sommontornes.cat

ANY XVII Núm. 865 28 desembre 2018

DIARI DE MONTORNÈS I BAIX VALLÈS

POLÍTICA

EL PLE TOMBA LA MOCIÓ PER REPROVAR EL REI
FELIP VI PRESENTADA PER ERC AMB L'ABSTENCIÓ
D'ICV-EUIA I ELS VOTS NEGATIUS DE PSC I PP 16

ARQUES MUNICIPALS

EL PLE DE MONTORNÈS APROVA UN
PRESSUPOST DE 23,5 MILIONS PER AL
2019, UN 5'4% MÉS QUE EL D'ENGUANY

16

DUATLÓ D'ESTRENA
Uns 200 atletes participaven a la
primera edició de la prova organitzada
diumenge pel Club Triatló Montornès 28
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EN PORTADA

Montmeló tindrà
dos punts nous
de càrrega per a
cotxes elèctrics

PUNTS DE
RECÀRREGA
ELÈCTRICA

LA LLAGOSTA
Ajuntament
MONTMELÓ
Carrer Vic
Circuit de Catalunya
Carrer Telègraf, 24
Circuit de Catalunya (2)
Punts actuals

També hi ha altres municipis que
preveuen incorporar nous punts
públics de càrrega elèctrica durant
el 2019, com és el cas de Parets, la
Llagosta i Martorelles. En el primer
cas, actualment a Parets només hi
ha un punt, que no és de càrrega

Més barat

RECARREGAR LA
BATERIA POT COSTAR
NOMÉS 1,5 EUROS
Un dels avantatges de fer servir un
cotxe elèctric és el preu de la
recàrrega. Segons la tarifa d'Iberdrola,
recarregar una bateria sencera amb
autonomia per circular entre 250 i 300
quilòmetres costa al voltant d'un euro i
mig. Tenint en compte que el preu del
litre de benzina supera l'euro, la comparativa fa que recarregar un vehicle
elèctric sigui abismalment més barat.
Ara per ara, però, també és cert que els
vehicles elèctrics són més cars que els
convencionals. És per això que l'Estat
subvencionarà pròximament la compra
de vehicles 100% elèctrics.

PARETS
Carrer Prat de la Riba
Ajuntament
Camí Can Serra
(La Masia Can Serra del Padró)
MONTORNÈS
Av. de la Llibertat, 4

Seran de càrrega ràpida i l’ICAEN els
ha subvencionat al Circuit de Catalunya.
Montornès també ha demanat ajudes
per instal·lar-ne un a la zona esportiva
BAIX VALLÈS. L’Institut Català de
l’Energia (ICAEN) s’ha proposat
com a objectiu tenir un punt de
càrrega ràpida per a cotxes elèctrics cada 30 quilòmetres a Catalunya. D’aquesta manera es pretén
incentivar la compra de vehicles
elèctrics, més respectuosos amb
el medi ambient. La fita està encara lluny d'assolir-se, i per això
l’ICAEN atorga ajuts als municipis
que volen instal·lar nous punts de
càrrega elèctrica.
És el cas de Montmeló, per
exemple, que disposarà el 2019
dels primers punts públics de
càrrega ràpida, gràcies a una
subvenció de l’ICAEN demanada
pel Circuit de Catalunya. “Com
que s’han de situar pròxims a
sortides d’autopistes o de carreteres importants, un estarà a dins del Circuit i l’altre al
carrer de Vic, al Sector Nord,
davant de la Policia Local”,
apunten des del consistori. Al
municipi, ja existeixen dos punts
de recàrrega: un al Circuit i un
–privat– al carrer del Telègraf, segons recull la companyia Electromaps, especialitzada en vehicles
elèctrics i punts de recàrrega.

MOLLET
Avinguda de Burgos, 5 (Ajuntament)
Av. dels Rabassaires, 46 (Hotel B&B)
Carrer de Sant Jordi, 38 (Consum)
Plaça la Farinera, 9 (Aldi)

Punts que
s'instal·laran
l'any 2019

ràpida, al carrer Joaquim Guasch, a
tocar de la plaça de la Vila. I l’any
que ve se n’instal·larà un altre al
carrer Prat de la Riba, que sí que
serà de càrrega ràpida. Electromaps també compta que al municipi hi ha un altre punt privat, a la
masia Can Serra del Padró.
A la Llagosta, per la seva banda,
el regidor de Mobilitat i Transports, i Medi Ambient i Sostenibilitat, Jordi Jiménez, va afirmar en el
ple de novembre que “hi haurà un
punt de càrrega elèctrica l’any
que ve”. En aquesta línia, Conchi
Jiménez, també regidora del govern llagostenc, va assegurar que
“la intenció és que estigui fet
abans que acabi el mandat, com
ens vam comprometre”. El punt
s'ubicarà a l'aparcament de l'edifici administratiu de l'Ajuntament
al mes de febrer, el seu ús serà de
pagament i encara no està decidit
quin tipus de càrrega serà.
L’Ajuntament de Martorelles
també confirma que “entre el
primer i el segon trimestre del

MARTORELLES
Espai sense especificar
SANT FOST
Carrer Camí Església Vella, 4
(Celler Can Torrens)

2019 s’instal·larà un punt públic, però encara no se sap la
ubicació ni el tipus de càrrega”.
Montornès és un altre municipi
que pretén ampliar el nombre de
punts de càrrega per a vehicles
elèctrics, i per això ha demanat
una subvenció “per poder incorporar un punt de recàrrega ràpida que s’ubicaria a l’aparcament
de la Zona Esportiva Municipal”,
però encara no hi ha resposta. Actualment, al municipi ja n’hi ha un
a l’aparcament de l’Ajuntament,
que no és de recàrrega ràpida.
A Mollet també hi ha un punt
públic de recàrrega semiràpida
a l’avinguda Burgos –darrera de
l’Ajuntament–, als quals se sumen
els tres punts privats als supermercats Aldi (plaça la Farinera,
9) i Consum (carrer de Sant Jordi,
38), i a l'Hotel B&B (avinguda dels
Rabassaires).
Per últim, el Celler de Can Torrens, a Sant Fost, també disposa
d'un punt privat de recàrrega per
a vehicles elèctrics. i s.carrillo

Ampliar la xarxa
a la via pública i
l'autonomia de les
bateries, els reptes
Javier Julve, d'Electromaps, remarca
la importància de disposar d'una
àmplia xarxa pública de punts de
recàrrega per a cotxes elèctrics:
"És molt important perquè no
tothom en té a casa". Tanmateix,
apunta que "el 90% de les recàrregues són en propietats privades, i només el 10% restant és en
rutes". Amb tot, un bon objectiu per
a Julve seria aconseguir "tenir un
punt de càrrega ràpida cada 100
cotxes elèctrics".
Sobre els tipus de càrregues, en
detalla els dos principals: alterna
(AC) i contínua (DC). Els primers
són de baixa potència, a 3,7 kw, i
"poden trigar entre 8 i 10 hores
en carregar la bateria sencera".
I els segons són d'alta potència
–càrrega ràpida–: "El 80% de la
bateria es carrega en mitja hora
a la mateixa velocitat, i després
decau la velocitat de recàrrega".
Habitualment als domicilis privats
s'instal·len els punts de càrrega alterna i la intenció és disposar-ne de
càrrega contínua a la via pública,
per poder fer la recàrrega el més
ràpid possible. Aquests punts són
adreçats principalment als vehicles
exclusivament elèctrics. Pel que fa
als híbrids, "aquests generalment
no es connecten", apunta Julve,
"però hi ha excepcions, que sempre són a baixa potència".
Qüestions mediambientals a
banda, Julve assegura que entre
els avantatges de disposar d'un
vehicle elèctric hi ha "un gran estalvi en manteniment" i destaca
la millora constant de les bateries:
"el primer model que va sortir
tenia una autonomia de 160
quilòmetres i l'any que ve en
sortirà un amb una autonomia
de 400 quilòmetres". i s.c.
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SOCIETAT

Obres al pati de l'Escola Pau Casals de Montmeló

Marta Mata, solidari

Aquests dies s’està arreglant el pati de l’Escola Pau Casals (32.850 €), la primera de
les cinc actuacions que preveuen els pressupostos participatius del municipi. La resta
d'accions són: la rehabilitació del pati de l’Escola Sant Jordi (14.886 €); els camins
escolars segurs i saludables (45.000 €); la col·locació de portes automàtiques al casal
de la gent gran (7.700 €) i tanques de protecció als espais de jocs infantils (28.217 €).

Alumnes de l'INS Marta Mata de
Montornès organitzaven dijous de
la setmana passada una via solidària
per traslladar a Càritas productes
recollits pels joves i les seves famílies.

ARQUES MUNICIPALS LES ACTUACIONS EN HABITATGE, EN MILLORA DE LA VIA PÚBLICA I DEL PLA DE MOBILITAT, PRINCIPALS PARTIDES DEL CAPÍTOL VI PER AL 2019

Mollet destina dos milions d'euros
en inversions per a l'any vinent
INVERSIONS 2019

Protecció oficial

SERVEI DE TECNOLOGIES I COMUNICACIONS
Equips per a processos d’informació

Tecnologies i comunicacions

65.000

SERVEI GENERALS DE DINAMITZACIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ
Millores als polígons

Serveis generals dinamització econòmica

80.000

Inversió en terrenys

Gestió Urbanística

428.645

Millores espais públics

Serveis Generals d’obres

341.000

Millores espais públics

Participació ciutadana

100.000

Inversió en edificis, Parc públic d’habitatges

Serveis Generals d’obres

55.000

SERVEI DE TERRITORI

SERVEI DE PAISATGE URBÀ, PROMOCIÓ AMBIENTAL I MEDI AMBIENT
Programes de mobilitat i accessibilitat

Pla de mobilitat i Accessibilitat

265.000

Programes en gestió energètica

Gestió energètics i sostenibilitat

80.000

Benestar, drets socials i ocupació

660.000

Serveis Generals de Contractació i Compres

4.000

BENESTAR, DRETS SOCIALS I OCUPACIÓ
Edificis, Condicionament equipaments municipals i Habitatge social

CONTRATACIÓ I COMPRES
Altre inmobilitat material

TOTAL
MOLLET DEL VALLÈS. El pressupost
aprovat per l'Ajuntament de Mollet preveu un capítol d'inversions de 2.078.645 euros, una xifra
lleugerament superior a la de
l'exercici vigent que ha estat d'1,9
milions. Dels poc més de dos milions, gairebé la meitat (924.645
euros) aniran destinats al servei

de Territori de l'Ajuntament, en
concret a la inversió en terrenys i
a la millora d'espais públics –que
manté la dotació de 100.000 euros per al procés participatiu Decideix 100.000 euros.
El capítol VI (inversions) també preveu diverses partides destinades a tirar endavant un parc

L'AJUNTAMENT
ADJUDICA ELS 80
PISOS DE LA VINYOTA
L’Ajuntament de Mollet ha publicat el
llistat definitiu de persones adjudicatàries d’un dels 80 pisos de protecció
oficial que s’han de construir properament a la Vinyota. Un cop finalitzat el
termini perquè els sol·licitants comprovessin si les seves dades eren correctes, s’ha fet el sorteig de totes les
persones que complien els requisits.
D’aquest sorteig n’ha sortit la llista definitiva d’aquelles persones que tenen
dret a optar a un d’aquests habitatges
que es construiran al passeig de Victòria Garcés 6, a la plaça de Castella
5-6, i a la plaça de Múrcia 1-2.

2.078.645

públic d'habitatge, un compromís que el govern ja va prendre
l'any passat però que no s'ha
realitzat tal i com criticaven els
regidors de Canviem en el ple de
pressupostos de fa dos setmanes.
Aquesta proposta es finançarà
amb la partida corresponent a
condicionament d'equipaments

municipals i habitatges socials, de
660.000 euros.

Futur d'edificis municipals

En concret, l'Ajuntament preveu
la reconversió de dos edificis de
propietat municipal en habitatges
de lloguer social: l’edifici d’habitatges de l’antiga escola Nicolás
Longarón, al barri de l'Estació de
França, i l’edifici del carrer Feliu

Tura, a Col·legis Nous, conegut
com l’antiga casa dels mestres.
De fet, fa uns mesos el govern ja
anunciava que estudiava la possible reconversió d'aquests edificis.
Ara, l'actuació –que suposaria una
quinzena d'habitatges– s'inclou
en el pressupost tot i que, segons
fonts municipals, "falta acabar
de fer els estudis econòmics i
tècnics per veure si el 2019 es
poden condicionar els dos espais o només un", apunten.

El pressupost preveu la
reconversió de la casa dels
mestres i l'antic Longarón
en pisos de lloguer social

En matèria d'habitatge, a més,
el govern ha proposat un pla plurianual entre el 2019 i el 2022, al
qual es preveu destinar 235.000
euros anuals els dos primers anys
i 185.000 euros cada any els dos
següents.
També s'ha compromès una
bossa d'ajudes al lloguer social
per a menors de 35 anys que situarien els preus del parc públic
en una forquilla entre els 300 i els
400 euros, una mesura celebrada
pels regidors de Podem (que donaven el sí al pressupost municipal del PSC) però qüestionada per
part dels comuns –els quatre regidors restants de Canviem que van
votar en contra del pressupost–
que consideraven que aquestes
ajudes provocarien una pujada de
preus per part dels propietaris de
pisos. laura ortiz
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LOTERIA ELS DOS ESTABLIMENTS QUE VAN REPARTIR PREMIS FA TRES DÈCADES QUE ES DEDIQUEN AL NEGOCI DE LA SORT

El 'Gordo' de Nadal deixa a Parets
i a la Llagosta dos cinquens premis

Naixements
10/12
12/12
13/12
15/12

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

L'administració Graziella de Parets i la número 1 de la Llagosta van repartir 66.000 euros
J.R.

PARETS / LA LLAGOSTA. Dos mu-

nicipis baixvallesans van quedar
esquitxats pels números premiats
de la loteria de Nadal. En el primer
cas –en l'administració paretana
de l'avinguda Catalunya, 102– el
número premiat que es va vendre
va ser el 02308, i en el segon cas –
en l'administració llagostenca del
carrer de l'Estació, 3– un altre cinquè premi, el 29031. Tot i la bona
fortuna, les quantitats repartides
en total entre les dues poblacions,
no van superar els 66.000 euros.

Defuncions
LA LLAGOSTA
12/12 Irene Serrat García
MARTORELLES
16/12 Remedios Romero Narvaez
17/12 Ana García Del Valle
MOLLET
12/12 Juan Compte Carol
13/12 María Romero Desco
15/12 Carmen Gómez Centellas
PARETS
11/12 Pilar Massaguer Mula
13/12 Teresa Esteve Volart

60 anys
92 anys
80 anys
83 anys
95 anys
70 anys
91 anys
95 anys

Dades facilitades per la Funerària
Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols

31 anys repartint sort

L’administració de loteria Graziella, de Parets, va repartir part del
cinquè premi del sorteig nadalenc
del 'Gordo’. En concret, el número
afortunat va ser el 02308, un cinquè premi de 60.000 euros. És a
dir: 6.000 € per dècim.
Era el primer cop que aquesta
veterana administració repartia un
premi d’aquest sorteig, però no pas
el primer premi gran: el 6 de gener
de 2002 va repartir un segon premi
de la loteria del Niño. Van ser 28,8
milions d’euros. I abans, “encara
en pessetes, va tocar una Primitiva de 700 milions”, recorda la
pròpia Graziella Morelli, qui dona
nom a aquest establiment situat a
l’avinguda Catalunya des de 1987.
Graziella va arribar a Parets de
la mà de l’empresa Zanini: “El meu
home va ser qui va muntar la
planta de Parets. Ell es de Barcelona i jo ja era secretària de Zanini a Itàlia. Vaig venir cap aquí
i ja em vaig quedar”, recorda. Era
“quan encara hi havia la tartana
que unia l’estació de tren amb el

Lucía Moyeja (Mollet)
Eynar Belmonte Gómez (St. Feliu de C.)
Gisela Segura Mijares (Mollet)
Gonzalo de Cabo Monras (Mollet)

GRAZIELLA MORELLI Amb un dècim emmarcat del 'Niño' de 2002
poble”, i ara ja fa 31 anys que regenta aquesta administració.
Seva va ser la idea que un número de la loteria portés la imatge de
Parets a totes les butlletes de l’Estat: va ser el 9 d’octubre de 2004,
l’any de celebració del milcentenari de la població. “Com que es
feien tot d’actes de celebració
dels 1.100 anys, vaig pensar
que seria una bona idea. Ho
vaig comentar a l’administració
central de Madrid, i van estar
d’acord. Llavors ja van parlar
ells amb l’alcalde, que era el
Joan Seguer, però la idea va ser
meva i va ser tota una satisfacció!”. Com va ser una satisfacció
també rebre una nota d’agraïment d’un dels agraciats aquell

Niño de 2002. Una nota manuscrita que ara guarda emmarcada
junt amb un dels dècims agraciats
i on es pot llegir: "Gràcies a vos-

tès, podré tornar a viure una
joventut que no he tingut". Signat: Sergio. “Era un noi que tenia
una malaltia greu, i gràcies als

MÉS DE 30 ANYS A LA LLAGOSTA EN EL
NEGOCI FAMILIAR DE LA LOTERIA
n La loteria de Nadal també es va deixar sentir a l'administració número 1 de la
Llagosta. En aquest cas només es va vendre un dècim del cinquè premi i la seva
venda es va fer a través de terminal. Aquest establiment de la Loteria Nacional
dirigit per Glòria Armengol ubicat al carrer de l'Estació número 3, a l'edifici del
Mercat Municipal, és un comerç familiar que va ser fundat l'any 1988. Tal com
explica Armengol van ser els seus pares qui van començar en aquest sector i
actualment el comerç compta amb quatre empleats. D'altra banda, no és la
primera vegada que la sort visita aquesta administració de loteria. L'any 2008,
l'establiment va repartir 27,7 milions d'euros amb l'Euromillón.

diners de la loteria es va poder
operar”, explica Graziella. I quan
ho fa, encara s’emociona.
Precisament per això, de clientela no n’hi falta. “Des d’aquell
2002 venem molt més. I això fa
també que ens toquin més premis”. Jaume Ribell

Retornen un
moneder amb 550
euros a la Llagosta
LA LLAGOSTA. Una veïna de la Lla-

gosta, després de trobar-se un moneder amb 550 euros a l'interior,
el dijous 14, va decidir acudir a la
policia per entregar-lo. Els agents
es van posar en contacte amb la
persona propietària de l'objecte
extraviat que era veïna de Santa
Perpètua i que es va mostrar molt
agraïda, segons el 08centvint.
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POLICIAL LES SANCIONS DE LA LLEI DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL VAN DELS 3.000 EUROS EN AMUNT SEGONS EL TAMANY DEL BAR

SUCCÉS

Batuda als bars de Mollet
per oferir futbol 'pirata'

L'accident d'un
turisme dilluns
obliga a tallar la
carretera B-500

MOLLET. Set bars de Mollet hauri-

en estat l'objectiu d'una batuda de
la Policia Nacional per haver ofert
partits de futbol sense llicència.
Així ho relata el propietari d'un
dels bars denunciats que no ha
volgut fer públic el seu nom: "Fa
cosa de dos mesos va venir al
meu local un home sol. Anava
prenent notes i feia coses estranyes que demostraven que no
era un client". Afegeix que "l'home va fer fotos a la televisió del
bar i després em va dir que no
podia tenir un decodificador pirata i que l'havia de treure".

"Era un treballador de la Lliga Professional de Futbol (LFP),
però jo vaig decidir no fer cas
a la seva amenaça i continuar
amb el decodificador instal·lat",
continua el propietari de l'establiment que afegeix que unes setmanes més tard va rebre una carta
que l'instava a desinstal·lar-lo.
El 12 de desembre, tres agents
de la Policia Nacional es van presentar al bar per dir-li que havia
estat denunciat per oferir partits
amb drets reservats i que havia
de comparèixer l'endemà a les
dependències judicials per decla-

rar. Allà va trobar-se amb altres
companys del gremi que també
havien estat citats. "Vaig poder
veure que hi havia set expedients més", diu el propietari, que
després de negar-se a declarar
està a l'espera d'una sentència.
Així mateix, pensa que el preu
per retransmetre partits és abusiu. "Cada mes s'han de pagar
més de 300 euros", conclou.

L'operatiu policial

Els bars que van acudir a declarar
es troben en la mateixa zona de
Mollet que el propietari del bar no

ha volgut revelar. La LFP va anunciar aquest dijous que l'operació a
Mollet s'emmarca dins d'un macrooperatiu que es va dur a terme a tot l'Estat espanyol entre els
dies 11 i 13 de desembre. En total
es van registrar més de 2.000 bars
i es van requisar 800 decodificadors. La Policia Nacional assenyala que "fa temps que no es feia
una batuda així a Mollet". "Tot
i això, aquests tipus d'operacions són freqüents", afegeixen.
Expliquen que són empreses com
la LFP o les televisions de pagament qui disposa de personal que
recórrer els bars "com si fossin
turistes" per detectar on s'emeten continguts fraudulentament.
Les sancions contemplades a la
Llei de Propietat Intel·lectual van
dels 3.000 euros en amunt en funció de la mida del bar o de si l'activitat il·lícita és reiterada. a.a.

SANT FOST. L'accident d'un turisme a la B-500 a Sant Fost va
obligar dilluns a tallar el trànsit a
la carretera. El sinistre es va saldar amb una persona ferida que
va ser traslladada a l'Hospital de
Granollers pel Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) en estat
menys lleu. A les 8.35 h, els Bombers rebien l'avís d'un vehicle
bolcat lateralment al quilòmetre
9 de la via. Els bombers van haver
d'extreure del vehicle la persona
ferida, un jove de 22 anys.
La carretera va romandre tallada una estona i es va oferir pas
alternatiu als vehicles.

Evacuades 250 persones
de l'institut de Sant Fost

@pcivilsantfost

IES ALBA DEL VALLÈS Mossos, Protecció civil i bombers a l'institu evacuat
SANT FOST. A les 10.10 h de divendres passat els Bombers van rebre un avís per una possible fuita
de gas a l'Institut Alba del Vallès
de Sant Fost després que dues
persones del centre tinguessin
símptomes d'intoxicació per molèsties als ulls i a la gola.
Segons informació dels Bombers, quan van arribar al centre
educatiu es va procedir a desallotjar al voltant de 250 persones
entre alumnat i personal, i a continuació es van fer les proves pertinents per determinar si hi havia
una "fuita de gas interna" a l'edi-

fici. Els Bombers van desplaçar a
la zona dels fets dos camions i un
vehicle lleuger.
Després d'aplicar el protocol,
es va determinar que la intoxicació de les dues persones no tenia
relació amb cap fuita i es va assenyalar que podia ser pel contacte
amb algun "producte químic,
com per exemple un producte
de neteja".
El Servei d'Emergències Mèdiques va atendre les dues persones
ferides i van decidir no traslladar-les a l'Hospital perquè "el seu
estat no era greu".

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

è

Av. Burgos, 29 1ª planta
Mollet del Vallès

Tel. 93 570 73 09
www.bufetespanol.com
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RESIDUS EL VEHICLE QUE ADQUIRIRÀ L'AJUNTAMENT ESTÀ ADAPTAT ALS 244 CONTENIDORS DE CÀRREGA LATERAL QUE EL POBLE TINDRÀ A LA PRIMAVERA

Sant Fost tindrà un nou camió de
244
recollida de brossa per 209.000 euros

NOUS CONTENIDORS

El govern municipal ha fet públic un altre concurs per gestionar de forma provisional, durant
sis mesos, la recollida de rebuig i matèria orgànica del poble per valor de 220.880 euros
SANT FOST. Amb un sistema de

càrrega lateral, una caixa compactadora de residus amb capacitat
per a 9.100 kg i un elevador capaç
d'alçar els nous contenidors de
fins a 3.200 kg de capacitat que en
els pròxims mesos es començaran
a veure a Sant Fost. Així serà el
nou camió de recollida de matèria
orgànica i resta que adquirirà el
consistori del municipi baixvallesà per valor de 209.000 euros.
El termini de les empreses per
presentar les seves ofertes és el
pròxim 8 de gener. Un cop es formalitzi la licitació, la companyia
guanyadora tindrà tres mesos per
entregar el vehicle i perquè estigui operatiu. D'aquesta manera,
Sant Fost podria tenir el nou equipament de recollida de residus a
partir del mes d'abril o maig.
Es portarà, així, a terme, una

arxiu

acció impulsada pel govern local
anunciada el 30 de novembre en
el ple de l'Ajuntament. El capital
necessari per efectuar la inversió
es deriva, com l'equip de govern
d'IUSF va explicar aleshores, de la
venda d'un solar industrial a Can
Canyelles per valor d'1,1 milions
d'euros. En aquell ple, amb tot, la
formació va assenyalar que el camió tindria un cost lleugerament
superior: 259.000 euros.

L'empresa Formato Verde S.L. serà
l'encarregada de subministrar els
nous contenidors de resta i matèria
orgànica de càrrega lateral a Sant
Fost. En total seran 122 del primer
tipus i 122 del segon. La companyia
amb seu a la localitat gallega
d'Ourense ha estat la guanyadora
del concurs públic per valor de
266.200 euros. Formato Verde S.L.
és una firma internacional que
treballa en països com França,
Oman o Aràbia Saudita. Segons
la normativa del concurs públic,
l'empresa té tres mesos per dotar
el municipi dels nous contenidors a
partir de principis de gener de 2019;
data en què, a priori, s'hauria de
formalitzar el contracte.

El camió no arribarà a temps

L'Ajuntament tindrà nous contenidors i el seu propi camió. Tanmateix, el vehicle recollidor d'escombraries arribarà més tard que
els contenidors de càrrega lateral,
produint-se d'aquesta manera
una situació que l'Ajuntament de
Sant Fost ha hagut de capejar amb
una licitació més, definida com a

CAMIÓ DE RECOLLIDA Antic vehicle per compactar i gestionar residus
"transitòria". Durant sis mesos la
recollida de la fracció de rebuig i
orgànica serà realitzada per un
servei excepcional que tindrà un
cost de 220.880 euros i que haurà
de comptar amb els tres treballadors de l'actual plantilla de reco-

llida de residus de l'Ajuntament.
"Els dilatats períodes del sistema de contractació actual són
incompatibles amb la necessitat immediata de disposar d'un
nou contracte de recollida d'escombraries", assenyala la licita-

ció. Des del consistori assenyalen
que Sant Fost "no es pot arriscar
a no tenir servei de recollida"
i anuncien que més endavant es
farà un concurs definitiu per a la
gestió i recollida de les 4.125 tones anuals de brossa que genera
el municipi. a.a.

MEDI AMBIENT RESPOSTA A LA DENÚNCIA D'UNA ENTITAT ANIMALISTA

La Llagosta es compromet a
no tornar a exhibir animals

arxiu

LA LLAGOSTA. El passat 23 de novembre

va tenir lloc a la Llagosta la Fira Medieval. Segons denuncia la Fundación para
el Asesoramiento y Acción en Defensa de
los Animales (FAADA), durant l'esdeveniment "sis falcons i dos mussols van
romandre lligats i exposats al públic
durant la totalitat de les jornades".
Davant d'aquesta situació, l'organització
animalista va decidir enviar una carta a
l'Ajuntament de la Llagosta per mostrar
la seva repulsa davant la situació.
La fundació assegurava que aquests
animals "no tenen garantit el seu
benes-tar en captivitat". A més, el col·
lectiu considerava que les pràctiques
d'exhibició on participen aus rapinyaires
sotmet aquests animals a un gran "estrès". "No s'ha d'oblidar que aquests
animals són caçadors de grans dimensions amb forts becs i urpes, i que són
un perill per al públic".
Tot i que la FAADA envia de forma recurrent i sense resposta aquest tipus de
cartes als consistoris d'arreu, el de la Llagosta "no va tardar en posar-se en contacte amb la fundació" i a assenyalar
que "no es tornarien a utilitzar animals
en esdeveniments municipals".
L'alcalde, Óscar Sierra, ha confirmat el

FIRA MEDIEVAL DE LA LLAGOSTA
compromís de l'Ajuntament de no portar
animals a fires com la medieval. Segons Sierra, ja hi ha una moció de fa cinc anys sobre
la utilització d'animals en actes com circs,
però res referent a fires. És per aquest motiu que l'alcalde ha reiterat la seva sintonia
amb la FAADA, a l'hora que ha afegit que la
contractació d'espectacles amb animals no
és responsabilitat directa de l'Ajuntament.
La FAADA ha agraït al consistori el seu
pas endavant i ha afegit que espera que
"més municipis prenguin la iniciativa
i no permetin que els animals pateixin
l'estrès i l'ansietat de trobar-se en un
ambient artificial". a.a.
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PLA RENOVE DUTXA

599€

CANVIA LA BANYERA PER UN PLAT DE DUTXA ANTILLISCANT

Regal*

dutxa
termostàtica
Només durant
aquest mes

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

*Només per a instal·lacions completes

(IVA INCLÒS)

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

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

VISITA LA NOSTRA EXPOSICIÓ A CAMÍ DE CAN BASSA

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

Camí de Can Bassa 10. nau 1. P. I. Pla de Palou. Granollers
www.duchavida.cat § info@duchavida.cat
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EQUIPAMENTS L'EMPRESA GUANYADORA DEL CONCURS PÚBLIC, HPC IBERICA SA, FARÀ LES OBRES EN DEU SETMANES

Les cinc noves zones de joc infantil de
la Llagosta estaran enllestides al març
Les reformes dels parcs lúdics per a infants del municipi comptaran amb elements
que fugen del joc tradicional i que suposen una inversió total de 363.077 euros
Aj. la Llagosta

LA LLAGOSTA. Han fet falta més de

dos anys perquè la Llagosta veiés
com la renovació dels seus espais
urbans de joc infantil es concreta
definitivament.
Finalment, divendres passat, el
consistori llagostenc va anunciar
que ja hi ha empresa guanyadora
del concurs públic per la reforma
dels parcs infantils de la plaça Alcalde Francisco Javier Serrano, de
la Sardana, d'Anna Frank, de Cinto
Pagès i del Parc Popular.
La companyia encarregada d'executar els canvis serà HPC Iberica SA, una firma amb seu a Barcelona líder en el sector dels parcs
infantils que ha guanyat la licitació
gràcies a una proposta que rebaixava en 10 les setmanes màximes
que donava l'Ajuntament per fer
les obres de millora. D'aquesta manera, el mes de gener començaran
les reformes a les zones lúdiques
dels cinc parcs i aquestes haurien
d'acabar al mes de març, "sempre
que no hi hagi problemes meteorològics", diu el consistori.
El preu total de la inversió serà
de 363.077,71 euros, que estaran
subvencionats per la Diputació de
Barcelona.

Un llarg camí

La primera menció a la millora dels
parcs infantils de la Llagosta es va
fer l'any 2016 quan l'Ajuntament
va determinar que el municipi necessitava renovar algunes de les
seves zones de joc infantil que tenien elements "al final de la seva
vida útil" per donar "resposta a

PARC POPULAR Instal·lació que dels jocs tradicionals conformada per una gran estructura de jocs i tirolina
una petició ciutadans". Afegia
que calia adaptar l’equipament a
les "noves tendències (...), ja que
diversos jocs infantils als parcs
pressenten deficiències continuades i requereixen una adaptació a la normativa".
El maig de 2017 el govern municipal va aprovar acceptar un ajut
econòmic de la Diputació per valor
de 329.399,48 euros. A aquesta
xifra es va sumar la de 38.750 euros que es van demanar el març de
2018 al mateix òrgan.
Les dues sumes fan –restant-hi
5.072 euros que l'Ajuntament es va
gastar en un gronxador instal·lat a
la plaça de la Sardana– el total del

preu anunciat en el concurs públic
que HPC Iberica SA no ha hagut de
rebaixar per guanyar el concurs.

Millores parc a parc

Tant per la seva ubicació cèntrica
com per la despesa que representa,
–138.887 euros– la millor de l'àrea
de joc del Parc Popular destaca per
sobre la resta. En aquest entorn
que registra tres elements en estat deficient dels 11 dels que té, es
disposarà una instal·lació que fuig
dels jocs tradicionals conformada
per "una gran estructura de jocs
i una tirolina". A això cal sumar-hi
un joc de moviment tipus carrusel i
una ampliació del tancat actual per

als més petits que incorpora nous
jocs i gronxadors en una zona de
sorra i paviment tou.
Pel que fa a la zona de joc de la
plaça de la Sardana –36.182 euros– es posaran més elements de
joc i es millorarà el paviment amb
una combinació de cautxú i sorra.
A la plaça de l’Alcalde Francisco
Javier Serrano –23.434 euros– es
renovarà el paviment tou i els jocs
mentre que la plaça Cinto Pagès
–47,630 euros– s’ampliarà la tanca de protecció, s’instal·laran nous
jocs i es posarà paviment tou de
cautxú. Finalment, a la plaça d’Anna Frank –2.320 euros– se substituirà la tanca de fusta. i a.a.

CONSULTORI

Quan prescriuen
els delictes?
La prescripció d'un delicte suposa la
desaparició de la responsabilitat penal
pel transcurs del temps establert sense que s'iniciï, o quan quedi paralitzat
durant un cert període de temps, el
corresponent procés penal contra el
suposat autor de l'acte delictiu.
L'article 131 del Codi Penal estableix
diversos terminis en funció de la pena
màxima del delicte que començaria
a comptar des del mateix dia que es
va cometre el fet delictiu. Els terminis
serien els següents:
· Als vint anys, quan la pena màxima
assenyalada al delicte sigui presó de
quinze o més anys.
· Als quinze, quan la pena màxima assenyalada per la llei sigui inhabilitació
per més de deu anys, o presó per més
de deu i menys de quinze anys.
· Als deu, quan la pena màxima assenyalada per la llei sigui presó o inhabilitació per més de cinc anys i que no
excedeixi de deu.
· Als cinc, els altres delictes, excepte
els delictes lleus i els d'injúries i calúmnies, que prescriuen a l'any.
Existeixen algunes excepcions per les
quals no prescriuran en cap cas, com
els delictes d'humanitat i de genocidi,
els delictes de terrorisme si han causat
la mort d'una persona, etcètera.
Si bé la prescripció del delicte es
computarà des del dia en què s'hagi
comès l'acte delictiu, en els casos de
delicte permanent, delicte continuat o
infraccions que exigeixin habitualitat,
el còmput de la prescripció es durà a
terme desde que es va eliminar la situació il·lícita, des del dia que es va
realitzar l'última infracció o desde que
va cessar la conducta, respectivament.
Iker Cabezuelo Adame
Advocat
icabezuelo@cgcabogados.net

c. Anselm Clavé, 2 · 4t 2a · Mollet
Tel. 935 703 991
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INFRAESTRUCTURA MONRÀS RECLAMA QUE S'ACCELERIN ELS TRÀMITS A MOLLET-SANT FOST

SEGURETAT EL GOVERN APROVA LA CREACIÓ DE MIL PLACES

Renfe espera acabar l'obra
de Santa Rosa abans de l'abril

Les promocions de Mossos i
Bombers tornaran a l'escola
de policia set anys després

arxiu

MOLLET. Maite Castillo, màxima

responsable de Rodalies Renfe a
Catalunya, es va comprometre el
divendres passat davant l’alcalde
de Mollet, Josep Monràs, a enllestir les obres de l’estació de Santa
Rosa el primer trimestre de 2019.
De fet, Renfe, que havia de tenir
enllestides les obres el passat estiu, allargava la previsió d'acabament de les millores a l'estació a
principis de l'any vinent, després
d'uns retards per incidències causats per les aigües freàtiques.
Castillo li va confirmar a Josep
Monràs que durant el primer trimestre l’estació de Santa Rosa ja
estarà remodelada un cop enllestida la darrera fase de les obres
amb la instal·lació dels ascensors.
Durant la conversa, l'alcalde
Monràs també li va reclamar accelerar els tràmits necessaris per
posar en marxa les obres de millora i accessibilitat a l’estació de
Mollet-Sant Fost després del compromís adquirit fa mesos per Ren-

EN OBRES Estació de tren de Mollet-Santa Rosa a l'octubre
fe. En aquest cas, la reforma es va
paralitzar perquè es van detectar
problemes tècnics a l'hora d'executar les obres que van obligar
Renfe a refer el projecte executiu.

Desdoblament de la R3

D'altra banda, l’alcalde Josep
Monràs té previst reunir-se pro-

perament amb responsables del
Ministeri de Foment amb l'objectiu de parlar sobre el desdoblament de la R3 al seu pas per
la capital baixvallesana, tenint en
compte que, actualment, s’estan
duent a terme obres en alguns
trams com en el comprès entre
Parets i la Garriga.

MOLLET / PARETS. Els aspirants
a Mossos d'Esquadra i Bombers
tornaran a l'Institut de Seguretat
Pública de Catalunya de Mollet
l'any vinent després que fa set
anys que no es gradua cap nova
promoció. Aquesta és la previsió
del Govern català que va aprovar
divendres passat la creació de
750 noves places del cos de Mossos d’Esquadra i 250 places del
cos de Bombers de la Generalitat.
Segons les previsions d'Interior,
el curs podria començar a l'octubre de 2019.
D'aquesta manera es podrà
començar a pal·liar el dèficit estructural en les plantilles dels dos
cossos, fruit de les polítiques de
contenció de la despesa que va
aplicar l’Administració de la Generalitat en exercicis pressupostaris anteriors. "Hem optat per
la fórmula que depèn única i
exclusivament del Govern i que
no està subjecta a l’aprovació

de cap pressupost sigui a nivell
estatal, sigui a nivell de Catalunya”, deia el conseller d'Interior, Miquel Buch.
En aquest context, el conseller
d’Interior va incidir en la necessitat de procedir amb urgència
a l’ampliació de la plantilla del
cos de Mossos d’Esquadra, per
tal d'assolir el nombre d’efectius
marcat en la Junta de Seguretat
de Catalunya l’any 2006. Segons
aquest acord, era necessari que el
cos tingués 18.267 agents.
Pel que fa als Bombers de la
Generalitat, les places permetran
cobrir les mancances estructurals
del cos. Aquestes mancances estan
recollides en el Pla estratègic 20172022 i estan agreujades per l’envelliment del cos. A causa de la crisi
econòmica, es va patir un període
de vuit anys en el que no es va realitzar cap convocatòria. Mentre que
l’any 2010 el cos comptava amb
2.610 agents, avui en té 2.356.
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Es tomben dues
mocions contra
el rei i en favor
dels presos
MONTORNÈS. ERC Montornès va
presentar dijous passat en el ple
ordinari dues mocions, que no es
van aprovar. La primera era per la
"derogació del delicte d'injúries
a la corona espanyola i per a la
reprovació de Felip de Borbó i
Grècia", després del seu posicionament respecte als fets succeïts
l'1 d'octubre. La segona rebutjava
"la petició de més de 200 anys de
presó per als processats pel referèndum de l'1 d'octubre". La primera va comptar amb els vots en
contra de PSC i PP, les abstencions
d'ICV-EUiA i els vots a favor d'ERC
i PDeCAT. En la segona, com a diferència, la regidora del govern Helena Ollé hi va votar a favor i el PSC
va fer-ho en contra. També estava
prevista una tercera moció, conjuntament amb PDeCAT, "en suport a
la vaga de fam" dels presos, que
es va declinar després de la fi de la
vaga aquell mateix matí.
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NOMÉS EL GOVERN LOCAL VA VOTAR-HI A FAVOR; PSC, ERC I PDeCAT VAN ABSTENIR-SE I PP VA VOTAR-HI EN CONTRA

El ple de Montornès aprova un
pressupost de 23,5 milions d'euros
MONTORNÈS. El ple de Montornès

va aprovar dijous passat al vespre
el pressupost general del 2019, de
23.507.542 euros, un 5,4% més
que el 2018, quan el pressupost
aprovat va ser de 22,4 milions.
De tot el pressupost, 2,3 milions
aniran destinats a les inversions
–aquest 2018 estava previst destinar-ne 1,5–.
Pel que fa a les principals inversions destaquen la reurbanització
del carrer de la Llibertat, la remodelació del Teatre Municipal i els
arranjaments de l'entorn (plaça
de Margarida Xirgu). Tots tres són
projectes iniciats. A més, pel que fa
als nous equipaments, el pressupost preveu partides per avançar
els projectes de la residència centre
de dia i del nucli d'equipaments al
carrer de Sant Isidre –amb biblioteca, casal d'avis i casal de cultura–.
L'alcalde, José A. Montero, va afirmar que aquest pressupost "augmenta moltes partides del 2018"

aj. montornès

i conté "més despesa i programes
socials, perquè la situació econòmica de l'Ajuntament és bona".
En aquesta línia, va recordar que
"l'endeutament del consistori ha
baixat els darrers anys" i ara es
troba al voltant del 44%.
De fet, el regidor de l’Àrea de
Gestió Econòmica, Abel Navarro,
va explicar que "la capacitat d'inversió de l'Ajuntament –per poder demanar un préstec– és d'1,7
milions d'euros", i que enguany
es presenta "un dels pressupostos més socials del mandat".

Sense cap suport de l'oposició
El pressupost general de 2019 es
va tirar endavant només amb el
suport de l'equip de govern, format
pels regidors d'ICV-EUiA. PSC, ERC
i PDeCAT van abstenir-se, i PP va
votar-hi en contra. Els regidors de
Cs no van votar en no assistir al ple.
El regidor del PDeCAT, Josep
Maria Lecina, es va queixar que la

PLE Dijous passat es va aprovar el pressupost de 2019
partida per millorar el paviment
–50.000 euros– "és molt escassa
per com està el municipi", com
també va assegurar que ho són les
destinades a l'enllumenat públic
–51.000 €– i a la millora dels equipaments esportius –50.000 euros–.
El regidor del Partit Popular, Miguel Ángel Alvarado, va afirmar que
són "positives" les polítiques socials, però que "som el segon poble
de la comarca amb més atur i no
veig que les empreses rebin les
ajudes necessàries per contractar aturats de Montornès".
El regidor d'ERC, Joffre Giner,
va lamentar que només hi hagi
hagut "un període de sis dies
per presentar les propostes" i
que "cap proposta de l'oposició
s'ha acceptat". A més, va rebutjar les constants modificacions de
crèdit que fa l'Ajuntament, ja que
això fa que "ni la ciutadania ni la
resta de grups polítics puguin
conèixer la planificació a un any

vista". El 2016 va haver una seixantena de modificacions, el 2017
en van ser una cinquantena i enguany no arriben a les 50.
En aquest sentit, Montero va explicar que "al primer trimestre
i quan es faci la liquidació del
pressupost de 2018 abans de
l'estiu, l'Ajuntament podrà fer
una nova injecció de recursos a
les inversions que estan en marxa", i que també es pot "destinar
el romanent i els estalvis que
hem fet aquests anys". És per
aquestes injeccions de diners pel
que va assegurar que es fan bona
part de les modificacions de crèdit.
Finalment, la regidora del PSC,
Eva Díaz, es va mostrar en contra que només s'hagi inclòs "una
quantitat mínima per poder fer
el projecte" de la residència centre de dia, perquè "ens agradaria
que fos un compromís més ferm
i que les coses poguessin anar
més ràpides". s.carrillo
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Ens movem per tu
MOMENTS I PROJECTES DE SOLIDARITAT

COMPARTIM CONEIXEMENT

La Fundació Sanitària Mollet
col·labora amb la Marató de TV3

Compromís amb les
persones cuidadores

La Fundació Sanitària Mollet col·labora amb la Marató de TV3 dedicada al càncer amb una
iniciativa a càrrec de professionals i persones col·laboradores del Servei de Salut Mental i Addiccions, consistent en l’elaboració de manualitats que s’han exposat durant dos dies en un
estand a l’Hospital de Mollet. Professionals i ciutadania s’hi han apropat per escollir alguna de
les manualitats i col·laborar amb un donatiu.
Gràcies a tothom per participar-hi!

Professionals de l’Hospital de Dia Sociosanitari han impartit quatre sessions informatives durant el mes de novembre destinades a cuidadors/es de persones amb
deteriorament cognitiu. L’equip multidisciplinari de professionals ha estat format
per especialistes de neuropsicologia, teràpia ocupacional, serveis infermers, psicologia i treball social. Periòdicament es duen a terme aquestes sessions destinades
a familiars i cuidadors/es per resoldre dubtes i inquietuds i compartir informació i
coneixement.

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

www.fsm.cat

18

dv, 28 desembre 2018

POLÍTICA ELS COMPTES PER A L’ANY VINENT ES VAN APROVAR AMB L’ABSTENCIÓ DE CS I EL VOT CONTRARI DE LA RESTA DE GRUPS

Parets aprova uns pressupostos
de 26 milions d’euros per al 2019
j.r.

PARETS. Parets ja ha aprovat els

pressupostos municipals per
2019: uns comptes que preveuen
una despesa de 26 milions d’euros
i que, com va informar SomParets,
es van aprovar gràcies a l’acord
previ entre PSC i Ciutadans, que
amb la seva abstenció van permetre l’aprovació.
Es tracta, doncs, de dos milions més d'euros que els de 2018,
quan en van ser 24. Una quantitat
que des de l'oposició va ser titllada d'electoralista perquè la meitat
d'aquests dos milions provenien
de crèdits bancaris i 400.000 € els
posaria l'empresa concessionària
dels serveis d'aigua, Cassa, per dur
a terme les reformes de la xarxa ja
previstes. L'alcalde, Francesc Juzgado, va justificar que "el nivell
d'endeutament de l'Ajuntament
és del 25%, molt per sota del
75% que permet la llei".
Per Juzgado, es tracta dels pressupostos “més socials dels darrers anys”, destacant que “el 33%
es destinarà a l’àrea de serveis a
les persones”. En aquest sentit va
destacar els 250.000 € que es destinaran al programa de socialització de llibres de text escolars o els
90.000 € per a beques menjador.
Tot i que les partides més quantioses seran de nou per al capítol
de via pública i espais urbans,
amb els 450.000 € per a la reforma dels carrers Aurora i Ferrer i Guàrdia del Barri Antic; els
210.000 € per al projecte de la
nova plaça Espanya, o els 100.000
€ per a la renovació de l’enllumenat públic. Tot afegint que agraïa
“la predisposició al diàleg de les
demés formacions polítiques”.

AJUNTAMENT Durant el ple extraordinari de dijous passat
Un diàleg, però, que només va
fructificar amb Ciutadans, ja que
la resta de grups consistorials van
votar no.

La bandera val un pressupost

Per a Rosa Martí, portaveu del
NOPP, “això dels pressupostos
més socials que mai és la mateixa
cantarella que sempre”, afegint
que el que compten són els fets, i no
les paraules. La resposta del portaveu socialista, Toni Fernández, va
ser que sí que eren “continuïstes,
però perquè responen al model
de poble que mantenim”.
Precisament la crítica de Sumem Parets va anar encaminada
a la “falta de projecte polític,
un projecte incoherent i covard
i que porta massa anys a la cadira”, apuntant també a la “irresponsabilitat d’aprovar uns
pressupostos per una bandera”,

en relació a l’acord entre PSC i Cs.
També Martí va fer esment de
la qüestió en afirmar que “una
bandera val un pressupost”,
igual que Raul Urtusol, portaveu
del PDeCAT, que tot i formar part
d’una coalició de govern amb el
PSC durant part de la legislatura,

L'alcalde, Francesc Juzgado,
va assegurar que es tracta
dels pressupostos "més
socials dels darrers anys"

va argumentar que ni havia volgut asseure’s a parlar dels pressupostos “per dues raons: una
per dignitat”, en referència al cas
Turull, “i una altra per la falta de
compromís” en els acords presos
mentre va durar el govern bipartit.

Sí que va mantenir converses
prèvies per intentar tirar endavant els pressupostos Jordi Seguer, portaveu d’Ara Parets ERC,
que va afirmar que si el PSC “hagués volgut”, els podria haver
aprovat “sense haver de penjar
la bandera espanyola. N’hi havia prou amb un gest d’humanitat cap a un veí del poble empresonat. Però entre Ciutadans
i ERC, han triat Ciutadans. Ha
preferit la bandera a tenir un
gest d’humanitat, la simbologia
a la dignitat de les persones”.
Pel que va resumir que “aquest
és un pressupost electoralista
d’un govern completament a la
deriva que està disposat a fer
el que sigui per salvar la cadira
després del 26 de maig”, data de
les properes eleccions municipals.
Al seu torn, Manel Losada, portaveu de la formació taronja, va
justificar el seu suport en forma
d’abstenció “perquè després de
40 anys, la llei s’ha fet complir”,
i perquè s’ha arribat a un acord en
diversos punts, “alguns dels quals
ja estaven al programa electoral
de Ciutadans”, com són el trasllat de la comissaria de la Policia
Local al sector Iveco i l’ampliació d’agents del cos o l’increment
de la partida destinada a fomentar
l’ocupació de persones aturades,
entre d’altres de noves, com la petició de què els estudis de la ràdio
local, RAP 107, també es traslladin
al sector Iveco “per millorar les
seves instal·lacions”.
Per tant, davant un empat a vuit
vots a favor i vuit en contra, l’abstenció taronja va fer valdre el vot de
qualitat de Juzgado. Jaume RIBELL

Concentració a
Lledoners per
donar suport a
Turull per Nadal
PARETS. La passada nit de Nadal no
va ser igual que les altres, especialment per als familiars dels presos
polítics. Per això la nit del 24 al 25
de desembre es va convocar una
concentració davant del centre penitenciari de Lledoners per donar
suport als empresonats. Entre ells
hi havia una representació de veïns
i veïnes de Parets que van compartir a les xarxes socials imatges i
gravacions de la vetllada. En aquest
sentit, va ser especialment emotiu
el moment en què Isabel Turull,
germana del polític paretà, va
aprofitar la comunicació telefònica
setmanal que es permet als presos
amb la família i, va acostar el telèfon a un megàfon. D'aquesta manera es va poder sentir l'exconseller
agraint el gest als concentrats.
També hi va haver esdeveniments similars a la presó de Puig de
les Basses, on hi ha Dolors Bassa, i
a la de Mas d'Enric, on hi ha Carme
Forcadell. A Lledoners, a més de
Turull, hi són Josep Rull, Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Sánchez, Raül Romeva i Jordi Cuixart.
L’acte es va tancar amb la cantant
Sílvia Montells versionant la cançó
dels Pets Bona Nit. J.r.

Piulades des de la presó

24/12 Molt bon Nadal a tothom sense
excepció. Que res us prengui ni un
instant de felicitat merescuda al
costat de persones estimades. El meu
cos serà a la presó però el meu cor
serà amb els de casa, amb una
enyorança que és estima infinita.
25/12 Moltíssimes gràcies a tots els
qui heu fet possible el #Nadalalapresó
i tots els qui us heu apropat a
#Lledoners. Mai ens deixeu de
sorprendre, mai us podrem agrair
prou tant suport i escalf.
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L’expert respon

Per un 2019 ple de justícia social

Despatx Mollet | Col·lectiu Ronda
S’acaba un any i en comença un altre. I
sempre és moment de fer balanç i pensar què voldríem per aquest 2019. Des
de Col·lectiu Ronda, cooperativa dedicada a l’assessorament jurídic i la defensa dels drets individuals i col·lectius
de la ciutadania, tenim molt clar que
aquest any vinent ens caldrà seguir amb
la lluita per la justícia social, com ja fem
des de fa més de 25 anys des del despatx de Mollet, un despatx que va obrir
portes l’any 1991.
Ha plogut molt des d’aleshores i, tot i els
canvis que anem vivint, sembla que en
alguns aspectes ens toca viure en temps
difícils. Temps on el context de pèrdua
de drets en general ens recorda que no
es pot frenar la lluita per a millorar qualsevol situació d’explotació o d’exclusió
si el que volem és construir una societat
més justa. Com a advocats i advocades
ho sabem de sobres. I com a laboralistes encara més, atès que el mercat laboral s’ha convertit en una de les esferes
que, d’un temps ençà, ha experimentat
un retrocés més que evident pel que fa
a garanties per a les persones treballadores, retallant algunes reivindicacions
que van costar anys i anys a aconseguir i
provocant incertesa i inseguretat.
I és que lluny d’haver millorat les seves
condicions, la classe treballadora està
patint un greu retrocés dels seus drets.
Podem preguntar-nos algunes de les
causes. Per una banda, la instrumenta-

MOLLET DEL VALLÈS
Rambla Nova, 28. 1r
Tel. 93 593 33 46

lització de la major part de les anomenades crisis ﬁnanceres, que han posat
el capital per davant de la persona,
retallant garanties bàsiques de la mà
d’una concepció liberal de la societat
que imposa la individualitat i pretén
retornar-nos a la idea de la persona treballadora com a mer recurs econòmic al
servei de les empreses. Per altra banda,
el propi desconeixement de moltes regulacions en matèria de lesgilació laboral (tipus de convenis, nòmines, permisos, contractes...), regulacions que són
la base i fonament d’uns drets que no
s’haurien de vulnerar, tot i que en molts
casos ens facin creure que no és possible, instaurant la cultura de la por.
Des del despatx de Mollet, i com a professionals del Dret, hem defensat i assessorat moltes persones treballadores
d’empreses com Derbi, Teneria, Henkel
o Alstom. I és el nostre deure continuar
al costat de totes aquelles persones i
col·lectius que lluitin per trobar solucions a les possibles vulneracions dels
seus drets, ajudant a prendre consciència dels camins existents i ajudant a
empoderar-los. Perquè hi ha molts drets
exigibles. I no només en matèria laboral: en moltes altres àrees de les que
treballem (abusos bancari, malalties
professionals, pensions...).
El nostre compromís per al nou any és
continuar treballant prop de la gent
de Mollet, perquè creiem que la nostra raó de ser és la defensa de tots els
seus drets. Els advocats i advocades de
Col·lectiu Ronda us desitgem un 2019
ple de justícia social.

També ens podeu trobar a:
GRANOLLERS · BARCELONA · CERDANYOLA
MATARÓ · RUBÍ · TARRAGONA · MADRID

www.cronda.coop
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ARQUES MUNICIPALS ELS COMPTES PER A 2019 PUGEN A 9.675.106 EUROS, GAIREBÉ 700.000 EUROS MÉS QUE EL D'AQUEST EXERCICI 2018

El pressupost de Martorelles creix un
6,4% per finalitzar el barri de Can Sunyer
MARTORELLES. El ple de l'Ajunta-

ment aprovava divendres el pressupost municipal per a l'any que
ve, uns comptes de 9.675.106 euros, 691.530 euros superior al de
2018 (+6,40%). L'increment de
la despesa respon a la necessitat
d'afrontar inversions com la finalització de la llei de barris.
Pel que fa als ingressos el capítol que més incrementa és el de
transferències de capital que
passa de 0 a 462.500 euros, que
corresponen principalment a
transferències de la Generalitat
de Catalunya per la llei de barris i
50.000 euros de la Diputació per a
la reforma de la façana de l'escola
Simeó Rabasa.
Un altre capítol d'ingressos que
augmenta és el de taxes, preus
públics i altres ingressos. En
aquest cas, l'increment respon
als 148.000 euros que es preveu
que l'empresa Segro, encarregada de la construcció de bona part
de les noves naus logísitiques del
polígon industrial, pagui a l'Ajuntament com a cessió en concepte
del 10% d'aprofitament urbanístic de les edificacions, que van
incrementar volumetria per fer
possible l'ús logístic.
L'increment del capítol, però, es
redueix en part per la davallada de
previsió d'ingressos en multes de

trànsit després que l'Ajuntament
hagi retirat les càmeres als semàfors. En aquest cas la previsió és
passar de 250.000 euros en multes
a uns ingressos de 150.000 euros.
El pressupost també contempla
una reducció dels ingressos d'impostos indirectes principalment
de l'Impost sobre Construccions,
Instal·lacions i Obres (ICIO). "A
ningú se li escapa que el polígon està cada cop més construït i això fa que es redueixin els
ingressos d'aquest concepte",
explicava durant el ple el regidor
d'Hisenda, Joan Marc Flores.

Nova plaça de policia

Pel que fa a les despeses, el capítol I, dedicat a personal, augmenta
183.148,28 euros per la creació
d'una nova plaça d'agent per a la
plantilla de la Policia Local dos llocs
més de treball: un d'auxiliar administratiu i un altre de tècnic en
comunicació i TiC. Per contra, les
despeses en béns i serveis cauen
333.693 euros. En aquest cas, les
partides més importants que fan
baixar la despesa són, d'una banda,
l'adquisició d'una nova escombradora i un vehicle elèctric per al servei de neteja, i de l'altra, que l'Ajuntament deixarà de pagar l'empresa
que gestionava les càmeres als semàfors, un concepte que pujava a

PRESSUPOST MUNICIPAL 2019
Ingressos per capítols econòmics
CAP

DESCRIPCIÓ

2018

2019

DIFERÈNCIA

1

IMPOSTOS DIRECTES

3.746.387,58

3.803.769,62

57.382,04 €

2

IMPOSTOS INDIRECTES

350.000,00 €

275.000,00 €

-75.000,00 €

3

TAXES PREUS PÚBLICS
I ALTRES INGRESSOS

3.051.880,00 € 3.129.860,00 €

77.980,00 €

4

TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1.591.896,48 € 1.598.277,30 €

5

INGRESSOS PATRIMONIALS

6

ALIENACIÓ D’INVERSIONS

0,00 €

0,00 €

0,00 €

7

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

0,00 €

462.500,00 €

462.500,00 €

175.000,00 €

328.000,00 €

153.000,00 €

9

PASSIUS FINANCERS
TOTAL PRESSUPOSTOS
D’INGRESSOS

67.402,61 €

77.700,00 €

6.380,82 €
10.297,39 €

8.982.566,67 € 9.675.106,92 € 691.530,75 €

Despeses per capítols econòmics
CAP

DESCRIPCIÓ

2018

2019

DIFERÈNCIA

1

DESPESES DE PERSONAL

2.998.862,33 € 3.182.010,60€

183.148,28 €

2

IDESPESES CORRENTS
EN BÉNS I SERVEIS

4.894.247,25 € 4.560.553,36 €

-333.693,89 €

3

DESPESES FINANCERES

4

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

5

FONS DE CONTINGÈNCIA

6
9

24.024,26 €

29.746,06 €

5.721,80 €

586.833,26 €

569.301,13 €

-17.532,13 €

50.000,00 €

50.000,00 €

0,00 €

INVERSIONS

234.250,00 €

818.160,00 €

583.910,00 €

PASSIUS FINANCERS

252.817,94 €

465.335.77 €

212.517,83 €

104.000 euros anuals.
El regidor d'Hisenda destacava
que l'Ajuntament encara disposa d'uns dos milions d'euros del
romanent de tresoreria de 2017
per a despesa però que "tenint en

compte que al maig hi ha eleccions preferim que sigui el nou
govern sortit de les urnes qui decideixi en què invertir-ho", deia.
El pressupost municipal per a
l'any vinent es va aprovar amb els

Inversions

CONSTRUCCIÓ D'UNA
PASSERA ENTRE EL
CARRER COMERÇ
I LA PLAÇA EL·LÍPTICA
El govern municipal de Martorelles
preveu destinar al capítol d'inversions per a l'any vinent 818.160 euros,
una xifra molt superior a la de 2018. En
concret la partida creix 583.910 euros
amb l'objectiu de finalitzar les obres
previstes a la llei de barris a Can Sunyer. En aquest sentit, la partida més
àmplia, de 550.000 euros, es repartirà
entre la construcció d’una passera que
connecti el carrer del Comerç amb la
plaça El·líptica (200.000 euros), que
respon a una antiga reivindicació dels
veïns de la zona, la finalització de les
obres del barri (200.000 euros) i la
compra de material per equipar el nou
Espai Cívic (150.000 euros) que comptarà, entre d’altres, amb una aula de
cuina i una sala polivalent. Una altra
partida destacable en el capítol d’inversions és la de via pública, dotada
amb uns 200.000 euros, per a la millora
de la façana de l’escola Simeó Rabasa (50.000 euros) i diferents projectes
viaris (125.000 euros).

vots a favor de l'equip de govern
(ERC, PSC, MAPM i ICV-EUiA), el
vot en contra de la regidora no
adscrita, Antonia Pedrero, i les
tres abstencions de l’oposició
(UxM i PDeCAT). laura ortiz
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AUTOMOCIÓ

El millor lubricant antifricció Catifes del
per a la moto, a Stop&Go cotxe netes
La botiga i taller de
motos multimarques
Stop&Go, a Montcada,
ofereix el millor lubricant antifricció per a
les motos. Es tracta de
Metal Lube, un tractament que arriba a
zones que difícilment
assoleix l'oli. Aquest
producte dissol la brutícia en tot el circuit
de lubricació, i elimina els residus, les calamines i carbonisses.
D'aquesta manera, els
taquets, la bomba d'oli, la distribució, les vàlvules i el cigonyal estaran
lliures de residus. Des d'Stop&Go
destaquen que Metal Lube "redueix
dràsticament la fricció, el desgast,
la calor, el so i les vibracions del
motor". També "millora la resposta
del motor i l'acceleració, i redueix
el consum de combustible i d'oli".
Per últim, asseguren que "no danya
els engranatges i allarga la vida
del motor".
Lubricant a banda, Stop&Go també
ofereix aquest nadal una oferta per
comprar l'alarma per a la moto. Per
només 38 euros es pot aconseguir
aquest dispositiu que es pot instal·
lar a qualsevol moto, impermeable i

que emet sis sons de sirena de 125
decibels.
Per altra banda, els motards també
podran trobar a la botiga tota mena
d'accessoris i decoracions per a la
moto, principalment de les marques
Puig i Evotech. Les millors botes,
cascs, jaquetes, guants, pantalons i
roba tèrmica per al fred es poden trobar a Stop&Go. També hi ha intercomunicadors i tota mena d'elements
per tenir la moto ben cuidada i lluent.

STOP&GO

Carrer Baix de Sant Pere, 74
MONTCADA I REIXAC
Tel. 93 575 14 50
www.stopandgo74.es

Les catifes del cotxe s’encarreguen de
protegir la moqueta i suporten un desgast immens. Pugem al vehicle amb
tota mena de calçat i les catifes pateixen fregaments en el moviment a l’hora de conduir o simplement mentre es
busca la postura més adequada. Per
tot això, i amb l'objectiu de cuidar-les
adequadament perquè es conservin el
millor possible, és recomanable seguir
aquests consells.
Pel que fa a la moqueta de l’habitacle
és recomanable mantenir en bon estat
la moqueta de sota de les catifes, perquè aquesta és la que garanteix una
bona fixació de les catifes. Una vegada
a la setmana retireu les catifes, per netejar la moqueta és recomanable utilitzar una aspiradora, i si hi ha brutícia
incrustada, fregueu-la amb un raspall.
I si hi ha alguna taca, és útil fregar-la
amb aigua i sabó per eliminar-la.
I en relació a la neteja de les catifes
de goma, cal tenir en compte que després de retirar-les, el primer que cal fer
és esbandir-les per eliminar la brutícia.
Per netejar-les no hi ha res millor que
utilitzar aigua amb sabó. Això farà que
quedin netes i brillants, després, el millor és esbandir-les amb aigua calenta
i posar-les a eixugar. Caldrà revisar,
posteriorment a l’eixugat, si alguna de
les catifes s’ha danyat, ja que podria
moure’s o desplaçar-se per darrere
dels pedals. amic - tot sant cugat
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ECONOMIA

Montornès ofereix recursos per a la remunicipalització

Av. Teixidores, la més cara

L'Ajuntament de Montornès, juntament amb el de Barcelona, Castelldefels,
Sabadell, i Saragossa, entre d'altres, col·labora en el nou centre de Recursos
per la Remunicipalització de Serveis Públics, que té l'objectiu de recollir
i sistematitzar eines útils per als municipis que decideixin o es plantegin
gestionar directament serveis públics que tinguin externalitzats.

L'avinguda Teixidores s'ha situat com la via
més cara de Mollet en el primer semestre de
l'any, amb un preu mitjà un 31% més alt que la
mitjana del municipi, segons l'últim anàlisi del
preu d'habitatge del portal Precioviviendas.

OCUPACIÓ EL DISPOSITIU D'INSERCIÓ LABORAL ENGUANY HA ATÈS 289 ATURATS, DELS QUALS UN 34% HAN TROBAT FEINA

Montornès incorpora 98 persones al
mercat laboral amb el DIL Barri Olimpia
aj. montornès

MONTORNÈS. El Dispositiu d’Inser-

ció Laboral (DIL) Barri Olimpia del
2018 va celebrar la seva cloenda
el passat dijous 20 de desembre
a la Sala d’Actes de l’Ajuntament
de Montornès. Aquest any s’han
presentat 289 persones al pla
ocupacional de les quals el 34%
s’han incorporat al mercat laboral
(55 dones i 43 homes). L’ocupació
d’aquest pla per sectors empresarials ha estat encapçalada pel sector serveis (39), seguit de la logística (20), el medi ambient (12), la
construcció amb 11, l’hostaleria
(7), el comerç (5), el transport (1),
el sector agrícola (1), l'educació
(1) i l'administració pública (1).
Segons l’alcalde de Montornès,
José Antonio Montero, aquest pla
ha sigut una de les mesures que
“ha contribuït a la reducció de
l’atur” d’aquest passat novembre,
però amb una taxa del 13,4% l’alcalde assumeix que no han complert la baixada de la desocupació
que des del govern municipal volien. “Ens alegra que les dades
de l’atur disminueixin, però
per a nosaltres la xifra continua
sent elevada”, afirmava Montero.
L’atur és una de les preocupacions més importants per al consistori ja que Montornès continua
sent el municipi amb la taxa de desocupació més alta del Baix Vallès
i el segon a la comarca per darrera

LABORAL

Els molletans
afiliats a la
Seguretat Social
creixen un 1,8%
MOLLET. El nombre d'afiliats a la
Seguretat Social a Mollet va augmentar un 1,86% al setembre del
2018 respecte al mateix període
de l'any anterior i es va situar en
les 22.601 persones. En nombres
absoluts, el major increment s'ha
registrat en els afiliats al règim
general de treballadors que ha
passat dels 19.113 als 19.550 afiliats. Amb tot, pel que fa a la variació en percentatge, el sector que
més ha crescut en nombre d'afiliats és el que aplega els treballadors agraris que ha passat dels 26
als 42 afiliats, unes xifres que representen un 61% de creixement.

Baixen els autònoms

CLOENDA Dijous de la setmana passada es tancava el Dispostiu d'Inserció Laboral d'enguany amb un acte
de Canovelles. La crisi econòmica va obligar a idear maneres de
solucionar la desocupació tan alta
de la ciutat i és per aquest motiu
que des del 2012 existeix el DIL
Barri Olimpia, a Montornès Nord.
El DIL és una ajuda que ofereix
l’ajuntament per tal de pal·liar l’efecte de l’atur i així donar
l’oportunitat a aquelles persones
que ja sigui per edat o per estudis,
no poden accedir al mercat laboral. A més, el DIL també pretén
adequar els perfils professionals a
les necessitats del teixit industrial
de l'entorn. El dispositiu es finan-

ça amb els recursos obtinguts del
Servei d'Ocupació de Catalunya
a través del programa Treball als
barris.
Els alumnes assistents a la cloenda van exposar també la seva
experiència mentre estaven a les
classes. Un d’ells era l’Antonio
Martínez de 50 anys, un home que
havia perdut l’esperança de trobar feina però que ara, gràcies al
DIL l’ha pogut recuperar. L'Antonio recalcava que és molt important aconseguir formació per tal
de poder ser un candidat adient al
que busquen les empreses.

En finalitzar l’acte es va fer l’entrega de diplomes a cada participant del DIL a més de la fotografia
de rigor amb els grups de formació d’auxiliar de la llar, català, gestió de residus, gestió de magatzem
i el curs de carretillers.
Les actuacions formatives i les
pràctiques han comptat amb la
col·laboració de les empreses Carrefour, A3, Suara, El Corte Inglés,
CDL, Interdomicilio, Hidralair, CBF
Navarro, Intertransit, Caprabo, CESPA, SEUR, Clarel, Hotel Augusta i el
Consorci per a la Gestió de Residus
del Vallès Oriental. ramon aguilar

Per contra, els treballadors autònoms i els que s'engloben en el sistema especial d'empleats de la llar
han disminuït respecte el setmebre de 2017. En concret, els autònoms han passat de 2.527 a 2.516
afiliats, i els treballadors de la llar
han baixat de 512 a 483 afiliats.
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Classificats
COMPRA

exterior pvc. CEE: E.
Precio: 155.000 euros. Tel. 93 579 33 33.

energética: E. Precio: 249.000 euros.
Tel. 93 579 33 33.

PISO DE 96 M2
REFORMADO CON
PARQUING EN MOLLET.
COL·LEGIS
NOUS. Consta de
1 habitación, baño
completo, amplio
salón, cocina independiente. Ventanas
de aluminio, suelos
de gres, calefaccion, aire acondicionado.
Certificación energética:
G. Precio: 149.500
euros. Referencia:
JV13670. Teléfono:
93 579 33 33.

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

PISO EN MOLLET.
EST. FRANÇA. Activo bancario. Piso
reformado
con
ascensor. 3 hab.,
baño, cocina, lavadero, comedor
con salida a balcón.
Suelo gres. CEE: E.
Ref. JV13561. PVP:
133.800 euros. Teléfono de contacto: 93
579 33 33.

IMMOBILIÀRIA

PISO DE OCASIÓN
EN MOLLET. ESTACIÓN DEL NORTE.
82 m2, 3 habitaciones, baño completo
y un aseo. Cocina,
lavadero, comedor
y balcón. Suelos de
gres,
carpintería

PISO EN MOLLET
CON PARQUING.
ZONA CAN BORRELL. 3 hab., baño
y aseo, cocina office
reformada, lavadero, salón-comedor
de 24 m2 con salida
a balcón. Calefacción. Certificación

SE VENDE PLANTA
BAJA EN PARETS.
ZONA EIXAMPLE. 73

m2. Ideal inversores.
3 hab., comedor,
terraza de 17 m2,
baño, cocina office,
lavadero. Calefacción y aire acondicionado. Certificación energética: G.
Ref. JV13745. Precio:
135.000 euros. Tel.
93 579 33 33.
PISO EN MOLLET
CENTRO. Con parquing en el edificio.
Ascensor. 4 hab., 2
baños, salón con
salida a amplio balcón. Calefac. CEE: E.
Precio: 190.000 euros. Ref. JV13722. Tel.

93 579 33 33.
CASA EN MARTORELLES CENTRO. 2
plantas + garaje. 4
hab., 2 baños, cocina office, salón con
chimenea, cocina
verano, solarium,
jardín. Certificación
energética: 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, cocina, lavadero, salón,
terraza. Ventanas de

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

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 terraza de 40 m2, 129
m2, todo exterior,
con trastero. 4 hab.,
baño, comedor con
chimenea, cocina
con lavadero. Certificado energético:
G. Ref. JV13657. Precio: 169.000 euros.
Tel. 93 579 33 33.
PISO EN MOLLET.

ZONA CENTRO. 4
hab., baño cpto.,
cocina, amplio salón
con salida a balcón,
carp. aluminio y calefacción. Primero
sin asc. CEE: E. Precio: 159.000 euros.
Ref. JV13646. T. 93
579 33 33.
AMISTAT
SEÑORA EDUCADA
CON IDIOMAS A
SEÑOR SERIO JUBILADO independiente para amistad
estable. Vallès Oriental. Abstenerse no
perfil. Tel. 678 350
973.

MOTOR
OPEL ZAFIRA 2.0
ELEGANCE. 110 CV.
Año 2000. 237.827
km. Precio: 2.200.
Tel. 630 06 59 90.
TOYOTA AURIS 2.0
D4D Active. 126
CV, del año 2010,
102.877 km. Precio:
8.300 euros. Tel. 630
06 59 90.
SE VENDE FIAT 500
1.3, 70 CV, any 2013.
67.413 km. Preu:
7.800 euros. Teléfono de contacto: 630
06 59 90.

MINI ONE 1.6D. 90
CV, any 2013, 95.669
km. Preu: 11.500 euros. T. 630 06 59 90.
VENDO SEAT TOLEDO MAGNUS 1.9
TDI. 5 puertas con
bola de remolque.
En Mollet del Vallès.
Tel. 685 269 870.
FORD FIESTA 1.4
TDI. 70 CV Trend.
54.370 km. PVP:
4.500. Tel. 93 593
26 44.
CITROËN C3 1.4
HDI. 70 CV, Furio.
Año 2006. 121.277

km. PVP: 3.400 eur.
Tel. 93 593 26 44.
FIAT 500 LOUNGE 1.2, 70 cavalls.
56.432 km. Preu:
8.100 euros. Tel. 93
593 26 44.
RELAX
CHICA PARTICULAR
Y FIESTERA. Susi.
Madurita, 50 años,
gordita y cariñosa.
150 de pecho natural, soy guapa, me
gustan los besos
con lengua, francés
natural y hago todo
tipo de servicios.
698 233 361.
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Guia

MÈDICA i
ESTÈTICA

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

Av. Llibertat, 20, 2n C · MOLLET
Tels. 93 570 43 04 - 618 077 220
contacte@psicopnaturmolins.cat
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OPINIÓ

Editorial

Per compartir

ORIOL FORT
Humanitòleg i gestor cultural

XARXA EN CREIXEMENT
El número de punts de càrrega per a vehicles elèctrics al Baix Vallès va en
augment. Si més no aquesta és la previsió, un creixement de la xarxa necessari
si es té en compte l'anunci de l'avantprojecte de llei de Canvi Climàtic del
govern de l'Estat que implica la prohibició a partir de 2040 de la venda de
vehicles que emetin partícules contaminants a l'atmosfera (benzina, dièsel,
híbrids i de gas). Tot i que a hores d'ara el nombre de vehicles elèctrics és
testimonial, polítiques com aquestes sumades a la pressió d'una cada cop més
conscienciada opinió pública hauran d'incentivar la indústria a fer l'aposta real
pel canvi a una mobilitat més sostenible. Actualment són pocs els models que
es troben al mercat i en la majoria de casos tots són més cars que els seus
homòlegs de combustió. Per això, perquè la transició cap a una mobilitat més
respectuosa amb el medi ambient tingui èxit caldrà multiplicar els incentius als
conductors, no només econòmics, sinó també en infraestructures. L'autonomia
dels vehicles és encara una de les grans pors que frenen l'usuari a l'hora de
decidir-se per adquirir un cotxe elèctric, per aquest motiu avançar-se a la
necessitat i crear una xarxa de recàrregues prou àmplia pot ser l'empenta
definitiva perquè qui encara estigui en dubtes opti pel vehicle elèctric.

Seguim!

Equip tècnic de l’Ateneu
Cooperatiu del Vallès Oriental

El 2018 ja s’acaba, i és moment per aturar-nos, fer una mirada enrere i repassar
què i com ha estat aquest primer any de
l’Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental:
1.215 persones ateses, més de 30 projectes d’economia social acompanyats, 8 empreses cooperatives creades, una trentena
d’insercions laborals a la comarca, més
de 175 activitats realitzades, més de 400
alumnes participants en sessions de sensibilització del model cooperatiu... i podríem continuar!
Aquest any ha passat molt ràpid i ha
estat molt intens. Ens movia el que fa uns
mesos escrivíem en aquesta mateixa pàgina: donar a conèixer l’economia social i
solidària. Ens movia el convenciment que
altres economies ja existeixen des de fa
temps, que tots nosaltres podem aportar
molt més del que creiem, que altres maneres de fer ja existeixen. I és necessari
parlar-ne en tallers, en formacions, en
places, en bars, on calgui. Hem sentit més
Editora fundada l’any 2001
Rambla Pompeu Fabra, 32
08100 Mollet del Vallès · T- 93 570 52 59
redaccio@diarisom.cat

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

de 1.000 vegades les frases: “i això funciona?”, “com és que no s’explica?”. Volem
donar-nos a conèixer en igualtat de condicions. Estar presents en el dia a dia de les
persones, les escoles, les administracions,
el teixit empresarial i la vida quotidiana.
Volem sensibilitzar, acompanyar, fer reflexionar, volem compartir i crear espais
on poder-nos trobar. El que creiem no és
sempre una veritat, i el que no sabem pot
esdevenir una oportunitat.

FELICITAT?

F

elicitat o pau? Pau o bellesa?
Bellesa o harmonia? Harmonia
o diàleg? Diàleg o llibertat? Llibertat o dignitat? Dignitat o solidaritat? Solidaritat o justícia?
Justícia o igualtat? I així podríem continuar
amb germanor, placidesa, compassió, saviesa, beatitud. I tantes paraules més que
podrien formar part d’aquesta cadena humanística plena de virtuts, valors, anhels.
Mots que surten d’allò més humà de l’ésser humà, que brollen d’allò més espiritual
que tenim les persones, tot i que no som ni
Déus ni transcendents, que emanen d’allò
que ens permet ser conscients de nosaltres
mateixos, dels nostres fets i pensaments.
Al cap i a la fi, termes i expressions que
denoten la identificació que fem entre humanitat, felicitat i bona voluntat. Aquests
dies, aquella successió humanística de
termes virtuosos esdevé –com llaç groc
universal– embolcall que tots portem, mostrem i compartim.
Tanmateix, si tot commemorant amb
joia el benaurat inici del cristianisme, si
en celebrar amb goig el més alegre i humil
moment de la història de la nostra espiritualitat, enlairem per damunt dels nostres
cants la senyera de la felicitat, per què hi ha
tanta infelicitat en el nostre món? Per què

dediquem tants pocs esforços a la felicitat?
¿Per què la nostra societat –tan desenvolupada– afavoreix tan poc la felicitat, això
que tan desitgem per a tothom i per a nosaltres mateixos el dia del naixement de
la bona nova, o el dia que omplim de bons
desitjos l’any vinent, o el dia que regalem
allò millor que cadascú pot?
La felicitat, aquell omplir l’ànim de satisfacció –l’ànim, ben a prop d’ànima; no de

La felicitat esdevé una grotesca
màscara de carnaval anticipat,
que acaba, com les aclaparadores
compres de Nadal, amb unes cada
cop menys comprensibles rebaixes

butxaca, ni de panxa, ni d’entrecuix– la felicitat, esdevé als nostres dies una grotesca
màscara de carnaval anticipat que acaba,
com les aclaparadores vendes i compres
d’aquestes dates, amb unes cada vegada
menys comprensibles rebaixes.
Però la felicitat sortosament no es compra; només l’hem de trobar i tots la tenim.
En això els poders també ens enganyen.

LA VINYETA de Manel Fontdevila

Des de l'Ateneu Cooperatiu
volem sensibilitzar, acompanyar,
fer reflexionar, compartir i crear
espais on poder-nos trobar

Continuarem treballant a la comarca
amb la mateixa empenta que aquest 2018,
i sabent que en aquest viatge cada vegada
som més. Gràcies a totes les nostres col·laboradores, gràcies a totes aquelles que heu
participat, que us heu fet preguntes que
mai no us havíeu fet, que heu trobat un suport per continuar endavant amb el vostre
projecte. Gràcies per fer-ho possible!
I ara... Seguim!

sommollet.cat

somparets.cat

somlallagosta.cat

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

Els millors productes i serveis de
pintura i decoració, a Pinturas Gata
Sota el clar objectiu de
"satisfer al màxim les
necessitats dels clients
oferint-los la millor garantia tant de productes
com de serveis gràcies
al nostre equip humà i
a les nostres instal·lacions", Pinturas Gata porta
des del 1997 treballant a
Parets i als entorns.
L'empresa paretana destaca la seva botiga física,
on es poden trobar tota mena de productes per decorar i pintar els habitatges, locals, oficines, naus industrials o qualsevol altre espai: tota classe
de pintures, evidentment –l'especialitat de la casa–, però també papers
pintats, parquets, cortines, terres de
vinils o revestiments de parets.

A més de vendre els productes,
però, també ofereixen els serveis
d'obra per desplaçar-se i fer-los professionals especialitzats.
Cal destacar, a més, que tant en la
venda a la botiga com en les obres
a domicili, Pinturas Gata ofereix un
servei gratuït de decoració, amb una

Cortines infantils de fantasia
El Grup Velux ha decidit col·laborar
amb Disney per treure una nova sèrie
de cortines per a habitacions infantils
que faran volar la imaginació dels més
petits. Es tracta d’un total de 12 dissenys únics creats especialment per a la
Disney & Velux Dream Collection. Una
nova gamma de cortines de màxima
qualitat que ofereix interessants possi-

bilitats decoratives per a ambients en
colors vius i pastel. Els nens utilitzen
la seva habitació no només per dormir,
sinó també per jugar. D’aquí que sigui
necessària la creació d’un ambient que
resulti al mateix temps tranquil i estimulant. Els seus personatges de Disney favorits són ideals tant per inspirar
els seus jocs, com per vetllar pels seus

decoradora que recomanarà
els millors productes i colors
als clients segons la funció de
l'espai.
Més de 20 anys després de
la seva creació, des de l'empresa asseguren que el seu
desenvolupament "és conseqüència de la contínua millora en el servei al client i
de la feina amb la màxima
professionalitat recolzada
per una política d'empresa
que intenta potenciar constantment la formació del personal".

PINTURAS GATA SCP
Avda. Pedra del Diable, 28 - PARETS
Tel. 93 561 52 99
www.pinturasgata.com

somnis. Aquestes cortines ofereixen
aquest equilibri ideal. Tots els dibuixos
escollits per a la col·lecció fomenten la
imaginació i encarnen qualitats i valors
tan importants i positius com l’amistat,
la curiositat o la compassió. Des del
punt de vista més tècnic, les cortines
proporcionen l’enfosquiment desitjat
en els moments de descans, ja que permeten controlar la quantitat de llum
que entra en l’habitació dels nens, tant
de dia com de nit. amic - tot sant cugat
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ESPORTS

2.200 atletes solidaris al Circuit

Torneig de tennis taula

El RACC va celebrar la 8a edició de la cursa popular 10KmRACC amb la
participació de més de 2.200 corredors. La prova, organitzada al Circuit,
va destinar 1€ de cada inscripció a La Marató, dedicada a la lluita
contra el càncer. En categoria masculina, el guanyador va ser Mohamed
El Ghazouany (30 min 35 s) i, en femenina, Elisa Melilli (37 min 30 s).

El Club 2002 de Tennis Taula de Mollet
organitza dissabte (de 9 a 13 hores) el torneig
Tennis Taula per a Tothom –destinat a jugadors
no federats– al gimnàs de l'escola El Bosc.
Les inscripcions es fan a www.ppxtt.cat.

CURSA ATLÈTICA EL CLUB TRIATLÓ MONTORNÈS ÉS EL CREADOR DEL NOU ESDEVENIMENT

El primer Duatló se celebra
amb ganes de ser tradició
susana sánchez

200 participants, una xifra que va
deixar molt satisfets els organitzadors. L'èxit de la primera edició
del Duatló ha estat tan contundent que ja s'ha confirmat una segona edició de cara al 2019. "Com
a entitat ens hem proposat
aquest nou repte per potenciar
el coneixement del club i seguir
apropant la pràctica esportiva
al municipi", va explicar a l'octubre Jaume González, president del
club, quan es va anunciar la creació de la prova.

Recorregut exigent

PRIMERA EDICIÓ Uns 200 participants van participar en la primera edició
MONTORNÈS. El Duatló de Mon-

tornès, organitzat pel Club Triatló
Montornès, va celebrar diumenge
la seva primera edició amb la intenció de convertir-se en una tradició nadalenca. La prova va tenir
com a guanyadors Albert Parreño,

en categoria masculina, i Sofia
Aguayo, en femenina. "Volem
ser el primer de la temporada i l'últim de l'any", expliquen
des del CT Montornès. En total, la
prova, que forma part de la Copa
Catalana de Duatló, va tenir més

El recorregut va constar d'un primer sector de 5 quilòmetres de
cursa a peu que va donar el tret de
sortida a les pistes d'atletisme de
Montornès. Després, els duatletes
van anar paral·lels al riu Mogent
fins a Montmeló i van retornar al
punt d'inici pel Gran Vial. Aleshores, va ser el moment d'agafar
les bicicletes i pedalejar 20 quilòmetres, els quals van transcòrrer
entre Montornès i Montmeló. Els
participants hi van fer tres voltes,
el tram més exigent de les quals
va ser la pujada fins a la zona exterior del Circuit. Finalment, van
tornar a córrer durant una sola
volta de 2,5 quilòmetres pels voltants del Complex Esportiu Municipal de Montornès, on va haver-hi
l'arribada.

FUTBOL EL MONTORNÉS NORTE VA PLANTAR CARA AL LÍDER
víctor león

El Montmeló pateix per guanyar el derbi
El líder Montmeló va endur-se el segon derbi baixvallesà consecutiu –
després de vèncer la setmana anterior a la Lourdes–, però va patir més de
l'esperat davant el Montornés Norte, que arribava al partit 14è. Finalment
va aconseguir la victòria per un ajustat 2 a 1. Els taronges es van avançar
en el minut 11 mitjançant José Cazalla i Samuel Loinaz va fer el segon en
començar el segon temps. Jesús Hidalgo va ser qui va posar l'emoció fins al
minut 90 en retallar distàncies en el 56. Aquest triomf permet al Montmeló,
amb 38 punts, ampliar la distància respecte el segon classificat, la
Unificació Santa Perpètua, la qual va empatar a zero al camp del Vilanova
del Vallès. Ara els blanc-i-negres estan a tres punts. Per la seva banda, el
Montornés Norte segueix 14è al grup 9 de Tercera Catalana.

FUTBOL SALA VA CAURE A LA PISTA DE L'HISPÀNIC DE TORRENT

La Concòrdia perd el lideratge
LA LLAGOSTA. El botxí del Xaloc Alacant la setmana anterior també va ser
el de La Concòrdia el cap de setmana. L'Hispànic de Torrent va vèncer
per 3 a 1 a les llagostenques, que encaixen la segona derrota de la temporada en el grup 2 de la Segona Divisió d'Honor de futbol sala. Així,
perden la primera plaça en benefici, una altra vegada, del Xaloc Alacant,
que va vèncer el seu partit davant l'Avenida Alagón per 0 a 8.
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FUTBOL | Segona Catalana ELS DE JORDI GALLARDO SUMEN 28 DELS ÚLTIMS 33 PUNTS POSSIBLES ELS DE DAVID PARRALO RECUPEREN LA TERCERA POSICIÓ

El moment dolç del CF Mollet
permet somiar en gran el 2019

És una llàstima que arribin les
vacances de Nadal precisament
quan el CF Mollet es troba en el
seu millor moment de la temporada, amb tres victòries consecutives i havent sumat 28 dels últims
33 punts possibles. La victòria de
diumenge per 0 a 3 al camp del
Parc el situa com a quart en solitari amb 30 punts després de la
derrota del Premià davant el líder,
l'Escola Futbol Mataró. El tercer
classificat del grup 2 de Segona
Catalana, el Montcada, només es
troba a dos punts dels molletans
en empatar al camp del Canyelles.
Els tres gols de l'equip de Jordi Gallardo van arribar a la segona part.
David García va fer el primer en el
minut 49, José González el segon
en el 56 i Cadmo Buenache, que
ja en porta vuit, va sentenciar el
partit en el 72. El 2019 començarà
amb un partit clau pel futur dels
molletans. Diumenge 13 de gener
rebran al Premià, el cinquè classificat i l'equip menys golejat de la
competició, amb 11 gols.

v.l.

víctor león

Victòria nadalenca del CF Parets
Després de perdre la jornada anterior al camp del líder, diumenge el CF
Parets va guanyar per 3 a 0 al Can Parellada. Jordi Vallcorba va avançar
els locals en el minut 4 i ell mateix va fer el segon abans del descans.
Pedro Rodríguez tancaria el marcador en el 75. Així, els de David Parralo
recuperen el tercer lloc del grup 4 en aprofitar l'empat del Vic Riuprimer.

La Molletense es regala una alegria
Victòria important de la Molletense en l'últim partit de l'any que servirà
per començar el 2019 mirant amunt i no avall. David Cordón en el minut
54 i Francesc Vega en el 61 van posar un avantatge que el Singuerlín
només va poder retallar en el 80 amb el gol de Mohamed Taguii. Amb
aquest resultat, l'equip d'Antonio Filgaira és setè amb 23 punts a l'espera
de jugar els 20 minuts que falten del partit davant el Sarrià.

PATINATGE ARTÍSTIC FESTIVAL BENÈFIC DEL CP PARETS

Patins contra la fibrosi quística
El CP Parets organitza dissabte
(17.30 h) al pavelló municipal
Joaquim Rodríguez un festival benèfic per recaptar fons en la lluita
contra la fibrosi quística. Tota la

recaptació –l'entrada costa 3 euros– serà per l'hospital Parc Taulí
de Sabadell. A l'acte hi participarà
en Jerome, el nen paretà que pateix la malaltia.
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CULTURA

'Bromes i sorpreses' pels Sants Innocents

Contes en anglès a la Llagosta

La Biblioteca Infantil i Juvenil Can Butjosa de Parets ha preparat una
hora del conte especial per a aquest divendres (18 h), amb motiu del dia
dels Sants Innocents, sota el nom de Bromes i sorpreses. Tot plegat anirà
a càrrec de Joan de Boer. "Espereu l'inesperat i vingueu amb ganes
de que passin coses", avisen els organitzadors als assistents.

La Llagosta + Activa organitzarà dissabte (11
h) una sessió de contes en anglès per a infants
de 3 a 7 anys. Serà a l'escola Llagosta Language
Center, al carrer de Sant Pau, 6. Lorena
Rodríguez explicarà The mouse and the moon.

EXPOSICIÓ L'APARADOR DEL MUSEU ABELLÓ LLUIRÀ FINS AL 24 DE MARÇ UNA MOSTRA AMB IMATGES DE JOAN ABELLÓ DES QUE TENIA 2 ANYS

'#85Abelló' commemora el 10è
aniversari de la mort del pintor
Hi ha 85 instantànies del pintor i col·leccionista, una per cada any que va viure
s.c.

"Ha sigut difícil fer la tria,
perquè a l'Abelló li agradava
molt fotografiar-se i immortalitzar la seva vida, i tenim un
fons amb milers de fotografies",
va afegir la directora.

Un gran llegat a la ciutat

FOTOGRAFIES Algunes de les imatges que componen l'exposició en homenatge al molletà
MOLLET. "Jo vaig néixer amb la

idea de fer un Museu", explicava
des de jove Joan Abelló. Ara, quan
es compleixen 10 anys de la seva
pèrdua –i gairebé 20 de l'obertura del Museu Abelló–, el museu ha
inaugurat a L'Aparador l'exposició
#85Abelló. Una vida a l’aparador.
Es tracta d'una mostra amb 85
imatges de l'artista molletà –una
per cada any que tenia quan va
morir, el 25 de desembre del

2008–, per homenatjar el director fundador del museu en el desè
aniversari de la seva mort.
La directora, Pepa Ventura, va
explicar divendres en la presentació que "hi ha una col·lecció
de fotografies de grans artistes" –la molletana Judit Vizcarra,
Salvador Tous, Català Roca o els
Fotògrafs Napoleon– i que el taller
Alborada s'ha encarregat del disseny i la impressió de les imatges.

Les fotografies, que es poden
veure a peu de carrer, mostren
Abelló des que tenia dos anys, i
també hi ha imatges dels seus viatges arreu del món, al seu estudi,
a casa del seu mestre –Carles Pellicer–, i pintant o col·leccionant.
També n'hi ha de ben curioses,
com va apuntar Ventura, "perquè
no tenim molta ceràmica de
l'Abelló i en una de les peces es
veu pintant ceràmica".

"Abelló va deixar a la ciutat de
Mollet un gran llegat, una col·
lecció d'abast nacional, que va
lluitar tota la vida perquè es
quedés a la seva ciutat", va explicar Ventura. Tot i que des de jove
no va viure a Mollet, sempre hi va
mantenir el seu estudi i la seva
col·lecció. Tot plegat, es tracta
d'una col·lecció feta d'una manera
"apassionada, obcecada i inspirada pel desig interior d'aconseguir, posseir i preservar tot
allò que li agradava".
Abelló va ser un dels grans paisatgistes de l'art català de la segona meitat del segle XX, i "la seva
vocació de pintor i la venda de
la seva obra li van permetre satisfer la passió de col·leccionista i aplegar aquest impressionant fons", va assegurar Ventura.
En els anys viscuts a casa de Carles Pellicer –en la qual s'hi reunien
personalitats de l'art, i del món de
la cultura i l'espectacle–, va des-

pertar "d'una forma malaltissa
aquesta passió per col·leccionar", i el mateix Abelló deia: "Pellicer em va injectar més verí
pel col·leccionisme del que jo
ja hi havia vessat". De Pellicer
també va heretar part de la seva
col·lecció que avui hi ha a Mollet.
Anys més tard, Abelló va voler
reproduir a la seva casa de Mollet
tot l'univers d'obres d'art que va
trobar a casa d'en Pellicer, i ben
aviat va pensar que l'havia superat. D'aquí que la directora del
Museu afirmés que "l'obra mestra de l'Abelló va ser la mateixa
casa del Pintor".
El regidor Raúl Broto va destacar la rellevància d'Abelló per al
municipi: "La ciutat de Mollet ha
d'estar eternament agraïda al
pintor i col·leccionista Joan Abelló, perquè sense ell seria molt
complicat poder tenir un museu
d'aquestes característiques. Va
ser ell, amb aquest bonic gest
de cedir-ho tot a la ciutat, qui va
fer-ho possible". El Museu, per
tant, és qui s'encarrega "de mantenir viu aquest llegat i de difondre la seva figura i la seva obra".
L'acte, que va estar ple de gom a
gom, es va tancar amb un concert
de l'Escola Municipal de Música,
que es va sumar a l'homenatge
"retornant en música al mestre Abelló el que ell ens va donar amb la pintura", en paraules
de la directora. Broto també va
destacar que "com a escola municipal que és, tots hi invertim
una mica i està bé que l'escola
també reverteixi en la mateixa
ciutat". La mostra es podrà visitar
fins al 24 de març. s.carrillo
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NADAL HI HAURÀ DIVERSES ACTIVITATS ARREU PER DONAR LA BENVINGUDA AL 2019

Música i festa per Cap d'Any
AJ. PARETS

BAIX VALLÈS. Els municipis de la

comarca acomiadaran el 2018 i
donaran la benvinguda al 2019
amb diversos concerts i molta festa. A Mollet arrencaran les activitats dissabte (19.30 h) amb el concert de Cap d'Any de l'Associació
Musical Pau Casals al Mercat Vell,
sota la direcció del mestre Mario
Roldán. El preu de l'entrada és de
3 € –gratuït per als menors de 12
anys acompanyats–. L'Espai Sant
Jordi també organitzarà diumenge
una festa de Cap d'Any durant tot
el dia (de 10 h a 21 h). Per últim,
el duo Mar i Cel protagonitzaran la
festa de la revetlla de l'Associació
Ball de Saló al Mercat Vell el mateix dia 1 a partir de la 1 h (15 €).
A Parets, s'estrenarà l'any –el
dia 1– amb dues festes. La primera
serà a partir de l'1 h al Poliesportiu Municipal Joaquim Rodríguez,
amenitzada pel dj Hueso, que
punxarà música ballable de tots
els temps. El preu de les entrades
per als majors d'edat és de 15 €
–12 € anticipades a la piscina, al
poliesportiu i a Can Rajoler– i de
13 € –10 € anticipades– entre 14 i
17 anys. I a partir de les 19 h, Can
Rajoler acollirà el Nadal Big Band,
un concert de Cap d'Any farcit de
nadales tradicionals catalanes interpretades amb el so i el ritme
modern de Vicens Martín, Dream
Big Band i Gemma Abrié –el preu
de l'entrada és de 15 €–.
A Montornès, també s'obrirà
l'any amb una festa de Cap d'Any.
El Pavelló Esportiu Municipal Les
Vernedes acollirà aquest esdeveniment en el qual els montornesencs dj Rubén i Alain seran els
encarregats de fer sonar música
variada per fer ballar a tots els públics. L'entrada és gratuïta –fins a
completar l'aforament– i hi haurà servei de barra amb begudes

REVETLLA Un dels cartells de les festes de Cap d'Any, el de Parets
a preu assequible, i un servei de
guarda-roba a càrrec de l’associació del Centro Cultural Andaluz.
Només mitja hora després de
menjar el raïm, el Centre Cultural
de la Llagosta acollirà una disco
mòbil lliure per rebre 2019, que
s'hi estarà fins a les 5 h. Paral·lelament, l'Asociación Rociera Andaluza de la Llagosta també organitzarà a partir de l'1 h el Ball de
Cap d'Any al seu local del carrer
Girona, 6.
La Colla de Diables de Montmeló, per la seva banda, convida els
veïns a prendre tots junts el raïm
a la plaça de la Vila i començar
l'any amb la Gran Traca, el primer
espectacle pirotècnic del 2019. I
a continuació, la festa seguirà fins
ben entrada la matinada amb la
Revetlla de Cap d'Any a la sala Polivalent. El preu de l'entrada és de
20 € –16 € de manera anticipada– i
és adreçat per a majors de 16 anys.
A Sant Fost es repetirà el cap
d'any jove al Pavelló 2 –d'1 h a 5
h– amb els dj Puga i FM. El preu
de l'entrada és de 10 €. I s'estrena
el cap d'any familiar a L'Ateneu,
amb música a càrrec de La Golden

Beat i Ràdio Sant Fost. El preu és
de 9 € per als adults, 4,5 € per als
menors d'edat, i gratuït per als
menors de 10 anys.
Finalment, el Club Futbol Martorelles organitzarà la festa de la
nit de cap d'any al Celler de Carrencà a partir de l'1 h amb els dj
Mantys i Dani Gutiérrez. El preu
de l'entrada és de 10 €.

EL TEMPS
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Els carters reials
i el patge Xumet
surten a escena

El CEM Maria
Grever porta el
'Concert circular'

MOLLET. Si dissabte passat el Patge

PARETS. El CEM Maria Grever farà
dissabte (18.30 h) el Concert circular al Poliesportiu Municipal, amb
la participació de Mara Dierssen,
Sonant, Hiperacustica, Joel Bé, Eye
Harp, Cordes del Món i alumnes
de l'escola. A més, divendres –a
les 18 h i a les 20 h al poliesportiu– també hi haurà al municipi el
Festival de Nadal de l'Escola Elite
Dance.

Reial ja va aterrar a Mollet, al local
de l'Associació de Veïns d’Estació
de França-Can Mulà per recollir les
cartes per als Reis Mags d’Orient,
ara és el torn dels carters reials.
De dimecres a divendres (de 17 h
a 20.30 h), el carter reial serà a la
rambla Balmes per recollir les cartes dels infants de la ciutat, i dijous
i divendres (de 18 h a 20.30 h) la
masia de Can Borrell rebrà l'assistència de la cartera reial. Per la seva
banda, el patge Xumet anirà dimecres i dijous (de 17.30 h a 19.30
h) a la rambla Balmes. Divendres
4 de gener també anirà al Mercat
Municipal (de 17.30 h a 18.30 h) i
novament a la rambla Balmes (fins
a les 19.30 h). Aquest patge recull
els xumets de tots els infants de la
ciutat que ja es fan grans.
Finalment, dilluns arribarà a la
ciutat l'Home dels Nassos, que repartirà caramels als assistents. A
les 11 h serà al Casal Cultural i a les
12 h, al parc de les Pruneres. Faustí el Rondallaire també hi intervindrà amb una animació infantil.

Felip Comas

L’anticicló continuarà
entre nosaltres, amb estabilitat atmosfèrica, cel
enteranyinat al matí i més
serè a la tarda.
Ferm com un clau, l’anticicló seguirà acompanyant-nos en un dia assolellat i amb temperatures
més baixes.
Res vol canviar, i sembla que per força dies
tindrem l’anticicló sobre
nosaltres, amb sol, nits
fredes i algunes boires.

Els Saltats
representen el
musical 'El Grinch'
LA LLAGOSTA. La colla dels Saltats
representaran dissabte (17.30 h)
l'espectacle musical El Grinch, basat en el conte nadalenc homònim
creat per Theodor Seuss. Serà al
Centre Cultural i els tiquets, de 3
€, es poden adquirir a la seu de
Saltats –carrer de Sant Pau, 25– o
a mitjançant el correu electrònic
saltats.engrescada@gmail.com.

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

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

Mín. * Temp.

Pluja (l/m2)

Cop màx. vent

DIJOUS, 20

16ºC

4ºC

10ºC

-

DIVENDRES, 21

16ºC

2ºC

14ºC

-

29 km/h WNW

DISSABTE, 22

18ºC

5ºC

13ºC

-

10 km/h SW

DIUMENGE, 23

19ºC

5ºC

13ºC

-

18 km/h SW

DILLUNS, 24

18ºC

5ºC

12ºC

-

8 km/h NE

DIMARTS, 25

15ºC

4ºC

11ºC

-

10 km/h ENE

DIMECRES, 26

13ºC

6ºC

11ºC

-

8 km/h NE

18 km/h W
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ÀLBUM FOTOGRÀFIC IMATGES D'ALGUNS DELS ESDEVENIMENTS NADALENCS QUE S'HAN PORTAT A TERME EN ELS MUNICIPIS DEL BAIX VALLÈS

Un Nadal baixvallesà ple d'activitats
El Baix Vallès s'ha vestit aquestes
setmanes per celebrar el Nadal
amb multitud d'activitats diferents, algunes de les quals es recullen en aquest àlbum fotogràfic. A
Mollet s'ha pogut gaudir d'un Tió
Morat (1), de la representació dels
Pastorrats, de la colla del mam (2),
d'una nova edició del Pessebre Vivent de l'Esplai Xivarri (3) i d'una
flashmob de l'Escola de Ball Dandi davant del Mercat Municipal
amb una seixantena de ballarins
–alumnes, familiars i professors–
disfressats de Pare Noel (6), entre
d'altres.
A Parets, la tercera edició de la
cursa solidària CorreParets, que

té l'objectiu que tots els infants
del poble rebin joguines aquest
Nadal, ha tornat a omplir l'Anella
Esportiva de corredors (7).
La plaça del Poble de Montornès va rebre dissabte la visita del
Pare Noel (5).
Per Sant Esteve, a més, Les
Llagostes de l'Avern i l'AMPA de
l'Escola Gilpe van fer cagar el Tió
durant el matí a la plaça d'Antoni
Baqué, a la Llagosta (8).
I per últim, fins a l'1 de gener
també es pot gaudir del 42è Pessebre Vivent de Martorelles, als
Pins d'en Rabasa, organitzat per
la Joventut Sardanista (4).

1

fotos: víctor león i ona cervera

4

5

6
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RACÓ

GASTRONÒMIC

RESTAURANT SOCARRAT - GRUP PITAPES
Club de Tennis El Calderí, 1-3. Mollet
Tel. 684 01 37 36 - www.pitapes.cat

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

MENÚ DIARIO
MENÚ
EJECUTIVO
CARTA
Fin de semana

SLOW COOK
Cocina variada
distinta cada día
Productos de
PROXIMIDAD

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

NADAL
PER UNbor
!
ben sa osos

Horaris especials:

30 desembre obert també
de 17.30 a 20.30 h
1 de gener des de
4.30h de la matinada

Av. Mauri s/n, SANT FOST (al costat del camp de futbol)

Socarrat: excel·lència en els
arrossos i la brasa a Mollet
Tres propietaris: Xavier Tutó, Àlex
Jiménez i Jordi Rodrigo. Una idea:
cuina de brasa, amb arrossos com
a plats estrella. Un lloc: el Club de
Tennis El Calderí de Mollet. El nom
d'un restaurant: Socarrat.
Aquesta és la idea que hi ha darrere del nou establiment del grup
Pitapes amb restaurants a Mollet

i Granollers. Es tracta d'un espai
que busca crear un clima adequat
per entaular-se sense presses i
gaudir així de la millor gastronomia de casa nostra.
I és que el nom del restaurant
no deixa lloc a dubtes. Socarrat
és la part cruixent que queda sota
les millors paelles d'arròs; la més

apreciada per molts comensals.
És per aquest motiu que la proposta culinària d'aquest establiment es basa en productes de la
millor qualitat passats per la brasa
i arrossos elaborats i creatius.
Socarrat és una bona opció per a
estómacs exigents tant per als dies
feiners, amb un menú de 16 euros,
com en dates assenyalades. És el cas
de Cap d'Any, quan es podrà degustar un menú especial a un preu de
85 euros (prèvia reserva al 684 01
37 36). En acabar el sopar hi haurà
festa amb música i entrada lliure.
Després de satisfer el paladar,
potser ve de gust prendre una
copa. És possible gràcies als espais amb decoració mediterrània
o a la terrassa amb vista a la piscina que té Socarrat.
Qualsevol excusa per satisfer la
seva clientela és bona per aquest
restaurant integrat dins un grup
que es preocupa per la comarca,
que col·labora amb una gran diversitat d'entitats i que patrocina,
entre d'altres, equips com el Mollet
UE, el Bàsquet Mollet i l'equip de
futbol americà Fènix Granollers.
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Martorelles i Sant Fost

REALE VIDA RISC

ASSEGURANCES DE VIDA
RISC, PER A LA VIDA REAL

Perquè la vida també és cuidar dels teus millors projectes.
Ens agrada la vida tal i com és, per això l’assegurem.

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

ASSEGURANCES
ASSEGURANCES PER A LA VIDA REAL

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

T.935 705 462
F.935 796 123
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