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EN PORTADA

PENDENT DE MILLORES  L'espai d'Urgències pateix mancances d'espai des de la inauguració de l'Hospital el 2010

La Fundació Sanitària Mollet preveu 
desplegar l'any que ve el projecte 
d'ampliació que suposarà guanyar uns 
300 metres quadrats d'espai i 7 o 8 box 
MOLLET / BAIX VALLÈS. La Fundació 
Sanitària Mollet (FSM) té previst 
subsanar abans d'acabar el 2020 
una de les mancances més evi-
dents que pateix l'Hospital des de 
la seva posada en marxa el 2010, 
els espais del servei d'Urgències.

La FSM ha anunciat que l'any 
vinent té previst el desplegament 
del projecte d'ampliació de les 
Urgències del centre hospitala-
ri de la ronda dels Pinetons, que 
suposaria un increment del 30% 

d'espai. "L'Hospital ja va néixer 
amb un servei d'Urgències molt 
limitat", explica el director gene-
ral de la FSM, Jaume Duran, una 
carència que s'ha agreujat en els 
darrers anys amb l'increment 
d'usuaris que tenen l'Hospital de 
Mollet com a referència.

En concret el projecte preveu 
una ampliació d'uns 300 metres 
quadrats que, estructuralment, 
s'aconseguirien amb la cobertura 
del passadís que uneix l'edifici de 

l'Hospital –per la banda d'Urgèn-
cies– amb les instal·lacions del Cen-
tre de Salut Mental Jaume Vilaseca i 
Pujades. "És una obra que a nivell 
operatiu no implicarà afectació 
als pacients", assegura Duran.

Radiologia exclusiva
El nou espai permetrà incrementar 
en 7 o 8 el nombre de box, que ac-
tualment són una trentena. A més, 
possibilitarà la separació dels pa-
cients per nivells de gravetat: d'una 
banda els menys greus i pediatria, 
un segon nivell amb pacients més 
greus i un tercer amb semicrítics. 

El projecte també incorporarà 
un servei de radiologia exclusiu 
per al servei d'Urgències que, se-
gons Duran, aportarà més agilitat 
en la realització d'aquesta prova. 

El director general de la FSM es-
pecifica que "no és una amplia-
ció per atendre més gent sinó 
que és per millorar l'atenció als 
pacients, amb més intimitat i 
espai, i la feina dels professio-
nals que puguin treballar amb 
més seguretat i dignitat", apun-
ta. Així doncs, l'actuació ha de 
permetre, a més, incrementar el 
confort dels usuaris i rebaixar els 
temps d'espera al servei.

La manca d'espais s'arrossega 
des de la inauguració de l'Hospital. 
En els darrers anys, la FSM ha fet 
actuacions per subsanar en part 
aquestes carències amb l'amplia-
ció en un primer moment de la sala 
d'espera del servei i l'espai d'aten-
ció a semicrítics. Ara, Duran espera 
que amb aquesta intervenció, que 
econòmicament anirà a càrrec de 
la FSM, "es pugui resoldre de ma-
nera definitiva el problema d'es-
pais a Urgències", conclou Duran. 

Segons la memòria de l'activitat 
de la FSM, el 2017 es van realitzar 
71.536 atencions urgents a l'hos-
pital molletà, una xifra que suposa 
196 urgències al dia. i laura ortiz

MOLLET.  La vaga de metges que 
es va fer a finals de novembre va 
obligar a suspendre un centenar de 
cirurgies que estaven programades 
per a aquells dies a l'Hospital de 
Mollet. Segons els responsables del 
centre, totes aquestes intervencions 
quirúrgiques ja s'han reprogramat 
i la majoria tenen data per dur-se 
a terme a principis de gener. "Hem 
obert un mòdul quirúgic per poder 
agilitzar aquestes intervencions", 
assegura Sabina Molina, responsable 
de la Direcció Assistencial Mèdica de 
la FSM. Pel que fa a les intervencions 
quirúrgiques realitzades a l'hospital 
molletà, enguany s'han fet 
300 cirurgies més que el 2017, quan, 
en total, se'n van fer més de 15.000: 
7.071 de cirurgia major i 8.301 de 
menor. D'altra banda, segons dades 
del centre, el 80% de les cirurgies 
que s'hi fan són ambulatòries. 

La vaga de metges 
va obligar a 
suspendre unes 
cent cirurgies

L'Hospital de Mollet ampliarà 
un 30% els espais d'Urgències

Serveis socials

El Sociosanitari que ocupa l'edifici 
de l'antic hospital de Mollet, al carrer 
Sant Llorenç, ha complert aquesta 
setmana cinc anys des que va entrar 
en funcionament. Un temps que ha 
servit, segons els responsables de la 
FSM, per consolidar el servei 
d'hospitalització de subaguts, 
pal·liatius i convalescents, les 
consultes externes de demències i 
la rehabilitació. A principis d'any, la 
FSM va rebre el premi al millor Centre 
Sociosanitari que atorga la Fundació 
Abedis Donabedian per a la Millora 
de la Qualitat Assistencial.

EL SOCIOSANITARI 
FA CINC ANYS

ariadna creus i Àngel garcía, Banc d’imatges infermeres

JAUME DURAN

No és una ampliació per 
atendre més gent sinó
per millorar l'atenció 
als pacients actuals

Director general de la 
Fundació Sanitària Mollet
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Us desitgem un B�  Nadal i unes B� es Festes

Pla de joventut a MontmelóTeresa del Burgo rep la Medalla al Treball
L'Ajuntament de Montmeló treballa per revisar 
i refer el pla de joventut –l'actual és de fa 10 
anys–. Per fer-ho dijous van organitzar un
Fòrum Jove perquè aquest sector de la
ciutadania hi aporti les seves pròpies idees.

Teresa del Burgo, treballadora de Merck i, entre d’altres, membre de  
l’executiva de l’antiga Federació d’Indústria i Afins (FIA) de la UGT, va rebre 
dimarts la Medalla al Treball President Macià, que atorga la Generalitat. 
El 1974 s'incorporà a Merck Farma y Química, a Mollet, on va treballar 40 
anys com a analista de laboratori fins a la seva jubilació, l'any 2013. 

SOCIETAT

BAIX VALLÈS. La carretera BV-5001, 
coneguda com a carretera de la 
Roca, continua sent una de les que 
té un risc més alt de patir un acci-
dent de Catalunya. En concret, el 
tram comprès entre la cruïlla amb 
la B-500 a Martorelles i l’encreua-
ment amb la BP-5002 a Vilanova del 
Vallès és el segon tram amb més risc 
de patir accidents de tot Catalunya 
–només per darrere de la BP-1417 
entre Barcelona i Sant Cugat–.

El grau de perillositat d'aques-
ta carretera es desprèn de l’estudi 
EuroRAP, un treball elaborat amb la 
participació del RACC, el Servei Ca-
talà del Trànsit, el Departament de 
Territori i Sostenibilitat i la Diputa-
ció de Barcelona. L’estudi ha analit-
zat un total de 6.362 km de carre-
teres (interurbanes i travesseres) 
que representen el 53% del total 
de la xarxa viària catalana i n’ha va-
lorat el volum de sinistralitat.

Concretament, la BV-5001 és la 
segona via catalana en risc d’acci-
dents si es té en compte el nombre 
de sinistres dels darrers tres anys 
i la intensitat de trànsit de la carre-
tera, que en aquest cas és de 9.367 
vehicles diaris –del 2015 al 2017–.

Tot i que en d'altres ocasions el 
tram més perillós de la carrete-
ra havia estat el situat entre Sant 
Fost i Badalona, en aquesta oca-
sió, l'informe sobre accidentalitat 
qualifica de “risc molt alt” el que 

enllaça Martorelles amb Vilanova, 
un tram de 6,5 km de longitud, 
que concentra una mitjana de 2,3 
accidents mortals i greus a l’any. El 
2016, la BV-5001 es trobava en el 
setè lloc del rànquing de perillosi-
tat i ja porta dos anys que es manté 
segon del rànquing d'Eurorap.

Més seguretat per a ciclistes
Les dades de l'Eurorap es van do-
nar a conèixer dilluns. Durant la 
presentació, el diputat d’Infraes-
tructures Viàries i Mobilitat, Jordi 
Fàbrega, de la Diputació de Barce-

lona, va anunciar l'inici d'un pla de 
millora de la seguretat viària per a 
ciclistes i motoristes en el conjunt 
de la xarxa de carreteres locals, en-
tre les quals es troba la BV-5001.

Aquest pla de millora de la segu-
retat viària, al que el diputat Fàbre-
ga va convidar a sumar-s’hi a les 
administracions amb competència 
en carreteres a Catalunya, contem-
pla la incorporació de nous afora-
dors que facin més fiable les dades 
d’intensitat de circulació (IMD) de 
motocicletes i bicis, així com d’un 
estudi específic d'accidentalitat 

d’usuaris vulnerables a la xarxa.
Aquest estudi, que inclou via-

nants, ciclistes i motoristes, com-
porta la identificació dels punts 
amb més risc d’accidentalitat, de-
tectats en els estudis de trams de 
concentració d’accidents, l’anàlisi 
del perfil d’usuaris, així com una 
diagnosi global sobre la tipologia 
d’accidents i d’usuaris i la seva 
freqüentació. A partir de l’estudi 
es realitzaran propostes de millo-
ra aplicables a les carreteres de la 
xarxa local, tant en l’àmbit urbà 
com interurbà. 

arxiu

B-5001  Només la BP-1417 entre Barcelona i Sant Cugat supera les xifres de la carretera baixvallesana

MOBILITAT  CONCRETAMENT EL TRAM ENTRE MARTORELLES I VILANOVA, AMB 2,3 ACCIDENTS MORTALS I GREUS A L’ANY

La carretera de la Roca, una de les 
vies més perilloses de Catalunya MOLLET. Els propietaris dels apar-

caments privats hauran de senya-
litzar les sortides i entrades de 
vehicles per evitar situacions de 
perill amb els vianants. Aquesta 
serà una de les mesures que in-
clourà l'Ordenança de garatges 
i aparcaments, de la qual dilluns 
s'aprovava inicialment una modifi-
cació per incloure aquesta qüestió 
reclamada fa mesos pel grup mu-
nicipal de Ciutadans. Així doncs, un 
cop entri en vigor l'ordenança tots 
els accessos a aparcaments hauran 
de disposar d'un dispositiu d'aler-
ta de l'entrada i sortida de vehi-
cles, una mesura que vol corregir 
el risc d'atropellaments. 

Mollet obligarà 
a senyalitzar les 
sortides i entrades 
als pàrquings

URBANISME

El ple de dilluns aprovava el Pro-
grama de participació ciutadana 
per la formulació del POUM, un 
marc global que defineix les eines 
de participació dels ciutadans en 
la redacció del planejament ur-
banístic de la ciutat. La primera 
de les accions serà al gener on 
s'explicarà els tipus d'activitats 
de participació: obertes, obertes 
però amb limitació i sectorials.

Mollet defineix la 
participació en la 
redacció del POUM
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Camí de Can Bassa 10. nau 1. P. I. Pla de Palou. Granollers
www.duchavida.cat § info@duchavida.cat

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

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

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

Regal*
dutxa

termostàtica
Només durant

aquest mes

CANVIA LA BANYERA PER UN  PLAT DE DUTXA ANTILLISCANT

599€
(IVA INCLÒS)

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

de gruix ) amb tractament 
anticalç inclòs

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

PLA RENOVE DUTXA

VISITA LA NOSTRA EXPOSICIÓ A CAMÍ DE CAN BASSA

*Només per a instal·lacions completes
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LA LLAGOSTA. La Llagosta rebrà 
690.353 euros en forma de prés-
tec "sense interessos" de la Di-
putació de Barcelona. Així ho van 
signar Óscar Sierra, alcalde del 
municipi, i el president de l’or-
ganisme supramunicipal, Marc 
Castells, el passat dilluns. Serà la 
Diputació qui s’encarregui de su-
fragar els interessos –28.433,79 
euros– derivats del préstec firmat 
amb el Banc Sabadell. El préstec 
s'enmarca dins del Programa de 
Crèdit Local de la Diputació

Segons ha apuntat l’Ajuntament, 
els diners es destinaran a pagar la 
majoria d’inversions previstes en 
els pressupostos de 2018. 

Can Baqué, la gran inversió
Entre totes les partides pressu-
postàries planificades pel 2018 a 
la que més recursos es destinaran 
serà la referida a la rehabilitació 
de la Masia de Can Baqué.

Ja en la junta de govern local 
del 4 d’octubre es va aprovar la 

08centvint

CAN BAQUÉ La masia del segle XIII és l'edificis més antic de la Llagosta

INVERSIONS  L'AJUNTAMENT REP 690.353 EUROS "SENSE INTERESSOS" QUE UTILITZARÀ PER COMPLIR ELS PRESSUPOSTOS DE 2018

La Llagosta destinarà gran part d'un 
préstec de la Diputació a Can Baqué

primera fase de restauració de la 
masia de Can Baqué que feia pro-
nosticar que les obres de millora 
sortirien a concurs el mateix octu-
bre i la rehabilitació començaria 
al febrer. Amb tot, el consistori 
ha avançat que, "probablement" 
la licitació es farà pública a finals 
de gener i les obres començaran 
pels vols del mes de l'abril. Es pre-
veuen 90 actuacions a realitzar 
en tres fases i l'obra podria allar-
gar-se fins al 2022.

Segons l'Ajuntament, la mateixa 
obra de Can Baqué, també rebrà 
la inversió d'un ajut econòmic 
“concedit provisionalment” pel 
Departament de Cultura de la Ge-
neralitat per un valor de 31.344 
euros.

Més inversions significatives
El préstec de la Diputació també 
s’emprarà per a una altra partida 
pressupostària que durant les úl-
times setmanes ha portat cua: la 
referida a les millores del CEM el 

Turó. En els pressupostos de 2018 
aquesta partida havia estat fixa-
da en 140.000 euros. De moment 
l’Ajuntament ha posat a concurs la 
renovació de les màquines de fit-
ness del CEM per una quantitat de 
108.000 euros i és per això que se-
gons confirma el consistori, en el 
futur s'anunciaran més millores.

A més, es destinarà la quantia 
de 98.000 euros en "l'adequació 

de vies públiques" amb l'asfaltat 
i una nova senyalització viària.

Per últim, entre les partides més 
àmplies n'hi haurà una que s'uti-
litzarà per la "recuperació de 
l'espai lúdic i sociocultural del 
Parc Popular de la Llagosta". En 
aquest cas es tracta d'una inversió 
de 70.000 euros i suposarà segons 
el consistori la instal·lació d'un  
quiosc-bar al parc. i a. alexandre

Els alcaldes del 
Baix Vallès amb 
els bombers
BAIX VALLÈS. Les alcaldies a les 
quals dóna servei el Parc de Bom-
bers de Mollet del Vallès s’han 
dirigit per carta al conseller d’In-
terior, Miquel Buch, per demanar 
que es solucioni la situació de 
precarietat de recursos i efectius 
en què es troben els professio-
nals d’aquest parc. Els batlles han 
pres aquesta decisió després de 
conèixer "la situació de preca-
rietat en què es troben".

En concret es refereixen a "un 
seguit de mancances que difi-
culten greument poder donar 
el servei que caldria, com ara la 
manca de bombers professio-

nals, de mitjans materials i d’un 
correcte estat del manteniment 
del vestuari del personal, del 
material d’intervenció, dels ve-
hicles i de les instal·lacions".

Expliquen que aquesta manca 
d’efectius estaria comportant que 
els bombers facin més hores per 
poder mantenir els mínims legals 
que requereixen les guàrdies. 

Per tot plegat, esperen i desit-
gen que el Departament d’Interior 
"es faci càrrec d’aquesta situa-
ció i prengui les mesures".

El parc de bombers de Mollet  
dóna servei a la Llagosta, Santa 
Perpetua de Mogoda, Caldes de 
Montbui, Palau-Solità i Plega-
mans, Parets del Vallès, Sant Feliu 
de Codines, Sant Fost de Camp-
sentelles, Santa Maria de Martore-
lles, Martorelles i Gallifa. i

LABORAL

LA LLAGOSTA. Després d'apro-
var-se al ple del passat 23 d'octu-
bre, l'Ajuntament de la Llagosta 
ha anunciat que definitivament 
es congelarà l'Impost de Béns Im-
mobles (IBI), l’Impost de Vehicles 
de Tracció Mecànica pels vehicles 
menys contaminants i les taxes 
pel tractament, recollida i elimi-
nació de residus i les de subminis-
trament municipal d’aigua. 

L'Ajuntament 
de la Llagosta 
congela impostos

Alcaldes dels municipis del
 Baix Vallès denuncien la 

precarietat en què treballen 
els bombers de Mollet
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Especialistes en accidents de trànsit
Dret hipotecari i cessions de crèdit 
Divorcis - Desnonaments 
Llei 2ª oportunitat - Pensions d’invalidesa

Av. Burgos, 29 1ª planta 
Mollet  del Vallès

Tel. 93 570 73 09 
www.bufetespanol.com

BUFET ESPAÑOL MOREDA
ADVOCATS

è

MOLLET. Esmena a la totalitat de la 
PAH al govern municipal de Mollet 
i a l'oposició per la seva gestió da-
vant "l'emergència dels desnona-
ments a la ciutat". La Plataforma 
d'Afectats per les Hipoteques va 
realitzar una roda de premsa el di-
vendres passat a la plaça Major en 
què va acusar el consistori de "des-
informar als ciutadans en risc de 
desnonament" i d'amagar infor-
mació "sobre la situació real de 
les famílies amb problemàtiques 
d'habitatge". La cita també va ser-

vir perquè la PAH fes públic que 
acabava de presentar dues instàn-
cies a l'Ajuntament. "La primera 
l'hem presentada per sol·licitar 
dades sobre els desnonaments", 
va assenyalar la integrant de la pla-
taforma Ana Mejías. "La segona 
per convocar el 21 de gener la 
taula d'habitatge que es va crear 
el 2013 amb el compromís de ce-
lebrar-se cada dos mesos, però 
que amb sort es fa cada any", va 
afegir el també membre de la PAH 
Fernando Vázquez.

En referència a la primera ins-
tància, Mejías va assegurar que 
"la llei de transparència obliga 
a l'Ajuntament" a fer públics el 

nombre de desnonament per any, 
tipus o els habitatges buits. La 
plataforma va assegurar que cada 
setmana els arriben dos casos 
nous. A més, Mejías va asseverar 
que el consistori hauria de fer pú-
bliques les entitats bancàries amb 
què treballa per saber si "hi ha in-
teressos pel mig".

Per la seva banda, Vázquez va 
afirmar que l'Ajuntament "no fa 
el seu treball, ja que posa bas-
tons a les rodes quan algú en 
risc de ser desnonats demana 
ajuda". "Els serveis socials no 
aniran en contra de qui els ma-
nen", va sentenciar.

Crítiques a l'oposició
Oriol López i Albert Biescas d'ERC 
van ser els únics polítics que es 
van apropar a la roda de premsa. 
El candidat a les pròximes munici-
pals de la formació va assenyalar 
que havien estat convidats per la 
plataforma com la resta de partits 
de la ciutat i va explicar que subs-
crivia i comprenia tot el que deien 
des de la PAH. A més va afegir que 
des de l'alcaldia "s'ignora el tema 
dels desnonaments".

En referència a la tasca de l'opo-
sició, des de la PAH es va conside-
rar que "no és suficient amb fer 
un gest de complicitat i pregun-
tar-nos com està el tema". "Vo-
lem que l'oposició pressioni i 
posi sobre la taula les mocions 
que s'han firmat", va sentenciar 
Vázquez. i a.a.

a.a.

DESNONAMENTS  QUEIXES DE LA PLATAFORMA 

La PAH de Mollet 
denuncia inacció  
d'oposició i govern

SANT RAMON La Policia Municipal va repartir avisos a unes 50 persones

MARTORELLES. El municipi compte 
des de divendres passat amb un 
nou desfibril·lador instal·lat al cos-
tat dels lavabos del pavelló d’es-
ports que se suma als que es van 
instal·lar el 2015 i el 2017. Al ge-
ner s'impartirà una formació sobre 
el seu ús a les entitats esportives. 

Nou desfibril·lador 
a Martorelles

MOLLET. L’Ajuntament i l’entitat sense ànim de lucre Ecovidrio han im-
pulsat una campanya per promoure el reciclatge de vidre. Sota el lema 
Els Reis ho veuen tot, recicla vidre!, la iniciativa té per objectiu incremen-
tar durant aquestes dates la taxa de reciclatge d’envasos de vidre. Amb 
aquest objectiu, el pròxim 28 de desembre, entre les 9.30 i les 13.30 h, 
hi haurà instal·lat al Mercat Municipal un contenidor verd decorat amb 
motius nadalencs que servirà com a reclam visual de la campanya. i

Campanya per promoure el reciclatge 
de vidre a Mollet durant el Nadal

MOLLET. La policia de Mollet va 
entregar un avís als integrants del 
col·lectiu musulmà Al-Huda que 
divendres passat al migdia resaven 
al carrer com a forma de protesta 
per l'estat en què s’han de reunir 
a l’oratori del carrer Sant Ramon 
i per la negativa de l’Ajuntament 
a què puguin ocupar el local que 
van comprar fa anys a escassos 
100 metres. En el document que es 
va entregar a una cinquantena de 
persones, s’hi indicava el següent 
en àrab, castellà i català: “Li comu-
niquem que està infringint l’ar-
ticle 99 de l’Ordenança Munici-
pal de Via Pública i Convivència. 
Per evitar possibles denúncies, 
li preguem que s’atingui al que 
disposa la citada Ordenança”. 

És la primera vegada que la 
policia entrega un avís als mem-

Avís a Al-Huda per ocupació 
de via pública indeguda

CONVIVÈNCIA  LA PROTESTA ES VA PRODUIR DIVENDRES PASSAT SENSE INCIDENTS

bres d’Al-Huda i tal com explica-
va Ahmed Balghouch, integrant 
destacat del col·lectiu, als seus 
companys, “el paper no suposa 

cap multa” ni sanció de moment.  
Aquest tipus d'infracció, en funció 
de la gravetat, pot suposar multes 
d'entre 3.005 a 601.012 €. i  a.a.La Plataforma d'Afectats 

per la Hipoteca denuncia 
manca d'informació i mala
gestió pels desnonaments

Reclamen una reunió de la Taula d'Habitatge 
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BAIX VALLÈS. Quan encara es po-
den seguir fent donacions a la 
Marató de TV3 contra el càncer 
de 2018, ja s'han donat a conèixer 
les primeres xifres de recaptació 
de les activitats que es van dur 
a terme al Baix Vallès. A falta de 
comptabilitzar-se totes les dades i 

tació superior als 10 milions d'eu-
ros que es destinaran a la inves-
tigació contra el càncer. Aquest 
recapte constitueix un rècord en 
la història de l'acte creat va 27 
anys, durant la nit de la gala.

El càncer produeix 28 morts 
diàries a Catalunya i constitueix 

de sumar la recaptació d'actes que 
encara no s'han produït, la Mara-
tó assenyala que es van recollir 
al voltant de 30.000 euros en les 
més de 40 activitats realitzades.

De la mateixa manera aquesta 
edició de la Marató de TV3 deixa 
a tot el territori català una recap-

ona cervera

SOLIDARITAT  LA JORNADA CONTRA EL CÀNCER AL TERRITORI VA APLEGAR UNA QUARENTENA D'ACTES PER RECOLLIR FONS

Les activitats per la Marató de TV3 al 
Baix Vallès recapten més de 30.000 euros 

RAL·LI  SOLIDARI L'activitat a Montornès va recaptar 664 euros

ona cervera

CABELLS BOJOS La iniciativa celebrada a Mollet va aconseguir 1.700 euros

una de les primeres causes de 
mort al país. Tot i això, el 40% 
dels càncers es podrien prevenir. 

Dues activitats ben diferents
Qualsevol excusa és bona per llui-
tar contra el càncer. Ho demos-
tren dues activitats de caire ben 

diferenciat que es van celebrar 
al Baix Vallès el cap de setmana 
passat. 

Per una banda, el vermut i tall 
de cabells a Mollet a càrrec del 
grup de perruquers Cabell Boig 
que va aconseguir recaptar 1.700 
euros. Per l'altra, l'activitat orga-
nitzada per la Penya Blaugrana i 
el Classic club del municipi con-
sistent en convertir-se ser per un 
dia en copilot d'un vehicle de ral·li  
i que va aconseguir 664 euros.

Es cancel·la la gàbia de Parets
Dintre dels molts actes previstos 
per col·laborar amb La Marató, es 
trobava la instal·lació d’una gàbia 
en forma de cor per part de Parets 
Contra el Càncer a la plaça de la 
Vila, dintre dels actes de la Fira 
de Santa Llúcia celebrada també 
aquest passat cap de setmana. 

Aquest cor ha de quedar ins-
tal·lat de forma permanent a la 
plaça i servirà per recollir taps 
d’ampolles per recollir fons en la 
lluita contra el càncer. Finalment, 
però, l’acte es va suspendre per la 
incertesa que existia sobre l’orga-
nització de la fira poques setma-
nes abans que se celebrés, i l’acte 
de col·locació tindrà lloc el 3 de 
febrer, dia en què Parets Contra el 
Càncer organitzarà la seva cami-
nada anual.  

LA LLAGOSTA. Dues noves taules, 
noves cadires i tres ordinadors 
“per realitzar treballs de clas-
se, recerca de feina o fer currí-
culums” són les tres millores que 
ha efectuat la Regidoria de Joven-
tut de l’Ajuntament de la Llagosta 
a l’Aula d’estudis del Servei d’In-
formació Juvenil de Can Pelegrí.

Així ho ha anunciat el consistori 

que ha confirmat que ara la capa-
citat de l’espai serà de 42 places 
en total. A més a més ha asse-
nyalat que els tres equipaments 
informàtics han estat cedits per 
la Diputació de Barcelona a l’Au-
la d’estudis, al mateix temps que 
afegit que durant el primer tri-
mestre de l’any que ve es duran a 
terme noves millores. 

aj. la llagosta

EDUCACIÓ  LA REGIDORIA TAMBÉ HA INCORPORAT TRES ORDINADORS NOUS A L'EQUIPAMENT LLAGOSTENC

AULA D'ESTUDI  L'espai comptarà també amb tres ordinadors més

Deu places més a l’Aula 
d’estudi de Can Pelegrí

Esmorzar solidari
a Parets per Unicef
PARETS. La immobiliària Century 
21 Urban, que té seu a Parets 
–avinguda Catalunya, 21– organit-
za aquest divendres al matí (de 10 
h a 12 h) una activitat solidària. Es 
tracta de VINE, Esmorza amb No-
saltres i Col·labora amb Unicef, un 
acte que servirà per recaptar fons 
per l'organització. L'aportació 
econòmica íntegra que facin les 
persones que hi assisteixin anirà 
destinada al programa de super-
vivència infantil d'UNICEF.
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20 anys al seu servei a Mollet

Un equip de professionals, Advocades i Administradores de Finques, amb tracte personalitzat, 
directe i amb la fi nalitat de prestar un servei associat a les necessitats del client

§ CIVIL
§ LABORAL
§ MATRIMONIAL
§ FAMÍLIA
§ HERÈNCIES
§ ACCIDENTS
§ PENAL
§ SUCCESSIONS
§ SEGURETAT SOCIAL
§ ADM. DE FINQUES

Rambla Pompeu Fabra, 38 · MOLLET DEL VALLÈS  · T. 93 570 33 36  F. 93 570 02 76 ·  www.abiadvocats.com

SANT FOST. L’Ajuntament de Sant 
Fost invertirà 739.360,27 euros 
en la renovació de l’asfalt del mu-
nicipi. Així ho feia públic el mateix 
consistori a finals de novembre 
en una sessió de ple i així quedava 
establert en l’anunci d’obra pú-
blica que es donava a conèixer el 
dimarts passat. 

Els carrers sotmesos a renova-
ció, després d’un “estudi previ”, 
seran aquells que tenen “especial 
pendent”, cosa que genera "pro-
blemes d’adherència". 

Les obres afectaran els carrers 
Dr. Turró (58,393,20 euros), 
Mossèn Francesc (65,534,62 eu-
ros), Mossèn Salvador Pibernat 
(29,541,76 euros), de la Mun-
tanya (23,109,25 euros) i de les 
Eures (31.839,91 euros). També 
hi haurà obres als carrers dels 

Ocells (40.486,15 euros), dels 
Amics (40.542,86 euros), dels 
Xops (40.646,06 euros), d'Anda-
lusia (47.266,93 euros), de Mi-
quel Biada (48.745,71 euros) i de 
Navarra (41.888,56 euros). 

Així mateix, es duran a terme 
obres a l’avinguda de Mas Llom-
bart des de la carretera B-500 al 
Pont per un valor de 61.898,83 
euros i a l’entrada de Mas 
Llombart Nord per un preu de 
24.378,40 euros. 

Per últim, a la zona de la ur-
banització de Mas Corts es rea-
litzaran obres als carrers Sant 
Bernat (28,294,20 euros), Santa 
Fé (18.319,84 euros) i Montseny 
(10.155,28 euros). 

Segons els terminis de la licita-
ció, les obres haurien d’estar aca-
bades sobre el mes de febrer. i

Sant Fost renovarà 
l’asfalt de 16 carrers 
per 739.360 euros

VIA PÚBLICA  LES OBRES HAURIEN D'ACABAR AL FEBRER

MARTORELLES DIU 
ADÉU A MÉS DE MIG 
SEGLE D'ENVELAT

Aquesta setmana s'han dut a terme els treballs de desmuntatge de l’emblemàtic 
Envelat de Martorelles, per donar pas a la construcció del Centre Polivalent de 
Carrencà. El dissabte passat van arrencar els treballs de desmuntatge de l’estruc-
tura que es va instal·lar de manera fixa als anys 90 a l’espai de Carrencà. El format 
d'envelat, però, compta amb més de mig segle d'història a la població en diferents 
versions i espais. L’empresa encarregada de les obres va delimitar el perímetre el 
divendres passat, que afectarà una part de l’aparcament de Carrencà. El dissabte 
es va procedir a retirar la lona que feia de teulada de l’equipament i durant la set-
mana es va enllestir la resta del desmuntatge. L’Ajuntament aprofitarà els primers 
moviments de terres per a la nova construcció el mes de gener per celebrar l’acte 
de col·locació de la primera pedra del Centre Polivalent de Carrencà. i

l.o.

OBRES  AQUESTA SETMANA S'HA FET EL DESMUNTATGE DE L'EMBLEMÀTICA ESTRUCTURA

BAIX VALLÈS. Els Mossos d’Esqua-
dra van detenir 15 persones di-
mecres com a presumptes autores 
de 18 furts i robatoris violents, 
alguns dels quals es van produir 
al Vallès Oriental. La banda feia 
servir el mètode conegut com 
les “Mimoses” o l'abraçada que 
consisteix a buscar gent gran per  
robar-los joies o rellotges de gran 
valor després de donar-los la mà o 
fer-los una abraçada afectuosa. i

Cau la banda de 
lladres del mètode 
de les abraçades

MOLLET. Dissabte es va produir un 
incendi a un domicili de l'avingu-
da Jaume I de Mollet. Arran d'això, 
una dona de 57 anys va haver de 
ser evacuada a l'Hospital de Mo-
llet amb una intoxicació lleu des-
prés d'inhalar fum. Tres dotacions 
dels Bombers van rebre l'avís a 
les 20.01 h i van trobar dues per-
sones al balcó del pis –una d'elles, 
la dona afectada–. A les 20.20 h es 
va donar el foc per apagat. i

Una dona ferida
en un incendi a 
l'avinguda Jaume I



dv, 21 desembre 2018 13



dv, 21 desembre 201814

MONTMELÓ. Dissabte es va inaugu-
rar l'espai urbanitzat de la llosa del 
soterrament del tren, una obra que 
uneix els dos nuclis de Montme-
ló 164 anys després, quan les vies 
del tren els van separar. A l'edifici 
de l'antiga estació es va fer l'acte 
d'obertura i de posada a disposició 
de la llosa a la ciutadania. Sobre 
l'actuació, l'alcalde de Montmeló, 
Pere Rodríguez, destaca que ha 
servit "per unificar els dos nuclis 
del poble 164 anys després. Fins 
ara, l'únic pas en cotxe que hi ha-
via era un petit pont a l'avinguda 
Pompeu Fabra, i ara ja n'hi ha 
tres". Amb tot, Montmeló compta 
des del cap de setmana amb "una 
nova rambla amb molts espais 
verds". L'alcalde també comenta 
que "hi ha una determinada ve-
getació que no es pot posar, per-
què passa el tren just per sota", 
per això només hi ha espais verds 
amb jardineres, i assegura que "fal-
ta una zona de jocs infantils, que 
posarà l'Ajuntament", així com al-
gunes papereres.

Amb la presentació d'aquest 
"nou espai central de qualitat", 
com el defineix Rodríguez, també 
es va inaugurar l'exposició foto-
gràfica A Montmeló, vies soterra-

des!, a l'edifici de l'antiga estació, 
un recull de fotos i de la documen-
tació més significativa de l'estació 
de tren i de les tasques que s'han 
fet en aquests 20 anys fins a la 
integració de la llosa. La mostra 
serveix com a "reconeixement 
a totes aquelles persones, enti-
tats i col·lectius que han lluitat i 
treballat pel soterrament".

L'alcalde assegura que el 1998, 
quan el Ministerio de Fomento va 
aprovar el projecte perquè l'Alta 
Velocitat creués el municipi, "nin-
gú podia imaginar-se aquest re-
sultat".  S.Carrillo

marc Barrio

INFRAESTRUCTURA  DISSABTE ES VA PRESENTAR L'ESPAI I UNA EXPOSICIÓ SOBRE EL PROCÉS

La integració de la llosa cus 
la ferida oberta pel pas del 
tren a Montmeló fa 164 anys

INSTITUCIONAL L'alcalde, Pere Rodríguez, durant els discursos

n La nota negativa de l'obertura de 
l'espai va girar entorn dels bancs. "Els 
bancs es van col·locar sense una pota, 
però la constructora ens va dir que 
aguantarien", afirma Rodríguez. Tan-
mateix, "alguns es van doblar". Amb 
tot, l'alcalde també lamenta "l'incivis-
me" posterior, quan "uns gamberros 
van doblar-los tots". Tot i les incidèn-
cies, els bancs "estan en garantia" i 
"està previst que les potes que falten 
es col·loquin aquesta setmana".

INCIVISME DES 
DEL PRIMER DIA

PARETS. El Centre Excursionista de 
Parets (CEP) compleix enguany 
el seu cinquantè aniversari. I per 
celebrar-ho l'entitat ha editat el 
llibre 50 anys del CEP i... pujant, 
que es presenta aquest divendres 
a la tarda (19 h) al teatre de Can 
Rajoler.

Al llibre s’hi poden trobar tes-
timonis, històries i anècdotes de 
les cinc dècades d’existència de 
l'entitat. Des dels seus inicis a 
l’actualitat, passant per episodis 
tan importants com la gestació 
del primer consistori democràtic 
a la seu del centre o la consecució 
del rècord del món del cim més alt 
pujat amb un gos –en concret una 
gossa de nom Rubia–, aconseguit 
l’any 2004.

Per les seves pàgines hi desfi-
len els noms de Jordi Domènech, 
Quim Esteve, Mero Parera, Josep 
Lluís Negredo o Sergi Mingote, 
entre d'altres, però també esdeve-
niments com la Piolet, la primera 
Fira de Mostres, el primer pesse-
bre vivent o la Parets-Montser-
rat. Per això “l’autoria del llibre 
és coral”, afirma el seu autor, 
Francesc de la Torre, afegint que 
només ha "posat ordre a tot el 
material recopilat”. Es tracta 
d'un material que recull el camí 
recorregut per una entitat que, 
en paraules de qui ha estat la seva 
única presidenta, Eli Córdoba, "ha 
passat de ser un CEP analògic a 
ser un CEP digital".

El club compta actualment amb 
200 socis i aquest és el setè volum 
de la sèrie de llibres Entitats locals 
publicats per l’Ajuntament de Pa-
rets. i jaume ribell

ENTITATS

El CEP presenta
un llibre del 
50è aniversari 
de l'entitat

Aquest any la Loteria porta amb la 
seva celebració una notícia que ale-
grarà a totes aquelles persones que 
comprin un dècim, i és que els premis 
que no superin els 10.000€ no tribu-
taran a Hisenda, gràcies a l'entrada 
en vigor de la nova llei que regula 
la tributació en els premis de loteria, 
aprovada al juliol. Cal assenyalar que 
aquest import exempt (de 10.000 eu-
ros) anirà ascendint de forma gradual 
durant els pròxims anys, reduint així la 
càrrega impositiva d'aquest tipus de 
premis.
Això afectarà des del reintegrament 
(9.999 premis de 200 euros), passant 
per les centenes (495 premis de 1.000 
euros) o la “pedrea” (1.794 premis de 
1.000 euros), fins als dècims amb el 
número anterior i posterior al “Gordo” 
(dos premis de 20.000 euros, si estan 
dividits en dècims). Fins a aquesta re-
forma legal, es tributava a partir de 
premis de 2.500€.
Així, per exemple, en el cas que es 
tracti d'un únic premi de 11.000 euros, 
tan sols s'haurà de tributar per l'im-
port que superi la quantitat exemp-
ta, és a dir, els 1.000 euros. Cal tenir 
en compte que l'impost, a partir dels 
10.000 euros, és del 20% i el sostreu 
de forma automàtica Loteries i Apos-
tes de l'Estat, qui l'ingressa a Hisenda.
Aquesta modificació de la llei que 
regula la tributació en els premis de 
loteria no només afecta al sorteig ex-
traordinari de Nadal, sinó també a tots 
aquells premis organitzats per Loteries 
i Apostes de l'Estat, així com als pre-
mis de la Creu Roja i l'ONCE.

Salvador Xicola
Assessor fiscal

salvador.xicola@asemax.org

Els premis de 
la Loteria de 
Nadal pagaran 
menys tributs

CONSULTORI

c. Anselm Clavé, 2 · 4t 2a · Mollet  
Tel. 935 703 991 
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EL FULL DEL CANVI
CANVIEMMOLLET t’informa

L’OFICINA DEL CANVI
Fes-nos arribar les teves denúncies. 
A CANVIEMMOLLET

 ...t’escoltem!

Plaça Major, 1. 08100 Mollet del Vallès
93 571 95 00 Ext. 9627
canviem@molletvalles.cat
www.canviemmollet.com
699 006 601
@ CanviemMollet       /Canviem Mollet

OCTUBRE 2018

Desitjos pel 2019

Bones Festes i Feliç 2019

Fem desitjos que són reivindicacions justes i necessàries. 
Cal posar-los a l’agenda política, amb convenciment, per fer-los realitat: 

LLIBERTAT D’EXPRES-
SIÓ. Volem la deroga-
ció de la llei mordassa, 
i llibertat per a expres-
sar-nos des del respecte.

JUSTÍCIA SOCIAL. Aca-
bar amb la precarietat a 
tots els espais de la vida: 
salaris dignes, feina de 
qualitat, dret a l’habitat-
ge i prou desnonaments; 
pensions dignes.

VOLEM UNA SOCIETAT 
ACOLLIDORA, respectuo-
sa amb els drets humans 
i solidària. 

VOLEM UN MÓN LLIU-
RE DE VIOLÈNCIES 
MASCLISTES. Protec-
ció, formació de jutjats, 
recursos, seguiment i 
acompanyament, educa-
ció. 

PER UNS SERVEIS PÚ-
BLICS DE QUALITAT: mi-
llorar l’educació pública, 
clau pel futur de la soci-
etat i enfortir la sanitat 
pública, d’accés per a 
tothom.

VOLEM PRESERVAR EL 
MEDI AMBIENT, neces-
sitem polítiques de pro-
tecció 
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ALUMINIS

COEL
Fabricación, montaje, 

reparación de 
persianas y ventanas

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

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

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

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

¿Quieres ahorrar?
nosotros te ayudamos

COLOQUE MOTOR
A SU PERSIANA

Nuestros servicios

MOTORES PARA
TOLDOS CON MANDO
A DISTANCIA

MAMPARA DE DUCHA 
Versalles

MONTAJE INCLUIDO

MONTAJE INCLUIDO

MONTAJE INCLUIDO

* Hasta � n de existencias
149€
189€

319€
LLIÇÀ

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

+IVA

+IVA

+IVA

PARETS. El passat estiu, un grup 
de joves de Parets va viatjar fins 
a Missirah (Senegal) dintre d’un 
projecte de cooperació de l’Ajun-
tament amb la localitat. Van ser 
dues setmanes de juliol que ara es 
recullen en una exposició audiovi-
sual que va obrir portes el passat 
dimecres a Can Rajoler. 

Tot i que la senegalesa no és la 
comunitat estrangera més nom-
brosa a Parets sí que ho és, en 
concret, la d'aquest punt de l’Àfri-
ca: prop de 250 veïns i veïnes del 
poble viuen al municipi. Per això 
des de fa vint anys existeix una 
entitat, l’Associació de Persones 
Immigrants de Missirah, a través 
de la qual es gestionen projectes 
de cooperació com aquest.

L’activitat, gestionada a través 
del Casal de Joves de Cal Jardiner, 
va portar fins al Senegal a David 
Marcem, Iris Barrientos, Gerard 
Martínez, Maite Podadera, i Ari-
adna Martínez. Tots ells acom-
panyats per la responsable de 
Joventut, Cooperació i Igualtat de 
l’Ajuntament, Montse Cárdenas, 
i per Kaba Baodioula, una figura 
clau, ja que és originari d’aquesta 
comunitat d'uns 1.800 habitants.

Baodioula, de 36 anys, va ar-
ribar a Espanya fa 12 anys. “Ja 
quasi sóc més d’aquí que d’allí”, 
bromeja. Però el cas és que coneix 
el mandingo, la llengua nativa, així 
que feia les funcions de traductor, 
ja que Missirah “quasi ningú par-
la castellà”. Ell, que ha conegut 
aquell entorn des de la seva in-
fantesa, assegura que “ha canvi-

at molt, sobretot en educació i 
sanitat". "Quan era petit, l’única 
escola estava a 33 kilòmetres. 
Cada dia hi anàvem a peu i clar, 
ja passàvem tot el dia allà. Ara 
tenen una escola a prop, i tam-
bé un centre mèdic”, afegeix.

Una gran rebuda
Per això, el primer que va sobtar 
a l’expedició paretana va ser la 
bona acollida que va tenir: “Va 
ser al·lucinant el tracte que ens 
donaven sense conèixer-nos 
de res”, afirma Iris. “Venien tots 
corrents cap a nosaltres, ja no-
més l’arribada va ser impressi-
onant”, confirma Ariadna.

Un cop a Missirah, la principal 
tasca a desenvolupar era organit-
zar un casal d’estiu per als nens 

del poble. El casal estava pensat 
per a 50 criatures d’entre 8 i 10 
anys, “però un cop allà, van co-
mençar a venir nens d'altres 
indrets, i al final n’eren més de 
170. Vam haver de fer espai ex-
tra per poder acollir-los", recor-
da Cárdenas, que a més de fer de 
coordinadora va participar també 
en totes les activitats.

Activitats com l’organització 
d’un partit de futbol amistós, un 
taller gastronòmic, la decoració 
amb pintures o dibuixos de l’es-
cola de primària. I quan va ser 
l’hora de tornar a Parets, tot eren 
“somriures i agraïments”. O com 
resumeix el David: “El que millor 
vam aprendre allà és a saber 
valorar les coses que aquí a ve-
gades no valorem prou”.  j.ribell

arxiu

COOPERACIÓ  S’INAUGURA UNA EXPOSICIÓ SOBRE L’ESTANÇA D’UNS JOVES DE PARETS AL SENEGAL

De Missirah a Can Rajoler: 
una mostra sobre l'experiència 
solidària al cor de l'Àfrica

MISSIRAH Algunes de les activitats que van portar a terme van ser a l'escola
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MOLLET. Els 13 vots del PSC, el PP, 
els tres regidors de Podem inte-
grants de Canviem Mollet i dos regi-
dors de Cs van donar la majoria a la 
proposta presentada pel govern so-
cialista, una proposta que durant al-
guns moments del debat semblava 
que no obtindria els vots necessaris 
per veure la llum. Finalment, però, 
tant la popular Susana Calvo, com 
els tres regidors de Podem van pas-
sar de l'abstenció –anunciada en la 
primera ronda d'intervencions– al 
vot afirmatiu per facilitar l'aprova-
ció del document.

La pròrroga com a amenaça
L'amenaça d'una pròrroga del 
pressupost si no s'arribava a 
l'acord va planar sobre les més de 
dues hores de debat. De fet, el punt 
es va iniciar amb la intervencio de 
Juan Antonio Balmisa, represen-
tant de la UGT, que assegurava 
que l'execució de l'increment sa-
larial dels treballadors municipals 
estava supeditada a l'aprovació 
del pressupost. Una intervenció 
amb què Balmisa amenaçava que, 
si no s'aprovava el pressupost, 
reclamarien que els diners de les 
assignacions que cobren els grups 
municipals passessin al capítol I 
del pressupost per fer efectiu l'in-
crement salarial de la plantilla.

De fet, els arguments oposats so-
bre les conseqüències d'una pròr-
roga pressupostària –que segons el 

Els partits apel·len a 
la "responsabilitat" 

MOLLET DEL VALLÈS.  Una votació 
sorprenent i plena d'estratègia. El 
pressupost municipal de l'Ajun-
tament de Mollet de l'any que ve 
tirava endavant dilluns en un ple 
tens i farcit de girs de guió pels can-
vis en el sentit de vot d'alguns dels 
regidors; un ple que va posar de 
manifest la crisi en el si de Canviem 
Mollet, l'enfrontament entre PP i 
Cs en plena cursa preelectoral i els 
respectius apropaments i distancia-
ments a l'equip de govern socialista.

El pressupost consolidat mu-
nicipal per a l'any que ve serà de 
63.280.332 euros, una xifra d'1,5 
milions d'euros superior al pres-
supost d'enguany dels quals 1,2 
milions serviran per fer efectiu 
l'acord d'increment salarial dels 
treballadors municipals acordat 
entre Ajuntament i sindicats.

El regidor d'Economia, Josep 
Garzón, exposava el pressupost 
presentat pel govern socialis-

PRESSUPOST MUNICIPAL  EL DOCUMENT ECONÒMIC S'APROVAVA AMB ELS VOTS A FAVOR DEL PSC (7), PP (1) TRES REGIDORS DE CANVIEM (PODEM) I DOS DE CS

Llum verda als comptes de 2109 a Mollet

ta, que ha comptat amb algunes 
aportacions d'altres grups muni-
cipals, com és el cas de demandes 
en l'àmbit d'habitatge fetes per 
Canviem Mollet. Garzón defensa-
va que els comptes són uns pres-
supostos "socialment responsa-
bles" que aposten per la millora 
dels serveis públics i el foment de 
les polítiques socials.

En l'àmbit d'habitatge, el govern 
destacava que el pressupost incor-
pora el compromís per desenvolu-
par un pla plurianual que permeti 
disposar d’habitatge de lloguer 
social, nous ajuts al pagament de 
lloguer adreçats al col·lectiu jove, o 
el foment de l’Oficina local d’Habi-
tatge, entre d’altres qüestions.

A més, el pressupost consolida 
el sistema de tarifació social a les 
escoles bressol i reforça els ajuts i 
les bonificacions per a les perso-
nes més vulnerables. En aquest 
sentit, també s’incrementen els 

recursos a les partides dels ser-
veis socials per fer el desplega-
ment del Pla local d’inclusió social.

El pressupost incrementa la 
partida de Joventut en un 13,5 % 
per  desenvolupar el nou Pla Local 
de Joventut aprovat recentment i 
contempla partides destinades a la 
posada en marxa de Mollet Hub, el 
nou espai municipal d’innovació i 
ocupació per a joves i emprenedors.

La millora de l’espai públic i la 
qualitat de vida dels veïns "ha 
estat, és i serà prioritats del 
govern municipal i per això 
al pressupost municipal per 
a 2019 contempla inversions 
per valor d’1,6 milions d’euros 
per millorar els espais públics, 
els equipaments municipals, 
el desenvolupament del pla de 
mobilitat, l’adaptació de vore-
res o l’arranjament d’espais de 
jocs infantils entre d’altres", 
apunta el govern local.  

El govern aconsegueix tirar endavant un pressupost per a 
l'any vinent de 63,2 milions d'euros "socialment responsable"

La votació cristal·litza el divorci a Canviem 
entre els regidors de Podem i ICV-EUiA

govern paral·litzaria subvencions i 
faria perillar inversions, un extrem 
que es negava des d'Ara Mollet– 
van farcir el debat. En aquest sentit, 
la majoria de partits van apel·lar a 
la "responsabilitat" per defensar 
el seu vot en un sentit o altre. 

D'una banda, tant Ara Mollet 
ERC MES com PDeCAT i quatre re-
gidors de Canviem anunciaven el 
seu vot contrari. Oriol López (Ara 
Mollet) considerava els pressu-
postos "continuïstes, amb molt 
d'aparador i poca substància" i 
acusava de mala gestió el govern, 
a qui tornava a reclamar una audi-
toria externa dels comptes muni-
cipals. Una petició que compartia 
el PDeCAT, que hores abans havia 
presentat un informe sobre la si-
tuació financera de l'Ajuntament 
(vegeu pàgina 22) i que assegura-
va que votava en contra del pres-
supost "no per electoralisme 
sinó per responsabilitat perquè 
no podem avalar la mala gestió 
que ha fet el PSC", deia Joan Daví.   

Aflora la crisi a Canviem
Una de les sorpreses de la votació 
va ser el sentit de vot diferent dels 
regidors de Podem i ICV-EUiA en 
el si de Canviem. Marina Escriba-
no, en representació dels quatre 
regidors de l'òrbita dels comuns,  
assegurava que el grau de com-

Continua a la pàgina 22

Ajuntament 57.771.182,1 €
Institut municipal d'Educació 2.227.453,5 €
Fundació Municipal Joan Abelló 390.261 €
Institut Municipal de Serveis als Discapacitats 6.608.710,8 €
Mercamollet 487.067,7 €
EMFO 2.530.941,1 €
Mollet Impulsa 775.993,4 €
Mollet Comunicació 407.773,1 €
Pressupost consolidat 63.280.332,4 €

PRESSUPOST MUNICIPAL 2019
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MOLLET DEL VALLÈS.  A poques ho-
res de la votació per aprovar els 
pressupostos, el PDeCAT feia pú-
blic un segon informe sobre la si-
tuació financera del consistori. Els 
exconvergents acusen el govern 
socialista de pràctiques compta-
bles per falsejar els números i així 
evitar l'obligació d'aplicar un pla 
financer que podria comportar, 
entre d'altres, retallades en els 
serveis als molletans. L'informe 
compara la situació econòmica de 
l'Ajuntament de Mollet amb la d'al-
tres set consistoris entre els anys 
2010 i 2017. Tot i que el molletà 
és l'Ajuntament amb un superàvit 

més alt, amb 90,6 milions d'euros 
entre 2010 i 2017, és l'únic muni-
cipi que no té un romanent milio-
nari com la resta d'ajuntaments.

A més, el molletà també és l'únic 
dels ajuntaments que en aquests 
vuit anys ha vist incrementat el 
seu deute en més de 7 milions 
d'euros – i arriba als 38,14 milions 
d'euros de deute el 2017– quan 
la resta l'han reduït. Segons el 
regidor Jordi Talarn, aquesta cir-
cumstància demostra una "situa-
ció anòmala" en els comptes. "El 
superàvit d'aquests últims anys 
no és real, s'ha fet un increment 
artificial dels ingressos per evi-

MOLLET.  La situació viscuda en el 
si de Canviem en el ple de pressu-
postos està portant cua i podria ser 
el detonant que acabi fent saltar 
pels aires la coalició. Els regidors 
de Mollet en Comú, que van votar 
en contra del pressupost acusen els 
tres regidors de Podem de transfu-
guisme, mentre que l'assemblea 
morada decidirà si trenca l'acord 
de coalició pactat el 2015.

Els comuns asseguren que l'As-
semblea de Canviem havia decidit 
votar en contra dels pressupos-
tos. Des de Mollet en Comú no 
consideren "suficient ni creïble 
l’únic argument de la responsa-
bilitat", que van exposar els tres 
regidors de Podem, que van can-
viar el vot sobre la marxa perquè 
el pressupost sortís aprovat. "No 
entenem perquè no van votar 
des d’un principi a favor del 
pressupost, sinó que van passar 

PRESSUPOST MUNICIPAL ELS COMUNS ACUSEN PODEM DE "TRÀNSFUGUES" I EL PARTIT MORAT AMENAÇA AMB TRENCAR L'ACORD DE COALICIÓ SIGNAT EL 2015

PDeCAT acusa el PSC de 
manipular els comptes 

Canviem, penjant d'un fil
Ve de la pàgina 20

ment de les 50 propostes que Can-
viem va pactar amb el govern per 
al pressupost de 2018 era inferior 
al 50% i retreia la poca feina feta 
a nivell d'habitatge. Escribano 
defensava que la coalició d'es-
querres "va néixer pel canvi a 
la ciutat i nosaltres no ens hem 
mogut ni una coma en aquest 
objectiu", retreia a Podem. "Avui 
era necessari fer un cop de tau-
la i ser un revulsiu i per respon-
sabilitat i coherència, per dir 
prou a la política d'aparador i 
perquè teníem un acord amb el 
govern que s'ha incomplert, vo-
tem no", deia Escribano.

Per la seva banda, Buzón tam-
bé apel·lava a la responsabilitat 
per defensar, en aquest cas, el 
suport al pressupost i, tot i reco-
nèixer que el govern podria haver 
fet "molt més" per complir els 
acords pactats etzivava: "No pen-
so canviar el rèdit electoral per 
un perjudici als veïns". Buzón 
assegurava que la pròrroga del 
pressupost comportaria conse-
qüències negatives per a la ciutat 
i reconeixia que "pensàvem ins-
tal·lar-nos en una còmoda abs-
tenció però si hem de canviar 
el nostre vot ho farem perquè 
s'aprovi el pressupost", va dir. 

I, de fet, així va ser. Finalment, 
la votació va comptar amb els vots 
en contra d'Ara Mollet ERC MES, 
PDeCAT, quatre regidors de Can-
viem i l'abstenció del portaveu de 
Cs, Francisco Muñoz, una abstenció 
"crítica" del portaveu de Cs també 
va provocar la reacció del PP que 
acusava Cs d'electoralisme. "Sem-
pre els hi han votat a favor i ara 
fan aquest vot d'abstenció per 
la campanya", deia Susana Calvo. 
Muñoz, però, assegurava que la 
intenció del seu grup "no és blo-
quejar els comptes –per això els 
dos vots a favor– però volem dei-
xar palès que no són els nostres 
pressupostos", deia.   laura ortiz

de l’abstenció al sí en una clara 
maniobra política que neguen", 
apunten els comuns.

Per la seva part, des Podem Mo-
llet continuen defensant el seu vot 
a favor perquè "l'exercici dels nos-
tres càrrecs electes sempre esta-
rà subordinat a l'interès general 
de la ciutadania". Segons Podem, 

la votació "ha reflectit la divisió 
interna existent dins Canviem 
Mollet". En aquest sentit, el partit 
lila ha anunciat que obre la revisió 
dels acords establerts en el 2015 
per determinar la seva continuïtat 
en la coalició electoral. La decisió 
serà objecte de debat de l'assem-
blea local de Podem, "que serà qui 

adopti la decisió", assegura Xavier 
Buzón, qui, avança que l'assemblea 
es farà en les properes setmanes.

Buzón ho explicava dimecres 
en  la presentació de la memòria 
política de Podem a Mollet, que és 
"la columna vertebral del que 
serà el nostre programa elec-
toral que defensarà els serveis 
públics i les polítiques socials", 
deia Buzón, qui a principis d'any 
optarà a ser cap de llista de la for-
mació. A l'acte va assistir la secre-
tària general de Podem a Catalu-
nya Noelia Bail, qui destacava que 
el 26-M serà el primer cop que el 
partit es presenti a unes eleccions 
municipals. "Volem tenyir de 
morat els ajuntaments", deia. 
Bail recordava que l'assemblea 
de Podem Catalunya al març va 
acordar presentar candidatures 
en coalició amb els comuns, però 
puntualitzava que "hi ha autono-
mia territorial perquè la gent 
de cada municipi sap quina és 
la millor manera de configurar 
la seva candidatura".   l.o.

l.o.

ACTE PREELECTORAL  Xavier Buzón amb Noelia Bail, dimecres a Mollet

tar que l'Ajuntament hagués de 
tancar el comptes en negatiu i 
evitar un pla financer que supo-
saria mesures com retallades", 
opinava Talarn. Aquesta acusació, 
es veu reforçada, segons Talarn, 
amb l'informe que la Sindicatura 
de Comptes va fer al març d'aquest 
any en què alertava que el con-
sistori seguia una sistemàtica de 
reconeixement de drets –diners a 
ingressar– que en l'exercici comp-
table següent es cancel·laven.

Increment del deute 
Segons Talarn, aquesta siste-
màtica s'ha donat durant anys i 
"ha anat fent cada vegada més 
gran la bola i ara l'Ajuntament 
està endeutat fins a les celles", 
assegura el regidor en relació a 
l'increment de deute dels darrers 
anys al consistori molletà. "Ja fa 

un temps que vam aixecar la 
bandera vermella perquè els 
números no ens quadraven 
però no teníem les eines per 
demostrar que la situació eco-
nòmica de l'Ajuntament és molt 
complicada. L'informe de la 
Sindicatura ens ha fet obrir els 
ulls", diu Talarn que rebla el clau 
i assegura que "durant anys han 
manipulat els números i hem 
votat enganyats".

El PDeCAT considera necessària 
una auditoria externa que "mostri 
la realitat dels comptes muni-
cipals" per després prendre les 
decisions que corresponguin per 
revertir la situació, que passen, 
segons Talarn, per incrementar els 
ingressos –amb una hipotètica pu-
jada d'impostos– o reduir despesa, 
que es traduïria en una retallada 
de serveis als molletans.  l.o.
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PARETS. La bandera espanyola ja 
oneja davant l’Ajuntament de Pa-
rets. El primer cop que ho fa en 
40 anys, des del restabliment de 
la democràcia. Es va hissar dijous 
al matí fruit de la moció aprovada 
recentment per PSC i Ciutadans. Un 
pas previ que la formació taronja 
exigia per obrir converses sobre 
l’aprovació dels pressupostos.

Dijous es va celebrar el ple ex-
traordinari en què l'abstenció de 
Ciutadans i el vot de qualitat de 

l'alcalde, Francesc Juzgado, van 
donar llum verda als pressupostos 
previstos pel 2019 presentats pel 
govern socialista. 

Manuel Losada, portaveu de Cs, 

havia posat com a condició prèvia 
que la bandera de l’Estat estigués 
ja col·locada abans de la celebració 
del ple. Igual que és condició que, 
en compliment de la llei de bande-
res, hi onegi també la d'Europa. A 
la plaça de la Vila, però, només hi 

ha tres pals i, per tant, cal instal-
lar-ne un de nou per poder fer lloc 
a la bandera de la Unió Europea. 
Una condició sobre la qual “exis-
teix el compromís que ja s’està 
tramitant”, tal com afirma el pro-
pi Losada.  jaume ribell

jaume riBell

POLÍTICA  RESULTAT DE L'ACORD ENTRE PSC I CS PER TIRAR ENDAVANT ELS PRESSUPOSTOS PRESOS  LA DECISIÓ ARRIBA DESPRÉS DE 20 DIES DE PROTESTA

La bandera d’Espanya oneja
a Parets després de 40 anys

PLAÇA DE LA VILA La bandera espanyola col·locada entre la catalana i la local

La formació taronja exigia
la hissada de l'espanyola per

 facilitar l’aprovació dels
pressupostos de l'any que ve

PARETS. El paretà Jordi Turull va 
abandonar dijous, i després de 20 
dies, la vaga de fam. També ho van 
fer la resta de presos indepen-
dentistes de JxCat, Jordi Sánchez, 
Josep Rull, Jordi Turull i Joaquim 
Forn en considerar que "s'han 
complert els objectius" que 
s'havien marcat, que s'ha aconse-
guit visibilitat internacional i que 
han "sacsejat el Tribunal Cons-
titucional (TC)" fins a iniciar el 
"desbloqueig" que reclamaven al 
tribunal, de qui denunciaven que 
els estava sotmetent a un tracta-
ment dels seus recursos injust.

El comunicat de tots quatre re-
cordava que "poques hores des-
prés de l’inici de la vaga de fam, 
i gràcies a l’impacte i commoció 
social produïda, el Constitucio-
nal va comunicar, diumenge 
2 de desembre, la seva volun-
tat d’abordar regularment els 
recursos d’empara que fins 
aleshores no havia volgut estu-
diar".  I afirmava que el desblo-

queig del TC es confirma "amb la 
previsió –comunicada pública-
ment– que mensualment resol-
drà sense interrupció tots els 
recursos pendents relacionats 
amb la causa contra l’indepen-
dentisme".

Control mèdic 
A la tarda, tots quatre van ser 
traslladats a la Unitat Hospitalària 
Penitenciària de Terrassa (UHPT) 
per tornar a ingerir aliments sota 
control mèdic i començar-se a re-
cuperar. Es tracta d'una mesura 
prevista pel protocol de vagues de 
fam, si els metges ho consideren 
necessari. Turull, Sànchez, Forn i 
Rull es recuperaran en un mòdul 
d'hospitalització ordinària i en 
habitacions individuals. Segons 
fonts penitenciàries, la durada 
de l'ingrés respondrà únicament 
a criteris mèdics. Turull, de fet, 
ja va ser ingressat divendres a la 
infermeria de Lledoners, després 
de catorze dies de vaga de fam. i

Turull abandona 
la vaga de fam
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MARTORELLES / BAIX VALLÈS. Les 
seccions locals d'ERC del Baix Va-
llès i de l'eix de la Riera de Caldes 
(Mollet, Parets, la Llagosta, Sant 
Fost, Martorelles, Santa Maria de 
Martorelles, i també Santa Perpè-
tua i Palau-solità i Plegamans) es 
van reunir dijous de la setmana 
passada a Martorelles per treba-
llar propostes en comú de cara a 
les municipals del 26-M. Una de 
les propostes és la creació d'una 
anella verda al voltant de Mollet, 
que uneixi tots aquests vuit mu-
nicipis a través dels rius Besòs i 
Tenes, l'espai natural de Gallecs i 
la riera de Caldes.

L'alcalde de Martorelles, Marc 
Candela, va explicar que l'actua-
ció aniria lligada a estendre l'ús 
de les bicicletes al territori. Per 
fer-ho, però, també va afirmar que 
és imprescindible "que hi hagi 
aparcaments de bicicletes se-
gurs a l'estació de Mollet-Sant 
Fost", per exemple, on recorda 
que "a dia d'avui, si una persona 
hi va en bicicleta des de Marto-
relles, Santa Maria o Sant Fost, 
per deixar-la en un lloc segur ha 
de passar per sota de la via del 
tren (per les escales)".

Sobre la mobilitat, Candela tam-
bé va explicar que es presenten 
amb una proposta de redefinir el 
transport públic –sobretot amb 
autobús–, amb dos punts centrals 
que distribueixin la mobilitat: l'es-
tació de Mollet-Sant Fost i l'Hospi-
tal de Mollet. "Tant el transport 
públic intern de Mollet com 
l'interurbà ha de tenir parades 
que siguin de qualitat, on hi 
hagi informació, fulletons que 
informin d'on arribes i de quins 
transbords pots fer, que siguin 

MUNICIPALS 2019  VUIT SECCIONS LOCALS D'ESQUERRA PRESENTEN PROPOSTES CONJUNTES QUE INCLOURAN ALS SEUS PROGRAMES

ERC proposa crear una anella verda 
que uneixi els municipis del Baix Vallès

s.c.

eficients", deia. És a dir, que un 
ciutadà de Martorelles, per exem-
ple, tingui a l'abast la informació 
necessària per saber com arribar 
en transport públic a Parets o a 
Santa Perpètua.

El candidat a l'Alcaldia a Mollet 
per Ara Mollet ERC MES, Oriol 
López, va assegurar que apos-
ten per "mancomunar serveis, 
perquè serà bo per als nostres 
ciutadans". "Creiem en el Baix 
Vallès i pensem fermament que 
hem de treballar conjuntament, 
i no com fins ara, que s'hi ha 
treballat d'esquena", va afirmar. 
Sobre els serveis a mancomunar, 
en destacava els d'ocupació i for-
mació i l'ús d'equipaments cultu-
rals, esportius i escolars, a més de 
temes de patrimoni i turisme. Així 
com en la gestió de l'aigua: "Ha de 
ser molt més directa i molt més 
controlada pels ens públics", va 

dir Candela.
Les propostes estaran incloses 

en els vuit programes electorals 
de les seccions d'ERC. López va re-
cordar que el partit només té una 

alcaldia al territori –a Martore-
lles–, "però tindrem moltes més 
i hem parlat de què farem quan 
ERC governi a la majoria de po-
bles del Baix Vallès".  S.Carrillo

REUNIÓ DE SECCIONS Representants dels partits al Baix Vallès i la Riera de Caldes, dijous passat a Martorelles

Dissabte 22 de desembre

A les 13.30 h: Resum informatiu de la setmana

Diumenge 23 de desembre

A les 22 h: La Jornada de diumenge

Dilluns 24 de desembre

A les 20.30 h: Resum esportiu 2018 (part I)

Dijous 27 de desembre

A les 20.30 h: Parlem-ne: Creu Roja

Divendres 28 de desembre

A les 20.30 h: Resum esportiu 2018 (part II)

 

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

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

www.vallesvisio.cat

programació

LA LLAGOSTA
12/12 Irene Serrat García 60 anys
MARTORELLES
16/12 Remedios Romero Narvaez 92 anys
17/12 Ana García Del Valle 80 anys
MOLLET
12/12 Juan Compte Carol 83 anys
13/12 María Romero Desco 95 anys
15/12 Carmen Gómez Centellas 70 anys
PARETS
11/12 Pilar Massaguer Mula 91 anys
13/12 Teresa Esteve Volart 95 anys

             Dades facilitades per la Funerària 
Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols

Defuncions
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SANT FOST. Dures acusacions 
d’ERC al govern municipal d’In-
dependents Units per Sant Fost 
(IUSF) en l’últim ple ordinari per 
la seva gestió de la neteja de gra-
fits al municipi. Segons la forma-
ció independentista, el govern de 
Montserrat Santmartí hauria con-
tractat un servei de neteja format 
per una furgoneta, dos operaris i 
una mànega d’aigua a pressió per 
esborrar de forma “selectiva” les 
pintades que hi ha al poble. Això 
significa, a ulls d’ERC, que només 
s’haurien eliminat les pintades in-
dependentistes o en defensa dels 
presos polítics. De la mateixa ma-
nera, el grup va afegir que la con-
tractació de l'equip de neteja "no 
havia estat anunciada en cap 
acord de l'Ajuntament". 

Carles Miquel, regidor d'ERC, 
bastant-se en aquesta teoria va 
assenyalar que el seu grup creia 
“que s’ha de fer una neteja glob-
al del poble i no només cen-
trar-se en unes determinades 
pintades”. Miquel va mostrar un 
seguit d’imatges on es veien pin-
tades no independentistes que 
no havien estat esborrades per la 
brigada de neteja.

Des d'IUSF, el regidor Marc 
Muñarch va assegurar que les acu-

perquè enretirés els cartells d’una 
xerrada  per la seva formació.

Álvarez va demanar que s'apli-
qués la política de retirada a tots 
els símbols ideològics per igual. 
Juan Francisco Fernández, regi-
dor d’Hisenda, va afirmar que no 
recordava aquella trucada i va 
preguntar al regidor socialista si 
estava comparant l’enganxada de 
cartells dels comerciants, per ex-
emple, amb les pintades, i per tant 
també demanava la retirada de la 
propaganda comercial. Davant la 
pregunta, el del PSC va respondre 
que en el cas dels cartells dels bot-
iguers no calia enretirar-los. i a.a.

sacions eren totalment falses. De 
la mateixa manera, l’alcaldessa va 
assenyalar que l'afirmació d’ERC 
era “mentida” i va asseverar que 
en matèria de pintades, des del 
govern municipal, “seguirem en 
la política de dignificar l’espai 
públic i netejar el nostre poble”.

El PSC se suma a l'acusació
El regidor del PSC, Juan Álvarez 
Cebrián, va comparar la situació 
denunciada per ERC amb l’ocor-
reguda el 2012, al principi del 
mandat municipal d'IUSF, quan 
segons Álvarez va rebre una tru-
cada des del govern municipal 

s.c.

CIVISME  EL PSC SE SUMA A LA POLÈMICA I LA COMPARA AMB UNS FETS DE L'ANY 2012

La neteja de pintades a Sant 
Fost enfronta govern i ERC 

GRAFITS Llaços en suport dels presos independentistes a Sant Fost, dimarts

LA LLAGOSTA. Toni Cubel va que-
dar ratificat com a candidat de La 
Llagosta en Comú després d’una 
votació realitzada el passat di-
vendres i anunciada el dissabte 
en una assemblea-vermut al local 
d'ICV. D’un cens total de 76 per-
sones, 43 van votar per la candi-
datura de Cubel que va ser l’única 
que es va presentar. A l’assemblea 
de dissabte van participar una 
vintena de persones i en ella Cu-
bel va expressar la seva voluntat 

de crear “un front local d'esque-
rres, on té cabuda tothom que 
s'hi vulgui sumar”. D’aquesta 
forma, el cap de llista es referia a 
la recent decisió de Podem la Lla-
gosta d'apartar-se, de moment, de 
la candidatura unitària La Llagos-
ta en Comú-Podem. “Les portes 
estan obertes, hem treballat 
conjuntament de manera prou 
satisfactòria en els darrers dos 
anys”, va dir Cubel.

A més, el nou cap de llista va 
arremetre contra l’actual alcalde, 
Óscar Sierra, al qual va definir 
com un “alcalde virtual” que es 
preocupa més de les xarxes so-
cials que del municipi. “Hauria 
de ser capaç de defensar amb 
fermesa els interessos de la Lla-
gosta i això no passa”, va afirmar 
Toni Cubel. i a.a.

MUNICIPALS 2019

Toni Cubel 
convida 
Podem a seguir 
treballant junts

Toni Cubel: "L'alcalde 
es preocupa més de les

 xarxes socials que de
 governar la Llagosta"

MOLLET. El col·lectiu d'àvies i avis 
per la llibertat del presos polítics 
de Mollet del Vallès compleix un 
any de vida i segueix fent concen-
tracions setmanals com ho va fer 
per primer cop el novembre de 
2017. Segons informa el col·lec-
tiu, cada dimecres a les 12 h for-
men una rotllana davant l’Ajun-
tament per reclamar "la llibertat 
dels presos polítics i exiliats". 
Així mateix han organitzat actes 
reivindicatius com escudelles, 
concentracions davant la presó de 
Lledoners o conferències. L'últi-
ma iniciativa ha estat fer un minut 
de silenci els dimecres en suport 
a les vagues de fam dels presos in-
dependentistes.  i

Un any d'Àvies 
i Avis per a la 
indepèndencia

MOLLET DEL VALLÈS. Aquest diu-
menge a les 12 h, Jolau's Pastis-
sets de Mollet serà escenari d'un 
vermut feminista organitzat per 
la formació Mollet en Comú. Amb 
el títol de Vermut amb veu de 
dona, aquest esdeveniment, a més 
de ser una trobada festiva, també 
vol ser un espai de debat i reflexió 
on s'oferirà la veu de sis dones 
"de diferents edats" i "proce-
dències diverses, diferents pro-
fessions i dedicacions". 

Segons la formació política, 
cada una d'elles "donarà el seu 
testimoni, explicant la seva vi-
vència de ser dona en una so-
cietat on encara no hem assolit 
la igualtat".  i 

Mollet en Comú 
organitza un 
vermut feminista

PRESOS

IGUALTAT

Els independentistes denuncien l'executiu municipal d'eliminar 
grafits de forma "selectiva" i IUSF titlla de "mentida" l'acusació
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MONTORNÈS. La plataforma inde-
pendentista Primàries Montornès 
pretén presentar una candidatura 
pròpia a les municipals del 26-M 
encara que no arribi a acords per 
concórrer amb una llista conjunta 
amb ERC i Junts per Montornès. 
En un acte celebrat dimecres a 
Can Saurina, Primàries Montor-
nès va donar a conèixer la seva 
candidatura. Per al col·lectiu, "la 
república comença al territori" 
i és per això que triaran els seus 
candidats a través de la participa-
ció ciutadana el 2 de febrer. 

Per explicar què és Primàries 
com a concepte un dels seus fun-
dadors  i adscrit a l’ANC, Jordi Ollé, 
va informar que aquesta nova pla-
taforma és una estratègia a la qual 
els partits independentistes es po-
den sumar per tal d’assegurar com 
a mínim la representació en tots 
els territoris de Catalunya. A més, 
en aquells municipis on les forces 
independentistes han tingut bons 

resultats, "podria ser factible 
arribar a l’alcaldia ja que es re-
colliria el gruix de vots sense 
fragmentar", asseguraven. 

Els ponents van remarcar que 
a Montornès, tenint en compte 
els resultats del 21-D i compa-
rant-los amb les últimes eleccions 
municipals de 2015, la força de 
l’independentisme ha passat de 
gairebé uns 900 vots fins arri-
bar als més de 2.600 votants a 
la ciutat. Tot i així, Maria Rosa 
Vinyallonga va evidenciar que 
històricament “el votant inde-
pendentista sempre ha tingut 
un nivell d’abstenció molt alt a 
les municipals” i assegurava que 
si no es perdessin aquests vots en 
els pròxims comicis “la república 
tindria assegurada ser segona 
força a l’Ajuntament”. 

El punt clau per a Primàries 
Montornès és el d'inscriure els 
partits independentistes de la ciu-
tat en el moviment per tal de su-

MUNICIPALS 2019  LA PLATAFORMA INDEPENDENTISTA FARÀ LES VOTACIONS OBERTES PER TRIAR EL SEU CAP DE LLISTA EL PROPER 2 DE FEBRER

Primàries Montornès vol presentar llista al 26-M 
encara que no arribi a acords amb ERC i JxCat 

A CAN SAURINA Ricard Gil, Maria Rosa Vinyallonga i Jordi Ollé, dimecres

r.a.

mar tots aquests votants i poder 
aconseguir un objectiu històric, 
com és el de arribar a ser l’opo-
sició del municipi, però el que 
"espanta als partits clàssics", 
segons Primàries, és la votació 
oberta del cap de llista i d’aquelles 

persones que completen la candi-
datura. Segons Ricard Gil a nivell 
municipal encara no es descarta 
sumar al projecte JxMontornès i 
ERC Montornès ja que es troben 
en converses per poder-ho fer 
possible, tot i que ambdues forces 

ja han fet públics els seus candi-
dats, Sergi Asensio i Joffre Giner, 
respectivament. 

Tot i aquesta voluntat d’entesa, 
si al final els partits independen-
tistes descartessin presentar-se 
sota el paraigües de Primàries 
això no faria que la candidatura 
es retirés de les municipals, ja que 
no veuen perill de restar la repre-
sentació republicana i serien "una 
opció més per aquells votants 
que no estan d’acord en l’estra-
tègia de partits clàssica". 

Noms del Comitè Electoral
Després de la sessió de presentació 
els presents adscrits com a votants 
de Primàries Montornès van apro-
var les cinc persones que ocuparan 
el Comité Electoral i que faran com-
plir el reglament de les votacions a 
cap de llista el 2 de febrer. Els enca-
rregats són Maria Rosa Vinyallon-
ga, Pere Ventura, Joan Torra, Joan 
Mateu i Esperanza Valls.   r. aguilar
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Llame y solicite su valoración gratuita
Nuestros servicios

¿Está pensando en vender o alquilar su inmueble? 
¿Lo tiene en venta sin conseguirlo? ¿Tiene un piso vacio y no le da rentabilidad?

Franquiciado: DESARROLLO MOLLET SL
Avenida Jaume I, local 2, 
08100 Mollet del Vallès / baan1@tecnocasa.es

ALQUILERESREVISTA 
INMOBILIARIA

ATENCIÓN 
PERSONALIZADA

TECNOCASA.COM CONOCIMIENTO 
MERCADO

VALORACIONESCOMPRA 
VENTA

Tel:  930 25 50 71 
 692 04 66 38ASESORAMIENTO 

PROFESIONAL

INSTITUCIONAL  L'ÒRGAN DE TREBALL VOL CREAR OCUPACIÓ AMB EL FOMENT DE LA FORMACIÓ DE TREBALLADORS I LA PROMOCIÓ DE L'ECONOMIA LOCAL

Montornès estrena
el nou consell 
d’empreses per 
reduir l’atur local
MONTORNÈS. L’Ajuntament de 
Montornès celebrava dimarts la 
primera sessió del Consell d’Em-
preses impulsat pel govern muni-
cipal, una reunió per tal de donar a 
conèixer els punts de desenvolupa-
ment proposats per a l’any vinent.  

El principal objectiu d’aquest 
nou òrgan municipal és el de re-
duir la taxa d’atur, que al novembre 
era d'un 13,79%, amb el foment 
de la formació dels treballadors i 
la promoció de l’economia local. 
“Amb un procés de formació que 
ajudi tant als treballadors que 
són en actiu com aquells que es-
tan a l’atur generarem un gruix 
de treballadors formats per a les 
empreses”, comentava el regidor 
d’Ocupació, Promoció Econòmica i 
Comerç, Jordi Delgado. 

Una altra línia d’actuació 
d’aquest consell és la promoció 
de l’economia local, ajudant al 
desenvolupament i les necessitats 
de cada empresa. En aquest sen-
tit, Delgado destacava que hi ha 
hagut “una davallada del sector 
comercial a la ciutat” i que s’ha-
via d’optar per una “economia 

circular” que permetés ajudar a 
l’autogestió del municipi. 

Per últim, el regidor d’Ocupació 
va voler conscienciar les empre-
ses presents en la trobada, com 
Henkel i El Corte Inglés entre 
d’altres, sobre la sostenibilitat i 
sobretot la reducció de les par-
tícules contaminants a zones de 
polígons industrials. Per fer-ho, 
seria necessari potenciar el trans-

port públic, per exemple, ajudant 
els treballadors a accedir amb au-
tobusos llançadora a l'estació de 
tren de Montmeló ja que, segons 
Delgado, a les hores punta “les 
línies regulars de transport pú-
blic no són suficients”. 

L’alcalde José Antonio Montero 
va recalcar que Montornès, com 
tots els altres municipis del Vallès 
Oriental, pateix les exposicions 

ramon aguilar

TREBALL CONJUNT  La primera trobada del consell va aplegar una quarentena d'empresaris i representants sindicals

Relat, president de Fira Barcelona 
Pau Relat, conseller delegat del grup Mat 
Holding, amb seu central a Parets, va ser 
nomenat divendres nou president del Consell 
de la Fira de Barcelona en substitució de Josep 
Lluís Bonet, que estava en el càrrec des del 2004.

ECONOMIA

contaminants i va reivindicar que 
“les solucions mediambientals 
són necessàries i han de com-
plir les demandes dels ciuta-
dans”. Amb tot, recordava que, 
des dels anys 70, els ciutadans 
han anat reclamant una línia de 
Rodalies al municipi que el govern 
municipal ja està proposant nova-
ment a Foment per tal de fomen-
tar el transport públic. 

Empreses per la sostenibilitat
En la reunió es van donar a conèi-
xer dues empreses de l'àmbit de 
la sostenibilitat i la cura amb el 
medi ambient que treballen a 
la zona del Vallès. Una d’elles és 
Zago Automotive, amb seu a Mon-
tornès, que s’encarrega d’adaptar 
vehicles contaminants dièsel en 
vehicles amb etiqueta ECO mit-
jançant una entrada de Gas Natu-
ral al motor de propulsió, reduint 
així la contaminació atmosfèrica. 

EMobike és l’altre empresa que 
ha volgut presentar el seus projec-
tes en la trobada i que vol poten-
ciar la mobilitat en vehicles elèc-
trics com motocicletes i bicicletes 
per tal de reduir l’emissió de ga-

sos contaminants.
La trobada del Consell d'Em-

preses va tenir lloc a l'Ajuntament 
i va comptar amb una quarantena 
d’empresaris locals i representants 
sindicals.  ramon aguilar

El govern local reclama als 
industrials autobusos 

llançadora per apropar els 
treballadors a l'estació 

Nou pla d'ocupació a la Llagosta
L’Ajuntament de la Llagosta contractarà pròximament sis persones en el 
marc del Programa Treball i Formació 2018, finançat per la Generalitat: 
seran dues persones per a la Brigada Municipal d’Obres durant sis mesos, 
dues persones com a informadores municipals durant sis mesos i dues 
persones més al servei de jardineria durant dotze mesos.
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PARETS. L’Associació de Serveis i 
Comerços de Parets (ASIC) ha ofi-
cialitzat la seva desaparició. Des-
prés que la seva junta dimitís i de 
mesos de negociacions, aquesta 
mateixa setmana s’ha confirmat 
que deixarà d’existir.

L’ASIC va néixer fa cinc anys 
fruit de la unió de les associacions 
de comerciants del Barri i Antic i 
de l’Eixample, que fins aleshores 
funcionaven per separat, amb 
l’objectiu d’unificar les accions 
conjuntes de totes les botigues 
de Parets. Van arribar a ser prop 
de 80 establiments adherits, però 
aquest passat estiu la junta del 
moment va decidir dimitir en bloc, 
i va quedar només al capdavant el 
seu president, Vincenzo Polise. 

Durant els darrers tres mesos, 

COMERÇ  EL FINS ARA PRESIDENT, VINCENZO POLISE, ERA L'ÚNIC REPRESENTANT QUE QUEDAVA DESPRÉS QUE LA RESTA DE LA JUNTA DIMITÍS EN BLOC EL PASSAT ESTIU

L'associació de serveis i comerços de 
Parets es dissol després de cinc anys

asic

s’ha estat negociant la seva conti-
nuïtat tant amb l’Ajuntament com 
amb els propis comerciants, però 
com explica el propi Polise: “Ha 
estat impossible”. “S’ha buscat la 
manera de donar-hi continuïtat, 
hem intentat salvar-ho. No tenia 
sentit tancar per després tornar 
a obrir una nova associació i 
desfer la feina que, millor o pit-
jor, ja s’havia fet”, explica el fins 
ara president. En principi, l’Ajunta-
ment va proposar a tres persones 
disposades a continuar al capda-
vant de l’entitat, però finalment les 
converses no van quallar.

Fira de Nadal de circumstàncies
L’ASIC ja havia comunicat al con-
sistori que no s’encarregarien de 
l’organització de la Fira de San-

BOTIGUES  L'associacionisme comercial es queda sense representants

ta Llúcia d’enguany, celebrada 
aquest passat cap de setmana a 
la plaça de la Vila. I, de fet, a es-
càs mes i mig que tingués lloc, no 
s’anava a celebrar. 

Davant aquesta situació, l’Ajun-
tament va optar per contractar 
una empresa externa especialit-
zada en aquest tipus d’esdeveni-

ments, la mateixa que es contracta 
per la Fira Medieval. “Són moltes 
hores, molta feina, i no donava 
temps”, afirma Polise.

En canvi, però, sí apareixia el 
nom i el logotip de l’ASIC com a 
co-organitzadora de la fira. Polise 
vol “deixar clar que l’associació 
no ha participat a la organitza-

ció d’aquesta fira”, i així ho va 
comunicar. De fet, i després d’una 
reunió convocada el dilluns 10 de 
desembre, el propi Polise va fer 
públic un comunicat a les xarxes 
socials desvinculant a l’ASIC de la 
fira que es faria aquell cap de set-
mana que posteriorment va ser 
esborrat.

Desconcert dels botiguers
En aquesta tessitura, només qua-
tre comerços locals van ser pre-
sents a la Fira de Santa Llúcia. Dos 
d’ells van ser a la citada reunió 
“on érem quatre gats”, assegu-
ren. L’enuig, afirmen, és genera-
litzat entre els botiguers. Per tot 
això reclamen “una reunió amb 
l’Ajuntament, que no entenem 
com no s’ha fet abans. Com es 
pretén fer una fira amb el co-
merç del poble si no es compta 
amb el comerç del poble?”.

De moment, la situació és, 
doncs, que aquest passat dimarts 
l’ASIC enviava els formularis cor-
responents a l’Ajuntament i a la 
Generalitat per donar-se de bai-
xa oficialment com a entitat. Com 
resumeix Polise, que n’ha estat el 
president durant el darrer any i 
mig: “S’ha intentat salvar, però 
no s’ha pogut”.  jaume ribell

L'entitat va néixer de la unificació de les 
associacions del Barri Antic i l'Eixample i va 
arribar a aplegar uns 80 establiments adherits 
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Guia

MÈDICA i
ESTÈTICA

Descarregar la tensió
El ritme de vida actual, caracteritzat per 
una carrera contínua a contrarellotge, és un 
gran generador d'estrès, el qual es tradu-
eix en tensió física, mental i emocional. Si 
aquesta manifestació es manté en el temps, 
pot degenerar en trastorns i/o malalties 
molt diverses, algunes d’elles de caràcter 
psicosomàtic i agut, i d’altres més cròni-
ques i patològiques.

Caldria que fóssim capaços d’aprendre a 
viure d’acord amb el nostre rellotge biolò-
gic natural, o bé seguir la sàvia llei xinesa 
del tres 8: 8 hores per treballar, 8 hores per 
dormir i 8 hores per gaudir i divertir-se. 
Però si aquesta opció ens sembla quasi utò-
pica, d’acord amb la nostra realitat quoti-
diana, com a mínim hauríem d’aprendre a 
descarregar les tensions acumulades.

Existeixen molts sistemes de descàrre-
ga, entre d’altres: practicar un esport, ba-
llar, escoltar música, desenvolupar un art 
plàstic, cantar, escriure, donar cops a un 
coixí o matalàs, cridar dins del cotxe, riure, 
aprendre tècniques de respiració i relaxa-

ció conscient, plorar, meditar, contemplar 
la natura, practicar tècniques de visualitza-
ció creativa…

Tot i que totes aquestes pràctiques són 
efectives, a cadascun ens en corresponen 
unes com a més encertades, d’acord amb 
la nostra manera de ser. Per exemple, una  
persona molt tímida i amb un sentit agut 
del ridícul, potser no es decidirà per apun-
tar-se a fer teatre, tot i que li seria molt te-
rapèutic i resolutiu, però és molt possible 
que li resulti molt fàcil ajudar-se a través de 
l’escriptura, on parli dels seus sentiments, 
pors, desitjos, frustracions…

El que tots hem de tenir present, és que 
som una màquina que treballa des de la 
ment, des del físic i des de l’emocional, i 
que això provoca un desgast respecte del 
qual cal aprendre a recuperar-se. D’aquest 
aprenentatge en depèn la nostra salut i la 
nostra capacitat per proporcionar-nos més 
o menys quantitat de moments de felicitat. 
Tot és veure, decidir i transformar, i aquí la 
mandra no pot ser-ne el protagonista.

GABINET PSICOPEDAGÒGIC I MÈDIC NATURISTA ESTHER MOLINS
Av. Llibertat, 20, 2n C. MOLLET. 93 570 43 04 / 618 07 72 20

www.psicopnaturmolins.cat I esther@psicopnaturmolins.cat

ESTHER MOLINS
Psicoanalogista, pedagoga, 
naturòpata i terapeuta flora

EL RACÓ DEL
PROFESSIONAL

3 consells per passar bones festes
Quan arriben aquests dies de festes, molta 
gent ens demaneu consell per tres qüesti-
ons que us preocupen especialment:

1. Què podem fer per no engreixar-nos 
amb tants bons àpats?

Si no voleu guanyar pes aquestes festes 
amb els dinars d’empresa, les reunions 
d’amics i tantes celebracions especials, us 
recomanem Comegras, que són unes càp-
sules d’extractes de plantes que atrapen i 
eliminen gran part del greix que mengem. 
És un producte 100% natural pensat pre-
cisament per no engreixar-nos quan “pe-
quem”. No té efectes secundaris ni con-
traindicacions.

2. Com evitar els gasos, les males digesti-
ons, el reflux i la inflor de la panxa després 
de menjar?

Mengem més quantitat, més fort, més 
sovint, fem llargues sobretaules i sovint 
ens sentim pesats fins al punt que la roba 
ens queda ajustada i no podem posar-nos 
aquell pantaló que tant ens agrada. Per 
evitar aquestes molèsties, necessitem aju-

dar-nos amb quelcom més que una infusió. 
Un remei senzill, però molt eficaç, és pren-
dre, després de menjar, càpsules d’un con-
centrat de plantes hepàtic-digestives com 
Hepadig, per afavorir la digestió i evitar 
aquestes molèsties.

3. Què podem fer per no constipar-nos ni 
agafar la grip, i com posar-hi remei si ja es-
tem malalts?

Per millorar ràpidament les molèsties, el 
millor són els concentrats de Pròpolis i Es-
quinància, que són els productes naturals 
més eficaços per a les infeccions, els mocs, 
els problemes respiratoris i les inflamaci-
ons de coll. El més venut és Desfrín, perquè 
amb una sola càpsula vénen 200 mil·li-
grams de Pròpolis i 265 mil·ligrams d'Es-
quinància. Desfrín reforça les defenses de 
l’organisme i ajuda a superar el constipat i 
la grip més ràpidament. També es pren com 
a preventiu, per no posar-te malalt al mig 
de les festes.

Us desitjo que el 2019 sigui el principi del 
viatge on sempre hàgiu volgut anar!

CENTRE DIETÈTIC I HERBORISTERIA TERESA PONS
c. Gaietà Ventalló, 9. MOLLET. 93 570 28 29 

facebook: saludteresapons

T.J. CÁNOVAS
Tècnic en nutrició i dietètica aplicada.

Psicoterapeuta i herborista
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Classificats PER ANUNCIAR-TE EN AQUESTA SECCIÓ: PUBLICITAT@DIARISOM.CAT

OPORTUNITAT! PA-
RETS. PLAÇA DELS 
GEGANTS. Al costat 
de tots els serveis, 
guarderia, escoles 
primaria i secunda-
ria... Casa cantonera 
a 3 vents, amb jardí 
de 60 m2. 4 hab. (2 
dobles), 2 banys, 
terrassa de 16 m2, 
garatge per 2 co-
txes. Banys i cuina 
reformats. CEE: E. 
Preu: 309.000 €. Tel. 
667 312 216.

PISO EN MOLLET. 
EST. FRANÇA. Ac-
tivo bancario. Piso 
reformado con 
ascensor. 3 hab., 
baño, cocina, la-
vadero, comedor 
con salida a balcón. 
Suelo gres. CEE: E. 
Ref. JV13561. PVP: 
133.800 euros. Telé-

fono de contacto: 93 
579 33 33.

SE VENDE PLANTA 
BAJA EN PARETS. 
ZONA EIXAMPLE. 73 
m2. Ideal inverso-
res. 3 habitaciones, 
comedor, terraza 
de 17 m2, baño, 
cocina office, lava-
dero. Calefacción 
y aire acondicio-
nado. Certificado 
energético: G. Ref. 
JV13745. Precio: 
135.000 euros. Tel. 
93 579 33 33.

PISO EN MOLLET 
CENTRO. Con par-
quing en el edificio. 

Ascensor. 4 hab., 2 
baños, salón con 
salida a amplio 
balcón. Calefac-
ción. CEE: E. Precio: 
190.000 euros. Ref. 
JV13722. Tel. 93 579 
33 33.

CASA EN MARTO-
RELLES CENTRO. 
2 plantas + gara-

je. 4 habitaciones, 
2 baños, cocina 
office, salón con 
chimenea, cocina 
verano, solarium, 
jardín. CEE: E. Ref: 
JV13682. Precio: 
289.000 euros. Tel. 
93 579 33 33.

PISO EN MOLLET. 
EST. FRANCIA. 72 

m2, 1º sin ascensor, 
2 hab., baño, coci-
na, lavadero, salón, 
terraza. Ventanas de 
aluminio, puertas 
de haya, suelo gres. 
Calefacción. CEE: G. 
Ref. JV13738. PVP: 
120.000 euros. Tel. 
93 572 30 73.

PISO EN SANT FOST 

PUEBLO. Con ter-
raza de 40 m2, 129 
m2, todo exterior, 
con trastero. 4 hab., 
baño, comedor con 
chimenea, cocina 
con lavadero. Cer-
tificado energético: 
G. Ref. JV13657. Pre-
cio: 169.000 euros. 
Tel. 93 579 33 33. 

PISO EN MOLLET. 
ZONA CENTRO. 4 
hab., baño cpto., 
cocina, amplio sa-
lón con salida a 
balcón, carpintería 
de aluminio y cale-
facción. Primero sin 
ascensor. CEE: E. 

Precio: 169.000 eu-
ros. Ref. JV13646. T. 
93 579 33 33.

FORD FIESTA 1.4 TDI. 
70 CV Trend. 54.370 
km. PVP: 4.500. T. 93 
593 26 44.

TOYOTA AURIS 2.0 
D4D Active. 126 
CV, del año 2010, 
102.877 km. Precio: 
8.300 euros. Tel. 630 
06 59 90.

SE VENDE FIAT 500 
1.3, 70 CV, any 2013. 
67.413 km. Preu: 
7.800 euros. Teléfo-

no de contacto: 630 
06 59 90.

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

OPEL ZAFIRA 2.0 
ELEGANCE. 110 CV. 
Año 2000. 237.827 
km. Precio: 2.200. 

Tel. 630 06 59 90.

VENDO SEAT TO-
LEDO MAGNUS 1.9 
TDI. 5 puertas con 
bola de remolque. 
En Mollet del Vallès. 
Tel. 685 269 870.

CITROËN C3 1.4 
HDI. 70 CV, Furio. 
Año 2006. 121.277 

km. PVP: 3.400 eur. 
Tel. 93 593 26 44.

FIAT 500 LOUN-
GE 1.2, 70 cavalls. 
56.432 km. Preu: 
8.100 euros. Tel. 93 
593 26 44.

CHICA PARTICULAR 
Y FIESTERA. Susi. 
Madurita, 50 años, 
gordita y cariñosa. 
150 de pecho na-
tural, soy guapa, me 
gustan los besos 
con lengua, francés 
natural y hago todo 
tipo de servicios. 
698 233 361.

IMMOBILIÀRIA

MOTOR

COMPRA

RELAX

SE ALQUILA 
RESTAURANTE

130 m2, instalaciones completas 
en pleno funcionamiento. 

Zona muy transitada. 
Al otro lado del ambulatorio.

653 93 68 39

SE VENDE
RESTAURANTE
en pleno funcionamiento, 

totalmente equipado, insonorizado. 
Al lado del CAP de Mollet. 

Precio: 260.000 euros

653 93 69 22

CAMILA BRASILEÑA
He vuelto a Mollet. 

Soy cariñosa, 130 de pecho 
natural, me encantan los besos 

con lengua. Soy garganta 
profunda. Llámame.

688 27 96 58

Esgotant els darrers números
del sorteig de Nadal de la Loteria
L'Administració de Loteria número 1 de Mo-
llet –a l'avinguda Jaume I, 1– ven els darrers 
números de la loteria nadalenca. Un sorteig 
pel qual "tenim bona fama", com explica la 
gerent Maria Dolors Pedrola: el 1986 va en-
tregar un primer premi, i el 1984 un tercer 
premi. Tres anys abans, el 1981, es va obrir 
l'administració, i des d'aleshores reparteix 
sort i il·lusió als molletans. Però també a 
gent d'arreu. La venda de les butlletes de 
Nadal s'expandeix a tot arreu, i Pedrola des-

taca que cada any ven a totes parts d'Espa-
nya. Sobre els números més venuts, destaca 
el 08100 –codi postal de Mollet–, i els aca-
bats en 18 –per l'any 2018– i en 13 –"tot-
hom vol lluitar contra la seva presumpta 
mala sort"–. A més, recorda que a partir de 
dissabte es poden comprar els números del 
sorteig de reis, el segon més important de 
l'any, darrere del de Nadal. Pedrola assegu-
ra que "donar premis és una gran il·lusió 
i una satisfacció molt gran".

ADMINISTRACIÓ DE LOTERIA Nº1
Av. Jaume I, 1. Mollet. Tel. 93 593 95 02

lotmollet1@telefonica.net
L’APARADOR

DE LA SETMANA

Espai Sofàs ofereix descomptes 
especials abans d'acabar el 2018
Espai Sofàs, en el seu 56è any a Mollet –hi 
són des del 1963–, celebra aquestes festes 
nadalenques amb una gran oferta: tothom 
qui els compri un sofà abans d'acabar l'any 
tindrà un descompte especial. L'empresa 
molletana, de fet, també rebaixarà el preu 
del producte a aquells clients que efectuïn la 
compra en aquest 2018, encara que desitgin 
que l'entrega es faci més endavant. És a dir, 
poden reservar els sofàs per a l'any 2019, 
amb el descompte inclòs. Tot un gran regal 

d'Espai Sofàs per als seus clients. Sobre la 
firma molletana, cal destacar que a més de 
vendre els sofàs, també en són els propis fa-
bricants. Això els permet oferir uns produc-
tes fets a mida, 100% personalitzats i d'alta 
qualitat. A més, ofereixen una garantia d'uns 
15 anys. Per últim, els experts d'Espai Sofàs 
s'encarreguen de prendre les mides a casa 
dels clients, d'assessorar-los amb dos deco-
radors i de transportar el sofà gratuïtament. 
També s'emporten, si escau, el sofà vell.

ESPAI SOFÀS
Rambla Balmes, 1-3. Mollet. Tel. 93 570 91 45

www.hogardecora.es
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A pocs dies per acabar el 2018, ja comença a ensumar-se en l'ambient que 
l'any que ve és any electoral. Els comicis locals del 26 de maig per triar els 
governs municipals seran, probablement, els més oberts de les darreres cites 
electorals locals i també dels més fragmentats, tot i els intents d'algunes 
forces d'unir sigles i sensibilitats. A Mollet, al ple de pressupostos celebrat 
dilluns va obrir la caixa dels trons i va ser un primer tast de l'escenari que es 
viurà en els propers mesos. Les desavinences entre Mollet en Comú i Podem, 
que ja es palpaven feia un temps, van cristal·litzar en posicionaments oposats 
davant el pressupost presentat pels socialistes, que van comptar amb el sí de 
la formació morada, un suport paral·lel al que Pedro Sánchez té del partit de 
Pablo Iglesias a l'Estat. Però la votació ha portat consecuències i acusacions i 
amenaces creuades. Mollet en Comú acusa de trànsfugues Podem, qui votarà 
en assemblea si trenca o no la coalició. Així doncs, i a cinc mesos de les  
eleccions, cada cop sembla més complicada la candidatura unitària 
d'esquerres, que tan bons resultats va aconseguir el 2015.

AMBIENT PREELECTORAL 
Editorial

La corrua de notícies sobre 
comentaris masclistes fets a 

institucions no s'acaba per molts
8 de Març que celebrem i molts

#metoo que escrivim 

em sabut aquesta setmana d’un 
altre assassinat d’una dona, 
només pel sol fet de ser dona. 
Assassinada i violada, a més. Al 

costat d’aquesta notícia, he llegit, en un re-
quadre petit de la mateixa pàgina del diari 
la protesta d’una regidora d’un partit po-
lític que ha deixat el partit perquè, havent 
estat objecte d’una agressió masclista per 
part d’un company de partit, no ha rebut el 
suport necessari per part de companys i el 
mateix partit. Ans al contrari es queixa i de-
nuncia que els partits, responsables que les 
lleis arribin als parlaments i els drets de les 
dones estiguin protegits i salvaguardats, no 
donen exemple en la seva actuació diària.

Aquesta és la gran contradicció, com és 
possible que socialment estigui previst que 
els partits polítics, les institucions demo-
cràtiques, vetllin pels ciutadans, i en canvi 
la deriva assassina vers les dones no s’ento-
mi amb seriositat en aquestes institucions? 
És la mostra que les lleis són, hores d’ara, 
paper mullat per a la seguretat de les do-
nes, a tots els àmbits. 

No estem protegides per les lleis, perquè 
els jutges les apliquen en funció de ves a 
saber quines raons; les institucions no les 
fan seves i la societat no modifica la seva 
forma de d’entomar el problema, que és 
molt greu. Podem dir doncs, que la política, 

H
POLÍTICA MASCLISTA

Antropòloga
TRINA MILANPlatxèria

la llei per al ciutadà, en aquest moment, és 
masclista i aposta clarament per protegir 
els homes front les dones.

I que ningú s’exclami, les dades estan 
a la vista de tothom. Aquesta notícia que 
us comento, no és l'única de l’actuació 
dels partits polítics. Coneixem comentaris 
masclistes fets a parlaments, a entrevistes 
públiques, a les institucions. Són una cor-
rua de notícies, que no s’acaba, per molts 8 
de març que celebrem i molts #metoo que 
escrivim.

Un dels darrers tuits de la dona assas-
sinada aquesta setmana era per defensar 
justament les dones, per denunciar la vio- 
lència masclista. Cap de nosaltres estem 
lliures. Cadascuna de nosaltres sap que, a 
cada moment de la seva vida, ha de prendre 
decisions sobre quan surt, si està protegida, 
i va segura pel carrer, però també, a la feina 
o a casa. La responsabilitat de que això can-
vii és sobretot nostra. Com diu una de les 
protagonistes de la película Roma d’Alfonso 
Cuarón: “Solas, siempre estamos solas”.

Bústia
Sobre l'esvoranc a 
Santa Maria de Martorelles
Sóc el propietari del domicili que ha sofert 
el sinistre de l'ensorrament del mur a Santa 
Maria de Martorelles. Vaig llegir en la seva 
edició 863 de data 14 de desembre de l'ar-
ticle de S.Carrilo, que el regidor Sr Escartin 
declara que "va caure un mur privat i va em-
portar-se el carrer". Perquè no es diu que la 
falta de manteniment en el carrer del poble 
per negligència de l'ajuntament no detecta 
les fugues d'aigua que es produeixen darrere 
d'un mur privat i el fa esclatar. Un incident 
que ha causat un terrible dany a una parella 
de 86 i 80 anys, respectivament, que es ve-
uen obligats a buscar un habitatge de lloguer 
provisional a Barcelona davant la inoperàn-
cia total de l'Ajuntament a la recerca d'una 
alternativa en ple hivern, havent deixat sense 
serveis d'aigua, llum i calefacció a l'habitatge. 

Aquesta és la veritat de l'ocorregut i si 
l'ajuntament es fa càrrec de les obres es 
per la seva prèvia mala gestió. Aquest regi-
dor, imagino, té en el seu equip un director 
tècnic que l'assessorarà abans de fer una 
acusació tan greu, com a mínim que posi en 
dubte la causa. Això sense valorar el danys 
psicològics que els meus pares estan patint. 
La separacio de la runa de l'habitatge es va 
fer ahir dissabte degut a les meves presions, 
doncs després d'un mes no havien fet res de 
res. Gràcies a un constructor del poble i a 
alguns veïns que ens van ajudar a rescatar 
dos gosos vius 48 hores després del sinistre 
malgrat un no va sobreviure. 

És una pena que en un poble de no més de 
800 veïns, amb unes 20 famílies afectades, 
haguem de recórrer a la informació a través 
d'un mitjà de comunicació i no fer blocs in-
formatius personals setmanals a tots. Que 
pleguin del càrrec. Això només confirma que 
no són dignes governants d'un poble mera-
vellós de la Serralada de Marina. Es demos-
tra que el càrrec els supera amb la total falta 
d'humanitat davant del que ha passat. 

 francisco garcia costa 
Santa maria de martorelleS

La formació al llarg de la vida
La voluntat del nostre centre és donar a les 
persones l’oportunitat de formar-se al llarg 
de la vida. La formació i l’aprenentatge no té  
límits d’edat. Sovint és una segona oportuni-
tat per a persones que durant la seva infància 
o joventut no van poder completar els seus 
estudis. Però també és l’oportunitat de for-
mar-nos acadèmicament per afrontar nous 
coneixements necessaris que ens demana 
la societat com ara competències informàti-
ques, idiomes... així com el món laboral. 

Aquest primer trimestre s’han dut a ter-

me al centre diferents activitats comple-
mentàries dirigides no tan sols als alumnes 
sinó també a la ciutadania de la Llagosta, 
com ara l’acte inaugural del curs a càrrec de 
la Victòria Molins amb la conferència L’ex-
clusió social i la importància de la formació 
com una eina per combatre-la. Hem visitat 
l’exposició de Toulouse-Lautrec i l’esperit de 
Montmartre a Caixa-Fòrum, on vam fer una 
immersió en l’art i alhora reforçar el fran-
cès, una de les llengües que oferim al centre.

La celebració de les festes populars cata-
lanes també és un dels objectius del centre 
sobretot per donar-les a conèixer a molts 
alumnes nouvinguts. La darrera va ser di-
jous passat amb la diada de Santa Llúcia, 
amb la col·laboració de l’Escola Municipal 
de Música i alumnes del centre de diferents 
àmbits de les llengües.  

Si hi ha persones interessades en assistir 
al centre poden passar per secretaria i amb 
molt de gust els atendrem. Tenim places va-
cants i com la matrícula és trimestral no hi 
ha cap problema en formalitzar-la a partir 
d’ara. Només ens resta desitjar-vos bones 
festes i un esplendorós 2019. 

 direcció del centre de formació 
d'adults de la llagosta

Ciutadans tristos / mals polítics
És molt trist escoltar la nostra classe política 
espanyola amb polítics que treballen única-
ment pels seus propis interessos. Quan veig 
que ja no s'amaguen de res, sents que l'únic 
que els importa és estar a prop del poder. 
Amb el suport de mitjans i tertulians merei-
xedors del premi Nobel que igual entenen 
de Gran Hermano, com de menjar, política, 
moda; són els genis d'aquest segle. Això en-
tristeix i cansa al ciutadà.

Algunes de les solucions que ens ofereixen 
han deixat de ser creïbles, estem tristos, però 
hem après a no creure allò que escoltem i 
creure en allò que veiem. Només aporten 
solucions quan s'apropen eleccions però no 
tot s'hi val, senyors polítics, per estar a prop 
del poder. És trist que no sàpiguen o no vul-
guin treballar per a nosaltres, i perillós que 
no s'adonin que som els únics que permetem 
que governin. Cada cop estem més educats 
en política, i no perquè vostès siguin bons 
mestres, aprenem a través del patiment que 
generen les seves decisions. Són conscients 
que són dolents amb males gestions, el que 
em resulta més difícil d'entendre és que no 
intentin millorar. Els demanaria que no tra-
eixin més la confiança de qui els votem, que 
tornin a la lògica de la vida diària perquè es 
pugui recuperar la confiança en vosaltres.

david creus
mollet del vallèS
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SANTA MARIA DE MARTORELLES.  
Guillem Campeny va ser el ven-
cedor incontestable de la setena 
edició de la Neorural. L'atleta an-
dorrà la va guanyar per primera 
vegada, amb un temps de 2 h 49 
min 56 s. Gairebé 10 minuts més 
tard va arribar el segon classificat, 
Aleix Cunillera –2h 59 min 27 s–, 
i després ho va fer Aleix Vilabella 
–3h 1 min 9 s–. En categoria feme-
nina, la guanyadora va ser Mer-
cedes Messi Arcos, qui va parar el 
cronòmetre en les 3 h 26 min 13 
s, i va aconseguir emportar-se la 
Neorural per tercera vegada. Ona 
Sociats va ser segona –3 h 40 min 
33 s– i Marta Muixí, tercera –3 h 
46 min 37 s–. La millor corredora 
local va ser Belén Simarro, setena 
–4 h 16 min 1 s–.

La sortida i l'arribada de la 
prova van tenir lloc al Parc de 
la Torrentera de Santa Maria de 
Martorelles i els 28,8 quilòmetres 
pels terrenys salvatges i plens de 
corriols de la Serralada Litoral 

van tenir un desnivell de 1.714 
metres. En total, van participar al 
voltant de 300 corredors. L'orga-
nització ha confirmat que el 2019 
es disputarà la novena edició de la 
Neorural, una prova ja assentada a 
la comarca. 

josep galian

CURSA DE MUNTANYA   MERCEDES ARCOS VA SER LA VENCEDORA EN CATEGORIA FEMENINA

La Neorural més dura se 
l'emporta Guillem Campeny

300 VALENTS  Aquesta és la xifra d'atletes que van participar-hi enguany

Els bessons

El millor local va ser Adrià Prat, 
quart en la general amb un temps 
de 3 h 3 min 14 s. I el seu germà 
bessó Guillem va ser el segon –i 
onzè a la general– en parar el crò-
nometre en 3h 15 min 45 s. En ca-
tegoria femenina, la primera clas-
sificada local va ser Belén Simarro, 
setena a la general amb un temps 
de 4 h 16 m 1 s.

ADRIÀ PRAT, MILLOR 
CLASSIFICAT LOCAL

Handball Day amb Antonio García Robledo
El jugador d'handbol Antonio García Robledo, que actualment juga  
al Fraikin, organitza el 28 de desembre (a partir de les 9.30 h) una 
jornada plena d'handbol anomenada Handball Day. El lloc serà el 
pavelló que porta el seu nom i hi haurà 120 places per a nens i nenes  
de 6 a 16 anys. Les inscripcions es poden fer a www.antoniogarcia9.com.

Dues victòries molletanes
El primer equip del Club Billar Mollet es va 
imposar dissabte per 6 a 2 al CB Punt d'Atac  
i és cinquè a la Primera Divisió amb vuit punts. 
L'equip B també va guanyar, per 7 a 2 davant  
el CB Llinars B. És cinquè amb set punts.

ESPORTS

ona cervera

PRIMERES Les llagostenques tenen l'oportunitat d'acabar així el 2018

LA LLAGOSTA. El triomf per 4 a 2 
de La Concòrdia davant l'FS Cas-
telldefels, sumat a la derrota per 1 
a 3 del fins ara primer classificat, 
el Xaloc Alacant, enfront l'Hispà-
nic de Torrent fa que les llagos-
tenques passin a ocupar, amb 31 
punts, el liderat del grup 2 de la 
Segona Divisió d'Honor. Les ali-
cantines són segones amb 29. 

El partit va començar molt bé 
per La Concòrdia gràcies a que 
Sònia Ancosta va aconseguir el 
primer gol en el minut 3. Però les 
del Baix Llobregat van reaccionar 
ben ràpid per empatar el matx. I 
encara abans del descans, Domi 
va permetre a les llagostenques 

marxar amb avantatge en el mar-
cador. La mateixa Domi faria el 
tercer, de penal, en començar el 
segon temps i Villa pràcticament 
sentenciaria el partit en el minut 
30. Amb portera-jugadora, el Cas-
telldefels, l'equip més golejador 
de la competició amb 48 gols, va 
posar el 4 a 2 definitiu.

Visita a la pista de l'Hispànic
Precisament el botxí del Xaloc Ala-
cant, l'Hispànic de Torrent, serà el 
rival de La Concòrdia dissabte en 
la 13a jornada, l'última del 2018. 
L'Hispànic és setè a la taula clas-
sificatòria amb 20 punts, allunyat 
de les places d'ascens. 

FUTBOL SALA  VA APROFITAR L'ENSOPEGADA DEL XALOC

La Concòrdia se situa líder
en vèncer el Castelldefels a 
dos punts del Xaloc Alacant
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INSTAL·LACIONS  UNA EMPRESA HA POSAT UNA AL·LEGACIÓ

MOLLET. La nova gespa artificial 
del camp 1 del Germans Gonzalvo 
haurà d'esperar. Una de les em-
preses que es va presentar a la 
licitació ha presentat al·legacions 
i això suposarà un retard en l'ini-
ci de l'actuació, segons fonts de 
l'Ajuntament de Mollet del Vallès. 
Encara es desconeix quina serà la 
nova data. Josep Monràs havia 
anunciat el 3 d'octubre, en l'acte 
de reobertura del camp 2 del Ger-
mans Gonzalvo, que aquesta obra 
es faria entre el desembre i el 

gener, per aprofitar les vacances 
de Nadal. A banda del canvi de la 
gespa artificial, en l'obra s'arran-
jaran diferents zones del subsòl i 
dels voltants del camp que també 
afectaran a les pistes d'atletis-
me del Club Atlètic Mollet, on es 
reutilitzarà la gespa retirada del 
camp 1.

Aquest és el primer camp de 
futbol de Mollet que canviarà la 
gespa perquè també és el primer 
que la va posar. Més endavant, es 
treballarà en els altres dos.  

S'ajorna el canvi de gespa 
del Germans Gonzalvo

MOLLET. L'àrbitre, Víctor Gutiérrez 
Pérez, va decidir suspendre en el 
minut 70 el partit del grup 2 de 
Segona Catalana entre el Sarrià i 
la Molletense. En aquell moment, 
els locals guanyaven per 3 a 1 
enmig d'un ambient caldejat i els 
visitants jugaven amb dos efec-
tius menys per les expulsions de 
Vincenzo Napuri, el porter, i Josué 
Fernández per doble targeta gro-
ga. Els d'Antonio Filgaira s'havien 
avançat en el marcador en el mi-
nut 9 mitjançant un gol en pròpia 
porteria d'Àlvar Roselló, però no-
més dos més tard el Sarrià va em-
patar amb un gol de Francesc Ge-
novard. Ja en la segona part, Víctor 
Pérez va fer de penal el segon gol 
–en aquesta jugada va ser expulsat 
Fernández– en el 56 i Javier Salva-
dor el tercer en el 65. Ara s'està a 
l'espera de la resolució de la Fede-
ració Catalana de Futbol.

Dissabte (16.30 h), la Molleten-
se rebrà el Singuerlín, 14è classifi-
cat amb 16 punts. 

ona cervera

FUTBOL |  Segona Catalana  ELS LOCALS VENCIEN PER 3 A 1 I ELS VISITANTS TENIEN DOS EXPULSATS

El Sarrià-Molletense es va
suspendre en el minut 70

El CF Mollet UE va de triomf en triomf
El CF Mollet va allargar la seva bona ratxa diumenge en vèncer el Canyelles 
per 4 a 0 al Germans Gonzalvo i, així, ja pot dir que ha sumat 25 dels últims 
30 punts possibles. Dos gols de Brian Quijada, un de Cadmo Buenache i un 
altre de Víctor Rodríguez permeten als de Jordi Gallardo continuar 
cinquens empatats amb el quart, el Premià. Diumenge (12 h), el Mollet 
visitarà el camp de la UD Parc, el setè classificat amb 21 punts.

PARETS. Un solitari gol de Joan No-
guera de penal en el minut 85 va 
derrotar el CF Parets al camp del 
líder del grup 4 de Segona Cata-
lana, el Berga. Així, els vallesans, 
que arribaven tercers, van desa-
profitar una oportunitat d'or per 
seguir l'estela de la primera posi-
ció i, fins i tot, per atrapar-la.

Ara el Parets està a sis del Berga 

i és quart. Per despedir l'any, re-
brà diumenge (12 h) al Municipal 
Josep Seguer el Can Parellada. En 
teoria, és un rival idoni –el 14è– 
per tornar a sumar de tres en tres 
després d'un parcial de només 5 
punts dels últims 18. Sobretot, 
tenint en compte que el primer 
partit del 2019 serà al camp de la 
Gramanet, segon. 

El líder guanya el CF Parets
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MOLLET

TENNIS de TAULA
2002

Organitza:

Es van complir els pronòstics en el 
derbi baixvallesà i el Montmeló no 
va tenir gaire complicacions per 
endur-se la victòria del camp de 
la Lourdes. Ho va fer per 0 a 3, un 
resultat que ja mostrava el marca-
dor en el minut 46 de partit, quan 
José Cazalla va fer el seu segon gol 
de la tarda. Abans, havia marcat 
en el 7 i el seu company, Horacio 
Dos Santos, havia fet el mateix en 
el 26. 

Així, el Montmeló, amb 35 
punts, segueix líder en solitari del 

ona cervera

DOBLE DERBI BAIXVALLESÀ  El Montmeló encadena dos enfrontaments davant rivals de la comarca

FUTBOL |  Tercera Catalana  DISSABTE VA IMPOSAR-SE PER 0 A 3 A LA LOURDES EN L'ALTRE DERBI

El Montornès Norte visita
a un Montmeló líder

grup 9 de Tercera Catalana amb 
35 punts –i també és l'equip més 
golejador, amb 39, i el que menys 
gols rep, amb 15– i la Lourdes 
continua última amb 7 punts. Els 
molletans són l'equip menys gole-
jador, amb 15 gols, i el que més en 
rep, amb 44.

Un altre derbi baixvallesà
I el Montmeló afronta dissabte 
(16.30 h) un altre derbi baixvalle-
sà. Aquesta vegada rebrà el Mon-
tornès Norte en un partit en què 
els montmelonins també arriben 
com a clars favorits. Els montor-
nesencs són catorzens amb 15 
punts, però venen de guanyar 

MONTMELÓ - MONTORNÉS NORTE
Dissabte, 22  16.30 h Municipal

UD LOURDES   0
CF MONTMELÓ   3

per 4 a 0 al Lliçà de Vall. En les 15 
jornades de lliga disputades fins 
ara, només ha aconseguit enca-
denar dos triomfs seguits en les 
dues primeres jornades, quan va 
vèncer a domicili a l'Atlètic Vallès 
i va golejar a casa al Vilamajor. 
Per contra, la pitjor ratxa va ser 
de la jornada 3 a la 7, quan va su-
mar cinc derrotes consecutives. 
D'altra banda, el Montmeló podrà 
d'ampliar el seu avantatge si el 
Santa Perpètua ensopega a Vila-
nova del Vallès, un camp difícil. 

ona cervera

LÍDERS PROVISIONALS  Els blanc-i-vermells segueixen a dalt de la taula

El Martorelles va guanyar al 12è, 
el Montornès, en el derbi baixva-
llesà. El resultat final va ser un 
contundent 5 a 1. Això fa que els 
blanc-i-vermells siguin líders en 
solitari provisionals. El Martore-
lles va començar amb bon peu el 

partit i els primers dos gols van 
arribat en el minut 5 i en l'11 mit-
jançant Lázaro Mesana i Albert 
Meroño. Marc Tabla va ser l'en-
carregat de fer els tres gols res-
tants en el 43, el 63 i el 73. Marc 
Morales va fer el gol de l'honor. 

Quarta Catalana  EL PARTIT VA TENIR UN CLAR DOMINADOR

El Martorelles s'imposa
còmodament al Montornès

PATINATGE ARTÍSTIC  VAN PARTICIPAR-HI 150 ESPORTISTES

Festival de Nadal inspirat en Mèxic
Dissabte al vespre 150 patinadors i patinadores van participar en el 37è 
Festival de Nadal del Club Patinatge Artístic Mollet. Enguany, les exhibi-
cions i la decoració van estar inspirats en la tradició mexicana del dia dels 
morts. Júlia Marco, la paretana tercera del món, va ser-hi present. 

cpa mollet
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El Recanvis retorna 
al camí de la victòria 
en vèncer l'Alfindén 

MOLLET. El Recanvis Gaudí ha gua-
nyat per 85 a 78 l'Alfindén, sisè clas-
sificat de la Lliga EBA C-B, i acumula 
nou victòries i tres derrotes. Les 
darreres havien estat en les dues úl-
times jornades davant el JAC Sants i 
el Pardinyes Lleida, el líder. 

El partit semblava sentenciat a 
favor dels molletans en arribar al 
descans, quan el Recanvis vencia 
per 52 a 36 després de guanyar el 
segon quart amb un parcial de 33 a 
16. Però els saragossans han reac-
cionat en el tercer quart i han es-
curçat distàncies en emportar-se 
el tercer per 13 a 25. Malgrat això, 
no han aconseguit donar-li la volta 
al marcador i la victòria s'ha que-
dat al pavelló de Plana Lledó. El 
màxim anotador del partit ha es-
tat el molletà Bernat Álvarez amb 

ona cervera

BÀSQUET | Lliga EBA  L'EQUIP DE JOSEP MARIA MARSÀ ACABA EL 2018 AMB UN REGISTRE DE NOU TRIOMFS I TRES DERROTES

BON FINAL D'ANY  El CB Mollet tanca 2018 amb un triomf al Plana Lledó

24 punts i un encert del 50% en 
els tirs de camp. 

Malgrat el triomf, el Recanvis 
baixa de la segona a la tercera 
plaça perquè el Sant Adrià, em-
patat amb els molletans amb nou  
triomfs i tres derrotes, ara té mi-
llor balanç de punts a favor i punts 
en contra després de vèncer per 
68 a 87 a l'Arenys Bàsquet.

Descans fins al 2019
Aquest cap de setmana ja no hi 
haurà jornada de Lliga EBA i, 
d'aquesta manera, l'equip de Jo-
sep Maria Marsà no tornarà a 
jugar fins al 12 de gener, quan 
visitarà la pista del cinquè classi-
ficat, el CB Sant Josep, en l'última 
jornada de la primera volta. Serà 
una bona pedra de toc per saber 
amb quines sensacions afronten 
els molletans la segona part de 
la temporada, en la qual lluitaran 
per entrar al play-off.  

El Sant Gervasi  
acabarà l'any 
com a primer 
Triomf fàcil de l'Escola Sant Ger-
vasi masculí davant el Cerdanyo-
la al Dia B, 86 a 66, per acabar el 
2018 com a líder del grup 3 de la 
Primera Categoria amb 10 triomfs 
i només una derrota. A més, se-
gueix sent l'equip més anotador 
de la competició, amb 882 punts, 
i ha deixat de ser el que en rep 
més. El pròxim partit serà el 13 de 
gener a la pista de la UE Claret, el 
segon classificat.

Primera Categoria Masculina

Uns 250 escolars
participen al cròs
La cinquena edició del cròs co-
marcal, organitzada pel Club At-
lètic Mollet, va aplegar uns 250 
nens i nenes nascuts entre el 2001 
i el 2014, els quals van competir a 
les pistes d'atletisme de Mollet del 
Vallès. En categoria Open mascu-
lina, el vencedor va ser Joan Alar-
cón, del club local i, en femenina, 
Olga Pons (CA Parets).

ATLETISME

RECANVIS GAUDÍ 85
ALFINDÉN 78
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CULTURA
Jocs multiculturals a la LlagostaContacontes a càrrec de La Llagosta + Activa
La Carpa, Espai Cultural de la Llagosta acollirà 
dijous (de 17 h a 19 h) una sessió de jocs de 
taula multiculturals. L'entitat local La Llagosta 
+ Activa portarà aquesta proposta, perquè els 
joves coneguin jocs alternatius.

L'Kadèmia (carrer de les Escoles, 52, de la Llagosta) serà diumenge la 
seu d'una sessió de contacontes. L'entitat local La Llagosta + Activa té 
preparats dos contes per explicar a infants de diferents edats. El primer 
serà a les 11 h, per a nens i nenes de 7 a 10 anys, i el segon tindrà lloc 
a partir de les 12 h, adreçat a infants fins als 6 anys.

MOLLET. El Museu Abelló engega 
la commemoració del seu vintè 
aniversari –es va fundar el 1999– 
amb l'exposició itinerant De París 
a Nova York, inaugurada dimecres, 
i que hi estarà fins al 28 d’abril. 
Es tracta d'una mostra composta 
per 75 gravats del col·leccionista 
Gelonch Viladegut, que recorren 
"l'evolució de l'art i del mercat 
de l'art des de mitjans del segle 
XIX fins a finals del segle XX", 
com va afirmar el propietari dels 
gravats. Viladegut va explicar que 

"París era el centre de l'art a 
mitjans del XIX i Nova York va 
esdevenir el centre a la segona 
meitat del XX". Tot plegat va supo-
sar "una transició mai acabada".

Sobre les diferències de tots 
dos períodes, Viladegut va apun-
tar que "el XIX fou una època 
de revolució permanent en el 
món de l'art, on tot va evolucio-
nar, tot estava en moviment i es 
buscaven nous camins". D'aquí 
van sorgir moviments artístics 
com l'impressionisme, l'art nou-

veau, el cubisme o el surrealisme. 
El segle XX, per la seva banda, va 
ser "una història sense fi. Un 
anar i tornar, i tornar a anar i 
tornar, on tot es descobreix i es 
redescobreix. Va ser un segle 
excitat i excitant". L'exposició, a 
més, "destaca el paper que els 
artistes catalans van jugar en 
aquests canvis artístics".

Tot plegat ha estat organitzat 
per l’Oficina de Patrimoni Cultural 
de l’Àrea de Cultura de la Diputa-
ció de Barcelona, la Col·lecció Ge-

lonch Viladegut, el Museu Comar-
cal de Manresa i el  Museu Abelló.

El col·leccionista molletà
La regidora de Cultura, Mercè Pérez, 
va assegurar que la mostra "reivin-
dica la passió de Joan Abelló pel 
col·leccionisme, que reverteix en 
el patrimoni de la ciutat". Pérez 
també va assenyalar que "el llegat 
és importantíssim: no només per 
la seva producció com a pintor, 
sinó per la seva afició per col·lec-
cionar. Va atresorar tot allò que 
li agradava i l'apassionava, i ara 
nosaltres tenim l'obligació de 
cuidar-ho, preservar-ho i difon-
dre-ho".  S.Carrillo

s.c.

INAUGURACIÓ Aurèlia Cabot, Mercè Pérez i Gelonch Viladegut a la presentació de la mostra

ART  L'EXPOSICIÓ ESTÀ COMPOSTA PER 75 GRAVATS DEL COL·LECCIONISTA GELONCH VILADEGUT QUE VAN DES DE MITJANS DEL SEGLE XIX FINS A FINALS DEL XX

'De París a Nova York' commemora 
els 20 anys del Museu Abelló

'#85ABELLÓ. UNA VIDA A L'APARADOR', 
PELS 10 ANYS DE LA MORT DEL PINTOR
n El Museu Abelló també commemora aquesta setmana el desè aniversari de la 
mort de Joan Abelló amb una exposició fotogràfica a L’Aparador, sota el nom de 
#85Abelló. Una vida a L’Aparador. La mostra rememora la vida del pintor molletà a 
partir de 85 retrats del polifacètic artista, que va morir el 25 de desembre de 2008 
a l’edat de 85 anys –just un dia abans de fer els 86–. Molts artistes i fotògrafs, que 
es van sentir atrets per la figura i el personatge de Joan Abelló, van immortalitzar 
l'artista. Amb la donació que va fer a l’Ajuntament de la seva col·lecció particular es 
va poder crear el Museu Abelló i la Casa del Pintor. La inauguració es farà aquest 
divendres a les 19 h i comptarà amb la participació de l’Escola Municipal de Música, 
amb el concert Veus i cordes per al mestre Abelló, a càrrec de la Jove Orquestra de 
Cambra i el Cor Jove. Hi serà a l'espai de L'Aparador fins al pròxim 24 de març.

Mirada tàctil

La cap de l'oficina de Patrimoni Cultural 
de la Diputació, Aurèlia Cabot, va ex-
plicar a la presentació de l'exposició De 
París a Nova York que la mostra també 
està inclosa en el programa La mirada 
tàctil, d'accessibilitat a l'art. És a dir, 
les persones amb discapacitat visual 
i auditiva, poden gaudir-la, gràcies a 
uns llibres que contenen explicacions 
en braille i en macrocaràcters, així com 
codis QR per accedir a uns vídeos amb 
una informació complementària de les 
obres. Aquests estan subtitulats i en 
llenguatge de signes. En aquesta línia, 
la regidora Mercè Pérez va apuntar que 
"a partir d'ara, intentarem que totes 
les exposicions tinguin accessibilitat 
comunicativa".

LA MOSTRA TAMBÉ 
GARANTEIX
L'ACCESSIBILITAT
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Us desitgem 
unes bones festes 

de Nadal, 
un pròsper any nou 

i un record 
als presos polítics 
i exiliats catalans

Vagi per ells i les seves famílies 
tot el nostre escalf
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OFERTA LABORAL: 
TÈCNICA EN ECONOMIA SOCIAL 
PER A L’ATENEU COOPERATIU DEL VALLÈS ORIENTAL

Podeu enviar els vostres CV i una carta de presentació
fins al dia 28 de desembre a 

seleccio@facto.cat indicant la referència “Ateneu”.

Descripció de l’oferta:
Tècnica en Economia Social i Cooperativa per al projecte de l’Ateneu Cooperatiu 
del Vallès Oriental. Les seves principals tasques seran:

Funcions:
• Tasques d’orientació, acompanyament i tutoria en processos vinculats a la 
 creació i enfortiment d’organitzacions de l’economia social i solidària.
• Prospecció al territori (comarca del Vallès Oriental) de possibles 
 iniciatives emprenedores en l’àmbit del cooperativisme i l’economia social.
• Col·laboració i coordinació amb els prescriptors públics del territori
• Desenvolupament d’accions grupals informatives i d’acompanyament 
 a la creació de cooperatives.
• Creació d’un espai d’intercanvi entre cooperatives i entitats i/o empreses 
 d’economia social del territori.
• Gestió i organització d’activitats en diferents formats (formacions, fires, etc.)
• Gestió de la qualitat de les accions desenvolupades.

Condicions:
• Contracte d’obra 
 i servei fins al 30 d’octubre 
 de 2019 (prorrogable).
• Salari de  22.113€ bruts anuals.
• Jornada de 37,5 hores setmanals.
• Seu de treball a Granollers 
 amb mobilitat geogràfica 
 a la comarca.

Requisits:
• Titulació universitària de grau o equivalent  
 (economia, ciències socials, ADE, etc.)
• Experiència en matèria d’economia 
 social i cooperativa (imprescindible 
 que aparegui al currículum vitae).
• Coneixements demostrables sobre 
 el teixit d’economia social del 
 Vallès Oriental.
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Fred a primera hora i esta-
bilitat meteorològica, amb 
un tel de núvols alts cada 
cop més presents amb 
temperatures en augment.

Continuarem amb altes 
pressions i estabilitat, 
amb molts núvols prims. 
La temperatura pujarà 
lleugerament.

No vol canviar el temps, 
i seguirà aquesta tendèn-
cia de pujada de tempe-
ratures, altes pressions i 
núvols alts.

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

DIJOUS, 13 11ºC 9ºC  10ºC            2,4 16 km/h NE

DIVENDRES, 14 13ºC 8ºC  11ºC             2,6 16 km/h NE

DISSABTE, 15 15ºC 4ºC  11ºC              -  24 km/h W

DIUMENGE, 16 14ºC 9ºC  12ºC             Inap.                26 km/h WNW

DILLUNS, 17 16ºC 5ºC  11ºC              -  15 km/h NE 

DIMARTS, 18 14ºC 3ºC  11ºC              -  10 km/h SW

DIMECRES, 19 16ºC 6ºC  13ºC              - 40 km/h W

dissabte 22

diumenge 23

divendres 21

EL TEMPS per Felip Comas 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)

PARETS. L'obra Alguns neixen es-
trellats, de Joan Pera i David Oli-
vares, és un dels plats forts de la 
programació cultural d'especta-
cles de Parets, del gener al maig. 
Aquesta nova actuació de Pera, en 
què homenatja alguns dels còmics 
més emblemàtics dels darrers 
temps, es podrà gaudir el 28 de 
gener al teatre Can Rajoler.

També destaca en les represen-
tacions dels pròxims cinc mesos la 
participació de Santi Rodríguez o 
de Pep Plaza. El primer presenta-
rà Infarto ¡no vayas a la luz! el 7 
d'abril, una comèdia sobre la vida, 
on s'ensuma la tragèdia. I el segon 
interpretarà I ara què més? l'11 de 
maig, en què Plaza imitarà més de 
60 personatges diferents en una 
hora i mitja. I en l'àmbit baixvalle-
sà, el 5 de maig aterrarà El tràmit, 
una comèdia marciana dirigida 
pel montmeloní Martí Torras, i 
escrita per Fernando Trías de Bes.

Pel que fa a la resta d'especta-
cles, n'hi haurà alguns que seran 
musicals. És el cas del concert 
de Cap d'Any Nadal Big Band, l'1 
de gener a la tarda, Maraca Soul 
de The Gramophone Allstars Big 
Band el 26 de gener, i Records de 
Haldor Mar el 17 de febrer, Oníri-
co live de Kant Freud Kafka.

La resta de muntatges seran te-
atrals. Ramon Madaula portarà el 

sainet Perduts... per elles el 3 de fe-
brer, Miki D'Kai interpretarà Gor-
dos, una comedia XXL el 9 de fe-
brer, el 9 de març arribarà Víctor 
Parrado amb El peliculero, el 13 
d'abril Pedro Llamas representarà 
La extinción en llamas, i la progra-
mació acabarà el 19 de maig amb 
Lapònia, un debat sobre la veritat i 
la mentida dirigit per Cristina Cle-
mente i Marc Angelet.

A més, emmarcat en la progra-
mació del Març de Dones 2019, el 
3 de març es podrà assistir a l'es-
pectacle Només una vegada, dirigit 
per Marta Buchaca, que tracta la 
violència de gènere. 

arxiu

ESPECTACLES TAMBÉ DESTAQUEN SANTI RODRÍGUEZ, PEP PLAZA I EL MONTMELONÍ MARTÍ TORRAS

Joan Pera, cap de cartell de 
la programació a Can Rajoler

JOAN PERA 'ALGUNS NEIXEN ESTRELLATS' ÉS LA SEVA NOVA OBRA

n L'Espai Cultural Montbarri serà dis-
sabte (de 17.30 h a 18.30 h) l'escenari 
de l'espectacle familiar de màgia de 
Melanie, Amazing. Melanie és de les 
poques noies il·lusionistes del país i 
Amazing és un espectacle de gran for-
mat i un xou còmic i participatiu dirigit 
pel Mag Lari. Els assistents trobaran 
tota mena de trucs: des de jocs de car-
tes presentats amb humor fins a efec-
tes amb grans il·lusions i acompanyats 
de moments musicals. "Una noia que 
fa màgia? Doncs sí! S'ha acabat fer de 
partener i només sortir de les caixes. A 
partir d'avui seré jo qui faré aparèixer 
nois guapos i seré jo que els talli per la 
meitat", afirma Melanie. L'actuació és 
recomanada per a infants a partir dels 
5 anys i es poden comprar les entrades 
per 5 euros a entrades.montornes.cat.

L'ESPECTACLE DE 
MÀGIA DE MELANIE 
ATERRA A MONTBARRI

MOLLET. Leo da Vinci, misión Mona 
Lisa i El Cascanueces i los cuatro 
reinos són les dues pel·lícules que 
estrenen aquest cap de setmana 
el cicle quinzenal de cinema a la 
Sala Fiveller. La primera es pro-
jectarà dissabte a les 18 h i la se-
gona es podrà veure diumenge a 
les 12 h. El preu de les entrades és 
de 3 euros per pel·lícula.

Tot i que aquestes dues sessi-
ons estan plenament dedicades 
a un públic familiar perquè "són 
unes dates nadalenques i fami-
liars", com apuntava la regidora 

de Cultura, Mercè Pérez, en la pre-
sentació del cicle ara fa un mes, 
la intenció dels organitzadors 
–Ajuntament i Sala Fiveller– és 
que la projecció del dissabte a la 
tarda ofereixi un cinema més am-
pli mentre que la del diumenge al 
matí tingui un caire més infantil.

D'aquesta manera, la ciutat 
tornarà a tenir un cinema –tot i 
que amb una infraestructura, un 
format i una freqüència diferent– 
deu anys després que Cinemes 
Mollet, S.L. tanqués les sales de 
l'Illa de Can Mulà. 

CINEMA  ES PROJECTARAN DOS LLARGMETRATGES CADA 15 DIES

LEO DA VINCI, MISIÓN MONA LISA

El CRA'P presenta la peça 
escènica 'Cos el teu cos'
El centre CRA'P (Pràctiques de Creació i Recerca Artística) acull aquest 
divendres (19 h) la presentació de Cos el teu cos. Es tracta d'una peça 
escènica en procés d’investigació i creació. El procés de creació pren 
com a punt de partida un cos que media entre dos espais: el de la visió 
d'un ésser que camina sol sobre la Terra, i el de la reflexió sobre ser 
dona i l'amor. Un cos que és alhora paisatge i territori en el qual habiten 
éssers fantàstics de la nit. Anirà a càrrec de la performer, actriu i crea-
dora multidisciplinària Sigrid Ana Kollmannsperger Herranz i es podrà 
veure amb entrada lliure al local de CRA’P (carrer Anselm Clavé, 67). 

EL CASCANUECES I LOS 4 REINOS

Arrenca el cicle de
pel·lícules a la Fiveller
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Enginyeria especialitzada · Sistemes d’efi ciència energètica i energies renovables

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

Aerotèrmia
ACS (Aigua 
Calenta 
Sanitària)
Calefacció
Refrigeració

Solar tèrmica i Solar fotovoltaica 
AUTOCONSUM

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

MOLLET. Ciscu Carvajal és el nou 
president dels Castellers de Mo-
llet, en substitució de Roger Pa-
rera, i Gisela Bombilà és la nova 
cap de colla, com a relleu d'Adrià 
Ávalos i Damià Madrid. Dissabte, 
en l'assemblea de socis de la colla, 
es va votar per unanimitat l'úni-
ca junta presentada per presidir 
l'entitat durant el 2019.

Carvajal, que fins ara era vice-
president, explica que encara el 
càrrec amb l'objectiu de "donar 
continuïtat" a la tasca realitza-
da en els darrers anys i amb la 
voluntat "de créixer en tot". Des 
del nombre de socis fins a les fites 

per aconseguir. El nou president 
es defineix com a "ambiciós" i es 
mostra "molt satisfet pel suport 
rebut per la colla": els 65 parti-
cipants van votar sí a la candida-
tura presentada.

En aquest sentit, Bombilà tam-
bé veu "molt positiu" el suport 
dels companys de l'entitat. La 
nova cap de colla, que ja ho va ser 
fa uns anys, diu que rep el càrrec 
"amb il·lusió després que l'any 
passat la gent ho donés tot". 
Enguany, la colla ha assolit tres 
castells de 7 en una mateixa actu-
ació, el 3 de 7 amb agulla i el 5 de 
7. De cara al 2019, Bombilà afir-

ma que volen una "continuïtat" a 
aquestes fites. Per una banda, es 
busca fer "amb solvència" el 4 de 
7 amb agulla, el 3 de 7 amb agu-
lla i el 5 de 7. I per altra banda, es 
pretén assolir per primer cop a la 
història de la colla un 2 de 7.

Per últim, la cap de colla fa "una 
crida perquè la gent s'hi apunti 
i vingui als assajos" i assegura 
que continuaran "amb la feina 
social que s'ha fet aquest any".

El nou organigrama
President i cap de colla a banda, la 
junta estarà formada per Rosalia 
Areñas –vicepresidenta i treso-

castellers de mollet

POPULAR  UN DELS OBJECTIUS QUE ES PLANTEJA LA NOVA CAP DE COLLA ÉS ASSOLIR UN 2 DE 7 I ACONSEGUIR FER "AMB SOLVÈNCIA" ELS TRES CASTELLS DE 7

Ciscu Carvajal i Gisela Bombilà, 
nous responsables de Castellers

CASTELLERS Gisela Bombilà, cap de colla, i Ciscu Carvajal, president

rera–, Ferran Marcos –tresorer– i 
Jaume Vergés i Mari Reca –secre-
taris–. Pel que fa a la resta, la voca-
lia sanitària anirà a càrrec d'Àlex 
Tres i Maria Domènech; d'imatge i 
comunicació se'n faran càrrec Ma-
rio Alarcón, Rocío Morón i Roger 

Parera, que també serà el respon-
sable de relacions públiques; Joan 
M. Gómez i Toni Ramoneda esta-
ran al capdavant de la vocalia de 
material; i Juan de Dios González 
i Adrià Ávalos seran els responsa-
bles de la vocalia social.  S.Carrillo

MONTORNÈS.  L'Escola d'Hoteleria 
exposarà obres artístiques a les pa-
rets del menjador del restaurant en 
el marc del projecte EHVO Art amb 
què el centre complementa la seva 
proposta gastronòmica. El projecte 
preveu posar les parets del restau-
rant a disposició d'artistes, espe-
cialment de l'àmbit local, perquè 
hi exposin les seves obres. Aquest 
complement a l'oferta gastronòmi-
ca representa també un nou al·lici-
ent per als comensals que visiten 
el restaurant. En aquesta primera 
acció, hi ha col·laborat el departa-
ment de Cultura de l'Ajuntament 
que ha cedit les làmines del dietari 
Retrats del Montornès que ja no hi 

és. Indrets desapareguts.
Les làmines que es poden veure 

al restaurant es van publicar l'any 
2015 i formen part d'un recull amb 
il·lustracions i textos descriptius 
d'una vintena d'espais del mu-
nicipi que amb el pas del temps 
han acabat desapareixent. Les 
il·lustracions són obra de l’artista 
local Víctor Otero, i els textos que 
les acompanyen, de l’historiador 
Sergio Arévalo (autor també del 
volum Montornès del Vallès desa-
paregut. Carrers i paisatges, 2018). 
El conjunt es basa en el testimoni i 
el record directe de persones grans 
del poble, i en el material gràfic que 
es conserva a l'Arxiu Municipal. 

EXPOSICIÓ  EL CENTRE INICIA AIXÍ EL PROJECTE EHVO ART

Obres d'art a les parets
de l'Escola d'Hoteleria
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MOLLET. Les paradetes del Mercat 
Nadalenc que es va celebrar el 
cap de setmana van donar el tret 
de sortida de les festes de Nadal 
de Mollet. A més de les parade-
tes, l'esdeveniment va oferir jocs 
infantils, tallers, dolços i especta-
cles. Aquest divendres, prendrà el 
relleu la Fira del Regal de Nadal, 
que organitza fins diumenge l’As-
sociació de Dones i Homes Em-
prenedors de Catalunya Segle XXI 
(ADHEC) a les rambles Fiveller i 
Balmes. La fira estarà oberta al 
públic de 15 a 20.30 h aquest di-
vendres, de 10 a 21 h el dissabte i 
de 10 a 20 h el diumenge.

A més a més, el diumenge, durant 
tot el matí, l'Associació de Col·lec-
cionistes de Mollet celebrarà el 
seu Mercadet especial de Nadal de 
col·leccionistes i brocanters. L'esde-
veniment s'ubicarà a les rambles Fi-
veller i Balmes i al carrer Barcelona. 

Aquest any, a més, Mollet tor-
narà a gaudir del seu trenet de 
Nadal. Aquest peculiar vehicle co-

ona cervera

PLAÇA PRAT DE LA RIBA Mercat Nadalenc celebrat el passat cap de setmana

RECOLLIDA DE REGALS L'activitat es va fer al Mercat Vell de Mollet

FESTES  ELS COMERCIANTS ORGANITZEN UNA FIRA I UN MERCAT ON PODER COMPRAR ELS REGALS DE NADAL I REIS

El trenet nadalenc rodarà un 
any més pels carrers de Mollet

mençarà a recórrer els carrers de 
la ciutat aquest divendres a partir 
de les 16.30 h i ho farà fins al 4 de 
gener. L'horari per poder pujar-hi 
serà de 10.30 a 13.30 h i de 16.30 

a 20.30 h. D'altra banda, els dies 
24, 25 i 31 de desembre i l'1 de 
gener, el tren no circularà. 

Organitzat per l'ADHEC, l'Ajun-
tament de Mollet, Mollet Comerç 

i la Generalitat de Catalunya, el  
transport nadalenc tindrà el seu 
inici al carrer Berenguer III i farà 
un recorregut circular amb para-
da a la masia de Can Borrell. 

370 infants tindran joguina 
gràcies a la Creu Roja
MOLLET. Tres actes van conformar 
la 26a campanya de recollida de 
joguines de la Creu Roja la setma-
na passada a Mollet: la marató de 
Ràdio Mollet, concerts al Cívic de 
Can Pantiquet i la 5a Jornada In-
fantil al Mercat Vell. L'organització 
espera que amb els tres esdeveni-
ments es puguin assolir les 1.500 
joguines recollides que es desti-

naran a 370 infants de famílies 
necessitades. "La resposta de les 
famílies de Mollet ha estat molt 
bona", apunten els organitzadros 
que agraeixen el suport d'empre-
ses privades i l'Ajuntament. Per tal 
de mantenir la discreció, l'entrega 
de les joguines es farà "família a 
família" els pròxims dilluns, di-
jous i divendres. 

marc Barrio
L'ENTREGA DE LES JOGUINES RECOLLIDES A LES FAMÍLIES ES FARÀ EL DILLUNS, EL DIJOUS I EL DIVENDRES

El Tió i els 
patges reials 
visiten Mollet
MOLLET. Els més menuts tindran 
l'oportunitat de veure en viu i en 
directe el Tió i els Patges reials. 
Dissabte el Tió es traslladarà al 
Mercat Municipal, on a partir de 
les 10 h, es donarà la benvinguda 
a aquest tronc de propietats mà-
giques. Diumenge també hi haurà 
Cagatió per a la canalla. A les 11 h, 
Morats i Mollet Centre Comercial 
organitzen un acte amb música 
inclosa i a les 12 h, a la masia de 
Can Borrell, l’ADHEC i l'Associació 
de Comerciants de Plana Lledó i 
Can Borrell, amb la col·laboració 
de l’Ajuntament, també es podrà 
fer cagar el Tió. El dilluns el Tió es 
desplaçarà a Can Pantiquet. L'AD-
HEC i els comerços del barri  orga-
nitzen un taller de dibuix, i faran 
cagar el Tió a les 11 i a les 12.30 h. 

El dissabte serà el torn dels pat-
ges reials vinguts d'Orient, que arri-
baran al local de l'AV de l'Estació de 
França-Can Mulà, on recolliran les 
cartes dels nens i nenes de Mollet. 

INFANTIL

MOLLET. Per ajudar els nens i ne-
nes que tenen càncer, el saló Es-
tètica i centre de formació Alma 
Nails ha organitzat per tercer any 
consecutiu l'acte Manicures soli-
dàries. L'esdeveniment es realit-
zarà el dilluns entre les 9 i les 15 
h i consistirà a oferir manicures 
i maquillatge la recaptació dels 
quals es destinarà a la lluita con-
tra el càncer infantil de l’Hospital 
de Sant Joan de Déu. 

Aquest Nadal,
manicures 
contra el càncer

SOLIDARITAT
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TRES ESCOLANS FAN 
GAUDIR PRAT DE LA 
RIBA AMB UN CARILLÓ

La companyia La Tal va aterrar divendres a Mollet amb tres funcions del seu Carilló 
de Nadal. Tres escolans, acompanyats de músiques nadalenques, van fer esclatar 
de riure el públic familiar que va reunir-se a la plaça Prat de la Riba. Recolzant-se 
en la mímica com a estil d'interpretació, van anar apareixent davant del públic i 
desapareixent darrere de l'enorme rellotge constantment. El so dels engranatges 
de la maquinària movent-se va ambientar encara més l'espectacle.

s.c.

TEATRE  LA COMPANYIA LA TAL VA REPRESENTAR TRES FUNCIONS DEL SEU ESPECTACLE DE NADAL

MOLLET. Un any més la Colla dels 
Torrats representarà l'obra Pas-
torrats, basada en la tradicional 
i nadalenca obra Els Pastorets de 
Folch i Torras, però versionada 
amb diferents referències a la 
ciutat de Mollet i a la Colla dels 
Torrats. Serà dimecres a les 19 h 
al teatre de Can Gomà.

La direcció torna a estar a càr-
rec d'Ivan Candeal, que repeteix 
al capdavant d'un grup teatral 
format per una trentena de perso-
nes entre actors i col·laboradors, 
entre els quals es troben cinc no-
ves incorporacions respecte de 
l'any anterior. D'aquesta manera, 
es continua amb la renovació de 
l'obra iniciada l'any passat.

A més, Pastorrats tornarà a 
comptar amb la participació de la 
Banda del Moll Fer i estrenarà at-
trezzo per renovar també la posa-
da en escena. Tampoc faltarà l'hu-
mor que l'ha caracteritzat durant 
més de 15 anys i que ha omplert 
Can Gomà diverses vegades.

El director assegura que "po-
dríem parlar d'uns Pastorrats 
2.0", amb canvi de format inclòs, 
novetats i sorpreses que es des-
vetllaran durant el transcurs de 
l'obra i que no deixaran el públic 
indiferent.  

COLLES  TORRATS VERSIONA L'OBRA DE FOLCH I TORRAS

MOLLET.  El Museu Abelló organit-
zarà dijous i divendres (de 16 h a 
18.30 h) uns tallers perquè els in-
fants gaudeixin del Nadal amb ac-
tivitats artístiques. Sota el nom de 
L’art és un joc al Museu Abelló: Na-
dal al Museu, aquest taller adreçat 
a infants d'entre 4 i 12 anys conté 
diversos treballs manuals relacio-
nats amb aquestes festes. El preu 
és de tres euros per dia.

Per altra banda, aquest diven-
dres 21, la Biblioteca de Can Mulà 
organitza una nova hora del con-
te. Pati de Contes explicarà la his-
tòria de A la llum dels estels.  

'L'art és un joc al 
Museu Abelló' i 
una hora del conte, 
per als més petits

MOLLET. L’Esplai Xivarri represen-
tarà el cap de setmana dues fun-
cions del Pessebre Vivent, al Parc 
de Can Mulà. Serà dissabte i diu-
menge de 17 h a 20 h. L'objectiu 
de l'entitat, que enguany celebra 
el seu 45è aniversari, és "omplir 
Mollet i el Parc de Can Mulà de 
màgia". El Pessebre Vivent es fa 
possible la col·laboració de l'Ajun-
tament de Mollet i de la Fundació 
Pere Tarrés –de la qual forma part 
l'Esplai Molletà–. La llum i el so, 
per la seva banda, anirà a càrrec 
de l'empresa de Caldes de Mont-
bui SO JC.  

L'Esplai Xivarri 
convertirà Can 
Mulà en un 
Pessebre Vivent

MOLLET. L'Escola de Ball Dandi 
farà dissabte (12 h) una ballada 
nadalenca a l'avinguda Llibertat 
(davant del Mercat Municipal). 
Començarà amb una flashmob que 
aplegarà una seixantena de balla-
rins –alumnes, familiars i profes-
sors– amb disfresses de Pare Noel. 
Això obrirà una sèrie d'exhibicions 
posteriors de dansa clàssica, hip-
hop, ball de saló i ball esportiu. 
Isaac Rovira, un dels directors del 
centre, assegura que és una bona 
oportunitat "per gaudir d'una 
animació protagonitzada per 
persones d'entre 5 i 60 anys". 

Una seixantena 
de Pares Noels 
de l'Escola Dandi 
ballaran a L'Illa

Al Casal Cultural

La Colla Morada, per la seva banda, 
celebrarà diumenge el Quinto de Nadal 
al Casal Cultural, "el Quinto més boig 
de tota la ciutat". Es repartiran mul-
titud de premis entre els participants, 
que podran guanyar un pernil, un lot 
d'embotits, el lloguer d'un cotxe o un 
lot "infinit" de llaminadures. Al Casal, a 
més, hi haurà una barra on se serviran 
entrepans freds i begudes.

MULTITUD DE PREMIS 
AL QUINTO DE NADAL 
DE LA COLLA MORADA

Can Gomà acollirà la
renovada representació 
dels 'Pastorrats 2.0'



dv, 21 desembre 2018 59

PLE DE CANVIS I PROSPERITAT
BONES FESTES I UN ANY 2019BONES FESTES I UN ANY 2019

DES DEL CERCLE PODEM MOLLET US DESITGEM  



dv, 21 desembre 201860

nadal

PARETS. El festival de Nadal que 
organitza cada any l'entitat Niu 
d’Art Poètic de Parets arriba 
aquest dissabte (18 h), a la sala 
Basart de la Coopertiva. I ho farà 
amb un recital de poemes de tot el 
món acompanyats per les actua- 
cions musicals de Jaume Arnella i 
Hans Möller.

Així doncs, a part dels poemes 
de temàtica nadalenca, n’hi haurà 
també d’altres d’escriptors com 
Kavafis, Leopardi o Properci, i es 
recitaran en llengua original per 
després ser traduïts al català. I a 

part del català i el castellà, es reci-
taran textos en grec, en romanès, 
en llatí, en àrab, en anglès i en 
noruec, ja que el propi Möller, a 
més de tocar l’acordió, té els seus 
orígens familiars a Noruega i reci-
tarà en aquesta llengua.

Pel que fa a l’actuació estricta-
ment musical, serà el primer cop 
que el cantautor Jaume Arnella i 
Hans Möller actuaran conjunta-
ment, ja que a més d’interpretar 
temes propis i cançons populars, 
faran alguna peça junts. L’entrada 
és gratuïta. 

POESIA L'ESDEVENIMENT TINDRÀ LLOC A LA SALA BASART

PARETS. El Casal de Joves de Cal Jar-
diner de Parets organitza aquest 
divendres el seu sopar de Nadal. Un 
sopar on, a part d’un menú popular 
per 3 euros, es podrà gaudir del di-
recte de cinc formacions locals. La 
música la posaran Ian Vico, Friday 
Mood, Momentos i els combos La-
tino i Mediterráneo. Uns concerts 
que acabaran amb una jam session 
entre tots els músics. Abans, a par-
tir de les 21 h, se servirà un sopar a 
base de pollastres a l’ast, patates al 
caliu, truita de patates, amanides i 
beguda inclosa. i

CONCERTS

LA FIRA DE SANTA 
LLÚCIA OMPLE EL 
CENTRE DE PARETS

La tradicional Fira de Santa Llúcia va omplir de paradetes i visitants la plaça de 
la Vila de Parets el passat cap de setmana. A més, es van portar a terme diverses 
activitats complementàries, com l’Arbre dels desitjos, el tió, el dimoni escuat, el 
camell del patge, llenyataires, cercavila dels pastorets, i l’actuació dels tabalers i 
espectacle de foc, a càrrec de l'entitat Diables Parets.

jaume riBell

MERCAT  LA PLAÇA DE LA VILA VA ACOLLIR LES PARADETES I ACTIVITATS PROGRAMADES

PARETS. Diumenge a les 10 h 
arrencarà la tercera edició de 
la cursa solidària CorreParets 
2018. Si tu corres, jo jugo, des del 
Poliesport iu Municipal Joaquim 
Rodríguez. Es tracta d’una cursa 
solidària amb un recorregut de 
7 quilòmetres per l’anella espor-
tiva de Parets on, més que mai, 
el que compta és participar. “És 
una jornada saludable, on es fa 
esport, i a més es col·labora en 
una bona causa”, destaca Antoni 
Fernández, regidor d’Esports.

Els diners recaptats amb les ins-
cripcions serveixen “per comprar 
joguines per a nens i nenes del 
poble en situacions difícils”, ex-
plica l’alcalde, Francesc Juzgado. En 
concret, és la tenda local de la cade-
na Don Dino la que facilita els re-
gals: “La donació va íntegrament 
a Càritas, i des d’allà es gestionen 
les joguines més convenients se-

gons les necessitats que hi hagi”, 
explica la responsable de la fran-
quícia, Antonia Cladellas.

Aquest cap de setmana també 
es podran gaudir d'altres activitats 
nadalenques al municipi. De fet, 
aquest divendres s'obre la pista de 
gel sintètic, que enguany s’instal-
larà a la plaça de la Vila. I dissabte 
(17 h) a la plaça Doctor Trueta hi 
haurà una tarda de nadales a càr-
rec dels Coros Rocieros Alborada 
de Parets i El Roure de Polinyà.

A més, dimecres 26 serà un dels 
dies més esperats de la mainada 
amb la visita del Tió, a càrrec del 
grup La Companyia al Poliespor-
tiu Municipal i amb la col·labora-
ció de la Comissió de Festes del 
poble. I a les 19 h, al Teatre Can 
Rajoler es representarà l’espec-
tacle nadalenc Pastorets, cap a 
Parets, a càrrec de la companyia 
Riallera de Joves Paretans. i

Tot a punt per a 
la tercera edició 
de la CorreParets

SOLIDARITAT  ES RECAPTARAN DINERS PER COMPRAR JOGUINES

Arriba el festival de Nadal 
de Niu d’Art Poètic amb 
Jaume Arnella i Hans Möller

Cinc grups de 
música locals 
actuen en el sopar 
de Cal Jardiner
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MONTORNÈS. La carpa polivalent 
El Sorralet acollirà des del dijous 
27 fins al diumenge 30 de desem-
bre (de 16.30 h a 20.30 h) la 15a 
edició del Parc de Nadal Infantil. 
L'Esplai Panda presentarà en 
aquesta ubicació una proposta 
lúdica, assequible i de qualitat per 
als infants de fins a 12 anys dins 
del període de vacances escolars 
al Nadal. El preu de l'entrada és 
de 3 euros per als infants, però 
hi ha descomptes per a famílies 
nombroses o monoparentals, i es 
poden comprar abonaments per 
tots els dies. L'entrada de perso-
nes adultes i nadons és gratuïta.

Un any més, la recaptació és 
solidària. Un 85% està destinada 

als viatges de fi de curs dels alum-
nes de 4t d'ESO de l'Institut Marta 
Mata i de l'Institut Vinyes Velles. 
Els alumnes, de fet, oferiran diver-
sos serveis al parc. El 15% restant 
es destina a l'associació ACATHI, 
que treballa pels drets de les per-
sones refugiades LGTBI+.

Per altra banda, el departament 
municipal de Joventut també or-
ganitza un Parc de Nadal destinat 
als joves, a partir de 1r d'ESO. Es 
tracta del vuitè any consecutiu 
que es fa, amb inflables, torne-
jos de PlayStation4, Just Dance, 
circuit d'Slot o una carpa de ball, 
entre d'altres. Serà al Pavelló Mu-
nicipal del 27 al 29 (de 17 h a 21 
h) i l'entrada és gratuïta. i

ACTIVITATS  TAMBÉ HI HAURÀ UN PARC JUVENIL AL PAVELLÓ

Quatre dies per gaudir
del Parc de Nadal infantil

aj. montornès

AL SORRALET Hi haurà un circuit d'inflables per als infants de fins a 12 anys

Visita del Pare Noel i del Tió
MONTORNÈS. La plaça del Poble serà dissabte (de 17 h a 20 h) el centre 
de les activitats nadalenques al municipi. Durant tota la tarda, la plaça 
acollirà la visita del Pare Noel i es farà cagar el Tió de Nadal. També 
hi haurà xocolata calenta i dolços per menjar, així com un tren infantil 
elèctric a vies, maquillatge de fantasia, un superfutbolí i un photocall 
sota el nom de Bola de neu. Les activitats són gratuïtes i estan organit-
zades per la Comissió de festes de Montornès Nord.

EL 'TRENCANOUS' DE 
L'ESCOLA DE DANSA,
A L'ESPAI MONTBARRI

Els alumnes dels grups de Bàsic II, Aprofundiment i Avançat de l'Escola Municipal 
de Dansa de Montornès van portar dissabte a la tarda l'espectacle Creadansa a 
l'Espai Cultural Montbarri. Els assistents van gaudir d'una actuació de música i 
dansa, amb diferents coreografies lliures, inspirades en el clàssic Trencanous del 
compositor rus Piotr Txaikovski. Un espectacle per celebrar el Nadal.

El pavelló de Montmeló
s'omple d'activitats per
als infants i els joves
MONTMELÓ. Des del dijous 27 fins 
al diumenge 30, el pavelló munici-
pal acollirà la 26a edició del Parc de 
Nadal, amb activitats per a infants 
i joves. Hi haurà un rocòdrom i una 
tirolina, es faran diversos tallers, 
es maquillarà els participants que 
ho vulguin, guardaran un racó per 
fer una hora del conte i els infants 
i joves també podran gaudir amb 
jocs fets amb material reciclat, en-
tre d'altres. Serà de 16 h a 20 h.

Els mateixos dies, però de 17 
h a 21 h, a l'Estació Jove –antiga 
estació de tren– s'obrirà el Park 
Jove, amb activitats per a joves a 
partir de primer d'ESO. A més es 

demana als joves que proposin 
noves activitats per a l'espai.

Pessebre vivent de la gent gran
Per altra banda, dissabte el Mu-
seu Municipal organitzarà un ta-
ller de nadales al matí (12 h), i el 
grup de Teatre i la Coral del Casal 
de la Gent Gran organitzaran dos 
passis de la representació del Pes-
sebre Vivent (17.30 h i 18.30 h).

Per últim, diumenge (18 h), 
L'Agrupa organitza el Concert de 
Nadal a l'església de Santa Maria, 
amb la Coral de Montmeló, Vivia-
na Salisi al piano i Mercè Bertran 
a la direcció. i

ona cervera

DANSA  'CREADANSA' ÉS LA VERSIÓ DEL CLÀSSIC COMPOST PER PIOTR TXAIKOVSKI

PARC DE NADAL  TAMBÉ S'UBICARÀ UN PARK JOVE A L'ESTACIÓ

MONTMELÓ.  Per tercer any, Mont-
meló Cultura i Tradició porta a la 
sala Polivalent una versió trans-
gressora del clàssic de Folch i 
Torres, Els Pastorets, anomenada 
Shock Therapy. En Lluquet i en Ro-
velló tornaran a fer de les seves en 
aquesta representació que dirigeix 
Joan Sors i que cada any presenta 
novetats, amb una versió dinàmi-
ca, fresca i més agosarada que mai. 
Les actuacions seran dimecres i di-
jous (19.30 h) a la Sala Polivalent i 
el preu de les entrades és de 7 eu-
ros i de 3 euros per als menors de 
12 anys. Es poden comprar a la ta-
quilla una hora abans de l'inici de 
la funció, o reservar-les al correu 
pastoretsdemontmelo@mct.cat. i

'Shock Therapy', 
uns Pastorets 
transgressors

TEATRE
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EL PESSEBRE VIVENT 
LLAGOSTENC REUNEIX 
UNES 200 PERSONES
El Parc Popular va ser diumenge 
escenari del 35è Pessebre Vivent de la 
Llagosta. Al voltant de 60 participants 
van fer de figurants en una actuació 
que va començar a les 18 h i que va 
acabar vora les 19 h. Un cop acabada la 
funció es va dur a terme una botifarrada 
organitzada per La Murga davant de 
l'ambulatori. Unes 200 persones, en 
la seva majoria infants, van assistir 
a l'esdeveniment. Així mateix, els més 
petits van poder entregar la seva  
carta als patges una vegada conclòs 
el pessebre. Segons l'organització, el  
públic va respondre molt bé davant 
dels canvis que es van realitzar res-
pecte d'altres anys pel que fa a les 
modificacions de llum, enguany més 
ambiental i tènue. 

ona cervera

TRADICIÓ  ENGUANY ES VAN FER CANVIS EN LA IL·LUMINACIÓ QUE SEGONS L'ORGANITZACIÓ VAN AGRADAR MOLT AL PÚBLIC

Enguany, la Llagosta proposa un 
pessebre ben diferent, que arriba 
de la mà de l'Associació de paradis-
tes del Mercat Municipal i impulsat 
per Gema Díaz. Es tracta d'un bet-
lem on els protagonistes són les 
populars figures de Playmobil. El 
pessebre estarà obert al públic en 
l’horari habitual del mercat: de di-
lluns a dijous i dissabtes, de 7 a 14 
h, i els divendres i vigílies de festiu 
de 7 a 20 h. Aquesta iniciativa, en 
marxa des del passat dissabte és la 
primera vegada que es realitza a la 
Llagosta i ocupa una paradeta del 
mercat fins ara buida. 

PESSEBRE

Els paradistes 
del mercat 
fan un betlem 
de Playmobil

LA LLAGOSTA. Organitzat per Les 
Llagostes de l'Avern i l'AMPA de 
l'Escola Gilpe, dimecres  de 10 a 
13 h es realitzarà un Cagatió a la 
plaça Antoni Baqué, obert a tots 
els nens i nenes de la Llagosta. És 
el segon any que es duu a terme 
aquesta activitat i en la passada 
edició va reunir entre 230 i 250 
infants. Segons l'organització, 
s'espera que en la d'enguany "as-
sisteixin encara més partici-
pants que rebran un petit detall 
en forma de joguina".

INFANTIL  

Les Llagostes de 
l'Avern i l'AMPA de 
Gilpe porten el Tió 

CARRERS

LA LLAGOSTA. L’Ajuntament de la 
Llagosta ha invertit 4.169,31 eu-
ros en la il·luminació de dos ca-
rrers més del municipi. Es tracta 
de l’avinguda del Primer de Maig 
i el passeig del pintor Sert que 
aquest Nadal tenen 36 nous llums. 
A més s'ha invertit en sis conjunts 
de llums tipus llàgrimes, que subs-
tituiran altres que s’han fet malbé.

En total són 15 els carrers que 
estan decorats amb llums, a més 
de la il·luminació que s’instal·la a 
la façana de l’Ajuntament.

L'Ajuntament 
inverteix 4.169 € 
en nova il·luminació

Un any més, la floristeria De flor en flor ha guanyat del concurs de pessebres 
organitzat per l’Ajuntament de la Llagosta. Al concurs de pessebres d'aquest 
any s’hi han presentat sis participants, entre entitats i comerços del municipi. 
L'establiment guanyador ha obtingut un premi de 200 euros.

De flor en flor, el millor pessebre local
aj. la llagosta
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SANT FOST. Aquest divendres 
s'inaugura la primera pista de 
patinatge a Sant Fost, al camp de 
futbol, que estarà fins al 6 de ge-
ner. Seran 20 per 10 metres de 
gel sintètic –menys perillós per 
als infants– i ocuparà un quart del 
camp. Es faran sessions gratuïtes 
de patinatge de 15 minuts, però sí 
que s'haurà de pagar pel lloguer 
dels patins (2 euros). L'obertura 
de la pista d'hivern de patinatge 
es farà a les 17 h, i fins a les 18.30 
h hi haurà diverses activitats fa-
miliars al complex esportiu. Un 
Tió cagarà regals per als infants, 
i també es farà un taller de pin-
ta-cares i una xocolatada per als 
assistents.

A més, a partir de divendres 
i fins al dia de Reis hi haurà ins-
tal·lada una bola de Nadal gegant, 
de sis metres de diàmetre, en la 
qual es podrà entrar gratuïta-

ment. D'aquesta manera, "tin-
drem la possibilitat de submer-
gir-nos i experimentar què se 
sent des de dins", com afirma 
l'Ajuntament. Per últim, la piscina 
coberta del CEM Can Lladó tindrà 
del 31 de desembre fins al 5 de 
gener uns inflables aquàtics, amb 
accés gratuït.

Des del consistori també expli-
quen que tot plegat forma el Parc 
de Nadal: "la zona esportiva mu-
nicipal es convertirà en un gran 
espai màgic nadalenc". Un parc 
que té un preu de 18.018 € que 
surt de la partida pressupostària 
d'activitats esportives.

Pel que fa als horaris, el Parc 
de Nadal estarà obert de 10.30 
h a 13.30 h i de 17 h a 20.30 h, a 
excepció dels dies 24, 31 i 5, que 
només obrirà els matins, i del 25, 
26 i 6, que només estarà disponi-
ble a les tardes. i

S'estrena la
primera pista de 
'gel' a Sant Fost

NOVETAT  EL PARC DE NADAL TÉ UN COST DE 18.018 €

LA FIRA D'ARTESANS 
MÉS SOLIDÀRIA, A LA 
PLAÇA DE LA VILA

El Grup de Dones Hedera va organitzar diumenge la 23a edició de la Fira d'Artesans 
de Sant Fost. La plaça de la Vila es va omplir durant tot el dia amb una trentena de pa-
radetes amb productes artesanals. A més, l'escola Assaig va realitzar diverses actua-
cions de dansa i animació, i els assistents també van poder gaudir d'un espectacle de 
titelles gegants. L'esdeveniment va servir per recollir diners per a la Marató de TV3.

El grup de teatre Segle XX
porta a l'Ateneu tres noves 
funcions d''Els Pastorets'
SANT FOST. L'Auditori de l'Ateneu 
acollirà diumenge (19 h) la prime-
ra funció d'enguany d'Els Pastorets 
del grup de teatre Segle XX. Les al-
tres dues representacions seran els 
dies 26 i 30 a la mateixa hora. Es 
tracta d'una obra que mai falla a la 
programació de l'entitat, i on, com 
explica una de les directores, Jèssi-
ca Santacreu, "cada any intentem 
afegir elements nous i modificar 
escenes per renovar la repre-
sentació i que els assistents de 
tots els anys puguin gaudir d'un 
nou espectacle sense perdre l'es-
sència dels Pastorets".

També destaca que aquesta 
obra l'interpreten membres de 
tots els grups del Segle XX: 48 
actors d'entre 4 i 45 anys. Però 
l'obra també és possible amb les 
tres persones que encapçalen la 
direcció, el vestuari i l'esceno-
grafia, i tres persones més per 
a la il·luminació i el so. En total, 
comptant amb les persones que 
donaran suport el mateix dia de 
l'actuació amb la venda d'entra-
des, els canvis d'escenografia i els 
regidors, darrere d'Els Pastorets 
santfostencs hi ha la feina d'una 
seixantena de persones.

Sobre el fet d'agrupar persones 
d'edats tan diferents en un ma-
teix escenari, Santacreu afirma 
que és "gratificant i complicat 
a la vegada: és complicat per-
què no coincideixen els assajos 
dels adults amb els dels nens i 
hi ha molt pocs assajos en què 
reunim tots els actors i actrius; 
però és molt satisfactori i gra-
tificant veure com els adults 
aprenen dels nens i com els més 
petits aprenen dels més grans".

Pel que fa a les entrades, es po-
den comprar a taquilla a partir 
de les 17 h per 5 € –4 € per als 
menors de 6 anys i la gent gran–. 
Tanmateix, el preu de totes les en-
trades d'aquest diumenge serà 5 
€, perquè un part de la recaptació 
anirà per la Marató de TV3. A més, 
tots els assistents hi poden col·la-
borar amb un petit donatiu a canvi 
d'un obsequi. i

víctor león

MERCAT  ESTANDS I ACTUACIONS VAN OMPLIR LA PLAÇA DE L'AJUNTAMENT DE SANT FOST

TEATRE  ACTORS D'ENTRE 4 I 45 ANYS REPRESENTARAN LA HISTÒRIA D'EN LLUQUET I EN ROVELLÓ
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MARTORELLES. Entre la quinzena 
d'esdeveniments nadalencs pro-
gramats, dissabte (11 h) destaca 
el Tió de Nadal. L'Ajuntament de 
Martorelles i l'Agrupament Escol-
ta Galzeran organitzaran aques-
ta activitat per fer cagar el tió al 
Celler de Carrencà. Per altra ban-
da, l'Escola Orfeònica de Martore-
lles protagonitzarà diumenge (18 
h) el tradicional Concert de Nadal. 
Serà al seu local de l'avinguda 
d'en Piera número 80.

L'Ajuntament, a més, munta di-
versos tallers nadalencs. Un d'ells 
és el de centres de taula, previst 
per dimarts i dimecres, i que aca-
barà aquest divendres (de 10 h a 
13.30 h) al Centre de suport a la 
llar del municipi. Per últim, dissab-
te al matí es farà un tastet de Nadal 
al mercat setmanal, sota el nom de 
Tast'l Mercat. Hi haurà cervesa de 
Nadal, polvorons i cava, d'Hobac i 
Serralada Marina. I a les 13 h se ce-
lebrarà un sorteig d'un smartbox 
familiar valorat en 100 euros. 

ona cervera

ACTIVITATS  SERÀ DISSABTE A LES 11 H, A CÀRREC DE L'AJUNTAMENT I L'AE GALZERAN

El Tió de Nadal, plat fort del 
cap de setmana a Martorelles arxiu

REPRESENTACIÓ  Una de les escenes interpretades el 2017

MARTORELLES. La Joventut Sar-
danista engegarà diumenge la 
42 edició del Pessebre Vivent de 
Martorelles. Enguany es faran re-
presentacions els dies 23, 25, 26, 
29 i 30 de desembre, i l'1 de gener, 
a les 18.15 h i a les 19.30 h. Els 
assistents gaudiran d'un recorre-
gut de gairebé un quilòmetre als 
Pins d'en Rabasa, amb una inter-
pretació plena efectes especials 
i pirotècnics, i amb llum i so que 
fan encara molt més real l'espec-
tacle. El pessebre es defineix com 
a hebreu i romà, amb vestuari adi-
ent a l'època. Destaca, a més, que 
es fa interactuar els visitants en 

moltes escenes. Entre els quadres 
interpretats, hi ha el mercat de Je-
rusalem, el Palau d'Herodes o l'ar-
ribada dels Reis Mags, així com el 
naixement, on tots els visitants en-
tren a adorar l'infant. Tot seguit, a 
la sortida, s'obsequia els visitants 
amb pa torrat amb all o oli, i un 
porró de vi. El preu és de 6 euros, 
4 euros per als infants i gratuït 
amb el carnet del Club Super 3.

Tot i que la primera actuació és 
diumenge, el Pessebre Vivent de 
Martorelles ja va sortir a escena 
el passat 8 de desembre, en la 6a 
Mostra de Pessebres Vivents de 
Catalunya, al Poble Espanyol. 

ACTUACIONS DIUMENGE ARRENCARAN LES FUNCIONS

Tot a punt per viure la 42a 
edició del Pessebre Vivent

El Celler de Carrencà, nova 
ubicació del Parc de Nadal
L'entitat local Genis de l'Animació Sociocultural (GASC) organitzarà a 
partir de dijous el Parc de Nadal al Celler de Carrencà. Enguany es canvia 
d’ubicació, ja que l'Envelat, on s'havia fet fins ara, s'està desmuntant per 
a la construcció del Centre Polivalent de Carrencà. L'esdeveniment –que 
es farà els dies 27, 28 i 31 de desembre, i el 2, 3 i 4 de gener, de 10.30 h a 
13 h– inclourà diverses activitats com l’elaboració del pingüí de Nadal o 
els fanalets de Reis. Els dies 27 i 3 s'impartirà el taller de capgrossos, en 
què podran participar també els pares i mares. 

La Fira de Nadal omple l'avinguda Piera
La Fira de Nadal de dissabte a l'avinguda d'en Piera va ser una de les 
activitats més multitudinàries de la programació del Nadal. Hi va haver 
una cinquantena de paradetes instal·lades a la via principal de Martorelles 
i una quinzena d'activitats. Hi van participar entitats com Llamps i Trons, 
Gegants, l'Escola de Poesia, la Joventut Sardanista, la Unión Cultural 
Andaluza i l'Escola Orfeònica. També ho van fer les escoles del municipi, 
l'escola de dansa Pas a Pas i la cantant local Sandra Bautista.
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Cocina variada
distinta cada día

Productos de
PROXIMIDAD

SLOW COOKMENÚ DIARIO

MENÚ
EJECUTIVO

CARTA
Fin de semana

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

RESERVA TAULA

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

Guia de restaurants
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

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

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

Especialitats
Ibèriques

Gaudeix
de les nostres
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