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Impuls a les
cooperatives 
com a fórmula
de negoci

L'Ateneu Cooperatiu vol establir a Montornès
la capital del cooperativisme al Baix Vallès

L’Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental, 
actiu des de fa just un any, presenta
una diagnosi de l’estat de l’economia
social i solidària a la comarca

BAIX VALLÈS. L’Ateneu Cooperatiu 
del Vallès Oriental ha presentat un 
balanç de la seva activitat en aquest 
primer any de vida, en què desta-
ca que han participat un miler de 
persones en la setantena d’accions 
organitzades. A més, s’han fet una 
quarantena d’acompanyaments a 
persones emprenedores, associa-
cions i col·lectius que volen consti-
tuir-se en cooperativa. També s’han 
organitzat sessions formatives 
adreçades tant a emprenedors com 
a prescriptors públics i privats. S’ha 
contactat i treballat conjuntament 
amb nombrosos centres educatius 
de la comarca i s’han fet formacions 
en cooperativisme i economia soci-
al a més de 300 alumnes de secun-
dària. En total s’han fet accions en 
12 municipis diferents.

Pel que fa al nombre d'empreses 
cooperatives, entre actives i inacti-
ves, Mollet compta amb una trente-
na, Montornès i la Llagosta amb una 
desena, i la resta de municipis del 
Baix Vallès estan per sota de les 10.

56 cooperatives actives 
D’altra banda, l’Ateneu també ha 
elaborat una diagnosi de l’econo-
mia social i solidària a la comarca 

L'Ajuntament de Montornès podria 
convertir-se aquest 2019 en la capital 
de l'Economia Social i Solidària 
(ESS) al Baix Vallès. I podria ser 
així, ja que l'Ateneu Cooperatiu del 
Vallès Oriental està parlant amb el 
consistori per disposar d'un punt 
d'assessorament fix en un espai 
municipal. Els tècnics de l'Ateneu que 
estarien regularment a Montornès, 
aposten per tenir una subseu en 
aquest municipi perquè "l'Ajunta-
ment de Montornès és qui més ens 
ha donat suport al Baix Vallès, i els 
volem cuidar", com afirma Arnau 

Galí, membre de l'equip tècnic de 
l'Ateneu. L'objectiu és que amb el 
punt cooperatiu fix s'abasteixi de 
serveis, assessoraments i formacions 
a tota la zona. "Si hi ha una demanda 
d'entitats, empreses o particulars, 
els citarem en aquest espai per 
començar a treballar la formació o 
l'assessorament concret", explica 
Galí. El tècnic afegeix que volem 
"estar al territori per conèixer-lo 
millor" i per "veure si així som 
capaces de detectar què passa al 
Baix Vallès" pel que fa a cooperatives 
i entitats. L'aposta de l'Ateneu per 

a enguany és estructurar-se amb 
diversos punts fixos: a més del 
baixvallesà també preveu tenir-ne un 
a la Garriga (Alt Congost) i un altre 
a Sant Celoni (Baix Montseny), per 
aconseguir més descentralització, 
que se sumaran a la seu central a 
Granollers. "El Vallès Oriental té una 
extensió molt gran i sociològicament 
té maneres molt diferents de fer 
segons les subcomarques. I hem 
detectat que el Baix Vallès, el Baix 
Montseny i l'Alt Congost no tenen 
una forta relació amb Granollers", 
conclou Galí.

–la primera que es fa al Vallès Ori-
ental en àmbit comarcal–, amb la 
col·laboració de l’Observatori d’Es-
tudis del Vallès Oriental i centrada 
en el cas concret de les cooperati-
ves. La comarca compta amb 170 
cooperatives, de les quals només 
56 estan actives. Aquestes 56 estan 

registrades en 17 municipis de la 
comarca, la majoria de les quals a 
Granollers, les Franqueses, Mollet, 
Caldes i Cardedeu. El 75% són de 
treball associat, i estan presents en 
diferents sectors –cultura, serveis, 
consum, etc.–. “Això ens demostra 
que l’economia social i solidària 

és present i té lloc en qualsevol 
sector”, expliquen des de l’Ateneu. 
Segons les dades analitzades per 
l’Ateneu, el 38% de cooperatives 
inscrites actualment es van crear fa 
més de 20 anys, el 28% tenen entre 
10 i 20 anys, i el 34% s’han creat en 
els últims 10 anys. i s.carrillo

Ateneu CoopeRAtIu del vAllès oRIentAl

Segona vida

L’Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental 
duu a terme una campanya per asses-
sorar empreses mercantils que tin-
guin dificultats per tirar endavant amb 
risc d’abaixar la persiana, ja sigui per 
problemes econòmics o fiscals, com 
a causa d’una jubilació, per exemple. 
L’entitat aposta per mirar de donar 
una “segona oportunitat” a aquestes 
empreses i reconvertir-les en coo-
peratives per regenerar els negocis i 
implicar els treballadors en els projec-
tes empresarials. “El model coopera-
tiu pot ser la solució per a empreses 
properes al tancament”, asseguren. 
De fet, algunes empreses mercantils 
han vist en la seva reconversió en coo-
perativa una oportunitat per regenerar 
el negoci, obtenir més finançament, 
compartir responsabilitats i dotar l’or-
ganització d’un funcionament més de-
mocràtic, participatiu i motivador.

RECONVERTIR-SE
EN COOPERATIVA

EN PORTADA
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SOCIETAT
L'equip del Síndic de Greuges visita Mollet
L’oficina del Síndic de Greuges serà a Mollet el dimarts 15 de gener. 
Membres de l’equip del Síndic atendran a Can Lledó totes les persones 
que vulguin fer consultes o presentar queixes contra les administracions 
i les empreses que presten serveis d’interès general (llum, aigua, gas, 
etc.). Cal concertar cita prèvia al 900 124 124 o a sindic@sindic.cat.

MARTORELLES / SANTA MARIA. El 
Bisbat de Terrassa està investi-
gant l'excapellà de Martorelles i 
Santa Maria de Martorelles, Este-
ve Sanz Pérez, per un presumpte 
delicte d'abusos sexuals. El mos-
sèn ha estat acusat a Beauvais 
(França), per una persona que 
en el moment dels fets – entre els 
anys 1974 i 1977– "era major 
d'edat", segons afirmen des de 
la diòcesi francesa de Beauvais, 
a la qual pertany la població de 
Compiègne, on Sanz exercia de 
prevere en aquells anys i on hau-
rien ocorregut els fets denunciats. 
"No es tractaria d'un cas de pe-
deràstia", puntualitzen des del 
Bisbat de Terrassa.

Oficina de denúncies
La denúncia es va fer al març de 
2017 a través d'una oficina que el 
bisbat francès va posar en marxa 
per recollir les denúncies de víc-
times de presumptes abusos se-
xuals. Segons la diòcesi francesa, 
després de conèixer la denúncia, 
el bisbe es va reunir amb la vícti-
ma i posteriorment va comunicar 
la denúncia a la Fiscal de la Repú-
blica, a Compiègne.

Alhora, la Congregació per a 

la Doctrina de la Fe (Roma) i el 
Bisbat de Terrassa, on pertanyia 
Sanz en el moment de la denún-
cia, van ser informats d'aquest 
pas. Sota les regles canòniques en 
vigor, la diòcesi de Terrassa –on 
actualment està incardinat Sanz– 
és l'encarregada de coordinar la 
investigació que "es fa amb el su-
port de la diòcesi de Beauvais 
que són qui més informació po-
den aportar sobre el cas", expli-
quen fonts del Bisbat de Terrassa.

El bisbat explica que la Santa 
Seu li ha encarregat una “inves-
tigació per aclarir la versem-
blança dels fets, l’existència en 
el seu cas d’altres víctimes i la 
imputabilitat de l’acusat”. 

Sanz va tornar a Catalunya i des 
del 1985 era el rector de Martore-
lles i de Santa Maria de Martore-
lles. Per la seva destinació, amb la 
divisió de l’arquebisbat de Barce-
lona, el 2004 va passar a depen-
dre del Bisbat de Terrassa.

Sanz es va jubilar com a cape-
llà de Martorelles i Santa Maria 
al juny de 2018, als 81 anys i des-
prés de més de 32 anys al cap-
davant d'ambdues esglésies amb 
una festa de comiat molt concor-
reguda per part de veïns i entitats 

ARxIu

SUCCESSOS  EL BISBAT DE TERRASSA COORDINA LA INVESTIGACIÓ SOBRE EL CAS A INSTÀNCIES DE LA SANTA SEU

L'excapellà de Martorelles acusat 
d'un presumpte delicte d'abusos

INVESTIGAT  Sanz va jubilar-se l'any passat com a rector als 81 anys

Els fets denunciats haurien ocorregut entre els anys 1974 i 1977 a Compiègne, França

SANT FOST. Els Mossos van detenir 
dimecres 2 de gener tres homes 
que van robar al CaixaBank de Sant 
Fost. A l'1.10 h es va rebre el co-
municat del 112 on s’informava de 
l’activació d’alarma al banc i una 
dotació de la comissaria de Mollet 
es va adreçar al lloc, on va poder 
confirmar que havien forçat la por-
ta d’entrada i havien forçat l’expe-
nedor de bitllets. Els autors havien 
fugit poc abans i havien abandonat 
diverses eines. Segons la informa-
ció extreta de les càmeres de segu-
retat i d’alguns testimonis, havien 
fugit en direcció Santa Coloma de 
Gramenet per la BV-5001.

Es va iniciar un dispositiu de re-
cerca i control amb la comissaria de 
Santa Coloma i poca estona després 
les patrulles van divisar el vehicle 
que s’aproximava a gran velocitat. 
El cotxe va començar a circular en 
direcció contrària pels carrers de 
la ciutat i després d'envestir dues 
dotacions policials, els agents el 
van poder aturar-lo. Els ocupants 
van fugir corrents però van acabar 
detinguts. Es tracta de tres homes 
de 54, 32 i 23 anys, de nacionalitat 
Bòsnia i veïns de Barcelona i Bada-
lona, a qui s'imputa, entre d’altres, 
un robatori amb força, un delicte de 
conducció temerària i un atemptat 
a agents de l’autoritat i danys. Els 
detinguts van passar a disposició 
judicial on van quedar en llibertat 
per ordre del Jutjat de Guàrdia de 
Santa Coloma de Gramenet. 

Tres detinguts 
després de robar 
al CaixaBank 
de Sant Fost 

de la població.
Segons el Bisbat, la investigació 

"no ha tingut res a veure amb 
la seva jubilació ja que ell ja 
l'havia demanat perquè tenia 
81 anys i problemes de salut", 
asseguren.

La investigació pel presumpte 
delicte d'abús sexual coordinada 
des de Terrassa continua ober-
ta. El bisbat egarenc manifesta la 
seva "total disposició a col·labo-

rar amb l’Administració de Jus-
tícia en tot el que sigui necessa-
ri per aclarir la veritat sobre el 
presumpte delicte denunciat" 
i, en un comunicat, demana "per-
dó" i ofereix a la víctima "la pre-
gària i l’afecte maternal de l’Es-
glésia, sol·lícita de la reparació 
del dany moral i espiritual que 
hagués estat causat i compro-
mesa en tot moment amb la ve-
ritat i la justícia", apunten.  

1.711
SÓN LES DONACIONS DE SANG REGISTRADES 
pel Banc de Sang i teixits el 2018 a Mollet, una xifra 
inferior al 2017 quan va haver un repunt com a  
conseqüència dels atemptats a Barcelona i Cambrils. 
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Camí de Can Bassa 10. nau 1. P. I. Pla de Palou. Granollers
www.duchavida.cat § info@duchavida.cat

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

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

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

Regal*
dutxa

termostàtica
Només durant

aquest mes

CANVIA LA BANYERA PER UN  PLAT DE DUTXA ANTILLISCANT

599€
(IVA INCLÒS)

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

de gruix ) amb tractament 
anticalç inclòs

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

PLA RENOVE DUTXA

VISITA LA NOSTRA EXPOSICIÓ A CAMÍ DE CAN BASSA

*Només per a instal·lacions completes
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Especialistes en accidents de trànsit
Dret hipotecari i cessions de crèdit 
Divorcis - Desnonaments 
Llei 2ª oportunitat - Pensions d’invalidesa

Av. Burgos, 29 1ª planta 
Mollet  del Vallès

Tel. 93 570 73 09 
www.bufetespanol.com

BUFET ESPAÑOL MOREDA
ADVOCATS

è

LA LLAGOSTA. El tràgic incendi en 
un bloc de la plaça Catalunya que 
va acabar amb la vida d'una veïna 
dissabte manté encara desenes de 
veïns fora dels seus domicilis. El 
foc, que segons les primeres in-
vestigacions hauria estat acciden-
tal, es va declarar en un bloc de pi-
sos de 10 plantes, amb 4 pisos per 
planta, a la plaça de Catalunya, 
número 5. Fins a vuit dotacions 
de Bombers vinguts del Parc de 
Mollet, Granollers i Sabadell van 
treballar en l'extinció del foc.

L'incendi de l'habitatge, situat a 
la 5a planta, es va saldar amb una 
víctima mortal, una dona de 67 
anys que va morir entre la sisena i 
la setena planta com a conseqüèn-
cia de la inhalació de fum. Es des-
coneixen els motius que van por-
tar a la dona a abandonar la seva 
casa i a pujar escales amunt, enca-
ra que s'intueix que es dirigia a la 
novena planta, on vivia la seva filla.
El Servei d'Emergències Mèdiques 
va atendre dues persones afectades 
pel fum. Un agent de la Policia Lo-
cal, que va ser traslladat a l'Hospital 
de Mollet, però que dilluns ja estava 
fora de perill, i una persona ferida 
que no va requerir trasllat.

Els Bombers van rebre l'avís a 
les 14.34 h i poc després de les 
15 h el foc va quedar controlat. 

L'incendi mortal de la Llagosta manté 
desenes de veïns sense poder tornar a casa 

A.A.

EXTERIOR Pis incendiat a la cinquena planta de l'edifici

SUCCESSOS  ELS BOMBERS EXPLIQUEN QUE SI ELS VEÏNS HAGUESSIN OBERT PORTES I FINESTRES LES VÍCTIMES PODRIEN HAVER ESTAT MÉS, COM A BADALONA

IMAtGe CedIdA

INTERIOR Les rajoles de l'escala van saltar amb el foc

Les investigacions policials, en-
cara obertes, consideren que "no 
hi ha indicis de criminalitat en 
l'origen del foc i que per tant es 
tractaria d'un accident".

L'incendi en primera persona
"La porta oberta del pis on va 
començar l'incendi va fer que 
es generessin dues columnes de 
fum, com dues xemeneies", ex-
plicava un veí dilluns. "La fume-
ra va arribar al pati de llums" i 
això va provocar nombrosos des-
perfectes. A la 5a planta el "replà 
està completament destrossat i 

ple de runa", continua. A més el 
foc i el fum van destrossar les ins-
tal·lacions elèctriques, de gas i de 
telèfon, i les instal·lacions d'aigua 
fent que s'inundessin alguns pi-
sos. Un bomber del Parc de Mollet 
que va intervenir en l'operatiu, 
assenyala que "per fortuna, qua-
si cap veí va obrir la porta de 
la seva casa sinó el foc s'hauria 
propagat amb molta més inten-
sitat i hauria estat com l'incendi 
de Badalona". En el cas citat que 
es va produir el matí del mateix 
dia van morir 3 persones i 29 van 
resultar ferides En cas d'incendi, 
"és important no abandonar 
l'habitatge ni obrir finestres ni 
portes", explica el bomber.

El drama de tornar a casa
La primera nit després de l'incen-
di, l'Ajuntament va posar a dis-
posició dels veïns del bloc que no 
tenien familiars a casa dels quals 
anar, la possibilitat de dormir a 

un hotel de forma gratuïta. "Eren 
33 persones i vam poder reubi-
car-les a totes", afirma l'alcalde, 
Òscar Sierra. A través de les xar-
xes socials nombroses persones 
han valorat molt positivament la 
tasca de l'Ajuntament i els bom-
bers per la seva eficàcia. El mateix 
consistori, que el diumenge va 
decretar un dia de dol, anunciava 
dimecres  que les persones afec-
tades podrien "gaudir gratuïta-
ment de les instal·lacions del 
CEM El Turó” per dutxar-se.

Una part dels veïns, els que te-
nen el seu domicili fins a la quarta 
planta, menys el situat tot just a 
sota de l’habitatge en el qual es va 
originar el foc van poder tornar a 
casa. "Fins d’aquí a un parell de 
setmanes no podran tornar els 
que viuen entre la cinquena i la 
novena planta", explicava el di-
mecres l'Ajuntament. Ara, són les 
asseguradores qui s'han d'enca-
rregar d'oferir sostre a aquestes 

persones.
La tarda de dissabte, el conseller 

d'Interior, Miquel Buch, i el d'Afers 
Socials i Famílies, Chakir el Homra-
ni, van visitar el lloc dels fets i es van 
reunir amb l'alcalde.  a.alexandre

Estudi

Un estudi realitzat pels Bombers de 
Barcelona diu que no és fortuït que els 
incendis es donin en certes zones. El 
mal estat de pisos i instal·lacions, el ni-
vell de formació educativa i les rendes 
baixes fan que augmenti la possibilitat 
d'incendis. A les cases on viuen més 
persones hi ha menys risc d'incendi. El 
perfil de persona especialment vulne-
rable seria una dona o home viuda amb 
un baix nivell socioeconòmic. 

LES CAUSES SOCIALS 
DELS INCENDIS
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¿Qué es la personalidad?
La personalidad actualmente puede 
defi nirse de muchas formas, pero 
todas tienen en común el reconocer 
que la personalidad es una conjun-
to de características personales, un 
patrón muy complejo y profunda-
mente arraigado, que se traduce, 
se expresa, en todas las áreas del 
funcionamiento de un ser humano. 
Este patrón surge de elementos de 
nuestra propia biología y va mode-
lándose con los aprendizajes, las in-
teracciones sociales y los diferentes 
acontecimientos que van surgiendo 
a lo largo de nuestra vida. Cada per-
sonalidad caracteriza a las personas 
en su forma de sentir, de pensar, de 
comportarse y controlar sus impul-
sos.

Porqué se altera la personalidad?
Mucho se ha escrito sobre los oríge-
nes de los trastornos de la persona-
lidad y veremos que la anormalidad 
surge cuando por muchas razones y 
factores, la forma de pensar, actuar 
y sentir las percibimos como perju-
diciales, persisten en el tiempo y en 
muchas circunstancias y momentos, 
son infl exibles, no nos dejan adap-
tarnos a una vida feliz y placentera, 
dándonos cuenta, además, de que 
ya teníamos este problema en nues-
tra infancia o adolescencia. No hay 
una enfermedad como si de algo 
físico se tratara, pero el trastorno de 
personalidad persiste en el tiempo, 
nos afecta y altera la forma de fun-
cionar tanto a nivel personal como 
social. Nos hace infelices y hay que 
pedir ayuda, pues tenemos la falsa 
creencia de que ya cambiaremos o 
pensar de hemos nacido así y nada 
ni nadie podrá hacernos cambiar.

Dr.  J. Rebordosa
Psiquiatra. Imbv
Gaietà Vinzia, 52. Mollet del Vallès
Tel. 93 570 03 65 | www.imbv.es

info@imbv.es

AjuntAMent de MontoRnès

MOBILITZACIONS Un cop al mes hi haurà concentracions contra el masclisme

MONTORNÈS. Un home va atacar 
dilluns la seva parella, a dins del 
domicili en què vivien tots dos a 
Montornès. Segons confirmen els 
Mossos d'Esquadra, la Policia Lo-
cal va rebre un avís sobre les 17 h 
i va detenir l'agressor, qui poste-
riorment va ingressar a presó. La 
víctima, per la seva banda, que 
hauria estat atacada amb arma 
blanca, va haver de ser traslladada 
a l'Hospital Vall d'Hebron de Bar-
celona en ambulància, on "es re-
cupera amb un pronòstic greu, 
però estable", segons assegura 
ERC Montornès en un comunicat.

Manifest institucional
Aquest dijous durant el ple, el Con-
sistori feia una declaració institu-
cional de rebuig a les violències 
masclistes. "Cal posar al centre 
del debat la gravetat i denunciar 
la quotidianitat de les violències 

SUCCESSOS  LA VÍCTIMA VA SER TRASLLADADA A L'HOSPITAL

Agressió masclista en un 
domicili de Montornès

MOLLET. Actualment a Mollet cons-
ten 29 habitatges ocupats que són 
propietat de l’Agència Catalana de 
l’Habitatge, ens de la Generalitat 
de Catalunya. Així ho ha fet públic 
l'Ajuntament en un comunicat en 
què també explica que durant el 
2018 ha treballat en 65 expedients 
de desnonaments. Segons l'Ajunta-
ment, aquestes ocupacions irregu-
lars d’habitatge públic "dificulten 
el poder concedir aquests habi-
tatges a famílies vulnerables que 
es troben en situació d’emergèn-
cia i, per tant, resten pendents 
que se’ls hi pugui adjudicar".

En aquest sentit, posen dos casos 
d'exemple. El primer fa referèn-
cia a "l’ocupació irregular d’un 
habitatge a l’Estació de França 
des de juliol de 2015". L’Ajunta-
ment assegura estar treballant per 
aclarir la situació i demanarà que 
"s’aturi el llançament a l’espera 
de veure possibles alternatives".

El segon tracta "l’ocupació il·le-
gal d’un pis a Can Pantiquet des 
de novembre de 2017". Es tracta 
d’una persona que abans vivia amb 
familiars i que "la Mesa d’Emer-
gència li va denegar la sol·licitud 
perquè no complia els requi-
sits". Des de l'Ajuntament assegu-
ren que "en dues ocasions s’ha 
aconseguit aturar el llançament 
i actualment treballem conjun-
tament amb l’Agència Catalana 
de l’Habitatge en aquest cas". i

HABITATGE

masclistes existents en la nostra 
societat", apunta el text consen-
suat, en què es dóna suport a la 
víctima i la seva família i s'apunta 
que l'Ajuntament treballa perquè 
"aquest tipus d'accions no que-
din impunes". 

D'altra banda, la Taula per la 
Igualtat de Montornès ha mos-
trat "el rebuig contra l'agressió 
masclista" i ha anunciat que des 
d'aquest mes de gener es convoca-
rà una concentració mensual per 
rebutjar les violències masclistes. 
Serà cada dia 25 de mes a les 18.30 
h a la plaça de la República, amb 
l'objectiu de "continuar lluitant 
contra aquesta xacra". Des de 
la Taula també es recorda que "el 
nostre municipi no és una ex-
cepció" de la violència masclista. 
De fet, el passat agost una noia ja va 
denunciar un treballador de la dis-
coteca Bora Bora per abús sexual.

"Teníem el dubte de si sortir 
cada vegada que hi havia una 
mort o una agressió masclista", 
expliquen fonts de la Taula. I amb 
aquestes mobilitzacions regulars 
es pretén "visibilitzar tot tipus 
de violència" i recordar que 
"malauradament també passen 
a Montornès".  s.c.

MOLLET. La CUP Mollet ha recollit 
més d'un miler de signatures en la 
seva campanya contra la decisió 
del consistori d’enderrocar l'edi-
fici de l’antic teatre del Tabaran.

La CUP reclama que s'aturi el pro-
jecte d'enderrocament fins que es 
formi el nou govern després de les 
eleccions. “Enderrocar-ho ara en 
pro d’una operació especulativa i 
deixar només la façana, a quatre 
mesos i escaig de les properes 
eleccions, és una greu irrespon-
sabilitat i un autèntic atemptat al 
dret dels molletans i molletanes 
a preservar i gaudir el seu patri-
moni històric”, assegura la CUP.

L'Ajuntament ha confirmat que  
l’empresa municipal Mollet Impul-
sa ha iniciat els treballs previs a 
l'enderrocament aquesta mateixa 
setmana, malgrat que l’informe 
tècnic apunta que “no es pateix 
una situació de ruïna tècnica”, 
rcorden des de la CUP. Marc Comp-
te, portaveu de la CUP Mollet ha 
denunciat “el tancament al di-
àleg del govern municipal i la 
seva negativa a obrir un procés 
participatiu per buscar una so-
lució consensuada sobre el futur 
d’aquest emblemàtic espai”.

De fet, fonts del col·lectiu Sal-
vem el Tabaran expliquen que 
han demanat a l'Ajuntament que 
el col·lectiu Arquitectes sense 
fronteres pugui accedir al Taba-
ran "perquè facin un informe de 
l'estat del Tabaran però no els 
han deixat entrar". Per la seva 
part, fonts municipals asseguren 
que la petició els va arribar per 
mail el 8 de gener i que "encara 
no s'ha respost", diuen. i

INFRAESTRUCTURES

La CUP recull 
més d’un miler 
de signatures 
pel Tabaran

Mollet té
ocupats 29
pisos públics
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MONTORNÈS. Després de 12 anys 
en un espai provisional cedit per 
l'Ajuntament i de reivindicacions 
de la comunitat educativa dime-
cres l'alumnat omplia les noves 
instal·lacions de l'escola Palau 
d'Ametlla, un equipament que ha 
construït el consistori local i al 
qual ha destinat una inversió de 
3,5 milions d'euros. 

Els 249 alumnes acompanyats 
d'una vintena de docents i de 
molts pares s'acomiadaven di-
mecres a les 9 del matí de l'antic 
centre –situat en unes instal·laci-
ons cedides per l'Ajuntament– i 
feien una cercavila que acabava 
a la nova escola. Allà les cares de 
sorpresa, els xisclets nerviosos 
i els somriures dels petits han 
farcit l'acte d'entrega de la clau 

de l'escola, que un patge emis-
sari dels Reis d'Orient ha lliurat 
a Adrià Martínez, director del 
centre. Segons Martínez, l'escola 
ha guanyat "amb més espais i 
més amplis que ens permetran 
fer desdoblaments i reforços. 
També tenim despatxos, dispo-
sem del pavelló i també tenim 
un espai de cuina pròpia", expli-
ca, qui afirmava sentir-se "nervi-
ós però a l'hora il·lusionat".

Obres 'in extremis'
Abans de l'entrada dels alumnes, 
dimarts, representants munici-
pals i de la Generalitat, membres 
de la constructora i la direcció 
d'obra signaven l'acta d'ocupa-
ció i posada en funcionament de 
la nova escola situada al barri de 

EDUCACIÓ  DIMECRES, L'ALUMNAT ESTRENAVA LES NOVES INSTAL·LACIONS QUE HA CONSTRUÏT L'AJUNTAMENT AL BARRI DE CAN PARERA AMB UN COST DE 3,5 MILIONS

Palau d'Ametlla, 
una escola nova 
de trinca a la fi

MARC GARCIA

REGAL ESPECIAL  El patge dels Reis d'Orient lliurava la clau al director del centre, Adrià Martínez

MARC GARCIA

COMIAT  Els alumnes deien adéu a la que ha estat la seva escola durant 12 anys

Pel que fa a l'espai municipal que ocu-
pava fins ara l'escola –situat al carrer 
Sant Isidre– l'Ajuntament hi està pro-
jectant un nucli d'equipaments públics 
que, segons explicava l'alcalde, estaria 
integrat per la nova biblioteca munici-
pal, el nou casal de cultura i el nou casal 
d'avis del Centre. "Es troba en fase de 
càlcul", explica Montero, qui afegeix 
que també s'està estudiant la possibli-
tat de construir un pàrquing subterrani.

FUTUR DE L'ESPAI 
DE L'ANTIC COL·LEGI

MARC GARCIA

L'ENTRADA  Els petits entraven a la recerca de les seves noves aules

Can Parera. La signatura es feia 
després que el tècnic represen-
tant del Govern català visités les 
instal·lacions i donés el vistiplau 
a les obres, pendents de la recep-
ció final per part de l'Ajuntament, 
que es farà en unes setmanes.

Nova tanca pendent
L'escola s'ha obert malgrat falten 
alguns treballs per donar per aca-
bades definitivament les obres. 
D'una banda, s'haurà de construir 
la tanca perimetral, que actual-
ment és provisional. També falta 
la coberta de l'accés directe lateral 
que hi haurà des de l'escola fins 
al Sorralet, espai que els alumnes 
faran servir com a gimnàs, a més 
de detalls com enjardinament i 
elements menors de l'interior que, 

segons l'alcalde, José Antonio Mon-
tero, es faran fora de l'horari lectiu 
per no pertorbar les classes.

L'alcalde Montero destacava 
que l'escola Palau d'Ametlla dis-
posarà "d'un centre posat al dia 
gràcies a la inversió de l'Ajun-
tament perquè la Generalitat 
no ha complert amb la seva 
responsabilitat", puntualitzava 
Montero, que afirmava sentir-se 
"emocionat" amb la inauguració. 
L'alcalde també posava en valor 
que, el fet d'haver estat constru-
ïda per l'Ajuntament, converteix 
l'escola en un projecte arquitec-
tònic "singular" en el disseny del 
qual també ha pogut intervenir la 
comunitat educativa.

Les instal·lacions estan prepara-
des per acollir dues línies d'educa-

MARC GARCIA

SIGNATURA  Acta d'ocupació i posada en funcionament de la nova escola

Han passat 12 anys fins a poder veure 
néixer les noves instal·lacions educatives

ció primària i donar resposta així a 
l'evolució demogràfica de la pobla-
ció baixvallesana.   laura ortiz
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LA LLAGOSTA
05/01 Jose Miguel Hernández Rosado 56 anys
06/01 Clemente Alarcón Pascual 78 anys
MARTORELLES
02/01 Lopez Delgado Basilia 88 anys
MOLLET DEL VALLÈS
03/01 Oliver Legaz Candida 96 anys
04/01  Muñoz Morales Josefa  88 anys
04/01 De La Chica Serrano Emilia 83 anys
04/01 Sastre Vicente Maria Teresa 59 anys
05/01 Barrera Bernabe Juan 47 anys
MONTMELÓ
04/01 Luisa Rocha Aragón 82 anys
07/01 Sebastián  Gómez Serrano 76 anys
07/01 Lorenzo Jiménez Martínez 77  anys
PARETS DEL VALLÈS
04/01 Bosch Satue Maria 93 anys
SANT FOST DE CAMPSENTELLES 
02/01  Cervantes Vicente Jacinto 79 anys

Dades facilitades per la Funerària 
Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols

Defuncions

2/1 Hugo Rivas Campmany (Caldes de Mont.)
2/1 Claudia Rivas Campmany (Caldes de Mont.)
3/1 Liam Sapiña Razziotti (Caldes de Mont.)
5/1 Enzo Guzman Rosales (Mollet) 

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

consentiment dels pares per ser publicats)

Naixements

Dissabte, 12 de gener

A les 13.30 h: Resum informatiu de la setmana

Diumenge, 13 de gener

A les 22.00 h: La Jornada de diumenge

Dilluns, 14 de gener

A les 20.30 h: La Jornada, amb Albert Maspons 

i Alba Castilla

Dimarts, 15 de gener

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

 

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

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

www.vallesvisio.cat

programació

El PSC paretà demana barrar 
el pas a l’extrema dreta 
PARETS. El PSC de Parets ha pre-
sentat una moció per “barrar el 
pas a l’extrema dreta als go-
verns locals”. Ho ha fet dintre de 
l’anomenat Pacte per la Convivèn-
cia, impulsat per edils socialistes 
des del món local. Els objectius 
d’aquesta moció són evitar que 
l’extrema dreta pugui condicio-

nar el govern dels ajuntaments. 
Així mateix vol fomentar la convi-
vència entre totes les formacions 
polítiques i fer una crida a la ciu-
tadania del municipi, entitats veï-
nals i associacions “per impedir 
cívicament que aquestes forces 
extremistes participin en la 
seva vida diària”.

Tot i que el document no es-
menta cap formació política, si es 
refereix a "l’auge de moviments 
populistes, el creixement del 
nacionalisme i l’extrema dreta 
al conjunt d’Europa. Uns mo-
viments que imposen una re-
tòrica de l’enfrontament, que 
neixen, viuen i creixen amb el 
conflicte i que s’alimenten de 
les desigualtats socials. Ho hem 
vist a Catalunya, i ara també a 
Andalusia", on Vox és clau en un 
pacte amb el PP i Ciutadans.  j.r.

POLÍTICA  ELS SOCIALISTES IMPULSEN UNA MOCIÓ PER A LA CONVIVÈNCIA AL MÓN LOCAL

SANT FOST. Aquest divendres,  pas-
sades les 19.30 h els santfostencs 
sabran qui serà el cap de llista del 
PSC de cara a les eleccions muni-
cipals que es celebraran el pròxim 
26 de maig. En un acte que es durà 
a terme a la Sala d'Exposicions de 
l'Ateneu a la plaça de la Vila es 
donarà a conèixer si Juan Álvarez, 
actual regidor del PSC a l'Ajunta-
ment, repetirà com a alcaldable al 
municipi. Així mateix, l'acte comp-
tarà amb la presència de Salvador 
Illa, secretari d'Organització dels 
socialistes a Catalunya.

Secretari local
Juan Álvarez va ser escollit per 
la militància del PSC de Sant Fost 
com a secretari de l'agrupació lo-
cal el 2012 després que des de les 
eleccions municipals de 2011 la 
formació hagués estat dirigida per 
una gestora. Des d'aleshores el 
vot socialista al poble s'ha situat 
en les diferents eleccions entre els 
300 i els 600 vots. 

MUNICIPALS 26-M

Els socialistes
de Sant Fost 
presenten el 
seu candidat

L'ascens del partit d'extrema dre-
ta Vox i el seu paper en la formació 
del govern andalús li ha donat ales 
per començar a fer-se present de 
cara a les municipals del 26-M. És 
el cas de Mollet, on la formació ha 
obert perfils a les xarxes socials 
Facebook i Twitter.

El perfil Vox Mollet 
es fa present a les 
xarxes socials 
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EMPRESES PYMES AUTÒNOMS PARTICULARS

Nous serveis
Dret de família i successions

Obligacions i contractes
Dret bancari

Dret societari i mercantil
Responsabilitat civil
Dret administratiu
Dret immobiliari

C/Anselm Clavé, 2. 4º 2ª. 08100. Mollet del Vallès. 
Tel. 935 703 991  |   Fax 935 939 849 
Email: administracio@asemax.org

Seguim oferint
Fiscalitat : IRPF, IVA, IS, Autònoms
Comptabilitat
Constitució , fusió i dissolució de societats
Anàlisi de viabilitat empresarial
Optimització de costos
Gestió i control del risc i endeutament
Tràmits davant organismes públics

ASSESSORS EMPRESARIALS

El 18 de desembre es publicava en el 
BOE el Reial decret llei 21/2018, de 14 
de desembre, de mesures urgents en 
matèria d'habitatge i lloguer, que ja ha 
entrat en vigor i que contempla, entre 
altres, les següents mesures:
1. S'amplia el termini de pròrroga obli-
gatòria dels contractes d'arrendament 
d'habitatge de 3 a 5 anys (o 7 anys si 
l'arrendador és persona jurídica). És a 
dir, augmenta el termini legal mínim 
en el qual l'inquilí pot romandre en 
l'habitatge arrendat.
2. S'amplia el termini de pròrroga 
tàcita d'1 a 3 anys. Es tracta del ter-
mini temporal pel qual s'amplia el 
contracte una vegada transcorregut 
el període de pròrroga obligatòria, en 
el cas que l'arrendador o l'arrendatari 
no manifestin la seva voluntat de no 
renovar-lo.
3. Es limiten les garanties addicionals 
a la fiança, fins a un màxim de dues 
mensualitats, tret que es tracti de con-
tractes de llarga durada. 
4. Es facilita l'adopció d'acords entre el 
propietari i l'inquilí per a la renovació 
o millora de l'habitatge en el transcurs 
d'un mateix contracte d'arrendament.
5. S'estableix que les despeses de 
gestió immobiliària i formalització del 
contracte seran a càrrec de l'arrenda-
dor, quan aquest sigui persona jurídi-
ca, excepte aquelles despeses en els 
quals s'hagi incorregut per iniciativa 
directa de l'arrendatari.
6. S'habilita la possibilitat que, per 
majoria qualificada de tres cinquenes 
parts dels propietaris, en les comuni-
tats de veïns puguin adoptar-se acords 
que limitin o condicionin l'exercici de 
l'activitat del lloguer turístic d'habi-
tatge.

José Ignacio Carnero
Advocat

jicarnero@cgcabogados.net

Entra en vigor 
la nova regulació 
sobre els 
arrendaments

CONSULTORI

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

MUNICIPALS 26-M  LA CANDIDATA EMPLAÇA LA NEGOCIACIÓ AMB ELS COMUNS AL CALENDARI DE PODEM CATALUNYA

L'única candidata de Podem
la Llagosta és Montse García

partit. Tot cap de llistes ha d'obte-
nir l'aval del 0,025% –cinc perso-
nes a la Llagosta– de la ciutadania 
del poble o l'aval col·legiat d'un cer-
cle d'importància contrastada com 
el Cercle d'Educació de Podem.

Un cop avalats, el cap de llista se 
sotmet a votació per cens directe. 
Pel que fa a la llista, són els ins-
crits qui voten quin ordre volen.

Lluny de la candidatura unitària
Podem, ICV i EUiA van arribar a 
l'estiu a una entesa per presen-
tar-se conjuntament a les eleccions 
sota el nom de La Llagosta en Comú 
Podem. Amb tot, a principis de de-
sembre Podem va desmarcar-se, 
perquè segons els estatuts del par-
tit, abans de formar coalició s'havia 
de dur a terme un procés electoral 
intern. Montse García afirmava que 
"és millor fer dos processos de 
primàries" i negociar després una 
possible aliança. Actualment, des de 
Podem es considera que la voluntat 
de crear una candidatura unitària 
segueix existint, però es remet al 
calendari intern per fer-la efectiva. 
"Quan tinguem una candidatura 
pròpia determinarem el procés 
unitari", explica García.  a.a.

LA LLAGOSTA. Si tot va com l'orga-
nització actual de Podem la Lla-
gosta ha planejat, aquest diven-
dres hauria de quedar presentada 
la candidatura de Montse García 
Rigau com a única cap de llista pel 
pròxim 26-M. Així ho ha fet saber 
el partit que ha convocat un acte a 
Can Pelegrí a les 19 h en què tam-

bé assistiran Noelia Bail, secreta-
ria general de Podem Catalunya, i 
David Clarà, secretari de Munici-
palisme del grup.

"Es tracta d'una ponència en 
forma de debat amb què pre-
sentarem el nostre projecte 
polític", explica Montse García. 
La que amb tota seguretat serà 

cap de llista ha estat l'única per-
sona en presentar-se per liderar 
Podem la Llagosta. Ara seran els 
inscrits del partit al municipi els 
qui mitjançant el seu vot hauran 
d'avalar la seva candidatura que 
quedarà definitivament ratificada 
el 6 de febrer.

García explica que un cop de-
finida la llista es treballarà per 
elaborar un programa basat en la 
memòria política del grup. Aquest 
projecte vol aprofundir en "la 
participació ciutadana i la re-
cuperació d'espais públics, i en 
treballar el civisme o la nete-
ja". La probable candidata també 
anuncia que s'impulsarà un pro-
cés de pressupostos participatius.

El sistema de Podem
Perquè un cap i la seva llista puguin 
presentar-se en un municipi com 
la Llagosta ha de passar, en el cas 
de Podem, per un procés complex 
definit per la secretaria general del 

MONTSE GARCÍA  Tot apunta que encapçalarà la llista del partit

MONTORNÈS. Sota el títol Que puc 
fer per la República catalana? l'As-
semblea nacional catalana (ANC) 
de Montornès ha organitzat aquest 
divendres una xerrada a les 19.00 
h a càrrec de Joan Canadell. Aquest 
empresari i fundador del Cercle 
català de negocis explicarà en-
tre altres coses com inscriure's al 
Consell per la República, com dur 
a terme un consum estratègic in-
dependentista i que és el procés de 

Primàries Catalunya. L'acte es durà 
a terme a Can Saurina, al carrer Ma-
jor número 2 del municipi i té pla-
ces limitades. Canadell es defineix 
com una persona compromesa 
"amb uns ideals i amb un anhel 
de país". "Vull que els meus fills 
puguin viure amb total llibertat 
i escollir el seu destí" i per això 
treballa per "una Catalunya inde-
pendent, que exercirà de motor 
del sud d’Europa".  

L'ACTE SERÀ DIVENDRES A CAN SAURINA

Montornès acull una
xerrada de Joan Canadell

MONTORNÈS. Primàries Montor-
nès presentarà dissabte (17.30 h) 
els candidats a encapçalar la llis-
ta per a les eleccions municipals. 
Serà en un acte a l'hotel d'enti-
tats, en què també es podran fer 
les inscripcions formals com a 
votants. Les inscripcions, però, es 
poden fer fins al 18 de gener per 
inscriure’s.

Tots els inscrits com a votants 
es podien presentar com a can-

didats i estan convidats a anar a 
la reunió de dissabte confirmant 
l’assistència al correu electrònic 
montornesdelvalles@primariesca-
talunya.cat.

Per altra banda, el 16 de gener 
s'aprovarà el Reglament de Pri-
màries Montornès i la proclama-
ció definitiva del comitè electoral. 
I fins al dia 15 tots els inscrits po-
den presentar esmenes al regla-
ment marc. 

SERÀ DISSABTE EN UNA TROBADA A L'HOTEL D'ENTITATS

Es desvetllen els candidats 
de Primàries Montornès
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Palaudàries 5 
Mollet del Vallès

935 792 122 

ATENCIÓ PROFESSIONAL
PERSONALITZADA

SERVEIS INFORMÀTICS
ORDINADORS I COMPONENTS
SERVEI TÈCNIC
XARXES I COMUNICACIONS
INTERNET www.mdvnetinformatica.com

Servei a particulars i a empreses
REPARACIÓ I VENDA

La solució als teus
problemes informàtics
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La Llagosta

MUNICIPI nov-18 des-18 Variació  
intermensual

Índex de  
variació mensual des-17 Índex de  

variació anual
Variació 

anual

La Llagosta 811 817 6 0,74% 860 -5,00% -43

Martorelles 284 283 -1 -0,35% 277 2,17% 6

Mollet del Vallès 3.239 3.305 66 2,04% 3536 -6,53% -231

Montmeló 438 430 -8 -1,83% 492 -12,60% -62

Montornès del Vallès 1.115 1.107 -8 -0,72% 1.166 -5,06% -59

Parets del Vallès 855 866 11 1,29% 950 -8,84% -84

Sant Fost de Campsentelles 382 395 13 3,40% 397 -0,50% -2

Santa Maria de Martorelles 46 48 2 4,35% 42 14,29% 6

DADES DEL DESEMBRE

13,88%

14,51%

10,56%

13,87% 12,68%

9,38%

13,71%

12,68%

ECONOMIA
L'empresa MasterCold dóna 1.500 € contra la pobresa energètica
L’empresa molletana de manteniments industrials MasterCold ha donat a l'Ajuntament de Mollet 
1.500 euros que aniran a formar part de la bossa municipal destinada a lluitar contra la pobresa 
energètica. Per al director general de MasterCold, Agustí Martínez, “com a molletans ens sentim 
orgullosos del que s’està fent en aquesta ciutat per les persones més desfavorides”, i en 
aquest sentit “volem contribuir posant aquest granet de sorra amb voluntat de continuïtat”. 

OCUPACIÓ  EL NOMBRE D'INSCRITS A L'OFICINA DE TREBALL AL DESEMBRE ERA DE 1.107, PELS 1.166 REGISTRATS A FINALS DE 2017  

L'atur anual cau un 5% a Montornès

BAIX VALLÈS. La planta d'Alstom 
a Santa Perpètua de Mogoda fa-
bricarà 34 combois que es faran 
servir com a trens regionals a Lu-
xemburg. L'empresa ha signat un 
contracte amb l'operador luxem-
burguès CFL valorat en uns 360 
milions d'euros i preveu l'entrega 
de la nova flota de trens a partir 
del desembre del 2021.

Els trens tindran una velocitat 
màxima de 160 km/h, seran d'en-
tre 80 i 160 metres de longitud, 
i de doble pis i alta capacitat. I a 
més de circular a la xarxa de Lu-
xemburg, també ho faran a Bèlgi-
ca i França.

Tecnologies avançades 
Els trens que es fabricaran a la 
planta baixvallesaba i que s'entre-
garan a Luxemburg comptaran, se-
gons Alstom, amb les "tecnologies 
més avançades" per a passatgers 
i personal a bord. Hi haurà espais 
interiors amb il·luminació per lle-
gir i descansar, zona de bicicletes, 
serveis i àrees per a persones amb 
mobilitat reduïda. I tots els trens 
compten amb wifi i il·luminació 
LED. Els trens, de la gama Coradia 
d'Alstom, també circulen en uns 
nou estats europeus i el Canadà, i 
es dissenyaran i construiran amb 
la participació d'experts de cinc 
països: Alemanya, Bèlgica, França, 
Itàlia i l'Estat espanyol.  

EMPRESES

Alstom fabricarà
34 trens per a 
Luxemburg 
per 360 milions

MONTORNÈS. Respecte el desem-
bre de 2017, la taxa d'atur a Mon-
tornès ha disminuït un 5,06%. En 
concret, el passat desembre hi ha-
via 59 persones aturades menys 
que ara fa un any, quan se'n regis-
traven 1.166 de persones sense 
feina. A més, pel que fa a la taxa 
mensual, al desembre també va re-
duir-se –un 1,83% respecte al no-
vembre–, amb 8 persones menys 
inscrites a l'OTG, on, a finals de 
l'any passat, hi havia registrades 
1.107 persones sense feina. 

Els resultats interanuals al Baix 
Vallès han estat, majoritàriament, 
positius ja que la taxa d'aturats s'ha 
reduït a tots els municipis excepte 
a Martorelles i Santa Maria de Mar-
torelles. En total, la davallada anual 
de les xifres de desocupació baixva-
llesanes ha estat d'un 6,08%.

El Vallès Oriental va tancar 
l’any amb un total de 21.777 per-
sones  apuntades a les Oficines de 
Treball, 1.166 persones menys 
respecte al mes de desembre de 
l’any anterior. El decreixement 
interanual és del -5,08%, inferior 
a la caiguda registrada al conjunt 
de Catalunya (-6%).

"Precarització" del treball
Malgrat aquestes dades, des de la 
UGT de Catalunya consideren que 
la reducció de l’atur "té un preu 
massa car: la precarització del 
mercat de treball”. Des del sin-
dicat també afirmen que aquesta 
"suposada recuperació econò-
mica" no està revertint ni en les 
persones treballadores que tenen 
feina ni en les que en busquen, 
perquè "no s’està generant ocu-
pació de qualitat, sinó que s’es-
tà minvant encara més el poder 
adquisitiu de les persones, in-
crementant la bretxa salarial i 
les diferències entre classes”.  
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MOLLET. Per segona vegada consecutiva, 
l'empresa de Mollet NAD SL, propietària de 
la marca SHAD i dedicada a la fabricació de 
seients i baguls per a motos, ha estat inclosa 
dins la llista CEPYME500.

Cada any, la Confederació Espanyola de 
la Petita i Mitjana Empresa (CEPYME en les 
seves sigles en castellà), reconeix un total 
de 500 empreses líders en creixement a tot 
l'Estat. Els atorga un segell que "acredita 
el seu lideratge tant pels seus resultats 
com per la seva capacitat de generar va-
lor afegit, treball, innovació i projecció 
internacional".

NAD SL va néixer l'any 1973 a la capital 
baixvallesana de la mà de Jaume Xicola. 
Actualment és el seu fill, qui duu el mateix 
nom, qui s'encarrega de dirigir una empresa 
amb una clara projecció internacional. "En-
cara que el 80% de la producció es tro-
ba a Mollet, tenim centres de producció 
a Jakarta, Indonèsia, i a Xangai, la Xina, 
que ens serveixen per abastir demandes 
al mercat asiàtic", explica Jaume Xicola fill.

Segons explica el responsable d'aquest 
projecte, el mercat nacional només repre-
senta el 5% de les vendes, mentre que un 
60% dels productes fabricants van cap a la 
resta d'Europa i un 35% aproximadament 
cap a la resta del món. "El país on principal-
ment venem és Alemanya", explica Xicola. 
"Allà és sobretot BMW qui ens compra 
els nostres baguls per instal·lar-les a les 
seves motos", continua. "Venem un 30% 
de seient i un 70% de baguls, i d'aquests 
últims un 50% són per altres marques i 
un 50% de marca pròpia", afegeix Xicola.

Tot això fa que, segons CEPYME500, les 
vendes de NAD SL ascendeixin als 47 mi-
lions d'euros anuals. Les xifres macroeco-
nòmiques també tenen un impacte local 

pel que fa a la plantilla. El CEO de NAD SL 
situa en 150 els empleats que treballen a 
Mollet per a l'empresa de forma directa i 
quantifica en "70 les persones que sense 
ser de la companyia treballen també per 
nosaltres". "A la resta del món tenim ta-
llers que sumen una vintena de persones 
més", comenta el CEO.

Fa dos anys la firma va obrir un nou centre 
productiu a Mollet amb 3.000 metres qua-
drats i actualment no té intenció de créixer 
més a la localitat. "La competència és fe-
rotge", afirma Xicola, per afegir ràpidament 
que, en un món global, Mollet és un punt 
interessant per situar-hi una fàbrica com la 
seva. "NAD està situada a Mollet perquè 
va néixer aquí, però, a part, és una ciutat 
molt ben comunicada, hi ha una cultura 
industrial forta amb bons preus, i està a 
prop de Barcelona i té una sortida fàcil 
perquè els productes viatgin cap a Fran-
ça... cosa que no succeiria si estiguéssim 
a Cornellà de Llobregat, per exemple", 
conclou Xicola.  a.alexandre

nAd

ÈXIT  ENTRE LES 500 FIRMES ESTATALS AMB MÉS POTENCIAL DE CREIXEMENT

Jaume Xicola, CEO de NAD: 
"Mollet és una ciutat 
molt ben comunicada"

EMPRESA FAMILIAR  Jaume Xicola és la segona generació responsable de la firma molletana

Parets i Montmeló

En aquesta selecta llista s'hi inclouen dues empre-
ses més del Baix Vallès. Una és Inkemia Sistemas 
SL, de Parets, que ofereix solucions de càrrega i 
descàrrega de mercaderies i gestió d’accessos 
amb tancaments industrials. La segona del Baix 
Vallès és Gestión Integral de Almacenes SL, de 
Montmeló, dedicada al sector de la climatització 
eficient.

FIRMES BAIXVALLESANES 
INCLOSES AL CEPYME500

PARETS. Els treballadors d'Abelló Linde, 
amb una planta a Parets del Vallès, han 
convocat una vaga en protesta pel pla de re-
estructuració presentat per l'empresa ali-
mentària. El pla que afecta 70 treballadors 
de la planta paretana s'estén a les plantes 
que té l'empresa a Barcelona i Rubí. 

El conflicte va néixer quan l'empresa va 
voler convertir en obligatori un pla per in-
centivar baixes voluntàries. Fins ara l'em-
pleat que volia podia acollir-se a la jubila-
ció avançada, "però ara volen fer-ho per 
força i sense negociar ni parlar", afirma 
Tomás Díaz, secretari de Política Indus-
trial de CCOO d'Indústria de Catalunya. 
Per això s'han convocat quatre jornades 
d'aturada: la primera va tenir lloc el passat 
dimarts, la segona serà aquest divendres 
d'11.30 a 13 h, i les següents estan previs-
tes pel dimarts i pel divendres 18 de gener. 

Segons assegura Díaz, les aturades es 
mantenen convocades "perquè l'em-
presa ni tan sols va enviar cap repre-
sentant a la taula de mediació". I no 
està previst que "canviïn de postura, ja 
que diuen que estan esperant instruc-
cions des de la direcció de la multina-
cional", tot i que formalment l'empresa 
encara no ha presentat el pertinent Expe-
dient de Regulació d'Ocupació (ERO).

Les altres plantes d'Abelló Linde
La vaga convocada afecta, en total, a uns 
180 treballadors i treballadores de les 
tres plantes. I particularment "de l'àm-
bit comercial, que entenem que és una 
part fonamental", argumenta Díaz. És 
per això que durant les aturades es faran 
concentracions davant les portes de cada 
un dels centres de treball.  j.r. 

Vaga d'Abelló Linde a Parets 
contra la reestructuració 

ARxIu

PLANTA EN VAGA  L'empresa alimentària a Parets suma 70 treballadors

MARTORELLES / MONTORNÈS. La Diputa-
ció ha concedit un crèdit als ajuntaments 
de Montornès i Martorelles per valor de 
175.000 i 52.000 euros respectivament. 

En el primer dels dos municipis els 
diners seran invertits en la compra de 
contenidors de càrrega lateral que s'ins-
tal·laran en els propers mesos al munici-
pi. La inversió total que ha de fer el con-
sistori en el canvi de contenidors és de 
290.089,96 euros (+IVA).

En el segon dels municipis el crèdit es 
destinarà a la compra de fons per a la bi-
blioteca, d'instruments musicals, d'equi-
paments informàtics –inclòs un software 
de gestió de programes– i de mobiliari 
municipal.

El préstec s'ha atorgat en el marc de la 
Caixa de Crèdit que impulsa la Diputació 
de Barcelona, que ha concedit un paquet 

de crèdits per valor total de 4.517.704 € a 
trenta ajuntaments de la demarcació, per 
finançar projectes dels municipis.

La Caixa de Crèdit és un instrument de 
cooperació local que té l’objectiu d'ator-
gar crèdits als ajuntaments, entitats mu-
nicipals descentralitzades i mancomuni-
tats de municipis de la demarcació per al 
finançament de noves inversions, el dèfi-
cit de finançament en inversions executa-
des i les operacions incloses en un Pla de 
Sanejament o Econòmic i Financer.

Cada govern local pot demanar fins a 
175.000 € cada any, amb l’excepció dels 
municipis inferiors a 1.000 habitants, que 
podran superar aquest límit i sol·licitar 
l’import necessari per cobrir les seves 
necessitats de finançament. El tipus d’in-
terès és al 0% i amb una amortització mà-
xima de 10 anys.  s.c. / l.o.

Martorelles i Montornès 
reben crèdits de la Diputació

LABORAL LA PROTESTA AFECTA 70 TREBALLADORS DE LA PLANTA PARETANA

INVERSIÓ UNA TRENTENA D'AJUNTAMENTS TAMBÉ OBTENEN FINANÇAMENT
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OPINIÓ

En relació amb la notícia sobre l'acusació contra l'excapellà de Martorelles, Esteve Sanz, per presumptes abusos 
sexuals, volem emetre una disculpa a les tres persones que, en un primer moment, sortien a la imatge que acom-
panyava la notícia a la versió digital de Som. Des de la redacció demanem disculpes pels possibles danys morals 
i contra l'honor que hagi pogut ocasionar la publicació a persones que no tenen res a veure amb els fets narrats.

Dos incendis amb dos finals ben diferents es produïen el dissabte a Catalunya. 
El primer, a Badalona, es saldava amb 3 víctimes mortals i 30 ferits. El segon, a 
la Llagosta, acabava amb una dona morta i dues persones ferides. L'indret i les 
víctimes són les úniques diferències entre dos successos que malauradament 
tenen massa similituds. Dos blocs de 10 plantes en zones amb rendes 
familiars de les més baixes de Catalunya i edificis de poca qualitat 
construïts als anys seixanta amb instal·lacions precàries. I doncs, què va fer 
que el desenllaç fos diferent? La sort. Tal com explicaven els bombers de  
Mollet que van acudir a la Llagosta, si els veïns presos pel pànic no haguessin 
seguit les ordres dels cossos de seguretat de no obrir finestres i portes dels 
seus domicilis, actualment estaríem lamentant un incendi amb molts més 
morts i ferits. La sort o la calma dels veïns determina el nombre de morts.  
La classe social, de vegades, estableix el nom i cognom de les víctimes.

INCENDIS DE CLASSE
Editorial

o us xerraré de bèsties ni d'eti-
quetes deshumanitzadores, per-
què potencialment ens ateny a 
tothom. M'inclino a reflexionar i 

parlar de nosaltres mateixos, fent un esforç 
de no incórrer en allò que acostumem a fer: 
alteritzar allò que pot formar part de nosal-
tres mateixos i que intentem expulsar com 
un agent patogen impropi. El monstre no 
només pot estar entre nosaltres, a vegades 
és latent a la reraguarda del purisme de les 
nostres consciències més cíviques.

Ens hem posat les mans al cap amb 
l'avenç de la ultradreta al món i també a 
l'Estat, però sempre des d'una suposada 
superioritat moral com si la cosa no anés 
amb nosaltres. Per ignorància o imperícia 
hem permès governs neoliberals desregu-
ladors, saquejadors i desballestadors de 
l'Estat del benestar, després s'ha passat la 
patata calenta a governs socialdemòcrates 
incompetents incapaços de superar el pa-
radigma neoliberal... I ara, la resposta del 
divorci entre drets formals i drets efectius 
és la salvació de les essències amb una re-
tallada de drets en base a etiquetes i exclu-

N
MONSTRES

Politòleg
ORIOL ESCURACave Canem

sions, desarticulant els discursos polítics 
previs que han permès el malestar actual 
i proposant una alternativa institucional 
trencadora que anul·la els subjectes per a 
convertir-los en objectes del poder.

No hi ha excusa, ho hem permès i, enmig 
dels laments, ho assumim. Ara, la nostra 
responsabilitat està en fer entendre els 
nens i nenes, a qui hem de garantir un futur 
millor, que hi ha gent desesperada que si ve 
al nostre país, no és per traure'ns la feina, 
que les nenes no han d'estar guapes per als 
nens, que les persones hem de poder dis-
posar del nostre propi cos i estimar a qui 
vulguem, que per sobre de les creences està 
la nostra convivència i el bé comú que po-
dem assolir entre tots i totes... En definiti-
va, despertar unes consciències que poden 
salvar-nos dels nostres monstres, d'aquells 
que produïm amb el son de la nostra raó.

Recordeu: mentre ens fixem si el rei Bal-
tasar va pintat o no de negre, ben a prop 
tenim la ignomínia dels CIE, presons fora 
de control judicial on amunteguem els im-
migrants que arriben vius a casa nostra. Sí, 
al marge de la nostra consciència i al caire 
de l'abisme d'on sorgeixen els monstres.

Bústia
Pedres a la teulada
Una cosa és fer autocrítica, que d’això els ca-
talans en fem un gra massa sobretot si ens 
comparem amb altres que resulta que ho 
fan tot bé. Altra cosa és rentar la roba bruta 
a casa, cosa que els catalans tampoc sabem 
fer gaire bé i airegem les nostres mancances 
per satisfacció dels nostres adversaris.

Però el que no cal és llençar pedres sobre 
la pròpia teulada, la qual cosa ja entra en 
el camp de la irracionalitat. Ja ens llencen 
prous insults, mentides, amenaces i unes 
quantes garrotades per a sobre caure en 
el parany d’acceptar-ho tot com víctimes 
propiciatòries i fer-los el joc.

Ja sabem que el Govern de la Generali-
tat –com qualsevol govern– no ho fa tot bé, 
que els mitjans de comunicació catalans no 
són perfectes, però d'això a aprofitar qual-
sevol errada per desprestigiar el conjunt 
de la seva actuació hi ha un llarg camí. Cal 
ser curós en aquest sentit en uns moments 
en què l’Estat espanyol està esperant qual-
sevol excusa per intervenir o suprimir les 
nostres institucions.

No es pot estar reclamant ara i pública-
ment, com fa el govern municipal de Mo-
llet, només el deute de la Generalitat com 
si fos l’únic i el més important. Per què no 
ho feia durant els mesos en què estava in-
tervinguda pel 155? I quan resulta que al-
tres institucions li deuen tant o més o que 
el 69% del seu deute prové d’impagament 
d’impostos i taxes, o sigui mala gestió.

Sembla que alguns catalans, amb més 
bona o mala intenció, s’afegeixen a aquests 

col·lectius que practiquen el “contra la Ge-
neralitat, TV3 o els Mossos tot s’hi val”.

Si TV3 no inclou a tots els vaguistes de 
fam que hi ha hagut a la història i fa una 
selecció no és motiu per posar en dubte la 
seva pluralitat, reconeguda per organis-
mes independents i que precisament no 
practiquen altres cadenes. Els catalans, 
que no som un poble ric si no un poble tre-
ballador, som molt més solidaris que altres 
i de la llastimosa situació del poble sahrauí 
cal demanar explicacions al Gobierno de 
España que va abandonar la colònia sense 
defensar els seus habitants autòctons, fet 
que va propiciar la seva invasió pels estats 
veïns, potser aquí si que hauríem de fer 
memòria.

Ara sembla que també es critiquen els 
nous jutjats de Mollet abans que comencin 
les obres, és clar com depenen del Depar-
tament de Justícia de la Generalitat és nor-
mal fer-ho, he vist casos de reclamació a la 
Generalitat pel mal estat de carreteres de 
titularitat estatal, curiós.

Si cal defensar causes de pobles que 
passen per situacions difícils o la casa poc 
endreçada, pensem com els suecs, que un 
cop el seu estat els cobria totes les seves 
necessitats des del seu naixement a la seva 
mort es van inventar les ONG per ajudar 
als altres. A Catalunya no es que tinguem 
la casa poc endreçada, és que no tenim ni 
casa, o sigui estat, per tant si ara ens llen-
cem pedres ens cauen sobre nostre propi 
cap, no siguem ingenus.

 ramon masvidal / mollet del vallès

LA VINYETA de Manel Fontdevila

Nota de Redacció
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Joan
Esculies 
i Serrat

Biògraf d’Ernest Lluch

–Per què una biografia d’Ernest 
Lluch?
–Em semblava un personatge in-
teressant pel moment en què vi-
vim. Era una persona disposada a 
parlar amb qui fos i a canviar de 
parer si veia que l’opinió de l’al-
tre estava més fonamentada. Això 
avui no és habitual. La Fundació 
Lluch em va deixar la documen-
tació que tenen i vaig entrevistar 
una setantena de persones d’ar-
reu d’Espanya. En total he estat un 
any i tres mesos per acabar-la. 
–Què diria algú com Ernest 
Lluch del Baix Vallès, que his-
tòricament s’ha anomenat el 
cinturó roig i que actualment és 
cada vegada més taronja?
–En Lluch va reflexionar molt sobre 
l’imaginari de la gent nouvinguda 
d’altres punts d’Espanya cap a Ca-
talunya i la forma en què s’havia de 
lligar amb l’imaginari catalanista. 
Ell representava dins del PSC un 
perfil molt més proper amb els lí-
ders del cinturó roig que no pas als 
líders del PSC més catalanista de la 
zona alta de Barcelona. A vegades 
se l’havia considerat un espanyo-
lista, però això és fals. En realitat 
intentava lligar els dos mons per-
què precisament no passés el que 
està passant ara. D’alguna manera 
fa uns anys va veure els perills que 
hi podia haver si el catalanisme no 
sabia explicar-se prou bé. 
–Què no s’ha sabut explicar?
–Quin és l’interès i la gràcia que 
Catalunya tingui una Generalitat i 
un model autònom. Per això hi ha 
gent que vota un partit que limita-
ria les competències. Consideren 

que amb el govern central i amb el 
govern municipal ja n’hi ha prou, 
que no és necessària una estruc-
tura forta entremig. 
–Quin és el paper que tenia el 
PSC en aquesta dualitat? 
–Des de la Transició fa de frontis-
sa entre aquests dos imaginaris. 
A partir de l’aparició del procés 
es troba en un paper molt difícil. 
Quan es polaritzen les situacions 
els que estan enmig són els que 
primer pateixen. En Lluch recla-
mava unes polítiques del cata-
lanisme basades en la gestió de 
l’autonomia, no basades en el sim-
bolisme, com Convergència. Volia 

que tothom, tant catalanistes com 
nouvinguts, veiés la utilitat del po-
der autònom.
–En un moment com l’actual, 
com creus que s’hauria posicio-
nat Ernest Lluch?
–Aquesta és la gran pregunta, però 
jo no et puc respondre perquè no 
puc parlar en nom seu. Les opini-
ons que donaria serien basades 
en el sentit comú, perquè parlava 
des del sentit comú. Entenc que en 
l’actualitat estaria intentant que 
hi hagués ponts perquè cadascú 
cedís per trobar una solució de 
forma conjunta.

–Com a historiador i escriptor, 
com definiries el Baix Vallès?
–Jo he nascut a Manresa, però 
vaig viure uns anys a l’Hospitalet 
de l’Infant, Barcelona, Londres i 
finalment vaig venir aquí –la Flo-
rida, Santa Perpètua– el 2007. Des 
d’aleshores he entès millor la com-
plexitat de Catalunya. Crec que hi 
ha molta gent que per conèixer el 
país se’n va a pujar el Tagamanent 
o a Vic. El país també està aquí. Al 
Baix Vallès, en les eleccions cata-
lanes el vot va a Ciutadans i a les 
generals a Podemos. Se’n parla 
molt poc, i m’agrada viure aquí 
perquè veig aquesta complexitat. 
–El 2000 ETA va assassinar Er-
nest Lluch. Avui dia es fan molts 
paral·lelismes entre aquells 
anys i la situació a Catalunya. 
Creus que es poden comparar? 
–Relació no n’hi ha. El que passa és 
que a la primavera de l’any 2000, 
quan Aznar va guanyar per majo-
ria absoluta, es va buscar l’enemic 
en el nacionalisme basc intentant 
confondre’l amb ETA. Aleshores, 
enfront d’això, es va crear un ima-
ginari espanyol i espanyolista en 
què hi havia un enemic interior. 
Actualment, amb el triumvirat Vox, 
Ciutadans i PP hi ha el que jo ano-
meno una segona aznaritat, amb 
què s’intenta buscar un altre ene-
mic intern, que és Catalunya, per 
reforçar l’imaginari espanyolista. 
–De quin altre personatge fari-
es una biografia? 
–De Josep Tarradellas. Vaig fer la 
tesi sobre els primers 40 anys de 
la seva vida i ara intento continuar 
l'obra.  albert alexandre

“Des que visc al Baix 
Vallès entenc millor 

la complexitat de 
Catalunya” 

ENTREVISTA

AlbeRt AlexAndRe

Presentació a Mollet
L’escriptor, periodista i historiador Joan Esculies presentarà el seu llibre 

guardonat amb el XVII premi Gaziel de Biografies i Memòries, Ernest Lluch. 
Biografia d’un intel·lectual agitador, al Casal Cultural de Mollet el pròxim dilluns 

a les 19 h. L’acte comptarà amb la presència de Montserrat Tura

Vox, Cs i PP representen una
segona 'aznaritat' amb què 
s'intenta buscar un enemic 
intern, que primer va ser el 

País Basc i ara és Catalunya
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Psicoanalogia · Medicina Natural · Flors 
de Bach · Tests · Tècniques d’estudi...

Av. Llibertat, 20, 2n C · MOLLET
Tels. 93 570 43 04 - 618 077 220

contacte@psicopnaturmolins.cat

Guia

MÈDICA i
ESTÈTICA

Virtuality Mollet, el primer saló
de jocs de realitat virtual al Vallès
Virtuality Mollet va obrir el passat octubre el 
primer centre de realitat virtual de la comar-
ca. La idea del promotor, Alejandro Pérez, és 
poder gaudir d'un saló recreatiu dels anys 
90 amb ulleres de realitat virtual. Els usua-
ris podran viatjar pel món, pujar a l'Everest, 
matar zombies o conduir un cotxe de car-
reres, entre d'altres. Les ulleres fan que els 
jugadors sentin que són realment ells matei-
xos els protagonistes. Tot plegat es porta a 

terme en un espai de 9 metres quadrats per 
jugador i amb l'ús de dos comandaments. 
El mínim de temps per jugar són 20 minuts 
(10 €), però Pérez recomana jugar entre 30 
minuts (15 €) i una hora (25 €). Virtuality 
Mollet també compta amb instal·lacions per 
celebrar festes d'aniversari i per organitzar 
reunions d'empresa, per fomentar el treball 
en equip. Obre cada tarda de dimarts a diu-
menge, i els matins del cap de setmana.

VIRTUALITY MOLLET
Carrer de Ramon Casas, 9. Mollet. Tel.  666 90 65 71

www.virtualitymollet.com
L’APARADOR

DE LA SETMANA

El bar The Bishop va estrenar un 
nou local al Centre al desembre
El 24 de desembre, en plenes festes nadalen-
ques, l'equip de The Bishop va celebrar una 
enorme novetat: el nou establiment. Del car-
rer Anselm Clavé, han passat al carrer Pere 
Ramon –darrere del Mercat Vell–. Després 
de dos anys a Les Pruneres, el creixement 
del negoci ha fet que l'equip de The Bishop 
s'hagi plantejat canviar a un local més gran. 
Aitor Galisteo-Rocher, un dels socis del ne-
goci –i encarregat de la decoració i el dis-

seny de l'espai i la carta– assegura que a The 
Bishop els clients se sentiran "molt a gust". 
L'acurada decoració convida a entrar, i les 
delicioses tapes, entrepans, amanides i tor-
rades forcen a tornar. Amb el canvi de seu, 
també s'inclou una altra novetat: el peix, que 
fins ara no n'hi havia a la carta. Galisteo es 
mostra satisfet perquè tot i que "no sabíem 
si conservaríem els clients", assegura que 
han omplert tot el Nadal.

THE BISHOP
Carrer Pere Ramon, s/n. Mollet. Tel. 93 653 65 97 

www.thebishop.nl
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Agustín Pániker
Seminari amb

Dissabte 19 de gener 2019

Agustín Pániker, autor de diversos llibres d’assaig 
i de nombrosos articles, principalment relacionats 
amb l’univers de l’Índia i amb les cultures del món. 
http://agustinpaniker.com
Professor en diversos màsters i postgraus universita-
ris (U. Barcelona, U. Pompeu Fabra, Universitat Pablo 
Olavide). Col·labora regularment amb diferents mit-
jans de comunicació i dóna conferències i cursos so-
bre temes relacionats amb Àsia i l’Índia.
Dirigeix Editorial Kairós, especialitzada en la divul-
gació de les tradicions d’Orient, la filosofia, la psico-
logia i l’assaig.

Dissabte 19  
de gener 2019,
de 10:30 h.  
fins a les 13:30 h.

Preu:  
inscrits a l’escola 15 €  
i externs a l’escola 20 €.
Els que esteu 
en formació “gratuït”

INSCRIPCIONS A :
Escola de Ioga Jaume Grau
Tel. 659 09 71 95
info@yogajaumegrau.com · www.yogajaumegrau.com

TEXTOS SAGRATS DE L’ÍNDIA, REPÀS DE TOTA LA LITERATURA SAGRADA:
• Samhitas (Rig-veda, Atharva-veda…)  • Brahmanas (Shatapatha…)   
• Aranyakas (Tai<riya…)  • Upanishads (Chandogya, Birhadaranyaka…) etc

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

IMMOBILIÀRIA

BUSCO PISO SIN 
AMUEBLAR con 2 o 3 
habitaciones en Mo-
llet. Llamar a 632 17 71 
94 / 698 28 27 67.

COMPRA

PISO DE 96 M2 
REFORMADO CON 
PARQUING EN MO-
LLET. COL·LEGIS 
NOUS. Consta de 
1 habitación, baño 
completo, amplio 
salón, cocina inde-
pendiente. Ventanas 
de aluminio, suelos 
de gres, calefac-
cion, aire acondi-
cionado. Certifi-
cación energética: 
G. Precio: 149.500 
euros. Referencia: 
JV13670. Teléfono: 
93 579 33 33.

PISO DE OCASIÓN 
EN MOLLET. ESTA-
CIÓN DEL NORTE. 
82 m2, 3 habitacio-

nes, baño completo 
y un aseo. Cocina, 
lavadero, comedor 
y balcón. Suelos de 
gres, carpintería 
exterior pvc. CEE: E. 
Precio: 155.000 eu-
ros. Tel. 93 579 33 33.

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

PISO EN MOLLET 
CON PARQUING. 
ZONA CAN BOR-
RELL. 3 hab., baño 
y aseo, cocina office 

reformada, lavade-
ro, salón-comedor 
de 24 m2 con salida 
a balcón. Calefac-
ción. Certificación 
energética: E. Pre-
cio: 249.000 euros. 
Tel. 93 579 33 33.

PISO EN MOLLET. 
EST. FRANÇA. Ac-
tivo bancario. Piso 
reformado con 
ascensor. 3 hab., 
baño, cocina, la-
vadero, comedor 
con salida a balcón. 
Suelo gres. CEE: E. 
Ref. JV13561. PVP: 
133.800 euros. Telé-
fono de contacto: 93 

579 33 33.

SE VENDE PLANTA 
BAJA EN PARETS. 
ZONA EIXAMPLE. 73 
m2. Ideal inversores. 
3 hab., comedor, 
terraza de 17 m2, 
baño, cocina office, 
lavadero. Calefac-
ción y aire acondi-
cionado. Certifica-
ción energética: G. 
Ref. JV13745. Precio: 
135.000 euros. Tel. 
93 579 33 33.

CASA EN MARTO-
RELLES CENTRO. 2 
plantas + garaje. 4 
hab., 2 baños, coci-

na 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, coci-
na, lavadero, salón, 
terraza. Ventanas de 
aluminio, puertas 
de haya, suelo gres. 
Calefacción. CEE: G. 
Ref. JV13738. PVP: 
120.000 euros. Tel. 
93 572 30 73.

FEINA

OFERTA

S’OFEREIX AUTÒ-
NOMA per portar 
c o m p t a b i l i t a t s /
fiscal/impostos, a 
pimes i autònoms. 
Tel. 651 04 00 07.

MOTOR

SE HACEN TRANS-
PORTES CON FUR-
GONETA. Vallès 
Oriental (Mollet, Pa-
rets...) Precio asequi-
ble. Tel. 632 04 50 66.

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. Teléfo-
no de contacto: 630 
06 59 90.

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

VENDO SEAT TO-
LEDO 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 LOUN-
GE 1.2, 70 cavalls. 
56.432 km. Preu: 

8.100 euros. Tel. 93 
593 26 44.

RELAX

DÚPLEX A DOS BOCAS 
Somos dos amigas 
con muchas ganas 
de complacerte, ven 
para estar un rato con 
nosotras. Estamos 
seguras que no olvi-
darás la experiencia 
por mucho tiempo. 
Llámanos, te espe-
ramos con la boca 
abierta. 631 98 15 31.

BRASILEÑA GAR-
GANTA PROFUNDA. 
Soy Camila. Cariño-
sa con 130 de pec-

ho. Me encantan los 
besos con lengua. 
Siempre con ganas 
de hacerte pasar 
un buen rato. Me 
encanta que lamas 
mis pechitos. No lo 
pienses mas y llá-
mame. 688 279 658

CHICA PARTICULAR 
Y FIESTERA. Susi. 
Madurita, 50 años, 
gordita y cariñosa. 
150 de pecho na-
tural, soy guapa, me 
gustan los besos 
con lengua, francés 
natural y hago todo 
tipo de servicios. 
698 233 361.
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ESPORTS
Ismael Molano, quart a SuïssaSessions d'entrenament per la Mitja de Montornès
L'escaquista montornesenc Ismael Molano va 
ser quart a l'Scachfestival Basel en sumar cinc 
dels set punts possibles. Va guanyar quatre 
rondes, en va empatar dues i en va perdre una.  
A finals de gener disputarà un torneig a Gibraltar.

El 24 de març es disputarà la 26a edició de la Mitja de Montornès
i el mateix dia se celebrarà la prova de 6 quilòmetres, que pretén
el compromís de les dones i els homes amb la igualtat de gènere.
Per posar-se en forma, del 15 de gener al 24 de març els dimarts
i dijous es faran entrenaments a les pistes d'atletisme municipals.

PARETS DEL VALLÈS. Després d'ha-
ver arribat al cim de tres 8.000 –
Broad Peak, K2 i Manaslu– durant 
el 2018 i haver tornat totalment 
intacte, l'alpinista paretà Sergi 
Mingote ha trobat l'ensurt només 
començar el 2019 mentre feia es-
calada a la cara oest del Taillón 
(3.147 m), una muntanya situada 
al sud de França. Una pedra que li 
va caure al rostre divendres pas-
sat li ha suposat deu punts al front 
i el trencament del nas i de dos al-
tres ossos de la cara. 

Després de l'accident, Mingote 
va haver de ser ingressat a l'hos-
pital de Tarbes, però ell mateix es 
va encarregar de tranquilitzar els 
seus seguidors amb una publica-
ció al seu perfil de Facebook en la 
qual explicava que només havia 
estat un ensurt i aprofitava per fer 
broma: "bons Reis a tothom! (a 
mi no m'han portat carbó, però 
sí una bona pedra!)". A més, va 
agrair l'ajuda durant el descens 
dels seus companys Jordi i Joan. 

Segueix el pla previst
Ara Mingote ja està recuperant-se 
a casa seva a Parets. "Haig d'anar 
amb molt de compte fins que els 
ossos del sinus i del nas s'hagin 
soldat", ha explicat al diari Som. 
"Però l'accident no em privarà 
d'anar als Andes abans d'afron-
tar el duet Lhotse-Everest", ha 
afegit Mingote, qui viatjarà a Xile 

s.M.

LESIONAT  L'alpinista paretà estava fent escalada a Taillón (França) 

ACCIDENT  EL PARETÀ TÉ TRENCATS EL NAS I DOS OSSOS MÉS DEL ROSTRE, PERÒ JA ÉS A CASA

Sergi Mingote, ferit mentre
feia escalada a França

al voltant del 20 de març, com 
tenia previst, per afrontar el vol-
cà més alt del món, l'Ojos del Sa-
lado (6.893 m), amb la intenció 
d'aclimatar-se per continuar amb 
el repte 3x2x8000 World Record 

Guiness Solidary Project. Si acon-
segueix  fer tres 8.000 abans del 
16 de juliol –quan va fer cim al 
Broad Peak–, haurà superat el rè-
cord històric mundial d'haver-ne 
fet més en un any.   sergi escudero

BÀSQUET  L'EQUIP LOCAL ES VA ENFRONTAR AL RECANVIS B

Derbi solidari entre el Parets i el Mollet
Dijous passat, el sènior masculí del CB Parets i el filial del Recanvis Gaudí 
van disputar un partit amistós a la pista del primer amb el resultat final de 
43 a 65. Però el resultat va ser el menys important, ja que el que compta 
és que es van recollir desenes de joguines que van portar els assistents de 
casa seva. Dissabte, el club paretà les va entregar a Càritas perquè arribin 
a les famílies més necessitades de Parets del Vallès i les puguin gaudir.

Cb Mollet

MOTOCRÒS  VA PREPARAR-HI EL CAMPIONAT D'EUROPA

MARTORELLES. El circuit de moto-
cròs de Martorelles ha demostrat 
amb un nou fet la seva intenció 
de convertir-se en una referència 
en la formació de joves talents 
d'aquesta disciplina. El cap de set-
mana, el belga Liam Everts, pilot 
del KTM i el petit de la llegendària 
família Everts, va entrenar-se amb 
la seva moto de 125cc al traçat 
baixvallesà per preparar el cam-
pionat d'Europa. El Liam és fill 
de l'Stefan, deu cops campió del 

món de motocròs –qui n'acumula 
més en tota la història–, i nét d'en 
Harry, quatre vegades campió del 
món, i qui el va acompanyar al cir-
cuit baixvallesà.

Últims tràmits del projecte 
El circuit està a l'espera del vis-
tiplau de la Generalitat per tirar 
endavant el projecte de l'esco-
la de formació per joves pilots i 
l'adequació del traçat per fer-hi 
competicions internacionals. 

El petit dels Everts s'entrena 
al circuit de Martorelles
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HANDBOL  HO HA ACONSEGUIT AMB LA SELECCIÓ CATALANA

Ariadna Muñoz, campiona estatal
La llagostenca Ariadna Muñoz es va penjar dilluns la medalla d'or en el 
campionat d'Espanya de seleccions autònomiques disputat al pavelló 
Pilar Fernández de Valladolid. En la final, la selecció catalana cadet es va 
imposar per un contundent 38 a 24 a Galícia –en el descans les quatribar-
rades vencien per 18 a 14–, mostrant un gran nivell de joc. Diumenge, en 
les semifinals, el combinat català havia derrotat Andalusia per 32 a 26. Als 
quarts de final, Catalunya va guanyar la Comunitat Valenciana per 26 a 21.

fedeRACIó

Tercera Catalana  DISSABTE POT SER CAMPIÓ D'HIVERN

MONTMELÓ / MONTORNÈS. La 
Unió Esportiva Montmeló, amb 
38 punts en 16 jornades, afron-
ta l'última jornada de la primera 
volta amb la necessitat de sumar 
un punt per proclamar-se campió 
d'hivern. Però no ho tindrà fàcil. 
Estrenarà el 2019 dissabte (20 h) 
al camp del cinquè classificat amb 
30 punts, el Santa Maria de Mont-
cada, el qual fa quatre jornades 
que no perd –tres triomfs i un em-
pat–.  Els baixvallesans en porten 
una més sense fer-ho i acumulen 
quatre victòries consecutives. Per 
ser campions d'hivern, malgrat 
que l'objectiu principal és acabar 

primers a final de temporada per 
assolir l'ascens a Segona Catalana, 
al Montmeló també li serviria que 
la Unificació Santa Perpètua, situ-
ada a tres punts, no guanyés el seu 
partit davant el Centelles.

El Montornés Norte vol escalar
La situació del Montornés Norte 
és bastant diferent. És 14è amb 15 
punts i només ha guanyat dos dels 
últims vuit partits. Però, Jesús Hi-
dalgo, un dels seus davanters, és 
el pichichi de la lliga amb 19 gols. 
Ell és l'arma principal per vèncer 
dissabte (17 h) a casa al Santa 
Eulàlia de Ronçana, penúltim. 

El Montmeló UE comença
l'any com a líder de la lliga

FUTBOL  |  Segona Catalana  MALGRAT LES ENSOPEGADES, EL CF PARETS VA TERCER A LA TAULA

PARETS. El CF Parets està demos-
trant tenir ànima de gat aquesta 
temporada en el grup 2 de Segona 
Catalana perquè, malgrat les en-
sopegades, és tercer a només tres 

La promoció d'ascens 
només està a tres punts

punts de la promoció d'ascens i a 
sis de l'ascens directe. A falta d'una 
jornada pel final de la primera 
volta, encara hi ha vida. Però un 
equip que aspira a ascendir a Pri-
mera Catalana no es pot permetre 
haver sumat només 8 dels últims 
21 punts possibles. Ni tampoc no 
acumular dos triomfs consecutius 
des de la jornada 4. Aleshores, el 
Parets va sumar 12 punts de 12 
possibles en l'inici de lliga. 

Diumenge (12 h) tindrà l'opor-
tunitat de tornar a aconseguir-ho 
en la visita al  feu de la Gramanet, 
el segon a la taula, que porta tres 
victòries consecutives. L'equip de 
David Parralo comença el 2019 
amb un partit clau per ficar-se 

de ple en la lluita per l'ascens o 
per distanciar-se perillosament 
d'aquest amb tota la segona vol-
ta encara per disputar. En l'últim 
partit del 2019, el Parets es va im-
posar per un còmode 3 a 0 al Can 
Parellada, 14è, al Municipal Josep 
Seguer. Però la jornada anterior 
havia perdut per la mínima al 
camp del líder, el Berga. Una altra 
derrota davant un dels rivals di-
rectes seria un cop dur per al Pa-
rets, que té un munt d'equips per-
seguidors trepitjant-li els talons.

Calendari assequible
L'exigència del calendari dismi-
nuirà després del partit davant 
la Gramanet. Els pròxims rivals 
seran el Juan XXIII –penúltim– a 
domicili, el Matadepera –15è– a 
casa i el Roda de Ter –últim– a 
domicili. Bon moment, per tant, 
per sumar punts abans que es 
torni a complicar. 

La Concòrdia rep el cuer després 
de sumar la seva segona derrota

LA LLAGOSTA. El 2018 no va acabar 
bé per La Concòrdia. Va tenir a les 
seves mans la possibilitat de fi-
nalitzar-lo com a líder del grup 2 
de Segona Divisió Nacional, però 
va perdre per 3 a 1 a la pista de 
l'Hispànic de Torrent i ho va fer 
com a segona. De totes formes, el 
líder, el Xaloc d'Alacant, només 
està a un punt. Dissabte (17.30 
h), les llagostenques tindran l'op-
ció de fer pujar la serotonina da-
vant l'últim, l'Avenida Alagón, el 
qual només ha guanyat un partit 
i suma cinc derrotes seguides. 

MARC bARRIo

FUTBOL SALA |  Segona Divisió Nacional   L'AVENIDA ALAGÓN NOMÉS HA GUANYAT UN PARTIT

SEGONES  Les llagostenques estan endinsades en la lluita per l'ascens

GRAMANET - CF PARETS
Diumenge, 13  12 h  Besós-Trajana

LA CONCÒRDIA - AVENIDA ALAGÓN
Dissabte, 12  17.30 h  CEM El Turó
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CULTURA
S'inaugura l'exposició de fotos de Sant Vicenç
Aquest divendres (19 h) s'inaugura a La Marineta l'exposició del 24è 
Premi de Fotografia de Sant Vicenç. En el mateix acte, a més, es farà el 
lliurament de premis del concurs. Dilluns va ser la data límit de
presentació d'imatges, i totes les obres presentades formaran part 
d'aquesta mostra que es podrà visitar fins al 31 de gener.

MOLLET. L'escola de dansa i teatre 
molletana La Tramolla va presen-
tar dilluns la seva nova seu, en 
l'edifici de l'antiga escola Miguel 
de Cervantes. El creixement de 
La Tramolla, com va explicar el 
director de l'escola, Ferran Jimé-
nez, és un dels motius que els ha 
portat a cercar un nou espai on 
ubicar l'escola. "L'anterior se'ns 
quedava petit", va assegurar. El 
nou edifici havia estat una gran-
ja i posteriorment va ser l'escola 
Miguel de Cervantes. Ara ja feia 
tres dècades que estava tancada, 

i La Tramolla ha "recuperat i re-
habilitat aquest edifici històric, 
fent que torni a ser un equipa-
ment educatiu cultural per a 
tota la ciutat, en la confluència 
dels barris de Plana Lledó, Can 
Borrell i Santa Rosa". El director 
ha agraït l'actitud dels propietaris 
(Pilar i Carles), que "han posat 
per davant la voluntat de tirar 
endavant aquest projecte, a al-
tres qüestions econòmiques".

A més, també es va fer pública la 
creació de l'Associació Cultural La 
Tramolla sense ànim de lucre, que 

s'encarregarà de la gestió de l'Es-
pai d'Art i Creació La Tramolla; la 
producció i programació d'esdeve-
niments artístics i culturals; la re-
alització d'activitats de promoció, 
formació i investigació sobre les 
arts escèniques; l'assessorament i 
ajuda als joves grups, companyies 
i creadors locals; la participació i 
col·laboració amb entitats que tin-
guin vinculació amb els interessos 
propis; i l'obtenció de subvenció 
per aconseguir els objectius pre-
vis. Aquest mes de gener s'han 
obert les inscripcions de socis a 

l'associació amb una quota anual 
de 15 euros.

Per últim, en l'acte d'inauguració 
del nou centre de La Tramolla, tam-
bé es va presentar una darrera no-
vetat: la formació circense serà la 
quarta àrea de l'escola, afegint-se a 
les de dansa clàssica i contemporà-
nia, dansa urbana i teatre.

Celebració de les novetats
Per celebrar aquestes tres nove-
tats, La Tramolla organitzarà dis-
sabte una festa inaugural que ar-
rencarà a les 17 h amb Artristras, 
una històrica companyia de teatre 
de carrer de la Garriga que tornarà 
a actuar a Mollet després de gaire-
bé 20 anys d'absència. L'actuació 
arrencarà al parc dels Colors i di-
rigirà els assistents fins a l'escola 
(carrer Santa Bàrbara, 5). Allà, 
dins i fora de l'edifici, actuaran les 
companyies de l'escola: Mad Goats 
–dansa urbana–, La petita com-
panyia –dansa clàssica i contem-
porània– i El sendero de Warren 
–teatre–. A més, també es podrà 
gaudir dels espectacles itinerants 
de la Santa Teca (Colla Morada) i 
del Doctor Bombolles, dels titelles 
de La Boia Teatre, la màgia del mo-
lletà Pau Segalés i uns contes expli-
cats per la conta-contes Eva Font. A 
més, la Colla de Torrats també por-
taran la banda del Moll Fer i s'en-
carregaran de la barra.  s.carrillo

s.C.

INAUGURACIÓ  Ferran Jiménez va presentar les novetats, acompanyat de les professores de La Tramolla

ARTS ESCÈNIQUES  EL CENTRE TAMBÉ ENGEGA UNA NOVA ASSOCIACIÓ CULTURAL I UNA NOVA ÀREA DE FORMACIÓ EN CIRC

La Tramolla presenta el seu nou 
local a l'antiga escola Cervantes

El CRA'P
protagonitza el 
primer festival 
artístic POLS 2019
MOLLET. Pràctiques de Creació i 
Recerca Artística (CRA'P) parti-
ciparà des d'aquest dijous fins 
diumenge en la primera edició 
del POLS 2019 [arts en viu a esce-
na], que organitza Habitual Video 
Team a Barcelona. Hi actuaran Di-
ana Gadish, Estitxu Arroyo, Toni 
Cots i Esther Freixa, i Núria Guiu, 
membres del centre molletà.

Concretament, l'agenda preveia 
que Diana Gadish presentés dijous 
Atlantis2019, un esbós d’un paisat-
ge on es fa referència al mite d’una 
civilització desapareguda a causa 
d’una catàstrofe. Aquest diven-
dres, és el torn d'Estitxu Arroyo, 
amb Cuerpo-Documento/Serie 1, 
un projecte d’investigació escènica 
concebut a manera d’arxiu perfor-
matiu multidisciplinari. Toni Cots 
i Esther Freixa obriran dissabte al 
públic 30 ANYS, un acte poètic de 
resistència, a partir de l’escriptura 
de l’Ingeborg Bachmann. I Núria 
Guiu tancarà el programa diumen-
ge amb la peça Likes, que parteix 
de l’anàlisi de dos fenòmens po-
pulars de Youtube: el cover dance 
i els tutorials i vídeos sobre les di-
ferents tècniques de ioga. Totes les 
mostres seran a les 20 h a l'Antic 
Teatre de Barcelona.

POLS és una proposta que vol im-
pulsar la creació escènica i perfor-
mativa contemporània i promoure 
els creadors de les arts en viu, amb 
propostes artístiques plurals. 

ART

MAIte díez González

Concert a la Parròquia de Mollet
La Parròquia de Sant Vicenç de Mollet acollirà 
dissabte (18 h) un concert de Nadal a càrrec de 
la Societat Coral La Fló, de Santa Maria de
Martorelles i dirigits per Carles Pujol, i el Cor 
Ampacanta, de Mollet i dirigits per Daniel Gálvez.
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CIRC  ELS GERMANS ROSSI REPRESENTARAN L'ESPECTACLE 'SOMNIS' AL PARC DE CA L'ESTRADA

Il Circo Italiano aterra aquest 
cap de setmana a Mollet

MOLLET. Il Circo Italiano s'instal-
larà aquest cap de setmana al parc 
de ca l'Estrada de Mollet per re-
presentar l'espectacle Somnis. Un 
xou amb què es podrà gaudir de 
"dues hores per somiar i som-
riure en família", com asseguren 
des del Circ Germans Rossi, SL, els 
creadors i productors.

Seran cinc sessions que es re-
presentaran entre divendres (19 
h), dissabte (17 h i 19.30 h) i diu-
menge (12 h i 17 h) i les entrades 
tenen un preu a partir de 10 euros.

Com és habitual en el circ, "la 
fusió de cultures enriqueix en-
cara més el resultat de cada 
número". Així que dos ballarins 
sobre patins, un malabarista ex-
cepcional, vuit acròbates, una 
equilibrista en roda alemanya, 
dues ballarines de Guinea Conakry 
i una vintena d’artistes procedents 
principalment de la coneguda saga 
circense dels Rossi interpretaran 

una gran varietat de disciplines 
de circ i crearan el radiant vestit 
de colors que llueix en l'actual es-
pectacle de la companyia. També 
hi serà l'increïble home bala. Tot 
això, coreografiat per l’artista in-
ternacional Anna Infant i George 
Momboye, que ve de París exclu-
sivament per impregnar a la pista 
d'Il Circo Italiano el seu savi i gla-
murós moviment ètnic.

Amb l'objectiu de posicionar Il 
Circo Italiano "en un circ de qua-
litat amb prestigi en tota Euro-
pa", es presentarà una explosió de 
colorit que començarà i es desen-
voluparà al món d’il·lusió d’una 
jova nena somiadora. Sota la lluna 
i els estels s’exhibiran brillants 
tècniques de circ al ritme d'una 
banda sonora pròpia.

Somnis és un espectacle essen-
cialment familiar, artísticament 
ambiciós, que proposa a tots els 
espectadors "acostament i res-

pecte cap als somnis i les il·lusi-
ons dels més petits, deixant-los 
veure que amb passió i perse-
verança es compleixen", com 
apunten des de la companyia. Tot 
plegat, és guiat pels pallassos Pau-
te i Capitano.

En marxa des del 1958
Els actuals germans Rossi són la 
sisena generació circense de la di-
nastia de la família. Però va ser el 
1958 quan Claudio Rossi es va de-
cidir per fundar la companyia ac-
tual, Il Circo Italiano, amb la qual 
va voltar arreu d'Europa i Àfrica.

El 1980 va ser l'arribada d'Il 
Circo Italiano a l'Estat espanyol, 
on des d'aleshores han participat 
cada any en les tradicionals fes-
tes dels diferents pobles i ciutats 
d'arreu de la península. També ho 
han fet en altres ocasions puntu-
als, com és el cas d'aquest cap de 
setmana a Mollet. 

Il CIRCo ItAlIAno

EN ACCIÓ  L'equilibrista en roda alemanya és una de la multitud d'artistes que formen l'espectacle

MOLLET. Stronghold, de la com-
panyia G3 Teatre, serà diumenge 
(18 h) la primera representació 
teatral de l'any a la Sala Fiveller. 
Aquesta adaptació lliure del clàs-
sic d'Euripides Les Troianes fa un 
apropament a la vida de la família 
Stronghold i a la seva plantació de 
cotó al sud dels Estats Units. Les 
dones d’Stronghold Manor porten 
tota la seva vida vivint en captivi-
tat sota la mà de ferro del cap de 
família, recentment desaparegut 
en una terrible nit de tempesta 
que s’ha emportat per davant la 
vida de la majoria dels que vivi-
en en les seves terres. El retorn 
del fill pròdig per a la lectura del 
testament patern pot finalment 
alliberar-les del captiveri o con-
demnar-les novament. 

MOLLET. El teatre Can Gomà acolli-
rà diumenge (18 h) l'obra de tea-
tre infantil La gallina dels ous d'or, 
de la companyia Zum Zum Teatre. 
Es tracta d'una obra que porta La 
Xarxa a la ciutat i que explica la 
història de dos pobres grangers 
que tenien el costum d'acollir to-
tes les aus que arribaven extravi-
ades a la granja. Un dia va canviar 
la seva sort quan va arribar una 
gallina de plomes molt blanques 
ponia un ou d'or cada dia. La ri-
quesa va donar pas a l'avarícia, i la 
felicitat es va convertir en desgrà-
cia. Tot plegat, va destruir la vida 
dels dos grangers. 

'Stronghold' arriba 
a la Fiveller, una 
adaptació lliure
de 'Les Troianes'

TEATRE

MOLLET. La llibreria L'Illa de Mo-
llet organitzarà dijous (20 h) la 
presentació del llibre Kokoro: El 
corazón de las palabras, amb la 
participació de l'autora, la molle-
tana Sandra de la Cruz. Es tracta 
d'un llibre amb il·lustracions de 
la pròpia autora, combinades amb 
textos seus i d'altres autors. De 
la Cruz recull en aquest llibre les 
experiències i emocions viscudes 
en el seu viatge al Japó, mitjançant 
poemes, pintures i 27 conceptes 
nipons que no tenen traducció al 
català, com són Sakurafubuki –la 
pluja de pètals de flor del cirerer–, 
Iki –una sensualitat elegant i so-
bria– o, el títol del llibre, Kokoro 
–la unió entre la ment, l'esperit i 
el cor. L'obra ha estat editada per 
Bridge Books. 

La molletana 
Sandra de la Cruz 
presenta 'Kokoro'
a la llibreria L'Illa

LITERATURA

'La gallina dels 
ous d'or' tracta els 
perills de l'avarícia

MONTORNÈS. Aquest divendres a 
la tarda, la biblioteca de Montor-
nès organitza dos clubs de lectura 
infantils. A les 17.30 h és l'adreçat 
a infants de 3r i 4t de primària, en 
el qual es comentarà el llibre Els 
contes de la fantasia, de Gianni Ro-
dari. I a les 18.30 h serà el torn de 
la sessió adreçada als nens i nenes 
de 5è i 6è de primària. En aquest 
cas, els alumnes de cicle superi-
or comentaran el llibre Ocarina 
Blava de Mario Satz. Totes dues 
activitats van dirigides per Yolan-
da Martínez. Per participar-hi, cal 
adreçar-se a la biblioteca i inscriu-
re’s gratuïtament. 

Divendres de
literatura infantil
a Montornès

MONTORNÈS. El grup de teatre 
montornesenc La Faràndula por-
tarà aquest dissabte (17.30 h) dos 
sainets humorístics de José Cede-
na a l'Espai Cultural Montbarri. El 
primer és Los picores de Malpica. 
A Malpica “todo el mundo se 
rasca cuando le pica”; l'incon-
venient és que a ningú li acaba de 
picar bé. El segon és La doctora 

Curavicios, una adaptació lliure 
de l'obra Don Sabino Curavicios. 
En aquesta obra, la doctora Sabi-
na estrena una nova especialitat, 
però haurà de tenir molta cura 
per no caure en la temptació.

Aquests dos sainets –adreçats a 
majors de 16 anys i amb entrada 
gratuïta– obren la nova progra-
mació de Montbarri aixeca el teló. 

En el primer trimestre de l'any 
es podrà gaudir de nou especta-
cles més. Hi haurà els concerts de 
Bufa & Sons i Jordi Zacarés, i les 
obres de teatre Desperta bruixeta, 
Cinemúsica, Els miserables (mu-
sical), Les meravelloses aventures 
de la Sra. Jazz i el Sr. Blues, La noia 
de la làmpada, Mare, pilar de la fa-
mília i Impro Horror Show. 

La Faràndula arrenca una
nova programació a Montbarri

TEATRE  DISSABTE A PARTIR DE LES 17.30 H ES PODRÀ GAUDIR DE LA REPRESENTACIÓ DE LA COMPANYIA MONTORNESENCA DE DOS SAINETS DE JOSÉ CEDENA
lA fARándulA

LA COMPANYIA  Imatge de les actrius i l'actor que actuaran dissabte
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dissabte 1

diumenge 2

divendres 30

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

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

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

DIJOUS, 3 13ºC -1ºC   8ºC              -  10 km/h NE

DIVENDRES, 4 12ºC -1ºC   7ºC              -  11 km/h SE

DISSABTE, 5 13ºC 0ºC   8ºC              -  21 km/h SW

DIUMENGE, 6 18ºC 0ºC  11ºC              -  21 km/h SW

DILLUNS, 7 14ºC 2ºC   9ºC              -                  23 km/h SW 

DIMARTS, 8 13ºC 2ºC   8ºC              -  21 km/h SW

DIMECRES, 9 15ºC 1ºC  11ºC              -  18 km/h NNW

Continuarà l’entrada 
d’aire molt fred del cen-
tre d’Europa, amb tem-
peratures molt baixes, 
tant les màximes com les 
mínimes i cel serè.

Torna a entrar l’anticicló, 
i lentament les tempe-
ratures màximes aniran 
pujant. Les mínimes con-
tinuaran molt baixes.

Seguirà el flux del nord, 
amb cel serè i molt fred 
a primera hora. Després, 
núvols alts i recuperació 
lenta de la temperatura.

ELS REIS MAGS VAN 
REBRE LA CLAU DEL 
POBLE AL SORRALET

Després de recórrer els carrers de Montornès, des del Centre Infantil La Peixera fins 
al Sorralet, els Reis d'Orient van rebre a la carpa polivalent la clau per poder entrar 
a les cases del municipi i deixar els regals. Els tres visitants més esperats de l'any, 
Melcior, Gaspar i Baltasar, van anar acompanyats per les AMPA de les escoles Sant 
Sadurní, Palau d'Ametlla, Can Parera, Marinada i Mogent, i per la Llar d'Infants Pú-
blica El Lledoner, la colla Ball de Diables i Drac de Montornès i la colla de Gegants.

AjuntAMent de MontoRnès

TRADICIÓ  A MÉS DE LES CARROSSES REIALS, TAMBÉ N'HI VA HAVER D'ENTITATS LOCALS

El molletà Jordi Zacarés 
presenta el seu segon
disc al Celler de Carrencà
MARTORELLES / MOLLET. El can-
tautor molletà Jordi Zacarés pre-
senta aquest divendres (20 h) al 
Celler de Carrencà de Martorelles 
el segon disc del seu projecte en 
solitari Cançons des del Mòbil.

I si parlen de mi és un àlbum 
que s'ha fet realitat gràcies a una 
campanya de micromecenatge 
a Verkami i que inclou cançons 
d'autor amb tocs de rock, pop i 
de música alternativa. A diferèn-
cia del primer disc, en el qual van 
participar molts músics i va ser 

molt coral, aquest l'ha enregistrat 
Zacarés a l'estudi de gravació de 
Lluís Costa, només amb la par-
ticipació del mateix Costa i de la 
coral Background Noise de l’esco-
la de Música de Parets. 

El molletà espera trobar-se 
gent al concert amb ganes "de 
compartir emocions i bona mú-
sica". El públic de Carrencà "tro-
barà cançons molt íntimes" en 
aquest disc, que "és més perso-
nal que el primer". En el concert, 
Zacarés s'acompanyarà d'una 

banda formada per Jose Robisco 
(baix), Mauro Cavallaro (bateria), 
Santi Araujo (guitarra solista). La 
seva pròxima actuació serà a la 3a 
Gala Solidària de l'entitat Igualem 
(3 de febrer) a Can Gomà. i s.c.

j.z.

MÚSICA  AQUEST DIVENDRES ES PODRAN SENTIR LES CANÇONS DE L'ÀLBUM 'I SI PARLEN DE MI'

JORDI ZACARÉS

PARETS. L'editorial paretana iEdu-
Arts ha presentat una versió del 
seu cançoner en francès, sota el 
nom de Partitions de l’arc-en-ci-
el. Aquesta nova obra recull una 
vintena de cançons populars tra-
dicionals en llengua francesa, que 
també es poden descarregar gra-
tuïtament, cantades o instrumen-
tals. L'assessorament i supervisió 
musical ha anat a càrrec de Núria 
Jaouen, i la il·lustradora ha estat 
la martorellenca Elena Nieto.

El president de l'editorial, 
Joan Capafons, afirma que volien 
"oferir una nova versió on la 
il·lustració adquirís una im-
portància molt més àmplia i 
aportés una experiència visual 

estètica molt més impactant". I 
diu que "s’han sobrepassat les 
expectatives". Amb la gran ac-
ceptació dels cançoners, Capafons 
també assegura que l'editorial 
"continuarà publicant materi-
als que fomentin l’aprenentat-
ge de les arts en els infants".

Després d’un exitós 2018, en 
què l’editorial de Parets ha assolit 
la fita de comercialitzar els seus 
cançoners amb les multinacionals 
més grans de l’educació musical de 
països com Alemanya –amb Tho-
mann– i Estats Units –JWPepper 
& sons i West Music Company, 
entre d’altres–, iEduArts amplia el 
seu àmbit de comercialització amb 
aquest nou cançoner. 

EDUCACIÓ  EL NOU CANÇONER INCLOU UNA VINTENA DE TEMES

L’editorial paretana
iEduArts publica en francès
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RESERVA TAULA

LA LLAGOSTA
LA TROBADA
Tapes i entrepans
Av. Onze de Setembre, 31
93 156 75 16
VOSTRA VITE
Restaurant pizzería
Estació, 7
93 560 24 82

MARTORELLES
CAN RAIGUER
Cuina tradicional 
Fenosa, nau 21
93 579 49 66
EL JOGLAR
Rostisseria - Braseria
Joan XXIII, 2
93 570 74 96

MOLLET
ANALÒGIC
Vins, tapes i entrepans
Anselm Clavé, 11
93 544 50 81
BEUMALA
Cuina casolana

Roger de Llúria, 7 
93 593 08 21
CAL MARFÀ
Cuina casolana 
i tradicional
Prat de la Riba, 13
93 593 00 04 
CASA GERARDO
Cuina de mercat
Del Sol, 75
93 544 07 88
CERVECERIA RÍVOLI
Tapes casolanes 
i menú diari
c. Agricultura, 9
93 570 57 57
CHINA TOWN 
Cuina xinesa
Av. Burgos, 61
93 570 66 46 
93 511 34 83
EL BODEGÓ
Tapes i cerveses
Berenguer III, 6
655 759 785
EL GARBÍ
Entrepans i tapes

Guia de restaurants
Pompeu Fabra, 20
93 593 49 28
EVA
Cuina tradicional
Avda. Gaudí, 62
93 593 21 16
KENFIR
Braseria 
Joaquim Mir, 57
93 570 85 93
LA LLAR D’EN TARIEL
Braseria - Cafeteria
Pompeu Fabra, 42
93 570 05 46
LA MARIETA
Cuina Mediterrània
Plaça de l’Esglèsia, 9
93 593 31 83
LES PRUNERES
Cuina casolana 
i tradicional
La Pau, 48
93 593 38 69
PITAPES
Vermuts i tapes d'autor
Jacint Verdaguer, 6
93 593 72 22

MONTORNÈS
AMBIGÚ
Especialitats ibèriques

C. Major, 64
93 572 38 97
BELLA LUNA 
Pizzeria
Onze de Setembre, 3
93 750 31 16
GLOBAL LA LIRA
Multiespai Gastronòmic
C. Sant Isidre, 15
93 572 12 73

PARETS
MOLÍ DE VENT 
Cuina casolana 
Garbí, 17
93 562 16 34
LLEVANT PARK
Entrepans especials 
Tenes, 1
93 562 14 28
 
SANT FOST
CASTANYERS
Cuina catalana
Camí Castanyers, s/n (La 
Conreria)
93 593 00 42
EL XARAGALL
Cafeteria - Catering
Plaça de la Vila, 2
644 44 36 08

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

Cocina variada
distinta cada día

Productos de
PROXIMIDAD

SLOW COOKMENÚ DIARIO

MENÚ
EJECUTIVO

CARTA
Fin de semana

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

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

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

Especialitats
Ibèriques

Gaudeix
de les nostres
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