit de l'Esport de Montornès amb
89 trofeus, 21 plaques i 21 diplomes 20

MUNICIPALS 2019

El jove Dídac Santisteban serà el
candidat de Junts x Montmeló a les
eleccions del locals del 26-M 10
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EN PORTADA

El cinema comercial torna a
Mollet després d'una dècada
L'Ajuntament i la Sala Fiveller arriben a un acord de sis mesos per fer passis quinzenals
MOLLET. Leo da Vinci, misión Mona
Lisa i El Cascanueces i los cuatro
reinos seran les dues pel·lícules
que es projectaran a la Sala Fiveller
els dies 22 a les 18 h i 23 de desembre a les 12 h, respectivament.
D'aquesta manera es farà realitat, en part, una demanda de la
ciutadania molletana, que fa 10
anys es va quedar sense oferta de
cinema comercial quan l'empresa
Cinemes Mollet, S.L. va tancar les
sales de l'Illa de Can Mulà.
Així ho confirmaven l'alcalde de
la ciutat, Josep Monràs, i la regidora de Cultura, Mercè Pérez, dilluns
en roda de premsa. Ambdós explicaven que el consistori ha arribat a
un acord amb la sala que té capacitat per a 210 persones per "fer
tornar el cinema a Mollet" i afegien que el passi nadalenc serà el tret
de sortida per posar en marxa una
programació de "cinema popular amb periodicitat quinzenal"
amb una pel·lícula dissabte a la
tarda i una altra diumenge al matí.
Segons confirmava Monràs, la voluntat de l'Ajuntament és "portar
a Mollet una oferta permanent
amb un calendari que s'anunciarà després de festes perquè
s'haurà de quadrar amb les activitats de la pròpia Sala Fiveller".
Tot i que les sessions del 22 i el
23 de desembre estaran plenament dedicades a un públic familiar perquè, tal com explicava Pérez,
"són dues dates nadalenques i
familiars", en el futur s'espera que
la projecció del dissabte a la tarda
ofereixi un cinema més ampli mentre que la del diumenge al matí

s.c.

"tindrà un caire més infantil".
L'Ajuntament anunciava que la
cartellera del primer trimestre de
l'any vinent es farà pública després de Nadal, però avisava que
agafarà "aquelles pel·lícules que
el sector ens pugui oferir; és el
sector qui marca les dinàmiques". Serà el mateix sector qui
establirà doncs, si els llargmetratges són en català o en castellà. "Passarem les pel·lícules en
funció de l'oferta de mercat",
asseverava Monràs.
Les entrades tindran un cost
de tres euros i la continuïtat del
projecte estarà supeditada a la
resposta de la ciutadania. "La iniciativa tindrà més o menys continuïtat en funció de la rebuda
que pugui tenir entre els ciutadans i ciutadanes", afirmava
Monràs. Per la seva banda Pérez
afegia que a l’estiu es podria “fer
cinema a la fresca”.

El preu de fer tornar el cinema

ESPAI CÈNTRIC La Sala Fiveller, a la rambla homònima, acollirà les sessions quinzenals de cinema comercial

DE LA DECADÈNCIA DE LES MULTISALES DE L'ILLA
A UN NOU MODEL D'OFERTA CINEMATOGRÀFICA
n L'abril de 2008, els amants del setè art van perdre
l’únic equipament baixvallesà de projeccions regulars de
pel·lícules. Cinemes Mollet es va obrir el 20 de desembre
de 1995. Disposava de sis sales i d’un aforament de 1.100
espectadors i la seva obertura omplia el buit que va deixar
el tancament dels històrics Cinema Catalunya i Cinema
Avenida. El multisales situat a l'Illa de Can Mulà, abaixava la
persiana després d'entrar en una etapa de decadència.
A la crisi generalitzada del sector per la davallada
d'espectadors se li sumaven les múltiples crítiques pels
criteris de programació i pel mal estat de conservació de
les instal·lacions i la neteja insuficient de les sales, que van
acabar de sentenciar l'espai.
Des de la seva clausura, la reclamació per part de la
ciutadania d'un cinema ha estat una constant, que també

s'ha reflectit en els programes electorals de la majoria de
partits polítics tot i que amb matissos. El març de 2016, arrel
d'una moció presentada per Canviem Mollet, es posava de
manifest la dificultat de reobrir els cinemes ja que els grans
operadors opten cada cop més per instal·lar-se a centres
comercials on, a més dels beneficis per les entrades i les
crispetes i begudes, obtenen un plus d'ingressos gràcies
al cànon que cobren del centre comercial. Així doncs, els
grups defensaven en la seva majoria explorar altres models
d'oferta cinematogràfica.
En aquest sentit, enguany, l'equip de govern incloïa en
el pressupost una de les propostes presentades per
Canviem Mollet que, per les implicacions tècniques i
pressupostàries, s'ha anat treballant en els darrers mesos
per acabar de donar forma al model que s'ha acabat triant.

“El cost està pressupostat i per
tant hi ha els recursos”, assegurava Monràs, qui, amb tot, no
quantificava el cost del servei.
L'alcalde afegia que l'Ajuntament
busca "espònsors per sufragar
part de les despeses", ja que els
tres euros d'entrada no seran suficients per cobrir tots els costos.
Per la seva banda, Toni Amaya,
coordinador de la Sala Fiveller ha
confirmat que l'Ajuntament llogarà l'espai per sessions durant els
pròxims sis mesos a un preu "raonable". Així mateix, el coordinador de la sala ha afirmat que serà
el consistori qui s'encarregarà
d'aportar els materials necessaris
com la pantalla o el sistema de so
per poder efectuar els passis cinematogràfics i qui s'ocuparà dels
arranjaments per poder convertir la sala en un espai apte per al
cinema. L'Ajuntament també serà
qui s'encarregui de la logística de
les sessions, és a dir, del personal
necessari per atendre els espectadors. Albert alexandre
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SOCIETAT

La ministra Meritxell Batet visita Mollet
El dimarts la ministra de Política Territorial i Funció Pública, Meritxell
Batet, commemorarà els 40 anys de la Constitució Espanyola en un acte
que tindrà lloc al Teatre de Can Gomà a les 19 h. Coincidint amb el 9è
aniversari de la mort del molletà, Jordi Solé Tura, Batet dialogarà amb el
periodista i director adjunt de La Vanguardia, Enric Juliana.

50

Voluntaris de la FSM
És el nombre de participants en els programes
d’acompanyament en l’hospitalització, d’orientació
i suport a l’Hospital de Mollet, de la Fundació
Sanitària Mollet (FSM), que dimarts celebrava la 5a
Jornada del Dia Internacional del Voluntariat Social.

ACCIÓ MUNICIPAL L'EXECUTIU PRESENTA UN DOCUMENT AMB EL GRAU D'ASSOLIMENT DE LES 176 ACTUACIONS QUE INTEGREN EL PAM 2016-2019

El govern de Montornès
executa el 63% del Pla
d'Actuació Municipal

MONTORNÈS. L'equip de govern
de Montornès ha axecutat el
63% del Pla d'Actuació Municipal 2016-2019, un document que
pretén ser una eina de "major
transparència i coneixement
de l'acció de govern local". Així
ho exposaven dimarts polítics i
tècnics municipals en la sessió
de retorn a la ciutadania del grau
de compliment d'aquest document, que recull tant els objectius
de ciutat com les accions des de
l'Ajuntament per dur-los a terme.
El PAM va sorgir d'un procés participatiu amb la ciutadania que va donar com a resultat
176 accions estructurades en
sis grans objectius de ciutat. Pel
que fa al compliment d'aquests
objectius, en els àmbits de Drets
socials i benestar i d'Igualtat, diversitat i qualitat de vida, s'han
assolit les accions en un 77,5% i
un 77%, respectivament, i han estat els dos objectius amb millors
resultats. En aquest sentit, destaquen les accions fetes en l'àmbit
de l'educació a més de l'inici de
l'aplicació d'un model de tarifació
progressiva d'alguns dels serveis
que ofereix l'Ajuntament.

El següent objectiu amb més
grau d'assoliment és el de Bon govern i participació, amb un 64,7%.
A continuació, amb un 63,8%
de compliment se situa l'objectiu Progrés econòmic i ocupació,
una àrea que abarca des de les
accions per combatre l'atur com
la creació del Consell d'Empresa
de Montornès. "Des de l'acció
social hem volgut atendre totes
aquelles dificultats amb què
s'han trobat les famílies afectades per la crisi", apuntava el
regidor Jordi Delgado, qui afegia
que, en el cas de l'atur, "hi ha un
gran component de context de
la situació econòmica però no
ens hem plegat de braços", deia.
Delgado també destacava les
"més de 40 visites que hem fet
amb l'alcalde a empreses dels
polígons per apropar-les a la
borsa de treball municipal i
fer-les partíceps del Consell
d'Empresa", apuntava Delgada,
qui considerava aquest nou òrgan
"una prioritat".
Sobre l'objectiu de Gestió professional i de qualitat, assolit en
un 63,6%, l'alcalde, José Antonio
Montero, destacava el creixement

de la plantilla municipal de 180 a
250 treballadors i el canvi de professionals al capdavant d'algunes
de les àrees de govern.
Pel que fa a l'àmbit d'Equilibri territorial i patrimoni, l'assoliment d'accions ha estat del
52,9%.

Grans inversions, a mitges

L'últim gran capítol del PAM és el
de les grans inversions, que s'ha
assolit en un 44,3%. Montero assegurava que "totes responen
a necessitats i demandes de
veïns, no són inversions faraòniques sense utilitat", opinava
l'alcalde. Entre les actuacions, algunes d'acomplertes, com la creació del Centre Infantil Pintor Mir,
d'altres en procés, i algunes altres
sense executar (vegeu quadre). En
aquest sentit, Montero es lamentava: "Ens hem quedat sols a
l'hora de fer equipaments. Tant
la Generalitat com l'Estat han
deixat d'invertir-hi tant en els
municipals, com en els que són
de la seva competència, on tampoc han invertit i l'Ajuntament
ha hagut d'assumir la despesa",
assegurava l'alcalde. laura ortiz

GRAU D'ASSOLIMENT DE LES GRANS INVERSIONS 44,7%
· Construcció de la nova Escola Palau d’Ametlla 75%
· Construcció de la segona Escola Bressol
(condicionat al finançament de la Generalitat) 0%

· Millores a la PTT (Pla de Transició del Treball) 30%
· Construcció del nou centre juvenil 60%
· Equipaments per a la gent gran (Centre de Dia, Residència,

Nou Casal d’Avis Centre). Redacció de l’estudi de viabilitat
per a la construcció equipament gent gran 20%
· Creació del Centre infantil a Pintor Mir 100%
· Millores a la Zona Esportiva Municipal 100%
· Noves pistes de Petanca (redactat projecte bàsic) 5%
· Restauració del Castell de Sant Miquel ( Subvenció de la
Diputació de 45.000 € i contractada la redacció del projecte) 50%
· Molí de Can Vilaró (Contactes amb el representant de la propietat) 2%
· Remodelació del Casal de Cultura 0%
· Remodelació del Teatre 75%
· Can Saurina i Plaça de la República 100%
· Can Xerracan i Can Coll (condicionat als Plans Directors
d’Equipaments i de Béns d’Interès Cultural) 0%
· Creació de l’Hotel d’Entitats 100%
· Bossa d’habitatge social. Adquisició i rehabilitació d’habitatges 50%
· Ajuts a la rehabilitació 75%
· Nou espai per a dones 0%
· Plaça de la Pèrgola i carrer Llibertat (Llei de Barris) 75%
· Entorn de la Plaça Lluis Companys (Llei de Barris) 70%
· Darreres de 9 d’Abril (Llei de Barris) 20%
· Millores al mercat Nuestra Señora del Carmen (Llei de Barris) 15%
· Plaça de la República, parc dels Castanyers, Anselm Clavé,
plaça Joan Miró i pàrquing del centre de salut 100%
· Plaça Margarida Xirgu 50%
· Urbanització de Can Xec 80%
· Itinerari de vianants a Ca l’Ametller 100%
· Itinerari de vianants a Can Bosquerons 0%
· Zona d’equipaments a Can Bosquerons 100%
· Urbanització Telègraf-Casablanca 0%
· Xarxa de carrils bici 0%
· Pla de Mobilitat 60%
· Inici de la revisió del planejament, Pla d’Accessibilitat,
Pla Director d’Equipaments, Pla Director de Verd Urbà,
Pla Director de l’Espai Públic, Pla Director de Clavegueram,
Pla inicial de Manteniment, Estudi per a l’adequació
d’espais buits per a usos temporals 0%
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INVERSIONS ELS CONTENIDORS DE RESTA TINDRAN CAPACITAT PER A 3.000 LITRES I ELS DE MATÈRIA ORGÀNICA PER A 2.000

Sant Fost destina 266.200 euros
a la compra de 244 contenidors nous
s.c.

Aquesta despesa va acompanyada de la
compra de nous camions de recollida lateral
SANT FOST. L'Ajuntament santfos-

tenc ha publicat el concurs per a
la renovació de contenidors de
rebuig i brossa orgànica del municipi. D'aquesta manera, d'acord
amb els terminis que estableix la
documentació publicada pel consistori, Sant Fost disposarà de 122
unitats de resta i 122 de matèria
orgànica a principis de primavera. Ambdós tipus seran adequats
per a la càrrega lateral, i mentre
els primers tindran capacitat per
a 3.000 litres, la capacitat dels segons serà de 2.000 litres.
Es tracta d'una inversió valorada en 266.200 euros que ja va

ser anunciada durant el ple municipal del 30 d'octubre. En aquella
ocasió es va xifrar la partida en
270.000 euros.
L'objectiu de l'adquisició impulsada per l'equip de govern busca
"homogeneïtzar estèticament"
els contenidors de la població.
La inversió es completarà amb
una altra despesa per a camions
de recollida lateral de residus.
En aquest cas, tot i que encara
no s'ha licitat la compra dels vehicles, el consistori ha quantificat
en 259.000 euros el capital que
destinarà a comprar-los.
El projecte de renovació de con-

RESIDUS Els nous contenidors presentaran un aspecte "homogeni"
tenidors va ser anunciat en el ple
urgent que es va celebrar el passat 30 d'octubre. Durant el plenari
es va explicar que la partida que

s'emprarà per a aquestes despeses prové de la venda d'un solar
industrial a Can Canyelles, per la
qual s'han ingressat 1,1 milions.

MEDI AMBIENT

Martorelles
estudia deixar el
Consorci per a la
Gestió dels Residus
MARTORELLES. L'Ajuntament de

Martorelles estudia si continuar
formant part del Consorci per a
la Gestió dels Residus del Vallès
Oriental. Tot i que Martorelles va
ser el 2017 el quart municipi del
Vallès Oriental amb un percentatge més alt de recollida selectiva
neta, rep menys diners de retorn
de les escombraries del que genera. El preu del retorn, a priori,
va en funció de la qualitat del producte, si està més net o més brut;
si l'orgànica està plena de plàstic,
val menys, perquè s'han de tractar
al Centre Comarcal de Tractament
de Residus del Vallès. Segons l'alcalde, Marc Candela, "el preu que
paguen al Consorci per cada
tona de paper ha baixat de 130
a 30 euros".

INFRAESTRUCTURES HA GUANYAT L'ADJUDICACIÓ, QUE PRIMAVA CRITERIS DE QUALITAT

SUCCESSOS ES VAN LOCALITZAR AL BARRI ANTIC DE PARETS

L'empresa Certis construirà el
nou centre polivalent de Carrencà

Troben una vintena de
rèptils sense documentar

MARTORELLES. Dilluns

PARETS. La Policia Local de Pa-

es va
aprovar al ple extraordinari de
l'Ajuntament de Martorelles
l'adjudicació a l'empresa Certis
Obres i Serveis SAU de les obres
de construcció del Centre Polivalent de Carrencà.
La de Certis ha estat la proposta que més punts ha rebut, amb
96,74, per davant d'Artífex Infraestructuras (95,68 punts), Contratas Vilor (95 punts) i Constructora d'Aro (92,26 punts).
L'alcalde, Marc Candela, va
explicar que tot i que Certis era

l'empresa que presentava la
pitjor oferta econòmica, "han
primat els criteris de qualitat", entre els quals va destacar els terminis d'execució o la
subcontractació d'una empresa
del tercer sector. "Que l'oferta
econòmica no fos el principal pes de la licitació era una
preocupació i una demanda
del grup de govern i de l'oposició", va afegir. De fet, només
rebaixava 6.000 euros respecte
dels 2.062.660,63 euros del preu
d'inici de licitació.

L'adjudicació es va aprovar
amb els vots a favor de tots els
regidors, a excepció dels dos representants d'Units per Martorelles, que s'hi van abstenir, i de
la regidora no adscrita Antònia
Pedrero, que no va assistir al ple.
Margarita Casanovas, portaveu
d'UxM, va explicar que sempre
s'han abstingut "perquè pensem que és un macroprojecte
que no hauríem fet així". Tot i
això, va assegurar que "no hi estem en contra, perquè fa molta
falta".

rets i agents del Servei de Protecció de la Natura (Seprona) de la
Guàrdia Civil van intervenir en la
identificació d’un presumpte delicte contra la flora i la fauna per
tinença il·legal d’animals exòtics.
Els fets van tenir lloc el dia 21,
quan els agents dels cossos van
entrar en un local del Barri Antic
per la sospita que el propietari
acumulava animals per a la seva
venda il·lícita. Els agents locals tenien sota vigilància l'immoble des
de feia setmanes, amb indicis so-

bre la tinença d'animals protegits.
Els agents van comprovar que
hi havia una vintena d'animals
d'espècies exòtiques i/o protegides entre serps i iguanes, i que el
propietari no disposava de la documentació per a la seva tinença i
custòdia. Tot i això, els agents van
verificar que els animals es troba
en bon estat de salut.
La Guàrdia Civil ha obert diligències i ha tramitat la corresponent denúncia administrativa
per un delicte contra la flora i la
fauna.
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PLA RENOVE DUTXA

599€

CANVIA LA BANYERA PER UN PLAT DE DUTXA ANTILLISCANT

Regal*

dutxa
termostàtica
Només durant
aquest mes

El preu inclou: Plat de dutxa antilliscant
classe 3 (mides fins 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

*Només per a instal·lacions completes

(IVA INCLÒS)

A més, per 400 €, afegeix
una mampara de vidre
d’alta seguretat (6 mm
de gruix ) amb tractament
anticalç inclòs

FINANÇAMENT SENSE INTERESSOS (TAE 0%)
Exemple representatiu per a un ﬁnançament de 999 € (obra + mampara de vidre) a 12 mesos.
TRUCA I ET FAREM UN ESTUDI PERSONALITZAT I GRATUÏT · INSTAL·LEM A TOT CATALUNYA
TIN 0,00%. TAE 0,00%. 12 mensualitats de 83,25€ cadascuna. Import total degut 999€.
Finançament subjecte a l’aprovació de Sabadell Consumer Finance, SAU. Oferta vàlida ﬁns al 31/12/2019.

VISITA LA NOSTRA EXPOSICIÓ A CAMÍ DE CAN BASSA

INFORMA’T TAMBÉ DE LES NOSTRES OFERTES I PROMOCIONS EN: MOBLES DE BANY · AJUDES TÈCNIQUES & ACCESSORIS DE BANY

Camí de Can Bassa 10. nau 1. P. I. Pla de Palou. Granollers
www.duchavida.cat § info@duchavida.cat
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SALUT EN LA SESSIÓ ES VA PRESENTAR LA NOVA PRESIDENTA DE L'AECC A MOLLET, EVA JIMÉNEZ

SINDICATS

CONSULTORI

"Molta gent desconeix què fem
a Catalunya contra el càncer''

Més de la meitat
dels metges
han fet vaga

MOLLET. En un Centre Cultural La

BAIX VALLÈS. La vaga de metges

Marineta ple de gom a gom va tenir lloc dilluns la presentació de
la nova junta local de Mollet de
l'AECC-Catalunya contra el Càncer.
Eva Jiménez, presidenta d'aquesta nova junta local; Anna Novell,
tècnica de Salut Pública del consistori; i Cristina Salat, vicepresidenta
de la junta provincial de l'AECC de
Barcelona, van ser les encarregades d'obrir l'acte. La presentació
també va comptar amb la participació del doctor Joaquim Olivera, que
va impartir la conferència Alimentació saludable; el poeta Alejandro
Chacón i el cantautor Joan Blau.
La nova junta local de l'AECC-Catalunya contra el Càncer de Mollet
portarà a terme diferents activitats
com taules informatives, conferències, tallers i espectacles benèfics.

A.A.

ENTITAT D'esquerra a dreta, Anna Novell, Cristina Salat i Eva Jiménez
Jiménez va explicar que la junta té com a objectiu "arribar a la
gent perquè coneguin els serveis que l'associació pot oferir,
perquè hi ha molta gent que els
desconeix". També va afirmar que
la fita és aconseguir "explicar tot
el que es pot fer des de Mollet i

GUARDONS CONVOCAT PEL CONSORCI BESÓS TORDERA

Premi als treballs de recerca
sobre l'aigua i els rius
BAIX VALLÈS. El Consorci Besòs
Tordera ha convocat la quarta
edició del Premi de Treballs Acadèmics Consorci Besòs Tordera,
que té per objectiu promoure i reconèixer la feina dels estudiants
de batxillerat i de cicles formatius
que hagin dedicat els seus treballs
de recerca o de curs a l'aigua o als
entorns fluvials.
Entre els requisits que han de
reunir els treballs és que siguin
inèdits i presentats durant el curs

ACTIVITATS

2018-2019, que tractin sobre l’aigua, com a recurs escàs i indispensable per a la vida humana i
cabdal per al desenvolupament
humà i industrial, o sobre les conques del Besòs o la Tordera.
Els primers premis rebran una
targeta regal per import de 250
euros per a la compra de complements tecnològics, llibres, música
i material educatiu. En el cas dels
accèssits, la quantitat serà de 150
euros.

HABITATGE

Sant Fost tindrà una Mollet subvenciona
el 80% de l'IBI
pista de patinatge
als arrendadors
aquest Nadal
SANT FOST. El municipi tindrà per
primera vegada una pista de gel.
Del 22 de desembre al 6 de gener
l'Ajuntament instal·larà un espai
de patinatge de gel sintètic –menys
perillós per als infants– a la zona
esportiva municipal. Segons han
informat des del Complex Esportiu
Municipal Can Lledó, la pista, de 10
per 20 metres, ocuparà un quart
del camp de futbol. L'entrada al recinte, on hi haurà altres activitats,
serà gratuïta i només s'haurà de
pagar pel lloguer dels patins.

MOLLET. L'Ajuntament obre les

convocatòries per sol·licitar les
bonificacions de l’impost de béns
immobles (IBI) per als propietaris
d’habitatges que decideixin llogar-los. Sota el nom de Mollet, pel
dret a l’habitatge les peticions per
a la rebaixa de l’IBI es poden presentar fins al 29 de desembre de
forma presencial a l’Oficina Local
d’Habitatge o fins al 31 per internet. Els propietaris d’habitatges
que els lloguin podran rebre una
bonificació del 80% de l’IBI.

Granollers per combatre el càncer". La presidenta va voler donar
les gràcies al suport de l'Ajuntament de Mollet i va explicar que
l'AECC de la ciutat disposa d'un
espai de consulta cada dimarts a
la tarda al Centre Cívic de Can Borrell. A.alexandre

dels centres d'atenció primària,
convocada pels sindicats Metges
de Catalunya i CGT sota el lema
Atenció Primària, digna i respectada, ha estat seguida de manera
majoritària als diversos CAP del
territori. En concret, segons dades de l'Institut Català de la Salut
(ICS), a l'àrea Metropolitana Nord,
on pertanyen els ambulatoris del
Vallès Oriental, dels 536 metges
de la regió, 293 han fet seguiment
de la vaga –55%–; mentre que 168
han fet serveis mínims i 75 han
treballat amb normalitat.
Per la seva banda, Metges de
Catalunya assegura que el 77,3%
dels metges de família, pediatres,
odontòlegs i ginecòlegs de l'atenció primària han secundat la vaga
de l'ICS a tot Catalunya.

Marxa contra la violència masclista
FEmRevol

El Suprem prohibeix
l'ús de l'habitatge
familiar als divorciats
que viuen amb fills
si porten a la seva
nova parella
El Tribunal Suprem retira l´ús de l'habitatge familiar als progenitors que visquin amb els seus fills i, a més, convisquin a la mateixa casa amb una nova
parella. "La introducció d'un tercer a
l'habitatge, amb una manifesta relació
estable de parella amb el progenitor
que es va beneficiar de l'ús per haver-se-li assignat la custòdia dels fills,
canvia l'estatus del domicili familiar",
apunta la sentència, de 20 de novembre de 2018.
El Suprem sosté que el dret d'ús de
l'habitatge familiar es confereix i es
manté mentre que conservi aquest caràcter familiar. "L'interés dels fills no
pot desvincular-se absolutament del
dels seus pares, quan és possible conciliar-los", explica. "En el cas, el fet que
l’immoble fos de la societat de guanys
facilita altres solucions econòmiques
que permeten precisament aquesta
conciliació d'interessos, afegeix.
El Ple de la Sala Primera ha resolt així
l'efecte que produeix la convivència
del progenitor custodio amb una nova
parella respecte del dret d'ús de l'habitatge familiar atribuït a la sentència de
divorci. La sentència recorreguda havia
acordat l'extinció del dret d'ús al moment en què es procedís a la liquidació
de la societat de guanys, per considerar que l'entrada d'una tercera persona
a l'habitatge feia perdre a aquesta la
seva antiga naturalesa d'habitatge familiar, en servir ara en el seu ús a una
família diferent.
Iker Cabezuelo Adame
Advocat
icabezuelo@cgcabogados.net

El col·lectiu feminista de Martorelles i Mollet feminista es va unir dissabte a la
nit per fer dues marxes nocturnes contra la violència masclista sota el lema
'Ni víctimes ni passives, dones combatives'. Al pont de Mollet es va llegir un
manifest per reivindicar el dret de les dones a no sofrir cap tipus de violència.

c. Anselm Clavé, 2 · 4t 2a · Mollet
Tel. 935 703 991
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AJUNTAMENT SEGONS L'ALCALDE DE LA LLAGOSTA EL RESCAT ÉS GRÀCIES A LA BONA GESTIÓ ECONÒMICA DEL SEU EQUIP DE GOVERN

La Llagosta aprova el rescat de
l’empresa municipal de Sòl i Patrimoni

LA LLAGOSTA. El ple de l'Ajunta-

ment de la Llagosta ha aprovat
una modificació pressupostària
per tancar definitivament el capítol de pèrdues de l'empresa Gestió Municipal de Sòl i Patrimoni.
D'aquesta forma, amb l'ampliació
de capital contemplada en la modificació, s'haurien de poder fer
front als deutes de l'ens públic
que s'encarrega de la gestió del
CEM El Turó i de l'Oficina d'habitatge de la Llagosta.
El 2017 una auditoria de l'empresa Auren va determinar que
les "errades comptables en els
exercicis de 2013 i 2014" eren
les responsables d'un desequilibri

de patrimoni en la companyia pública de 283.005 euros l'any 2017.
El 2 de juliol de 2017 la junta
general de l'empresa va aprovar
un pla de sanejament que durant
l'últim ple extraordinari del municipi va quedar aprovat amb els
vots favorables de PSC, PDeCAT i
PP, els vots en contra d'ICV-EUiA i
les abstencions d'ERC i Ciutadans.
Segons va explicar durant el ple
Óscar Sierra, alcalde del municipi,
"el rescat de l'empresa es pot
fer ara gràcies a la bona feina
de la regidora d'Economia i Hisenda". "Comencem a complir
els paràmetres pressupostaris
establerts a la llei d'estabilitat

08centvint

PLE MUNICIPAL El rescat va aprovar-se amb els vots en contra d'ICV-EUiA
pressupostària", va afegir.
Les pèrdues de l'empresa de
Gestió Municipal de Sòl i Patrimoni es sufragaran amb una part
del superàvit pressupostari de

915.000 euros obtingut per l'ajuntament durant l'any 2017.
Tanmateix, actualment la modificació pressupostària es troba en
fase d'al·legacions. A.alexandre

El jove Dídac Santisteban serà el
candidat de Junts per Montmeló
20 anys–encapçalarà la llista electoral de Junts per Montmeló de
cara el 26-M. Santisteban ha estat
escollit com a candidat a l'Alcaldia
del municipi per unanimitat en un
procés de primàries.
Un procés, per cert, en el qual
ell no s'ha pogut votar perquè no
és militant del partit: "Aquesta
és una de les virtuts que té el
projecte de Junts per Catalunya
–Junts per Montmeló al municipi–,
incloure persones a la candidatura que vénen d'altres cultures polítiques, però que estan
d'acord amb la llibertat de Cata-

lunya, i en el cas de Montmeló,
també amb determinades propostes per al municipi".
El candidat, que de ben segur
serà un dels més joves d'arreu,
assegura que "no sempre els
partits polítics es decideixen
a posar joves al capdavant, en
un lloc de responsabilitat, però
Junts per Montmeló ho ha fet i
jo n'estic molt agraït". Sobre la
seva joventut també apunta que
pot aportar "una renovació i
noves maneres de veure la política". Tot i que és conscient que
no té experiència política, espera
suplir-ho amb "la resta de com-

15/11 Aleix Butjosa Ruiz (Mollet)
15/11 Chen Xi Lin (Santa Perpètua)
17/11 Lucca Sotos Pascual (Mollet)
18/11 Eric Lozano López (La Llagosta)

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

Defuncions

MUNICIPALS 2019 SANTISTEBAN VOL APORTAR RENOVACIÓ I NOVES MANERES DE VEURE LA POLÍTICA AMB UN PROGRAMA SÒLID

MONTMELÓ. Dídac Santisteban –de

Naixements

panys, que són prou veterans".
Pel que fa als objectius, Santisteban explica que el partit es proposa "obtenir la representació
que va perdre, per fer guanyar
el gruix de l'independentisme
al municipi; treure aquest vot
ocult d'aquestes persones que
quan arriben les municipals
es decanten per opcions polítiques no independentistes". Tot
plegat, "amb un programa que
sigui sòlid i potent per atraure
aquest vot".
Santisteban és estudiant de tercer curs de Dret a la Universitat
Autònoma de Barcelona, i afirma

d.S.

LA LLAGOSTA
16/11 Adolfo Pinilla Bonilla
19/11 Aurora P. García Lozano
25/11 Alegría Martínez García
MOLLET
16/11 Bienvenido Millán Ciriano
19/11 Montserrat Janer Roca
19/11 Juan Manzano Blanco
25/11 Concepción Vedruna Nebot
25/11 Jorge Sturlese Masclans
26/11 Remedios Egea Fernández
MONTMELÓ
15/11 Francisco Planas Molins
16/11 Maria M. Fontcuberta Gordi
19/11 Josefa Comas Núñez
21/11 Maria D. Martínez Fuentes
SANT FOST
20/11 Alfonso Blázquez Arenas
21/11 Javier Hernández García

75 anys
77 anys
80 anys
78 anys
92 anys
47 anys
91 anys
90 anys
87 anys
92 anys
54 anys
85 anys
84 anys
94 anys
88 anys

Dades facilitades per la Funerària
Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols

programació

Dissabte 1 de desembre
A les 13.30 h: Resum informatiu de la setmana
Diumenge 2 de desembre
A les 22 h: La Jornada de diumenge
Dilluns 3 de desembre
A les 20.30 h: La Jornada,
amb Albert Maspons i Alba Castilla
A les 21 h: Àmbit B30

DÍDAC SANTISTEBAN
que és una persona que fa "molta vida al municipi, participo
del teixit associatiu i he participat en moviments juvenils de
Montmeló". S. carrillo

Dimarts 4 de desembre
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
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ECONOMIA

Els forns Prat, Llargués, Ribas i Corbalan, distingits

Petit Market Socarrat

Els forns de pa Prat i Llargués, de Mollet, i Ribas, de la Llagosta, han
rebut l’acreditació d’Empresa Artesanal Alimentària concedida per la
Generalitat, una qualificació que distingeix el comerç com a productor
d’un ofici artesà. Per la seva banda, Corbalan, de Sant Fost, recollia el
diploma de Mestre Artesà Alimentari, que li va ser atorgat l'any passat.

El Club de Tennis de Mollet viurà aquest
dissabte a partir de les 10 h el Petit Market
Socarrat "El Calderí". Paredetes de moda,
degustació gourmet, o música de DJ són
algunes de les activitats programades.

ESTRATÈGIC EL CONSELLER CHAKIR EL HOMRANI, VA ENCAPÇALAR LA TAULA VALLÈS AVANÇA

PRODUCCIÓ ARTESANAL DISTINCIÓ DE LA GENERALITAT

Jaume Viñallonga recull
La comarca tindrà un web
detallat sobre els seus polígons el guardó de millor jove
MARTORELLES / BAIX VALLÈS. El

Celler de Carrencà va acollir dimecres una trobada de la Taula Vallès
Oriental Avança, que va comptar
amb la participació de Chakir El
Homrani, conseller de Treball, Afers
Socials i Famílies. Una sessió en què
el Consell Comarcal va presentar
el futur portal web de polígons de
la comarca, que detallarà les empreses que ocupen els diversos
Polígons d’Activitat Econòmica del
Vallès Oriental. En aquest sentit, l'alcalde de Martorelles, Marc Candela,
va explicar que l'objectiu del portal
és disposar d'"una fotografia de
com estem, què hi ha, quines són
les normatives urbanístiques de
cada polígon i veure quins solars

Varietats d'hivern a
l'Escola d'Hoteleria
de Montornès
L'Escola d'Hoteleria acollia dilluns
una jornada del Consell Comarcal
i el col·lectiu gastronòmic CuinaVO sobre productes de varietats
recuperades d’hivern en què es va
explicar l'estudi comparatiu del valor nutricional de diverses cols de
varietats locals del Vallès Oriental.
S'hi va fer una degustació de plats
cuinats pels alumnes de l'escola i
dissenyats pels cuiners de CuinaVO.

buits hi ha, per no perdre capacitat industrial i econòmica".
El Homrani, per la seva banda,
va explicar que una de les prioritats del Govern i de la Taula Avança, en la qual ja s'hi està treballant,
és "el desplegament territorial
del Servei d'Ocupació de Catalunya, amb polítiques actives
d'ocupació que han d'anar de
la mà del teixit social i local de
cada territori". El Homrani va
destacar "la flexibilitat" com una
de les característiques que han
de complir aquestes polítiques. A
més, va assegurar que "els programes de Garantia Juvenil han
sigut un exemple de flexibilitat"
i que "continuarem treballant

per donar una resposta que
atengui la diversitat de les situacions territorials i personals".
El Conseller també es va mostrar satisfet per la feina feta al Vallès Oriental i va destacar que “la
concertació amb capil·laritat
territorial –per estendre la tasca
arreu de la comarca– i la implicació de tots els agents socials,
l’autoritat laboral i la Formació
Professional per apoderar les
persones són tres eines clau
per lluitar per un mercat de treball de més qualitat”.
Durant el matí, Chakir El Homrani també va fer una visita a l’empresa martorellenca MK3 pel seu
15è aniversari. s.carrillo
cuinavo

CLASSE MAGISTRAL Xefs del col·lectiu CuinaVO amb alumnes de l'escola

artesà alimentari català

arxiu

MONTORNÈS. El pastisser Jaume

Viñallonga, de la Pastisseria Viñallonga ha rebut aquesta setmana
el Premi al Millor Jove Artesà Alimentari Innovador, que atorga el
Departament d’Agricultura. Provinent de família de tradició pastissera, de ben petit el seu pare ja el
portava a l’obrador i el va ensenyar
a fer croissants. Format en pastisseries de renom de Suïssa i París i
a l’Escola d’Hostaleria Hofmann de
Barcelona, Viñallonga va marxar
al Brasil per posar en pràctica tot
els coneixements que havia après
i viure l’experiència de treballar a
l’exterior.
Viñallonga entén l’artesania com
una oportunitat per diferenciar-se
de tots aquells que fan manipulats
industrials, que “difícilment podran transmetre tant com ho fan
els artesans”. El pastisser assegura que cadascuna de les seves elaboracions “no és un producte, és
una obra que porta el meu ADN,

JAUME VIÑALLONGA
un ADN que transmet la sensibilitat en totes les meves obres”.
El premiat recollia el seu guardó en un acte presidit per la consellera d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca i Alimentació, Teresa Jordà,
a l’Auditori de l’ONCE, de Barcelona, un acte que enguany reconeixia
els guanyadors de dues edicions,
2017 –en el cas de Viñallonga– i
2018, ja que l’acte de l’any passat
es va haver de suspendre per la situació política de Catalunya.
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OPINIÓ

Volem ser lliures

Editorial

PACIÈNCIA ESGOTADA
Els professionals de molts dels serveis públics del país han dit prou. Aquesta
setmana, Catalunya s'ha vist immersa en un seguit de vagues que han fet
visible el malestar de molts col·lectius –metges, professors de primària,
secundària i universitaris, bombers i altres funcionaris públics de la
Generalitat– que consideren que la seva situació laboral i que els recursos per
desenvolupar la seva feina amb qualitat són insuficients. Aquesta setmana, els
metges han estat l'avantguarda d'aquestes mobilitzacions que són fruit d'anys
d'austeritat i retallades, que han aprimat els serveis públics bàsics com la
sanitat o l'educació. Durant la crisi, els governs de torn van haver de gestionar
una situació econòmica dura que va comportar mesures dràstiques i que van
trastocar sobretot les polítiques públiques i, en conseqüència, els serveis als
ciutadans. La disminució del poder adquisitiu dels professionals que ara es
manifesten, la precarietat a l'hora de fer la seva feina i el cansament per la
situació d'injustícia perllongada durant tots aquests anys han fet que la
bombolla hagi esclatat i que, ara, es reclamin solucions que d'una vegada
reverteixin la situació a un govern que no es pot escudar només en la
necessitat d'aprovar els pressupostos de l'any vinent. L'infrafinançament és
una qüestió estructural i no se solucionarà cronificant una actitud victimista.

Per compartir

VIOLÈNCIA MASCLISTA

A

l’anterior columna afirmava, "en
l’àmbit dels homínids –singularment l’homo sapiens sapiens–
existeix una vinculació quasi directa i indestriable entre possessió/domini
i violència". La violència contra la dona és
una expressió d’aquest sistema d’agressió
que executa l’home, el mascle, per posseir,
per dominar. Més concretament, en la nostra societat encara patriarcal persisteix un
ús de la funció sexual procreació/plaer com
a eina i expressió d’agressió/domini. Això
forma part d’una societat estructurada pel
i per al domini/poder de l’home/mascle,
que necessita mantenir unes desigualtats
basades en la pretesa superioritat masculina i inferioritat femenina. Res defensable
des de cap punt de mira.
L’agressió masclista sobrepassa allò consubstancial de la societat patriarcal –la
dominació masculina– per a erigir-se en la
forma més atroç, perversa i inhumana de
sotmetiment, d’ús de la dona com a cos/
objecte de crueltat. Per què passa això? Per
què aquest acarnissament contra la dona?
(També contra els diferents, els inferiors,
els altres, és clar). És inherent al mascle
Editora fundada l’any 2001
Rambla Pompeu Fabra, 32
08100 Mollet del Vallès · T- 93 570 52 59
redaccio@diarisom.cat

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

També l’amor romàntic ha fet molt mal,
ja que està tan idealitzat que l’únic que
comporta es crear falses expectatives i
frustració en les relacions de parella, a més
d’aquesta necessitat de no poder viure
sense l’altre persona, que ningú podrà estimar-nos com ell, etc. Es confonen conceptes que fan que ens portin a la insatisfacció,
ja que aquest ideal també es basa en la possessió de l'ésser estimat, i en l'anul·lació
d’un mateix per entregar-se totalment a
l’altre, el que comporta una submissió per
part de la dona cap a l’home. Que si “el nostre príncep blau ens està esperant”, que si

PAULA

ORIOL FORT
Humanitòleg
la necessitat irreprimible de desfogar-se
sexualment?, ¿haver de menester de manera incontenible el plaer sexual amb –o
contra– una dona, fins portar-lo al menyspreu, a la cosificació, a l’abús, a l’ultratge,
a l’agressió, a la violació... o a la compra?
Necessitat incontenible de plaer?, imperi de la més burda animalitat?, o decisió
malvada de mostrar qui mana? Sigui una
cosa o l’altra, només l’educació en el res-

L'agressió masclista sobrepassa
allò consubstancial de la societat
patriarcal per erigir-se en la
forma més atroç i inhumana de
sotmetiment, d'ús de la dona

CARPINTERO

L

Tècnica Superior en
Integració Social

a violència masclista continua,
per desgràcia, molt present en
la nostra societat. És evident que
des de sempre el sistema patriarcal ha dominat amb la seva autoritat imposada cap al sexe femení i ha provocat una
distribució desigual del poder entre homes
i dones.
Aquestes desigualtats de gènere les podem trobar, per exemple, en el seu moment, quan les dones tenien prohibit votar,
o en les famílies tradicionals on la figura de
l’home era l’única que es tenia en compte
en qüestions econòmiques, polítiques, laborals, etc. Actualment les podem veure en
el sexisme que es té en el llenguatge, en el
salari on elles cobren menys que ells, en les
relacions afectivosexuals, o quan es ven la
dona com a un objecte… entre d'altres.
En relació amb el sistema sexe-gènere, on
s’estableixen una sèrie de condicions socials diferents per a homes i dones, segons el
paper o rol assignat i que si es surt de les
normes establertes, pot arribar a convertir-se en un problema per a la dona, ja que
la pròpia llibertat, la capacitat de prendre
decisions i ser empoderada està mal vist o
es critica, perquè no es el que s’espera d’ella.
Una dona pot ser tan dona com qualsevol altra, encara que no vulgui casar-se, tenir fills
i formar una família, posant un clar exemple.
Els estereotips de gènere tampoc ajuden
a millorar. La publicitat, el cinema, lletres
de cançons, la televisió… fan que el masclisme es normalitzi en moltes ocasions,
passant com a desapercebut quan en realitat s’amaga.

Mig any d'alcalde
FRANCESC

JUZGADO
Alcalde de Parets del Vallès

pecte i en la llibertat, la plena consciència de la inviolabilitat dels drets, del cos
dels altres –i el canvi de societat que això
comporta– poden modificar, potser, una
tendència ancestral que, paradoxalment,
només es dona en aquella espècie animal
que pot ser conscient del mal que executa.
L’autèntica esperança és que la dona
està dient prou.
sommollet.cat

somparets.cat

La llibertat de la dona per prendre
decisions i ser empoderada
està 'mal vist' o es critica perquè
no és el que s'espera d'ella

E

l proper diumenge, 2 de desembre, es compliran els meus primers sis mesos com a alcalde
de Parets del Vallès, el meu poble de tota la vida. El poble al que em van
portar els meus pares amb 10 mesos, que
m’ha vist créixer, on visc des de sempre i
on he format la meva família i la meva co-

somlallagosta.cat

“hem de trobar a la mitja taronja”… s’ha de
canviar aquest pensament que algú ens ha
de completar perquè si no no serem feliços.
Ningú és responsable de la nostra felicitat, excepte nosaltres mateixos/es. La visió
que tinc de la construcció d’una relació
saludable és estimar des de la llibertat, a
més d’altres aspectes com la bona comunicació, expressar els sentiments i el que
es vol, el respecte, la confiança, no tractar
de canviar l’altra persona i cuidar la relació
cada dia. Pel que fa més a la societat, s’han
de promoure tots aquests valors des de la
coeducació, deixar de discriminar per raons de sexe i ensenyar des de la tolerància,
l’afectivitat i la igualtat des de petits. Així,
cada dia, estarem un pas més endavant de
poder aconseguir acabar amb la violència
de gènere, una realitat que ens correspon a
tothom trencar-la.

lla d'amigues i amics. I del que gaudeixo
plenament sempre, de les seves activitats,
amb les nostres entitats i de la nostra gent.
El 2 de desembre també es complirà
l'equador de la meva pròpia legislatura
d'un any al capdavant de l'Ajuntament,
abans que m'examini de la prova més apassionant de la meva vida: ser elegit com a
alcalde per als quatre anys vinents.
Aprofito per fer balanç d'allò que no he
fet com a alcalde, del que sí que he fet, del
que faré i del que vull fer si em feu confian-

sommontornes.cat
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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
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OPINIÓ
Ve de la pàgina anterior

ça de forma majoritària.
Què no he fet?
Deixar de respondre i atendre qualsevol
petició que m'han formulat les meves veïnes i veïns, entitats, associacions, empreses, comerços, o qualsevol persona i col·
lectiu, per menor que aquesta fos.
Deixar de participar en alguna de les activitats o actes que hagin reclamat la meva
participació i presència, o a on m'hagin
convidat a assistir-hi.
Deixar de prioritzar les persones i els
serveis del dia a dia i drets socials de les
paretanes i els paretans.
Deixar de respectar les opinions de tothom encara que hi pensi d'una forma diferent. Les crítiques per millorar i els consells constructius m'agraden tant o més
que el nostre poble.
Tampoc he fet volar coloms i enganyar o
prometre coses que no podré fer.
Què he fet?
Recórrer pam a pam els nostres carrers,
places i equipaments, per millorar tot el
que sigui millorable i estigui a les nostres
mans.
Estar a sobre de tot per acomplir amb tot
allò a què ens havíem compromès com a
equip de govern amb la nostra ciutadania.
Reunir-me i intentar arribar a acords
amb totes les forces polítiques de l'Ajuntament quan volen sumar, en positiu i de forma constructiva per Parets, en benefici de
les nostres veïnes i veïns.
Què faré?
Un cop coneixedor de tot o gairebé tot
del que té a veure amb les responsabilitats
del meu càrrec i amb Parets, vull dedicar
el poc temps restant dels dies a fer d'alcalde de barri com us vaig anunciar. No vull

Bústia

A favor de la vaga de metges
Davant la vaga dels metges i metgesses d’atenció primària celebrada durant
aquesta setmana, creiem que mereix el suport de tots i totes els usuaris i les usuàries
de la sanitat pública i en especial de la gent
gran, que possiblement som el col·lectiu
més interessat en el seu bon funcionament.
La crisi econòmica ha generat grans beneficis per a uns i al mateix temps ha creat
més desigualtats, precarietat laboral, pobresa i uns serveis públics més deteriorats
com és el cas de la sanitat.
Aquests serveis s’estan mantenint gràcies a l’esforç dels seus i les seves professionals, però com tot, té un límit. El col·lectiu
de metges i metgesses de la atenció primària està suportant una sobrecarrega assistencial, precarietat laboral i unes grans
retallades de mitjans des de 2010, ja que
el Govern de Catalunya ha estat incapaç de
garantir un pressupost al nivell de l’etapa
anterior a la crisi econòmica, portant-los
així mateix a una retallada salarial de fins
a un 30%
Els jubilats i pensionistes venim lluitant
efectivament en defensa d’unes pensions
dignes, del manteniment i millora del nos-

deixar de conèixer i parlar, però sobretot
escoltar, a totes les paretanes i els paretans
que vulguin parlar i conèixer de primera
mà el seu alcalde.
Què vull fer?
Seguir recollint, triar i ordenar tantes
i tantes idees que tinc i que m'heu i esteu
donant per pensar el Parets de la pròxima
dècada. A Parets es viu bé i som un poble
model, però sempre hi ha marge de millora. Sempre. Vull guanyar-me la vostra
confiança per seguir treballant per fer del
nostre poble el millor poble del món. Vull

Aquests mesos he recorregut
pam a pam els nostres carrers,
equipaments i places per
millorar tot el que sigui millorable
i que estigui a les nostres mans

seguir treballant totes les hores del dia i
cada dia de l'any perquè les veïnes i veïns
se sentin ben acompanyats, molt protegits
i més que orgullosos del seu alcalde.
Només tinc paraules d'agraïment pel carinyo que em doneu quan m'atureu pel carrer. Estic orgullós de Parets i de la nostra
gent, del nostre equip -proper, treballador,
que escolta-, dels treballadors de l’ajuntament, entitats, clubs, comerços, empreses,
associacions, col·lectius... no us puc demanar més. Si algú ha de millorar aquest sóc
jo, perquè de la mateixa manera que tots
volem un Parets cada dia millor, jo vull ser
un alcalde que millori cada dia.
Gràcies per estimar tant el nostre poble i
per somiar-lo junts cada dia!

tre poder adquisitiu i d’uns millors serveis
socials, avui en fase de deteriorament com
és el cas de la sanitat pública i és per això
que coincidim amb l’acció reivindicativa
dels metges i metgesses que volen millorar
l’atenció sanitària dels pacients i dignificar
les condicions laborals del seu col·lectiu.
Per últim volem mostrar el nostre agraïment als metges i metgesses d’atenció primària i al conjunt dels treballadors i treballadores de la sanitat pública pel treball
que desenvolupen.
La gent gran afectada per aquesta vaga ha
de ser comprensiva i donar suport al col·
lectiu de metges i metgesses de l’atenció
primària ja que les seves reivindicacions
són també les nostres: millorar la nostra
salut, amb més recursos tant humans com
econòmics.
Àngel Rodríguez, Cristina Sandoval,
Manel Andero, Antonio Cuellar, José
Luque Ramon Pagès i Josep Torrecillas /
Membres de la Comissió de Jubilats i Pensionistes de Mollet / mollet del vallès
Les cartes i imatges han de fer constar el nom i cognoms de
l’autor, l’adreça, un telèfon de contacte i el document d’identitat. Els escrits han de tenir una extensió màxima de 20 línies.
En cas que es depassin, la redacció es reserva el dret d’escurçar-les.
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BRUNÉS CANSALADERIA
Carrer Gaietà Ventalló, 34. Mollet. 93 570 52 36
www.brunes.cat

L'APARADOR

Brunés Cansaladeria ofereix la millor
alimentació a Mollet des de 1942
Brunés Cansaladeria, establiment familiar
a Mollet des de 1942, ofereix un producte
de la màxima qualitat, seleccionat i artesà.
Brunés, en aquestes dates tan assenyalades,
vol ser el teu secret a taula; per això ja té a
punt el catàleg de Nadal d’enguany: una selecció de productes nadalencs i tradicionals,
que recull tant les safates de canapès, embotits, formatges i pernils, com els farcits i
plats preparats –canelons, bacallà a l’empordanesa o carns precuinades a baixa temperatura–. "Donem una gran importància a
la matèria primera, estudiant l’origen, les
races, l’alimentació, la criança i les instal·
lacions de les granges amb què treballem,
per això hem introduït productes ecològics. Així com a l’elaboració de la tradició
familiar, posant en valor el coneixement
sobre el producte, la procedència, la qualitat i valors inherents de sostenibilitat i
preu just. En resum, procurem portar a la
taula dels nostres clients productes de la
màxima qualitat i que recullin la filosofia
d’una alimentació saludable, sostenible i
conscient", expliquen els germans Brunés.

Guia

MÈDICA i
ESTÈTICA

Psicoanalogia · Medicina Natural · Flors
de Bach · Tests · Tècniques d’estudi...

Av. Llibertat, 20, 2n C · MOLLET
Tels. 93 570 43 04 - 618 077 220
contacte@psicopnaturmolins.cat
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Classificats
IMMOBILIÀRIA
COMPRA
PISO EN MOLLET.
EST. FRANÇA. Activo bancario. Piso
ref. con ascensor. 3
hab., baño, cocina,
lavadero, comedor
con salida a balcón.
Suelo gres. CEE: E.
Ref. JV13561. PVP:
133.800 euros. T. 93
579 33 33.
PLANTA BAJA EN
PARETS. ZONA EIXAMPLE. 73 m2,
Ideal inversores. 3
hab., comedor, terraza de 17 m2, baño,
cocina office, lavad.
Calefac. y a. a. CEE:
G. Ref. JV13745. Precio: 135.000 euros.
Tel. 93 579 33 33.
PISO EN PARETS.
CENTRO. Con parquing, 3 hab., 2

baños, salón con
salida a balcón,
cocina. Cuenta con
suelos de gres,
ventanas de aluminio., calefac. y armarios empotrados.
CEE: E. Ref. JV13740.
Precio: 199.500 euros. Tel. 93 579 33 33.
OPORTUNITAT! PARETS. PLAÇA DELS
GEGANTS. Al costat
de tots els serveis,
guarderia, escoles
primaria i secundaria... Casa cantonera
a 3 vents, amb jardí
de 60 m2. 4 hab. (2
dobles), 2 banys,
terrassa de 16 m2,
garatge per 2 cotxes. Banys i cuina
reformats. CEE: E.
Preu: 309.000 €. Tel.
667 312 216.
PISO EN MOLLET
CENTRO. Con par-

quing en el edificio.
Ascensor. 4 hab., 2
baños, salón con
salida a amplio
balcón. Calefacción. CEE: E. Precio:
190.000 euros. Ref.
JV13722. Tel. 93 579
33 33.
CASA EN MARTORELLES CENTRO. 2
plantas + garaje. 4
hab., 2 baños, cocina office, salón con
chimenea, cocina
verano, solarium,
jardín. CEE: E. Ref:
JV13682.
Precio:
289.000 euros. Tel.
93 579 33 33.

SE VENDE PLANTA BAJA EN SANTA
PERPÈTUA
CON
PARQUING.
Ref.
JV13704. 79 m2, 2
hab. (antes 3), cocina office con lavadero, amplio salón
con salida a terraza, baño con plato
de ducha y bañera. CEE: G. Precio:
191.000 euros. Tel.
93 579 33 33.
PISO EN MOLLET.
EST. FRANCIA. 72
m2, primero sin
asc., 2 hab., baño,
cocina, lavadero,
s a l ó n - c o m e d o r,

terraza. Vent. alum.,
puertas de haya,
suelo gres. Calefac.
CEE: G. Ref. JV13738.
PVP: 120.000 euros.
Tel. 93 572 30 73.
PISO EN SANT FOST
PUEBLO. Con terraza de 40 m2, 129
m2, todo exterior,
con trastero. 4 hab.,
baño, comedor con
chimenea, cocina
con lavadero. Piso
de origen. CEE: G.
Ref. JV13657. Precio:
169.000 euros. Tel.
93 579 33 33.
PISO EN MOLLET.

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

COL·LEGIS NOUS.
Piso con parquing.
1 hab., baño cpto.,
amplio salón, cocina independiente.
Ventanas de aluminio, suelo gres,
calefacción,
aire
acondicionado. CEE:
G. Precio: 149.000
euros. Ref. JV13670.
Tel. 93 579 33 33.
CASA EN SANT
FOST. A 4 vientos.
310 m2, 4 hab., 3
baños, cocina office
con chim., comedor
con terraza, buhardilla, solarium,
garaje con sala

polivalente. CEE: D.
Ref. JV13530. Precio:
365.000 euros. Tel.
93 568 35 45.
PISO EN MOLLET.
ZONA CENTRO. 4
hab., baño cpto.,
cocina, amplio salón con salida a
balcón, carp. alum.
y calefac. Primero
sin ascensor. CEE:
E. Precio: 169.000
euros. Ref. JV13646.
Tel. 93 579 33 33.
MOTOR
OPEL ZAFIRA 2.0
ELEGANCE. 110 CV.
Año 2000. 237.827

km. Precio: 2.200.
Tel. 630 06 59 90.
VENDO SEAT TOLEDO MAGNUS 1.9
TDI. 5 puertas con
bola de remolque.
En Mollet del Vallès.
Tel. 685 269 870.
FORD FIESTA 1.4 TDI.
70 CV Trend. 54.370
km. PVP: 4.500. T. 93
593 26 44.
MINI ONE 1.6D. 90
CV, any 2013, 95.669
km. Preu: 11.500 euros. T. 630 06 59 90.
TOYOTA AURIS 2.0

D4D Active. 126
CV, del año 2010,
102.877 km. Precio:
8.300 euros. Tel. 630
06 59 90.
FIAT 500 1.3, 70 CV,
any 2013. 67.413 km.
Preu: 7.800 euros.
Tel. 630 06 59 90.
CITROËN C3 1.4
HDI. 70 CV, Furio.
Año 2006. 121.277
km. PVP: 3.400 euros. T. 93 593 26 44.
FIAT 500 LOUNGE
1.2, 70 CV. 56.432
km. Preu: 8.100 eur.
T. 93 593 26 44.

RELAX
CHICA PARTICULAR
Y FIESTERA. 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.
698 233 361.
CASA DE RELAX. Te
ofrece señoritas de
todas las nacionalidades. Morbosas y
cariñosas. Masajes,
besos con lengua,
griego, etc. Económico. Tel. 608
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El Karate Montornès s'endú un bronze de l'estatal

El Joventut Handbol venç el Vallag

La collita del Karate Montornès en el campionat d'Espanya cadet,
júnior i sub 21 va ser un bronze aconseguit en la modalitat de kata
cadet femenina per Laia Ferrer. El club baixvallesà també es va fer
amb tres cinquenes posicions: Teresa López en kata júnior femenina,
Laura Naud en cadet -47 kg i l'equip femení de katas júnior.

El derbi llagostenc de la Tercera Catalana
d'handbol va tenir com a guanyador el Joventut
Handbol, el qual es va imposar al Vallag en un
final ajustat per 24 a 25. A falta de 90
segons, el resultat era favorable als locals.

FUTBOI | Segona Catalana CF MOLLET UE I UD MOLLETENSE S'ENFRONTEN AL GERMANS GONZALVO AMB UN RESULTAT D'EMPAT A ZERO

Les defenses s'imposen en un derbi
molletà marcat per l'esportivitat
víctor león

L'OCASIÓ DE GOL MÉS CLARA Cadmo Buenache i José González es van destorbar a l'hora de rematar a porteria
MOLLET DEL VALLÈS. Derbi molle-

tà sense gols i amb poques aproximacions a l'àrea rival. Tal com
havien pronosticat els dos entrenadors durant la prèvia, el partit
disputat diumenge al Germans
Gonzalvo entre el CF Mollet UE i
la UD Molletense es va regir per
la solidesa defensiva dels dos
equips. Les davanteres no van ser
capaces de trobar esquerdes per
on ser productius en atac. Així,
Jordi Gallardo i Antonio Filgaira
van fer una demostració de saviesa tàctica en un camp ple a vessar –feia tres temporades que no

es jugava aquest derbi en partit
oficial– i on va regnar l'esportivitat. És el quart empat a zero de
la Molletense aquesta temporada
i el cinquè partit consecutiu del
Mollet sense perdre. Així, els dos
conjunts segueixen a la part mitja
alta de la taula.
La primera part va finalitzar
sense cap ocasió de gol i sense que
cap dels dos equips aconseguísfer-se amb el control de la pilota. La
mala notícia va ser la lesió del migcentre blanc-i-blau, Luis Rubiales, qui va haver de ser substituït
en el minut 11 en notar una estra-

bada a la cuixa esquerra. Els locals
s'haguessin pogut avançar només
començar el segon temps si Cadmo Buenache i José González no
s'haguessin destorbat dins l'àrea
–a la imatge–. Aquesta va ser
l'aproximació més important del
partit. Poca cosa més va passar
en el tram final del derbi entre el
Mollet, que només ha encaixat dos
gols en els últims cinc partits, i la
Molletense, que n'ha rebut els mateixos en els últims set.
"Ha estat un partit molt net.
Com a ciutat hem estat l'orgull
del futbol català. Les dues afici-

ons s'han respectat en tot moment", va opinar Jordi Gallardo,
el tècnic dels blanc-i-vermells, en
finalitzar el derbi. En la mateixa
línea es va expressar el seu homòleg dels blanc-i-blaus, Antonio
Filgaira, gran amic de Gallardo,
amb qui va conversar tranquilament després del matx: "L'ambient del Germans Gonzalvo ha
estat molt bonic. No he escoltat
cap insult ni hi ha hagut cap
discussió". Els dos entrenadors
també van estar d'acord a l'hora
d'analitzar el que es va veure en el
terreny de joc. "Ha estat un partit molt tàctic, una partida d'escacs. Hem canviat una mica el
nostre sistema de joc per estar
protegits en defensa i sortir al
contraatac", va opinar Gallardo.
Antonio Filgaira, per la seva banda, va considerar que havia estat
"un partit molt intens, però poc
vistós per a l'espectador".
La lliga segueix i la UD Molletense es trobarà dissabte (16.30
h) amb un altre plat fort, la visita
del Montcada, el tercer classificat del grup, al camp de la Zona
Sud. En l'últim partit a casa els
de Filgaira ja van vèncer el líder,
l'EF Mataró. Per la seva banda,
el Mollet visitarà, també dissabte (17.45 h), el camp del Pubilla
Casas, penúltim classificat amb
només 10 punts. sergi escudero

TRIOMF PATIT A SABADELL

El CF Parets
es retroba
amb la victòria
Carles Ruiz en el minut 5 va començar a encarrilar el triomf del
CF Parets davant la Sabadellenca,
però es va arribar al tram final
de partit amb el 0 a 1. Tot estava
obert. Fins que entre el 72 i el 75
l'àrbitre va expulsar tres jugadors
locals –els dos porters i un jugador
de camp–. Així, la Sabadellenca va
haver de disputar els últims 15
minuts amb dos jugadors menys
i amb un jugador de camp sota
els pals. Aquest fet el va aprofitar
Juan Pérez per sentenciar el partit
en el 79. El gol de Joel Andrés en
el 89 no va servir de res. Feia tres
jornades que el Parets, segon, no
guanyava.

Jordi Candela es
reuneix amb la FCF
El 20 de novembre el president del
CF Mollet UE, Jordi Candela, i part
de la junta directiva es van reunir
amb el president de la Federació
Catalana de Futbol, Joan Soteras,
i el delegat del Vallès Oriental,
Juan Núñez Torres. Entre els temes tractats, es va felicitar el Mollet per ser el 20è millor club en
futbol base català i el millor del
Vallès Oriental. D'altra banda, la
FCF va informar que el Mollet rebrà una subvenció econòmica per
haver fomentat el futbol femení
durant la campanya Orgullosa.
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FUTBOL SALA | Divisió d'Honor Catalana VA HAVER-HI 13 GOLS
víctor león

L'FS Parets s'endú el derbi baixvallesà
El Parets va ser superior en el derbi baixvallesà davant el Barri Can Calet i
es va endur el triomf per 5 a 8. Els de Sant Fost no es van trobar a gust i els
paretans ho van aprofitar per marxar al descans amb un avantatge de 0 a
4. Però, aleshores, el Can Calet va reaccionar per posar el 3 a 4 en el minut
32. Raúl Fuentes, David Romero i Pedro Serra van sentenciar el partit.

Segona Nacional LES LLAGOSTENQUES CAUEN AL TERCER LLOC

La Concòrdia empata a Elx
LA LLAGOSTA. La Concòrdia va trencar dissabte una ratxa de sis triomfs

consecutius en empatar a 2 a la pista del Joventut Elx, un equip que ha
fet taules en sis dels nou partits disputats fins ara a la Segona Divisió
d'Honor femenina de futbol sala. Així, La Concòrdia deixa de compartir
el coliderat i cau, amb 22 punts, fins a la tercera posició a la taula.

PREMIS EL CLUB TENNIS NO HI ASSISTIRÀ COM A PROTESTA

CELEBRACIÓ

Arriba la Nit de l'Esport
amb 89 trofeus per repartir
MONTORNÈS. Divendres (20.30 h)
a la carpa polivalent El Sorralet se
celebrarà la 27a edició de la Nit
de l'Esport de Montornès amb 89
trofeus, 21 plaques i 21 diplomes
per repartir entre els millors esportistes i entitats esportives de
la vila de la temporada 2017–18.
Entre els guardons més destacats
hi haurà els de millor esportista infantil i sènior en categories masculina i femenina; millor
equip infantil i sènior; esportistes
més constants infantils i sèniors
en categories masculina i femenina, i millor esportista d’entitat per

categoria. També es distingiran
entitats esportives i es faran mencions honorífiques a persones i
col·lectius que hagin destacat per
la seva dedicació a l'esport local.

La nova edició dels Jocs Esportius
Escolars de Mollet, que es disputarà fins al maig del 2019, tindrà
un rècord de participació: 760
nens i nenes de les escoles de Mollet i d’arreu del Vallès Oriental
en formaran part aquest curs. Els
esportistes estaran repartits en
16 equips de prebenjamins, 16 de
benjamins, 19 d’alevins, 14 d’in-

fantils i 9 de cadets-juvenils.
Els partits es jugaran els dissabtes al Centre Municipal d’Esport i Salut Ca n’Arimon (26
partits, i al Pavelló Municipal
d’Esports Riera Seca (10 partits).
L'objectiu és treballar en els valors educatius de l’esport a través del programa L’esport educa,
fem-ho bé!.

El Club Tennis no hi assistirà

Tal com va anunciar la setmana
passada el seu president, Antonio
López, el Club Tennis no assistirà
a la Nit de l'Esport com a protesta
per l'estat de les pistes municipals, les quals acumulen humitats
que provoquen relliscades i impossibiliten la celebració de competicions.

L'esport escolar creix a Mollet

El Mercat Vell
acollirà una nova
diada barcelonista
MOLLET. Aquest divendres (21 h),

la Penya Barcelonista de Mollet
del Vallès celebrarà la seva diada del soci amb un sopar al Mercat Vell. En l'acte, es farà entrega
de l'Insígnia de Plata de 25 anys
de Soci a tots aquells socis i sòcies
que faci més de 25 anys que pertanyen a l'entitat molletana. D'altra
banda, es presentarà el nou escut
de la Penya –imatge–. El preu del
sopar, cuinat pel Pitapes, és de 25
euros i el tiquet s'haurà d'adquirir
a la seu social de la Penya –c/ Lluis
Duran, 20– en horari de 17 a 20 h
o al telèfon 93 579 16 39.
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LA FINESTRA OBERTA
AL COMERÇ, EN MARXA

Dimarts s’estrenava la iniciativa d’impuls comercial Finestra
oberta al comerç de Mollet. El Mercat Municipal serà el primer
emplaçament en el què l’Associació de Dones i Homes Emprenedors de Catalunya Segle XXI (ADHEC) durà a terme el projecte, que compta amb el suport de l’Ajuntament i de l’empresa
municipal MercaMollet. A l’estrena hi van assistir la regidora de
Comerç de l’Ajuntament, Mercè Pérez, i el president de l’Adhec,
Lluís Farré. El primer negoci que durant la setmana estarà present
al Mercat és l’empresa de mobles Mida Mollet (carrer Francesc
Layret, 75, a Can Borrell). La setmana vinent serà el torn d’Alma
Nails (carrer Gallecs, 50), també de Can Borrell, i així consecutivament fins que hi hagi comerços interessats. “Els primers dos
mesos ja estan coberts i compromesos”, recorda Lluís Farré, “i no
descartem donar cotinuïtat al projecte tot l’any si la demanda es
manté”, afegeix. Bé sigui al mateix Mercat Municipal o en altres
indrets significatius de la ciutat. Els comerços participants, de tot
tipus tret d’alimentació, poden donar-se a conèixer però no poden vendre cap producte, i compten amb un espai físic i el suport
d’una pantalla on es pot projectar la promoció dels seus productes
o serveis que desitgin.
El mig centenar d’associats d’Adhec poden gaudir d’aquest servei de forma gratuïta, però és obert a no associats que ho sol·licitin. Per reservar una setmana de la Finesta oberta cal adreçarse a l’Adhec i fer la petició:
adhecxxi@gmail.com o al telèfon 637 254 390.
Aquest projecte es va donar a conèixer en un acte celebrat a primers de novembre a La Marineta i que va omplir la sala del centre
cultural.

Masia de Can LLedó.
C. Comte d’Urgell, 30
08100 Mollet del Vallès
Tel. 93 516 68 40 - 672 281

www.adhec.cat
Adhec Autònoms
info@adhec.cat
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BÀSQUET | Lliga EBA DISSABTE (19 H) VISITARÀ LA PISTA DEL PARDINYES, EL LÍDER

ALPINISME S'HI DESPLAÇARÀ A FINALS DE MARÇ

Mingote anirà als Andes
abans d'afrontar el Lhotse
PARETS. El projecte World Record
Guinness 3x2x8000 de l'alpinista
paretà Sergi Mingote està vivint
uns mesos obligats de pausa a
causa de les extremes condicions
meteorològiques que impossibiliten pujar les muntanyes més altes del món durant la temporada
hivernal. Però això no vol dir que
Mingote estigui aturat. Entrena
unes 20 o 25 hores setmanals,
assessorat i controlat pel CAR de
Sant Cugat, i està preparant 31
conferències i xerrades que farà
per tot el territori català abans de
tornar a les alçades.
Segons ha avançat al diari Som,
l'alpinista marxarà al voltant del

20 de març cap als Andes, en lloc
de fer-ho directament cap a l'Himàlaia, el pla inicialment previst.
"Marxaré amb el Juan Pablo
Mor, un alpinista xilè que està
fent el projecte dels 14 vuitmils. I hem decidit coincidir
també en la combinació Lhotse-Everest, els meus dos pròxims reptes del World Record
Guinness", explica Mingote. "Els
Andes ens donen la possibilitat
d'estar 15 dies aclimatant-nos
sense els perills dels vuit mils".
Allà intentaran arribar al cim del
volcà Ojos del Salado (6.893 m), el
més alt del món. Cap el 10 d'abril
marxaran al Nepal. s. escudero

ESPORT INCLUSIU VAN PARTICIPAR-HI 200 ESPORTISTES

Parets acull l'handbol
i la petanca dels Special
víctor león

El Recanvis Gaudí perd el
colideratge a la pista del JAC

cb mollet

MOLLET. El Recanvis Gaudí no va

tenir el dia diumenge al pavelló
olímpic de l'Espanya Industrial i
va caure per 10 punts de diferència, 67 a 57, davant el JAC Sants.
Aquesta és la segona derrota en
10 jornades a la Confèrencia C-B
de la Lliga EBA de l'equip de Josep
Maria Marsà, que no va ser capaç
de vèncer cap quart: 13-12, 23-18,
12-11, 19-16. De res va servir el
gran partit que va fer Lluís Jacas
amb 21 punts, gairebé un terç dels
què va anotar el Recanvis Gaudí, i
amb un 50% d'encert en els tirs
de 3 punts (4 de 8). Amb aquesta
derrota, els molletans perden el
coliderat compartit amb el Pardinyes i ara són segons amb els
mateixos registres de victòries i
derrotes que el Sant Adrià. Precisament, dissabte (19 h) el Recanvis visita la pista del Pardinyes.

Clam contra la violència masclista
El CB Mollet, amb les noies del sènior com a protagonistes, van adherirse al programa contra l'assetjament sexual en la diada internacional per
a l'eradicació de la violència masclista del 25 de novembre. Pel que fa al
terreny esportiu, el Construccions Perefran va perdre per 57 a 60 davant el
filial del Granollers en l'onzena jornada de la segona categoria.

FUTBOL SALA | Mundial sub 20 EL JUGADOR DE LA UNIÓN LLAGOSTENSE HI VA JUGAR LESIONAT
fcf

HANDBOL La competició es va celebrar al pavelló municipal de Parets
Parets va acollir diumenge dues
competicions dels Special Olympics de Catalunya, una iniciativa
de la Federació Catalana d'Esports amb Discapacitat Intel·lectual. Així, el pavelló municipal
d'esports va acollir el 12è campionat d'handbol i les pistes de
petanca municipals situades al
costat del Josep Seguer, el 25è
campionat d'aquest esport. Entre
les dues disciplines, van competir

al voltant de 300 esportistes repartits en 21 clubs de petanca i 9
d'handbol.
La jornada es va organitzar
juntament amb la cooperativa
vallesana d'inclusió social de persones discapacitades Apindep,
i també van participar-hi altres
col·laboradors com els clubs de
petanca i d'handbol de la localitat, l'Obra Social La Caixa i la Generalitat.

DAVANT L'ARGENTINA El llagostenc va ser un dels jugadors importants

Álex Pérez, quart del món
amb la selecció catalana
LA LLAGOSTA. La selecció catalana

ha fet història en el mundial sub20 de futbol sala disputat a Colòmbia. Va finalitzar en quarta posició,
la millor classificació històrica del
combinat, després de caure en se-

B UFET E SPAÑOL M OREDA
A DVOCATS
Especialistes en accidents de trànsit
Dret hipotecari i cessions de crèdit
Divorcis - Desnonaments
Llei 2ª oportunitat - Pensions d’invalidesa

è

Av. Burgos, 29 1ª planta
Mollet del Vallès

Tel. 93 570 73 09
www.bufetespanol.com

mifinals davant la selecció campiona, el Paraguai, per 1 a 5 i perdre
el partit pel tercer lloc davant el
Brasil per 4 a 2. En quarts de final,
Catalunya havia eliminat Sud-àfrica amb un ajustat 8 a 7.

"És un èxit el què hem aconseguit. La federació veia molt complicat passar de la fase de grups
perquè ens van tocar rivals molt
difícils: Bolívia, l'Argentina i el
Marroc. Hem d'estar molt contents", explica Álex Pérez, jugador
de la FS Unión Llagostense i integrant de la selecció catalana sub20, que va passar de ronda amb 4
punts després de vèncer Bolívia
per 6 a 5, perdre amb l'Argentina
per 1 a 2 i empatar a 5 amb el Marroc. Pérez va ser convocat per la
competició malgrat tenir una lesió
a l'empenya que no li permetia xutar. "Només podia fer passades
amb l'interior del peu. Això no
m'ha donat l'oportunitat de fer
gols tot i jugar de 9".

Campions de l'Europeu
Catalunya es va classificar per
aquest Mundial després de ser
primera a l'Europeu celebrat el
febrer a Alassio (Itàlia). Allà, el
Marroc va ser segon –hi va participar malgrat ser una selecció
africana– i l'amfitriona va ocupar
el tercer lloc. sergi escudero
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CULTURA

Bruno Oro reflexiona sobre la immortalitat

'La ràdio i la tele a la nostra vida'

L'actor i cantant Bruno Oro representarà diumenge (18.30 h) al teatre
Can Rajoler l'obra Immortal, dirigida per Marc Angelet i Alejo Levis. Es
tracta d'una comèdia dramàtica futurista sobre una vida sense límits
temporals. Oro, en el seu primer solo teatral, es desdoblarà en multitud
de personatges que gaudiran, patiran o s’enfrontaran a la immortalitat.

Dimarts s'inaugura a El Lledoner (Mollet)
l'exposició En sintonia! La ràdio i la tele a la
nostra vida, que es podrà visitar fins al 31 de
gener del 2019. Els espectadors es convertiran
en els presentadors dels seus records.

POPULAR DIUMENGE ES BATEJARAN ELS NOUS PETITS MEMBRES DEL BALL DE DIABLES I DRAC

Agafant forces a la paella
per a l'aplec de Sant Sadurní

AL DESEMBRE HI HAURÀ L'EXPOSICIÓ DEL CONCURS DE FOTO

Mostra del 75è aniversari
del Club Muntanyenc
josé castro
M.M.

'SORTIDA DEL SOL' Una de les dues imatges guanyadores del concurs
MOLLET. El Club Muntanyenc MoPAELLA La plaça Pau Picasso va reunir grans i petits per celebrar plegats el dia del patró de Montornès
MONTORNÈS. La 23a paella popu-

lar de Sant Sadurní, a la plaça Pau
Picasso, és un dels actes que més
gent aplega a la festa de tardor. I
ha estat la prèvia a l'aplec de Sant
Sadurní que ha omplert els carrers de Montornès amb la cercavila del Drac Ceballot i la cremada
a la plaça de l'Església de Sant Sadurní. Estava previst que la jornada acabés amb un espectacle de
música tradicional a l'església en
honor al patró, amb música medieval tocada en formació de tres
quartans –flabiols, sac de gemecs
i tarotes– i amb l'acompanyament
dels tabals.

Pel que fa a aquest cap de setmana, el plat fort se l'endurà el
correfoc de dissabte (18 h), que
anirà de la plaça Pau Picasso fins
a la plaça Joan Miró. També destaca la cercavila de Sant Sadurní i el
bateig dels petits diables: a les 11
h es farà la plantada del Drac petit,
del Drac Ceballot i dels Gegants a
la plaça Joaquim Mir, i es batejaran els nous membres de la colla
infantil de Diables. Tot seguit, a
les 11.30 h, arrencarà la cercavila,
que acabarà a l'entorn de la plaça
Pau Picasso.
La història també té un racó
guardat a la programació. Aquest

divendres (19 h) es presentarà el
llibre número 9 de la Beca de Recerca Històrica 2014 – De la fàbrica al barri. Quan el carrer tornà a
ser nostre. El moviment obrer i veïnal a Montornès del Vallès (19601980), obra d'Emilio José Sánchez,
i es farà la lectura del veredicte de
la concessió de la Beca 2018.
Dissabte (12 h), per la seva banda, tindrà lloc la visita guiada i
teatralitzada Un tomb per la història de Montornès per conèixer els
principals elements patrimonials
del nucli antic del poble, alguns
dels quals ja no existeixen. Serà a
la plaça Joaquim Mir. i

llet inaugurarà dimecres l'exposició del seu 75è aniversari al Centre
Cultural La Marineta, que es podrà
visitar fins al 20 de desembre. A
més, l'entitat va lliurar divendres
passat els premis del 13è Concurs
de Fotografia Digital del Club Muntanyenc Mollet. La temàtica d'enguany era Boires a la muntanya, i la
imatge guanyadora va ser Sortida
de sol, de José Castro. Pel que fa a la
categoria d'Esports a la muntanya,
la guanyadora va ser Obrint camí,
de Francesc Lladó. En total s'hi van
presentar 136 imatges, que estaran exposades durant el mes de
desembre al Casal La República i
a principis de l’any vinent a la Biblioteca Can Mulà, a les masies Can
Borrell i Can Lledó, i a la Biblioteca
de Sant Fost de Campsentelles.
Per la seva banda, el Club Mun-

tanyenc Mollet farà dissabte (20
h) al Mercat Vell el sopar de germanor per celebrar el 75è aniversari. El menú inclou diversos
aperitius –assortit de formatges,
croquetes casolanes, calamars a
l'andalusa o gambes en romesco,
entre d'altres–, un segon plat a escollir entre melós de vedella amb
bolets i espàrrecs i bacallà amb
salsa del piquillo i gratinat de
mussolina, pa, begudes, sorbet de
llimona, pastís, cafès i copes.

Preparant futures expedicions

Aquest divendres a la seu de l'entitat, a més, es projectarà l'audiovisual Aplec Excursionista Països
Catalans (21 h) i tot seguit es farà
una reunió informativa per proposar un trekking per l'Antiatles,
al Jbel Saghro (Marroc), per Setmana Santa. i
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Ens movem per tu
V JORNADA DEL VOLUNTARIAT SOCIAL

La Fundació Sanitària Mollet agraeix la tasca i compromís
de les persones voluntàries de la institució
La Fundació Sanitària Mollet va celebrat el
passat dia 27 la V Jornada del Dia Internacional del Voluntariat Social a través de la qual
vol retre un homenatge i agraïment a les més
de 50 persones voluntàries que participen actualment en algun dels programes que es despleguen als 6 centres de la institució: Hospital
de Mollet, Hospital Sociosanitari, Servei de Salut Mental i Addiccions, Residència Santa Rosa,
Residència la Vinyota i Residència Pedra Serrada de Parets.
El programa de la jornada va consistir en:
• una xerrada a càrrec del president de l’Associació Temps, Ricard Díaz, sobre la importància
de la comunicació a través dels sentits.
• una taula rodona amb el testimoni d’una persona voluntària
de cadascun dels 6 centres.
• i una actuació musical a càrrec dels membres del taller de

música del Servei de Rehabilitació Comunitària del Servei de
Salut Mental i Addiccions.
La Fundació Sanitària Mollet compta amb més de 50 persones que actualment participen en aquests programes que es

basen en acompanyament a les persones ateses a través de
serveis d’acompanyament en l’hospitalització, d’orientació i
suport a l’Hospital de Mollet, tallers lúdics, manualitats, màster class, teràpia amb animals, musicoteràpia, entre d’altres.
Per a més informació, al web www.fsm.cat

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

www.fsm.cat
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TELEVISIÓ PRESENTARÀ EL PROGRAMA 'PERSONA INFILTRADA'

MÚSICA EL CONCERT ÉS AQUEST DIVENDRES A LES 20 H

TEATRE

La molletana Anna Simon El duet musical In extremis
actua a La Marineta
tornarà a TV3 el 2019
a.s.

MOLLET. La periodista molletana

Anna Simon presentarà el nou reality de TV3, Persona infiltrada, a
partir del 2019. El concurs comptarà cada setmana amb la participació d'una persona famosa que
haurà d'endevinar qui és l'infiltrat
en la família que li presentaran. Si
el convidat no l'endevina, la família
guanyarà 5.000 euros. D'aquesta
manera, aquesta producció de Veranda TV reunirà intriga i humor.
Alguns dels participants seran el
meteoròleg de TV3 Tomàs Molina,
el periodista, guionista i escriptor
Jair Domínguez, alguns dels actors
de la sèrie Merlí o el cuiner Marc
Ribas, de Cuines i Joc de cartes.
Simon, per la seva banda, que

in extremis

Una obra inclusiva
a Montmeló pel
10è aniversari
del Trencadís
MONTMELÓ. La companyia Pot Te-

ANNA SIMON
treballa a Zapeando, de La Sexta, ja
havia estat prèviament a la televisió pública catalana com a reportera del programa Divendres i com
a presentadora de la quarta edició
d'Oh Happy Day, l'any passat.

ARTISTES Lorena Ruiz (veu) i Alberto Rocha (guitarra) formen la banda
MOLLET. El Centre Cultural La Marineta acull aquest divendres (20
h) el concert d'In Extremis. Es
tracta d'un duet acústic de versions format per Lorena Ruiz i Alberto Rocha, que faran gala de la
seva llarga experiència en els escenaris per presentar un projecte
personal i eclèctic.
Els assistents podran gaudir

de cançons d'artistes dels estils
més variats, que passen pel tamís d'aquests dos músics per
renéixer convertides en alguna
cosa diferent que no deixa a ningú indiferent. Alguns dels temes
que sonaran seran d'Adele, Amy
Winehouse o Sam Cooke. L'entrada és gratuïta, però l'aforament és
limitat. i

Rusty 'n' Fuzzy
S'obren les
tributa Jimi Hendrix inscripcions
a la Sala Fiveller
per al Devil Fest
MOLLET. La Sala Fiveller gaudirà

dissabte (de 22 h a 0 h) del concert de la banda Rusty 'n' Fuzzy,
que tributarà Jimi Hendrix, "un
dels músics més grans de la història del rock", segons el Saló de
la Fama del Rock. El preu de l'entrada és de 6 euros.

MOLLET. AMAM ha obert el perío-

de d'inscripcions per al Devilfest
2019, fins al 20 de gener. Els participants han de ser majors de 16
anys i fer un estil de música englobat dins la temàtica metal. A més,
la banda ha de tenir un set list
d'almenys 35 minuts.

ES TRACTA D'UN CONCERT DE 'MONTBARRI, AIXECA EL TELÓ'

El Cor Jove Amics de la Unió
cantarà 'Sons del mercat'
MONTORNÈS. El Cor Jove Amics de

la Unió –format per 25 joves entre els 16 i els 22 anys i dirigit per
Marta Dosaiguas– representarà
dissabte (20 h) el cant coral Sons
del mercat, a Montbarri. Es proposa una visita a un escenari fresc i

dinàmic, a un lloc de convivència
i ple de vitalitat: el mercat. Dins
d'aquest context, el cor ofereix un
repertori de cançons d'arreu del
món que tenen com a nexe comú la
força d'una posada en escena que
no deixarà indiferent a ningú.

atre, amb 20 anys d'experiència i
formada íntegrament per actors i
actrius amb discapacitat o trastorn
mental sever, portarà dissabte (20
h) a la Sala Polivalent l'obra Aquí
no paga ni Déu, el Musical. Es tracta
de la primera adaptació musical de
l'obra original del dramaturg Dario Fo, que es podrà veure dintre
dels actes commemoratius del 10è
aniversari del Centre Ocupacional
El Trencadís. Albert Gràcia és el director, Marc Angelet ha fet l'adaptació al català i el músic Keco Pujol
ha compost la banda sonora. i

Quimbara porta
el seu segon
cabaret a Sant Fost
SANT FOST. Quimbara representarà el cap de setmana El Diamante
Cabaret Show 2 al bar La Cúpula de
Sant Fost. La companyia farà tres
actuacions dissabte i tres més diumenge (18 h, 19.30 h i 21 h). Els assistents podran gaudir d'un show
musical ple de llums, brillantor i
bon ambient, encapçalat per Charlie, el mestre de cerimònies, acabat d'arribar de la gira per França.
Amb la gran Georgina, la divertida
Lola Berlín i la resta de components de la família del cabaret, faran passar una nit emocionant. i

'La faula de la
guineu' aterra a
la Sala Polivalent
MONTMELÓ. La Sala Polivalent

acollirà diumenge (12 h) de l'obra
de teatre infantil La faula de la
guineu, a càrrec de la companyia
Titiriteros de Binéfar. Es tracta
d'una metàfora de la relació de
l'ésser humà amb la natura, encarnada en la història d'un avi i
una guineu que viu a l'entorn.
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BUTLLETÍ DESEMBRE 2018
CAMPANYES I ADHESIONS
• LA MARATÓ DE TV3. Es farà el
diumenge 16 de desembre i estarà dedicada a recollir diners per investigar i
combatre la malaltia del càncer. Des del
Casal recollirem les vostres aportacions
a la guardiola gegant de La Marató.
• EL MANDAT DE L’1 D’OCTUBRE NO
ÉS SIMBÒLIC. Tenint en compte que
el 27 d’octubre de 2017 el Parlament de
Catalunya va aprovar per majoria absoluta la proposta de Resolució (entrada
a Registre el 27/10/2017 amb el nº
72.032) que regula la Constitució de
la República catalana, com Estat independent i sobirà, de dret, democràtic i
social, i que aquesta Resolució va ser
votada i aprovada pel Parlament de
Catalunya amb 70 vots a favor, 10 en
contra i 2 vots en blanc dels Diputats
presents a l’hemicicle, ens adherim a la
Campanya de l’ANC per tal que aquesta
Resolució es publiqui al Diari Oficial de
la Generalitat DOGC i es faci efectiva.

ESCAPADES AL TEATRE
• DISSABTE 1 DE DESEMBRE anirem
a La Catedral del Mar de Barcelona. Hi
anirem en tren i farem una visita guiada
pel barri i per la Catedral del Mar, amb
la possibilitat de pujar a les torres i terrasses de la catedral a partir de les 13
h (preu addicional de 8 euros). El preu
de la visita guiada és de 15 euros (bitllet
de tren no inclòs). Més informació: sra.
Inma, matins i sra. Glòria, tardes.
• DE L’1 AL 4 DE DESEMBRE anirem als Mercats de Nadal de Baviera
i Tirol. Sortida amb avió i estada de
3 nits a Munich en un hotel de 3*
sup. amb 3 mitges pensions. Circuit
en autocar gran confort amb guia local
visitant Munich, Innsbruck, Salzburg i
Augsburg. Preu per persona 775 euros
(hab. doble); 220 euros (supl. hab.
indiv.) Inscripcions Sra. Marta Ros.
• DIMECRES 19 DE DESEMBRE fem el
Pre-Nadal a la Garrotxa. A Sant Privat
d’en Bas farem un tastet d’embotits.
Dinarem a La Garrotxa i visitarem el
Castell de Palol de Revardit per veure
una exposició de pessebres i comparar-los amb el Pessebre Monumental
del Jardinet del Casal que visitarem
quan arribarem a Mollet. Preu tot
inclòs: 28 euros. Inscripcions a partir
del dilluns 3 de desembre.
• AVANÇAMENT DE PRIMAVERA:
CREUER FIORDS NORUEGS DEL
18 AL 25 MAIG. Aterrarem a Malmö
(Suècia) per visitar Stavanger, Bergen,
Nordfjordeid, Fiord de Geiranger,
Hellesylt, Alesund, Trondheim. Farem

la presentació del viatge a la Sala d’Actes el dimarts 6 de novembre. Preu
tot inclòs cabina exterior 1.320 euros.
Paga i senyal de 50 euros. Al moment
de la inscripció cal portar el passaport.
Inscripcions a partir del 7 de novembre.

PESSEBRE MONUMENTAL
AL JARDINET
FINS EL 7 DE GENER podreu admirar el Pessebre Monumental que farem
sota la Porxada del Jardinet, gràcies a
l’art pessebrista dels socis membres de
la Junta del Casal Sr. Isidre Ribas i Sra.
Lídia Falcón que reprodueixen diferents
masies de Mollet, amb salts d’aigua i
diferents escenes bíbliques. Consulteu
a la Sra. Inma (matins) o a la Sra. Glòria
(tardes) les dates i horaris de visita
disponibles.
€

CONCERT DE CAP D'ANY
DISSABTE 29 DE DESEMBRE anirem a l’Auditori de Barcelona a gaudir
del concert Trencanous, amb la Banda
Municipal de Barcelona. Sortida a les
16.30 h en autocar. Preu tot inclòs: 30
euros. Inscripcions a Sra. Inma (matins)
o a la Sra. Glòria (tardes).

KINTO DE NADAL
• DIUMENGE 23 DE DESEMBRE A
PARTIR DE LES 17 H fins la 1 de la
matinada i organitzat per la Colla de
Morats farem a la sala aquest joc tradicional de Nadal, semblant a un bingo
però amb la particularitat que la persona que canta els números els canta
amb dites i refranys, aportant humor i
convertint el joc en una festa.

CLASSES DE TEATRE
AL CASAL
Organitzades per l’escola de Teatre La
Tramolla, les instal·lacions del Casal
acullen aquestes classes cada dimarts
de 17.30 h fins les 21 h. Més informació
a consergeria o La Tramolla.

PENYA D'ESCACS
DE MOLLET
Reprenem la temporada amb la celebració de l’Assemblea anual per tal de
fixar els objectius socials i esportius
per al 2019. Inicialment tenim el primer
equip a la màxima categoria provincial,
Preferent, i el segon equip a la següent,
primera provincial. En funció de les

incorporacions de nous socis inscriuríem un tercer equip, format per nens
i socis novells, a la categoria inferior,
tercera provincial, o bé, si disposem de
prou nens, valorarem inscriure un quart
equip a la categoria sub12. Ens trobareu
cada divendres de 17 a 20.45 h a la
Sala Cesc Bas, a la segona planta del
Casal Cultural. Més informació a www.
penyaescacsmollet.com

galets de Pastes Sanmartí de Caldes,
1 paquet de cafè Marcilla, 1 bossa + 1
Caga Tió mini.
Les inscripcions es faran fins dimarts
13 de desembre al preu de 20 euros.
Inscripcions pel lot a Secretaria. Per
tenir dret al lot i al sorteig de regals
cal estar al corrent de pagament de la
quota de soci de 2018.

CONCERT DE SARSUELES
BERENAR DE GERMANOR
• DIMECRES 12 DE DESEMBRE A
LES 17 H el Casal Cultural es vestirà de
festa per rebre el Nadal amb un berenar
de germanor, música gresca i xerinola.
El preu serà de 4 euros. Places limitades a l’aforament del local. Inscripcions
a sra. Inma (matins) o a la sra. Glòria
(tardes).

LA GROSSA DE CAP
D'ANY/LOTERIA ESTATAL
El Casal juga participacions de la
Grossa de Cap d'Any de la Generalitat
de Catalunya. amb els números 22016
– 01964 – 25825 – 06738 de la Grossa
de Cap d’Any, i cada butlleta del Casal
juga als quatre números, de manera que
tenim més probabilitats que ens toqui.
Tanmateix disposem de Loteria estatal
de Navidad amb el número 80.212 que
juga el Casal, el sorteig del qual es fa a
Madrid. Els beneficis d’aquestes rifes
ajuden a pagar el lot de Nadal i els beneficis de la Grossa també reverteixen
en programes socials a Catalunya. Per
comprar-ne adreceu-vos a Sra. Imma
(matins) Sra. Glòria (tardes).

CINE CLUB EL CASAL.
LA MIRADA DEL CINEMA
• DIVENDRES 14 DE DESEMBRE A
LES 21 H isionarem All the King’s men
dirigida per Robert Rossen.

LOT DE NADAL
PELS SOCIS
DIVENDRES 21 DE DESEMBRE A
PARTIR DE LES 16 H lliurarem el tradicional Lot de Nadal del Casal als socis
que s’hagin inscrit prèviament, i presentin el tiquet per recollir-lo. Enguany
us hem preparat un lot que constarà de:
• 1 ampolla de cava Sumarroca Brut
Reserva, 1 ampolla de vi negre amb
D.O., 1 barra de torró tou Xixona, 1 barra
de torró de xocolata amb Cointreau, 1
caixa de neules artesanes, 1 paquet de

DIVENDRES 14 DE DESEMBRE A LES
18.30 H a la Sala d’Actes la Companyia
de Sarsuela de Mollet Fòrum Abelló,
ens oferirà com cada Nadal un concert
amb fragments de diferents sarsueles
del seu repertori.
			

CAGATIÓ PELS SOCIS
• DILLUNS 17 DE DESEMBRE A LES
21 H farem cagar el Tió amb els usuaris
de la sala i ho amenitzarem a les 18h
amb una representació dels Pastorets
a càrrec dels alumnes de 4t. d’ESO de
l’Escola Lestonnac.

mainada present. L’Home dels Nassos
és un personatge mític de l’imaginari
popular català que “té tants nassos com
dies té l’any”.

BALL DELS DISSABTES
Cada dissabte i diades especials, a partir de les 17.30 h continua la ballaruga
a la Sala d’Actes del Casal amb música
en directe
Dia 1: Raül
Dia 8: Pep
Dia 15: Sebastian
Dia 22: Fernando
Dia 29: Manuel i Maria

ACTIVITATS DEL
CASAL ACTIU
DIMARTS: preparació del Taller de
Manualitats.
DIMECRES: Taller de Manualitats de
16.30 h a 18 h
DIJOUS: Taller de Psicomotricitat de
17.30 h a 18.30 h.
DIVENDRES: Bingo a la Sala d’Actes
a les 17 h

LA GRAN GALA DE NADAL
DIVENDRES 21 DE DESEMBRE a partir de les 17 h, farem La Gran Gala amb
sorteig de regals que diferents firmes
comercials han ofert per als socis del
Casal, amb actuacions musicals, teatrals i sorpreses.

TEATRE INFANTIL I
JUVENIL DE LA XARXA
• 16 DE DESEMBRE: El Follet i el
Sabater amb la Cia. Sim Salabim.
Espectacle musical amb piano en directe, adreçat a nens i nenes a partir de
2 anys i públic familiar. Una adaptació
que expressa el respecte per la natura
i els artesans, d’una forma divertida i
molt visual.

DIA DE LA LLUFA
DIVENDRES 28 DE DESEMBRE és el
Dia dels Sants Innocents. Vigileu que
no us ensarronin amb una innocentada
o us pengin la llufa a l’esquena! Per
recordar-vos-ho en penjarem una de
ben grossa a la porta d’entrada.

L'HOME DELS NASSOS
DILLUNS 31 DE DESEMBRE l’Home
dels Nassos visitarà el Casal a partir de
les 11 h per repartir caramels a tota la

PER A MÉS INFORMACIÓ: www.elcasal.cat | mail: secretariat.elcasal@gmail.com
Rambla Balmes, 2 · 08100 MOLLET DEL VALLÈS
Telèfon i fax de secretaria: 93 593 11 74

MARXA NÒRDICA:
PUNT I SEGUIT
Finalitzada, amb èxit, la formació que
vam fer, estem treballant per consolidar un club de Marxa Nòrdica dins
del Casal, amb un instructor/monitor
titulat que ens ajudi a perfeccionar la
tècnica, poder fer sortides regularment
o nous cursos de formació, si s’escau.
Informació a sra. Glòria, tardes.

NOU TALLER DE VESTITS
DE PAPER
Iniciem aquest nou taller del Casal cada
dilluns de 10 h a 12 h. Cal tenir coneixements de costura i tenim l’objectiu de
fer una Desfilada al setembre al costat
dels companys de Blanes que la fan
cada any. Preu: 20 euros/trimestre. T'hi
atreveixes?

CONVENI CASALLESTONNAC
En la línia d’esdevenir un casal intergeneracional, hem signat un conveni amb
l’Escola Lestonnac on els alumnes de
4t d’ESO vindran a fer diferents tasques
de servei comunitari, ajudar els avis i
àvies i participar en l’organització de les
pròpies activitats del Casal (Festa de
l’Arbre 2019, fer catifes de flors, etc).

Hi col·laboren:
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Lluites i parades medievals a la Llagosta
víctor león

La Llagosta es va transportar el cap de setmana a l'època medieval, omplint
l'avinguda Onze de Setembre amb una cinquantena de paradetes de
productes artesanals. Però també hi va haver diversos espectacles: van
destacar les lluites medievals (a la foto), l'espectacle de foc de dissabte a la nit
o l'exposició d'aus rapinyaires de l'Escuela de Cetrería Mulhacén. la llagosta

COMERÇ HI HAURÀ MÉS DE 60 PARADETES AL CARRER MAJOR

L’Edat Mitjana torna
als carrers de Montornès
MONTORNÈS. El municipi acolli-

rà aquest cap de setmana la Fira
Medieval organitzada per la Unió
de Botiguers amb la col·laboració
de l’Ajuntament i entitats municipals. L'esdeveniment, que estava
previst que se celebrés els passats 27 i 28 d'octubre, es va haver
d'ajornar per la previsió de pluja.
Des del dissabte a les 10 h fins
al diumenge a les 20 h hi haurà
activitats adreçades a tots els públics com espectacles de màgia,
de faquirs, de vol d’aus o photocall. La fira també comptarà amb
més de 60 paradetes ubicades a
les zones de vianants del carrer
Major, que oferiran productes artesans d’arreu de Catalunya.
Pepi García, presidenta de la
Unió de Botiguers de Montornès
explica que “s’espera una gran
afluència” i afegeix que gràcies a

aquest tipus de fires es “potencia
el comerç de proximitat, augmenten les vendes i, sobretot,
hi ha una major vinculació entre el veïnat i els comerciants
del nostre municipi”.
Normalment la fira coincideix
amb la 27a Marxa Popular del
Club Atletisme Montornès, i això
fa que el públic de la fira augmenti de forma exponencial. Enguany,
però, coincidirà amb la festa de
tardor de Sant Sadurní, fet que
també pot ajudar a portar molta
gent a gaudir de l'esdeveniment.
“Les edicions anteriors han
tingut molt bona acollida i assistència”, assenyala Pepi García,
i per això s’espera que en la d’enguany “la gent gaudeixi i participi alhora que dinamitzem
l'activitat comercial del nostre
municipi”.

TRADICIONAL TAMBÉ ES FARÀ UN RECAPTE D'ALIMENTS

TEATRE

19è Festival de nadales
andaluses a la Llagosta

La Sala Fiveller
acull una adaptació
de l'obra 'Yerma'

LA LLAGOSTA. L'Asociación Rocie-

MOLLET. La Tranpola representarà

ra Andaluza organitzarà dissabte
(19 h) a la seva seu –carrer Girona, 6– la 19a edició del Festival de
nadales i recollida d'aliments. Diversos cors rocieros interpretaran
nadales tradicionals andaluses, en
una acció solidària que servirà per
recollir aliments per a les famílies
amb necessitat de la població.
També en clau nadalenca, dis-

sabte al matí (12 h) la companyia
Un Conte al sac portarà a la biblioteca el seu espectacle de contes
musicats anomenat Contem i cantem per Nadal!. Es tracta d'una activitat adreçada a infants de 0 a 4
anys i les seves famílies.
Finalment, l'Associació d'Esdeveniments Culturals de la Llagosta obrirà dijous el passatge de
Nadal Nöel al Parc Popular.

El Pavelló 2 de Sant Fost acull
el segon Dia del Voluntariat

diumenge (18 h) a la Sala Fiveller
una adaptació de l'obra de Federico García Lorca Yerma, sota el
nom de No sólo Yerma, que va més
enllà de l'obsessió de la protagonista –que és estèril– per la maternitat. "Què passaria si aquesta
obsessió no fos de Yerma, sinó
de la gent que la pressiona? I si
per ella la maternitat fos l'única
sortida?", es qüestiona. i

LITERATURA

SANT FOST. L'Associació Voluntariat Social per Sant Fost organitzarà
diumenge (17 h) el segon Dia del Voluntariat. En aquest cas serà al Pavelló 2 –l'any passat va ser a l'Ateneu– i l'entrada és lliure amb aportacions per al Banc dels Aliments. Hi haurà actuacions del Club Patinatge
Sant Fost, Assaig, Pas a Pas, Associació Cultural de Danses de Sant Fost,
Farolillos, La década de los 60 i d'un grup de joves guitarristes, entre
d'altres. L'acte serà presentat per Óscar Bretau.

Club de lectura
amb l'escriptor
Alejandro Palomas

Música d'orquestra per Santa Cecília
víctor león

MONTMELÓ. L'escriptor Alejandro
Palomas participarà aquest divendres (20 h) en una trobada literària
a la biblioteca La Grua per parlar
sobre dues de les seves novel·les:
Una mare (2014) i Un fill (2015). En
el primer, una mare explica la història de com l’Amália, de 65 anys,
entreteixeix una xarxa de fils invisibles per unir i protegir els seus. La
segona tracta d'en Guillem, un nen
que rere una aparença de tranquil·
litat amaga un món fragilíssim.

Tarda de Poesia per
l'ELA a la Llagosta
LA LLAGOSTA. La Murga organit-

za aquest divendres (19.30 h) al
Centre Cultural l'activitat Tarde
de poesia a favor de les persones
afectades per l'ELA. El recital anirà
a càrrec de membres de la desapareguda entitat Amics de la cultura.

L'Associació Musical Pau Casals va celebrar dissabte a la tarda al teatre Can
Gomà la festa de Santa Cecília, patrona de la Música. I ho va fer en un repertori
compost per un bon grapat de bandes sonores, i també amb grans èxits del
pop-rock. Tot plegat, en un espectacle dirigit per Mario Roldán. mollet

EL TEMPS
divendres 30

dissabte 1

diumenge 2

per

Felip Comas

Alguns ruixats febles a
primera hora provocats
pel pas d’un front que
marxarà ràpidament i ens
deixarà una tarda serena.
El dia començarà serè i
fred, però s’anirà enterbolint de núvols alts amb
el pas de les hores. La
temperatura pujarà.
Continuarà aquest desfilar de núvols alts enteranyinant el cel, i un augment gradual de la temperatura.

La meteorologia a Mollet en directe a www.felipcomas.jazztel.es

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

Mín. * Temp.

Pluja (l/m2)

Cop màx. vent

DIJOUS, 22

16ºC

6ºC

12ºC

-

6 km/h ESE

DIVENDRES, 23

11ºC

8ºC

10ºC

5,2

10 km/h SW

DISSABTE, 24

16ºC

4ºC

11ºC

-

16 km/h W

DIUMENGE, 25

15ºC

6ºC

11ºC

-

24 km/h W

DILLUNS, 26

14ºC

6ºC

12ºC

4,8

26 km/h W

DIMARTS, 27

16ºC

4ºC

11ºC

-

16 km/h N

DIMECRES, 28

17ºC

4ºC

12ºC

-

10 km/h SW
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RESERVA TAULA

Guia de restaurants
LA LLAGOSTA
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
EVA
Cuina tradicional
Avda. Gaudí, 62
93 593 21 16
KENFIR
Braseria
Joaquim Mir, 57
93 570 85 93
LA LLAR D’EN TARIEL
Braseria - Cafeteria
Pompeu Fabra, 42
93 570 05 46
LA MARIETA
Cuina Mediterrània
Plaça de l’Esglèsia, 9
93 593 31 83
LES PRUNERES
Cuina casolana
i tradicional
La Pau, 48
93 593 38 69
PITAPES
Vermuts i tapes d'autor
Jacint Verdaguer, 6
93 593 72 22
MONTORNÈS
AMBIGÚ
Especialitats ibèriques

C. Major, 64
93 572 38 97
BELLA LUNA
Pizzeria
Onze de Setembre, 3
93 750 31 16
GLOBAL LA LIRA
Multiespai Gastronòmic
C. Sant Isidre, 15
93 572 12 73
PARETS
MOLÍ DE VENT
Cuina casolana
Garbí, 17
93 562 16 34
LLEVANT PARK
Entrepans especials
Tenes, 1
93 562 14 28
SANT FOST
CASTANYERS
Cuina catalana
Camí Castanyers, s/n (La
Conreria)
93 593 00 42
EL XARAGALL
Cafeteria - Catering
Plaça de la Vila, 2
644 44 36 08

Gaudeix
de les nostres

Especialitats
Ibèriques

C. Quarter Nord, 2. Mollet del Vallès
C-17. Sortida 1. Parets del Vallès

ENTREPANS TORRADES · CARN A LA BRASA
VINS · TAPES I MÉS...
C. Major, 64. Montornès del Vallès
RESERVA TAULA: 93 572 38 92 · 679 43 58 72

MENÚ DIARIO
MENÚ
EJECUTIVO
CARTA
Fin de semana

SLOW COOK
Cocina variada
distinta cada día
Productos de
PROXIMIDAD

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