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EN PORTADA

MOLLET / BAIX VALLÈS. La Fundació 
Sanitària Mollet ha fet una inversió 
de mig milió d’euros en equips i 
programari per a la informatització 
transversal de la història clínica, 
un projecte que permetrà que tots 
els treballadors dels centres que 
aplega la fundació (hospital, centre 
sociosanitari, residències de gent 
gran de la Pedra Serrada i Santa 
Rosa i la residència de discapaci-
tats de la Vinyota) puguin treballar 
sobre un únic historial comú del 
pacient. 

Fins ara, cada departament dis-
posava d’una història clínica del 
malalt i amb el nou sistema tots 
ells treballaran en una única his-
tòria clínica informatitzada que 
podrà ser consultada i actualit-
zada per cadascun dels profes-
sionals (metges, infermeria...). 
“El sistema garanteix la segu-
retat de les dades i un accés 
més ràpid a la informació del 
pacient”, assegura el doctor Jau-

Tots els professionals sanitaris podran treballar amb un historial comú del pacient

L’Hospital inverteix mig milió d’euros 
per compartir les històries clíniques

“L’Hospital de Mollet està molt ben valorat pels estu-
diants de medicina per fer la seva formació”, assegura 
el doctor Duran, director general de la Fundació Sani-
tària de Mollet. Les característiques del centre, amb 
unes instal·lacions modernes i el “caràcter juvenívol” 
dels seus professionals, ha fet, segons Duran, que molts 
alumnes de pregrau i postgrau de diferents àmbits de la 
salut, com medicina i infermeria, vulguin formar-se a la 
ciutat. De fet, el 2015, l’Hospital molletà va rebre 500 
estudiants, un nombre que representa un augment con-
siderable respecte al 2012, quan van ser-ne 189. També 

han augmentat les col·laboracions amb centres docents, 
de 19 a 46, i els convenis. En aquest cas, la institució té 
signats convenis universitaris amb la Universitat Inter-
nacional de Catalunya, la Universitat Politècnica de Ca-
talunya i la Universitat de Barcelona, una “gran palanca 
de formació”, diu Duran. Per donar resposta a aquesta 
creixent demanda de formació i a la “vocació docent” de 
l’ens, s’estan ultimant les obres d’una nova zona a l’Hos-
pital que es dedicarà a aules i recursos de formació. Es 
tracta d’un espai d’uns 800 metres que fins ara s’usaven 
com a magatzem intern del centre. n

Uns 500 estudiants de l’àmbit de la salut 
van formar-se al centre molletà el 2015

me Duran, director general de la 
Fundació Sanitària Mollet. Duran 
considera, a més, que la informa-

tització transversal és un factor 
de millora per a la qualitat assis-
tencial que rep el pacient perquè 

Llistes d’espera

Les cirurgies d’especialitats com les 
del dolor i les intervencions comple-
xes d’esquena són les que acumulen 
una major demora i es troben per 
sobre de l’any. En canvi, segons els 
responsables de l’Hospital, la resta 
de cirurgies es desenvolupen dins 
del marge de temps que indica Cat-
Salut, que seria un any, i fins i tot 
les intervencions de cataractes i de 
pròtesi de genoll i maluc se situarien 
en una espera de sis mesos o menys. 
Pel que fa a les consultes externes, 
la majoria de pacients han d’esperar 
entre 60 i 90 dies per tenir la primera 
visita amb l’especialista. En aquest 
cas, les relacionades amb la clínica 
del dolor, que sovint estan lligades 
amb patologies d’esquena, l’espera 
també pot ser superior.

LES CIRURGIES DE 
L’ESQUENA SUPEREN 
L’ANY D’ESPERA

ÉS L’INCREMENT D’ALTES QUE 
HA REGISTRAT L’HOSPITAL EL 
darrer any després que s’ha-
gi convertit en el centre de re-
ferència per als veïns de Caldes 
de Montbui. Aquesta xifra supo-
sa un augment del 8,5% de les 
altes. L’increment de l’activitat 
assistencial també s’observa en 
el creixement de les consultes, 
que han pujat un 5%. Segons els 
responsables del centre, s’ha mi-
llorat la qualitat assistencial amb 
una disminució de les complica-
cions, una mortalitat per sota de 
l’esperada, una baixada dels rein-
gressos i una millora de la cirur-
gia ambulatòria.

1.000

ACCÉS RÀPID  Els professionals poden accedir a la història clínica des del quiròfan

fsm

“ajuda a evitar errors”, diu. 
De moment l’accés a aquests 

historials mèdics només el tin-
dran els professionals dels cen-
tres que gestiona la fundació, 
però la voluntat és poder am-
pliar-lo a l’atenció primària. Amb 
aquesta acció, per exemple, els 
ambulatoris podrien programar 
visites a les agendes dels espe-
cialistes de l’Hospital, un fet que 
agilitzaria els processos. “Volem 
que hi hagi aquest lligam en 
un futur i aquest nou sistema 
informàtic ens ho permetria”, 
assegura Duran.

Els responsables del centre 
preveuen que aquesta informa-
tització transversal de la història 
clínica pugui començar a funcio-
nar pels volts de l’estiu. n  l.ortiz
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L’ESPECTACLE ‘CANVI DE MARXA’ CONSCIENCIA
ELS JOVES DELS PERILLS DE LA CARRETERA

EDUCACIÓ VIÀRIA

El Teatre Municipal Can Gomà va acollir dimecres i dijous una nova edició de l’espectacle 
Canvi de marxa, una representació adreçada a joves d’entre 14 i 18 anys amb l’objectiu
de conscienciar-los sobre les causes i les conseqüències dels accidents de trànsit, així
com educar els joves en l’adquisició de bones conductes per tal de prevenir la sinistralitat.

PARETS. El grup socialista al Par-
lament, de la mà del diputat gra-
nollerí Jordi Terrades, ha registrat 
una proposta de resolució pel des-
doblament de l’autovia C-17 entre 
Parets i Lliçà d’Amunt per tal que 
sigui estudiada a la comissió de 
Territori. Segons els diputats so-
cialistes, “la carretera C-17 és 
una de les vies estructurants 
de Catalunya, amb un grau de 
congestió elevat, sobretot al 
seu pas pel Vallès Oriental, que 
necessita guanyar en seguretat 
i fluidesa en el trànsit”. A més, 
segons el PSC, “de la millora de 
la via en depèn la competitivi-
tat del teixit industrial i econò-
mic tant del Vallès Oriental com 
d’Osona i el Ripollès”.

La proposta també recorda que 
“els propers mesos entraran en 
funcionament diverses activi-
tats econòmiques que preveuen 
un increment molt important 
de la mobilitat obligada –en re-
ferència a l’obertura de la planta 
de Mango a Lliçà d’Amunt–, que 
agreujaran els nivells de satu-
ració avui ja existents”, així com 
també recorda que el Pla Terri-
torial de la Regió Metropolitana 
de Barcelona proposa com a so-
lució de millora el desdoblament 
d’aquest tram de la carretera. 

Davant d’això, el PSC demana 

MOBILITAT  LES RETENCIONS I ELS COL·LAPSES SÓN CADA VEGADA MÉS FREQÜENTS, COSA QUE AUGMENTA EL RISC D’ACCIDENTS

El PSC demana al Parlament que es
desdobli la C-17 entre Parets i Lliçà

PARETS. El nombre de passatgers 
del bus exprés que uneix Riells 
del Fai, Bigues, Santa Eulàlia de 
Ronçana, Lliçà d’Amunt, Lliçà de 
Vall i Parets amb Barcelona va 
créixer l’any passat un 5% respec-
te al 2014. Durant el 2015, la línia 
va comptabilitzar 843.717 pas-
satgers. L’augment, de fet, és de 
l’11% si es compara amb el 2012, 
l’any anterior a convertir la línia 
de la Vall del Tenes en exprés.

El bus exprés de la Vall del Te-
nes és una de les línies de la xar-
xa de busos d’altes prestacions 
Exprés.cat que des del 2012 des-
plega el Departament de Territori 
i Sostenibilitat i que inclou les lí-
nies d’autobús interurbanes amb 
més demanda al territori. El 2015 
va transportar 10.259.179 pas-
satgers, una dada que gairebé du-
plica la del 2014, quan el nombre 
d’usuaris va ser de 5,4 milions.

Segons fonts del Departament 
de Territori, l’increment s’explica 
tant per l’augment de la demanda 
com per la posada en servei de 
noves línies. Concretament, l’any 
passat van entrar-ne vuit en fun-
cionament, que es van afegir a les 
15 que ja estan en servei des de 
l’any 2012. L’increment mitjà de 
passatgers en aquests 23 corre-
dors de bus exprés l’any 2015 va 
ser del 5,3%. n

Creix un 5% el 
nombre de viatgers 
del bus exprés de 
la Vall del Tenes

TRANSPORTS

x.l.

El tram de Parets absorbeix gairebé 67.000 vehicles diaris
Segons dades del Servei Català de Trànsit, durant el 2015 van circular per la C-17, a l’altura de Parets, gairebé 
67.000 vehicles diaris, una xifra que va augmentar un 2,90% respecte al 2013. L’augment del trànsit en aquest 
punt ha fet pràcticament diàries les retencions entre Lliçà d’Amunt i Parets, sobretot a l’entorn de la confluència 
entre la C-17, la C-33 i l’AP-7 i a les hores punta, al matí en sentit sud i a la tarda en sentit nord. Davant d’això,
cada vegada són més els col·lectius i usuaris que demanen la solució del desdoblament o una variant de la C-17.  

que durant el 2016 el Departa-
ment de Territori i Sostenibilitat 
redacti el projecte executiu del 

desdoblament de la C-17 entre 
Parets i Lliçà d’Amunt i que incor-
pori en els pressupostos del 2017 

la licitació, adjudicació i inici de les 
obres de desdoblament d’aquest 
tram de la carretera. n
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MOLLET / PARETS. A partir de l’1 
de març, els vehicles que circu-
lin pels camins rurals de Gallecs 
s’exposen a ser multats amb una 
sanció de 300 euros. Així, s’apli-
carà definitivament la normativa 
que prohibeix la circulació de ve-
hicles de motor pels camins ru-
rals de l’espai, una norma que ja 
va ser aprovada fa més d’un any 
pels ajuntaments que conformen 
el Consorci del Parc de l’Espai Na-
tural de Gallecs però que fins ara 
no s’ha desplegat del tot. 

D’aquesta manera, els vehicles 

MEDI AMBIENT  APLICACIÓ DE LA NORMATIVA REGULADA PER LA LLEI D’ACCÉS MOTORITZAT AL MEDI NATURAL

Els vehicles que circulin pels camins de 
Gallecs seran multats amb 300 euros 

de motor només podran circular 
per la carretera de Gallecs i l’ac-
cés al nucli i estarà prohibida la 
circulació a tots els camins rurals, 
excepte per a veïns i treballadors. 
“Tot i que ja estava prohibit en-
cara hi ha molts vehicles que hi 
circulen, molts per desconeixe-
ment”, explica Gemma Safont, 
gerent del Consorci. Els trams 
més transitats són, segons Safont, 

PROHIBIT  La restricció per circular s’aplica a tots els camins rurals de l’espai

l.o.

l’accés al nucli de Gallecs des de 
Palau-solità i Plegamans i els ca-
mins de la carena dels Bandolers 
i de Sant Valerià, aquest últim per 
connectar amb la carretera C-155. 

Durant aquests mesos, s’han fet 
tasques de senyalització a la zona 
i ara “ha passat un temps pru-
dencial perquè tothom s’hagi 
conscienciat”, considera Safont. 
Durant aquest febrer es durà a ter-

A partir de l’1 de març les policies locals, Mossos d’Esquadra i Agents Rurals denunciaran els infractors

SÓN LES AUTORITZACIONS QUE 
EL CONSORCI HA DONAT A 
veïns i treballadors de Gallecs 
perquè puguin circular pels ca-
mins. Els vehicles autoritzats dis-
posaran d’un adhesiu identifica-
dor, que té una vigència d’un any. 
Al març del 2017 es revisaran les 
autoritzacions. Els hortolans tam-
bé disposaran d’una autorització 
que els permetrà accedir amb 
vehicle fins a l’aparcament dels 
horts de Gallecs.

240

me una campanya informativa per 
recordar la prohibició i a partir de 
l’1 de març, doncs, les policies lo-
cals dels sis municipis que formen 
part del Consorci (Mollet, Santa 
Perpètua de Mogoda, Palau-solità 
i Plegamans, Parets, Lliçà de Vall 
i Montcada i Reixac), els Mossos 
d’Esquadra i els Agents Rurals po-
dran denunciar els infractors que 
incompleixin la normativa que es 
preveu a la Llei 9/1995, de 27 de 
juliol, d’accés motoritzat al medi 
natural.  

Segons ha informat l’Ajunta-
ment de Mollet, a partir de març, 
la tasca de la Policia Municipal 
de la ciutat serà establir controls 
en diferents franges horàries per 
comprovar el compliment de la 
norma. n  laura ortiz

MOLLET. Els alumnes del Consell 
d’Infants de Mollet (CIM) han ini-
ciat visites a aquells espais que 
han contribuït a fer que la ciutat 
hagi estat nomenada ambaixa-
dora verda europea i ser guardo-
nada amb l’European Green Leaf. 
Fins a 690 alumnes de 5è i 6è de 
primària de les escoles  Sant  Jordi, 
Montseny, Sant Gervasi, Col·legis 
Nous, Federico García Lorca, Nico-
las Longarón, el Bosc, Sant Vicenç, 
Cal Músic, Can Besora, Lestonnac, 
Joan Abelló, Joan Salvat Papasseit, 
el CEE Can Vila, el Centre d’Es-
tudis Mollet i l’AE Anselm Clavé 
faran les visites que formen part 
de l’encàrrec rebut pel CIM de fer 
propostes per ajudar la ciutat a 
ser més respectuosa amb el medi 
ambient.  Els espais on faran els 
seus treballs de camp són, entre 
d’altres, la caldera de biomassa 
de la zona sud; alguna de les set 
instal·lacions  fotovoltaiques que 
hi ha a la ciutat; els parcs, com el 
de Pruneres o, fins i tot, el nou bus 
híbrid recentment presentat. n

Escolars visiten 
espais de Mollet 
respectuosos amb 
el medi ambient

PARETS. L’Associació protecto-
ra d’animals de Parets Peluts ha 
complert un any. L’última de les 
iniciatives dutes a terme ha estat 
la millora de les condicions de vida 
dels gossos d’una masia situada a 
l’espai de la Torre de Malla. Els 
propietaris han acceptat l’ajuda 
de la protectora, que els ha pro-
porcionat casetes per als animals, 
mantes i pinso. A més, els amos 
han instal·lat un tancat per prote-
gir els gossos. n

La protectora Peluts 
de Parets compleix 
un any d’activitat
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La crisi econòmica ha deixat una gran 
quantitat de promocions immobiliàries 
sense acabar, els habitatges de les quals 
no s’han entregat als compradors, o exis-
teixen retards considerables en el seu lliu-
rament. El problema és encara més greu 
quan la promotora (o cooperativa) és in-
solvent, ha entrat en concurs de creditors 
o, fins i tot, s’ha liquidat. Totes aquestes 
circumstàncies provoquen la pràcticament 
impossible recuperació de les quantitats 
lliurades a compte del preu.  
Aquesta ha estat la situació dels compra-
dors, que s’han vist impotents davant tan 
injusta circumstància. No obstant això, 
molt recentment hem tingut ocasió de 
comprovar que s’obre una nova via per als 
afectats: reclamar a l’entitat financera en 
la qual es van ingressar aquestes quanti-
tats, donat que, si bé les promotores i coo-
peratives poden ser insolvents, els bancs 
no; i per això les possibilitats d’èxit es 
multipliquen. La base d’aquesta possibili-
tat està en una nova jurisprudència que 
recolza la següent tesi: els bancs estaven 
obligats a comprovar que les promotores 
i cooperatives havien subscrit una assegu-
rança o aval que garanteixi la devolució 
de les quantitats lliurades. 
Així, si la promotora o cooperativa no 
concerta aquesta assegurança o aval, no 
construeix o no lliura en termini els ha-
bitatges; i no retorna als compradors els 
seus diners, aquests poden exigir la seva 
devolució al banc en el qual es van in-
gressar les quantitats, sempre que aquest 
tingués coneixement de l’operació promo-
tora i de la destinació de les quantitats 
lliurades.  
Per això, recomanem que les persones 
afectades s’assessorin, i s’estudiï el seu 
cas particular, ja que aquesta nova via 
de reclamació pot significar recuperar la 
totalitat de les quantitats lliurades, i que 
avui dia poden donar-se per perdudes en 
molts casos.

José Ignacio Carnero Sobrado
Advocat

jicarnero@cgcabogados.net
www.cgcabogados.net

No m’han entregat 
l’habitatge que vaig 
comprar: Puc recuperar 
les quantitats 
lliurades?

CONSULTORI

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

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

TRIBUNALS

FRANCESC DELGADO

arxiu

MOLLET. El jurat popular ha consi-
derat culpable el molletà Francesc 
Delgado d’un delicte de malver-
sació de fons públics per haver 
transferit, mentre era el gerent 
de la Mancomunitat de la Vall del 
Tenes entre 2007 i 2011, un total 
de 523.000 euros dels comptes de 
la Mancomunitat a comptes que 
estaven al seu nom, de familiars 
o d’empreses que ell administra-
va. Dijous, el jurat va considerar 
per unanimitat que Delgado era 
el responsable de l’ordenament 
dels pagaments de l’entitat supra-
municipal mentre n’era gerent. 
El judici, celebrat a l’Audiència 
de Barcelona, ha quedat vist per 
sentència. La jutgessa haurà de 
determinar si aplica els vuit anys 
que demanen tant la Fiscalia com 
l’acusació particular que exerceix 
la Mancomunitat o si aplica la con-
demna d’entre un i quatre anys de 
presó que correspondria al delicte 
de malversació bàsic, que és el que 
ara demana la defensa, que abans 
del veredicte en demanava l’abso-
lució. Delgado podrà recórrer la 
sentència al Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya. n

Declaren culpable 
l’exgerent de
la Vall del Tenes

SUCCESSOS  EL JOVE DETINGUT IN FRAGANTI ACUMULA 30 ANTECEDENTS PER FETS SIMILARS

Ingressa a presó un jove enxampat 
mentre atracava un local de Mollet
MOLLET / PARETS. Agents dels Mos-
sos d’Esquadra, en col·laboració 
amb la Policia Local de Parets, 
van detenir, el 20 de gener, un 
jove de 23 anys, de nacionalitat 
marroquina i veí de Mollet com 
a presumpte autor d’un delicte 
de robatori amb força en grau de 
temptativa en un domicili de Pa-
rets i un altre de robatori violent 
en un local de Mollet.

Els fets van passar el 4 de ge-
ner, quan el detingut va entrar en 
un domicili de Parets presump-
tament per cometre un robatori 
amb força. En aquell moment 
l’home va fugir corrents en ser 
sorprès pels propietaris del pis, 
tot i que, poc després, agents de 
la unitat d’investigació de Mollet 
van poder identificar-lo. 

Una de les claus per relacionar 
el detingut amb aquest fet va ser 

una identificació que havia fet la 
Policia Local de Parets del Vallès 
del jove minuts abans d’entrar al 
pis i a la mateixa zona. 

D’altra banda, el 20 de gener, 
una patrulla de seguretat ciutada-
na de la comissaria de Mollet va 
enxampar in fraganti el jove quan 
intentava cometre un robatori 
amb violència i intimidació en un 
local de Mollet i els agents van 
detenir-lo. L’home volia empor-
tar-se la recaptació amenaçant 
els treballadors amb un ganivet 
de grans dimensions.

Després de detenir-lo per 
aquest fet també se’l va denunciar 
pel robatori amb força al domicili 
de Parets del 4 de gener. El jove 
va passar a disposició judicial el 
22 de gener i el jutjat d’instrucció 
en funcions de guàrdia va decre-
tar-ne l’ingrés a presó. n

Un ferit greu 
en un accident 
de trànsit 
a la B-500 
SANT FOST. L’accident d’un vehi-
cle, dilluns, a la carretera B-500, 
va obligar a tallar durant més 
d’una hora el trànsit a la via. A con-
seqüència del sinistre, una perso-
na va quedar atrapada dins el co-
txe i va haver de ser rescatada pels 
Bombers de la Generalitat. L’home, 
d’uns 40 anys, va ser traslladat a 
l’Hospital de Can Ruti en estat greu. 
Segons el Servei Català de Trànsit, 
l’accident es va produir sobre les 9 
del matí, quan el vehicle, que cir-

L’Institut de Seguretat Pública de 
Catalunya (ISPC) reestructurarà les 
seves instal·lacions per impartir-hi 
formació universitària. De fet, l’inici 
d’estudis del grau de Seguretat 
el 2014 i els requeriments a què 
està obligat l’ISPC com a centre 
adscrit a la Universitat de Barcelona, 
així com la impartició de dos 
màsters i les futures col·laboracions 
amb altres universitats, justifiquen 
la reestructuració de l’espai, que 
també acollirà la Subdirecció 
General de Formació Universitària, 
Recerca i Gestió del Coneixement.

L’ISPC ES REFERMA 
COM A CENTRE 
UNIVERSITARI

Obres d’adequació

ACCIDENT La via es va tallar al trànsit més d’una hora

@pcivilsantfost

culava en sentit Badalona, hauria 
sortit de la via al quilòmetre 7,9, a 
l’altura del restaurant Mas Corts. 
Al lloc dels fets s’hi van traslladar 
tres dotacions de Bombers, Mossos 

d’Esquadra, el SEM, Policia Local i 
Protecció Civil, que es van encarre-
gar de restablir la circulació. La via 
es va reobrir en els dos sentits de la 
marxa cap a les 10.30 h. n
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programació

Dissabte, 6 de febrer
A les 13.30 h. Resum informatiu de la 
setmana

Diumenge, 7 de febrer
A les 22 h Especial Carnaval 2016 al 
Baix Vallès

Dilluns, 8 de febrer
A les 20.30 h La Jornada

Dimarts, 9 de febrer
A les 20.30 h Montornès a debat amb 
Alicia Navarro

Dijous, 11 de gener
A les 20.30 h Visions, amb Neus Parés 
i Susanna Aguilera

I tota la informació al VV Notícies cada 
dia a les 20, 22, 00, 02, 04, 06.30, 9, 

13.30 i 15h
www.vallesvisio.cat

FARMÀCIES DE TORN

MOLLET
Farmàcies de guàrdia

05. belart. Rambla Nova, 25
06. climent. Pompeu Fabra, 81
07. concepción. Gallecs, 73
08. garnés. Cervantes, 29
09. lafargue. Can Flequer, 19
10. martínez. Diputació, 9
11. morales. Ferrer i Guàrdia, 39

SANT FOST
31. m. gonzález. Av. Sant Jeroni, 2

MARTORELLES
14. c. holguera. c. Nou, 4

SANTA MARIA 
f. muñoz. c. López de Castro, 9

Dimecres 27
Félix Triguero Elias (Montmeló)   85 anys
Manuel Rodríguez Fernández (Parets)   79 anys
Dijous 28
Carmen Garrido Navarro (Martorelles)   86 anys
Carmen Fernández Sánchez (Mollet)  75 anys
Dolores Guerrero Pérez (Sta. Perpètua) 72 anys
Enric Oyonate Gómez (Montmeló)   91 anys
Dissabte 30
Aquilino González Labrador (Parets)   71 anys
Mercedes Serna Moreno (Sta. Perp.)   91 anys
Eugenio Donoso Vállez (La Llagosta)   73 anys
Diumenge 31
Montserrat Panisello (Parets)   82 anys
Mercedes Gorina Verdaguer (Parets)   92 anys
Consuelo Miranda Luque (La Llagosta) 91 anys
Dilluns 1
Francisco Sánchez Sánchez (Martorell.) 71 anys

 Dades facilitades per la Funerària Monserdà 
i la Funerària Montserrat Truyols

DEFUNCIONS

NAIXEMENTS

Dilluns 25
Aura Tres Segalés (Mollet)
Dimarts 26
Robert Torrequebrada Gil (Mollet)
Dimecres 27
Maysol Steven Moscoso Fernández (Mollet)
Divendres 29
Sança Sala Martí (Mollet)
Maria Palma Viaplana (Palau-solità)
Dissabte 30
Víctor Gutiérrez Estrada (Martorelles)

Dades facilitades per l’Hospital de Mollet
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MARTORELLES. Aquest mes farà 
mig any que les obres del nou 
cementiri mancomunat de Marto-
relles estan aturades. El conflicte 
pel sobrecost dels treballs entre 
la constructora Rogasa i l’Ajunta-
ment és el motiu pel qual l’equi-
pament, que estava previst que 
entrés en funcionament a finals 
de 2014, encara no s’ha acabat. 

A principis de 2014, la Manco-
munitat Intermunicipal de Mar-
torelles i Santa Maria de Marto-
relles adjudicava la construcció a 
la promotora Rogasa per un preu 
de 728.849,26 euros més IVA, una 
xifra inferior al pressupost de li-
citació d’1.090.500,29 euros. Les 
obres del cementiri s’iniciaven el 
maig del 2014, amb un termini 
d’execució previst de deu mesos. 

Els retards en l’execució, però, 
van implicar l’obertura d’expe-
dients sancionadors a la cons-
tructora que, amb el 95% de 
l’obra executada, reclamava a 
la mancomunitat un 40% més 
del cost previst en l’adjudicació, 
segons ha explicat l’alcalde de 
Martorelles, Marc Candela. “Els 

EQUIPAMENTS  ELS TREBALLS A CÀRREC DE ROGASA ES VAN PARALITZAR AL SETEMBRE

El conflicte pel sobrecost de l’obra 
atura durant mesos els treballs 
al nou cementiri de Martorelles 

ANDREU GRAU  

família grau

Les Masies de Mollet 
col·labora amb el 
menjador de Càritas 
MOLLET. La residència de gent 
gran Les Masies de Mollet ha im-
pulsat un projecte de vinculació 
amb el menjador social de Càritas 
amb l’objectiu que les persones 
residents puguin contribuir en la 
bossa d’aliments que aquesta en-
titat d’acció social ofereix a Mo-
llet. Així, doncs, a través del taller 
de cuina cada dijous elaboraran 
una sèrie d’aliments que el diven-
dres seran entregats per omplir la 
bossa del cap de setmana. 

MOLLET. Dimarts va morir als 89 
anys Andreu Grau (Santa Eulàlia 
de Ronçana, 1927), un dels pre-
cursors d’Òmnium Cultural a Mo-
llet. Grau, lampista de professió, 
va arribar a Mollet de petit. Des 
dels anys 50 va formar part d’Òm-

nium, en un moment en què l’en-
titat fomentava el coneixement de 
la llengua amb classes clandesti-
nes de català. També va ser tre-
ballador de la fàbrica tèxtil de Can 
Mulà. El funeral va ser dimecres a 
l’Església de Sant Vicenç. n

Mor als 89 anys Andreu Grau, 
precursor d’Òmnium a Mollet

pèrits argumentaven dèficits 
en el projecte i al juny, amb el 
canvi de govern, ens van recla-
mar un 40% més del cost, que 
no vam acceptar perquè, a més, 
la llei no permet un sobrecost 
superior al 10% de l’adjudi-
cació en obra pública”, apunta 
Candela. Davant la negativa dels 
representants municipals, Rogasa 
va aturar les obres al setembre i 
durant tots aquests mesos s’ha 
estat negociant la represa dels 
treballs.  

Finalment, segons l’alcalde, 
s’ha arribat a un acord perquè la 
mancomunitat assumeixi només 
un 10% de sobrecost de l’obra. 
A més, ha reclamat a Rogasa que 
solucioni errors d’execució en ele-
ments com alguns murs de con-
tenció i acabats en els tancaments 
i que executi les cobertes enjar-
dinades que estaven previstes 
al projecte. Candela preveu que 
el cementiri mancomunat pugui 
entrar en funcionament abans de 
Setmana Santa. n  laura ortiz

PER ACABAR  Les obres estan aturades des del setembre

l.o.
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MOLLET. L’INS Vicenç Plantada 
manté contacte amb instituts de 
França que desenvolupen projec-
tes en llengua castellana per esta-
blir acords bilaterals d’intercanvi 
d’alumnes durant un trimestre. 
Concretament, aquest segon tri-
mestre l’institut té 16 alumnes es-
tudiant a l’estranger. D’una banda, 
sis alumnes de batxibac passen un 
mes a la Bretanya, on a banda de 
viure l’experiència  fan un treba-

Alumnes del Vicenç Plantada 
fan un intercanvi a l’estranger

ll de recerca anomenat Séjour de 
recherche à l’étranger. D’una altra, 
nou alumnes de 4t d’ESO passen 
el trimestre a Normandia immer-
sos en un programa d’intercanvi 
que preveu la seva incorporació 
a les classes dels companys fran-
cesos. Finalment, també hi ha una 
alumna de 4t d’ESO que estudia 
al Quebec, la qual s’incorpora a la 
vida i a l’aula de la companya ca-
nadenca que l’acull. n

LA LLAGOSTA. “En 50 anys hem 
vist créixer i evolucionar la 
Llagosta; hem viscut més de la 
meitat de la seva història”, diu 
Héctor Gil, director de l’escola 
Gilpe de la Llagosta, amb motiu 
de la celebració del 50è aniver-
sari del centre. L’escola Gilpe ha 
estat vinculada a l’ensenyament 
a la Llagosta durant cinc dècades, 
concertada per la Generalitat i de 
titularitat privada, “petita, pro-
pera i arrelada a la població”, 
explica Gil, qui des de ben petit ha 
viscut l’entorn de l’escola a casa.

Gilpe va néixer ara fa 50 anys 
gràcies a l’empenta del conegut 
senyor Gil –pare de l’actual direc-
tor–, que va arribar de Sòria i va 
decidir implicar-se amb un poble 
en què “tot estava per fer”. En 
els 5 primers anys Gil va consoli-
dar l’edifici, i també durant aquell 
temps contractava professors de 

EDUCACIÓ  PEDRO GIL, PARE DE L’ACTUAL DIRECTOR,  VA FUNDAR UNA NOVA ESCOLA A LA LLAGOSTA EN UN MOMENT EN QUÈ “TOT ESTAVA PER FER”

L’Escola Gilpe de
la Llagosta celebra 
mig segle de vida

Sòria, entre els quals hi havia l’Am-
paro, la mare de l’actual director, 
que durant molts anys ha estat vin-
culada a l’educació infantil. Amb 
els anys, el professorat del centre 
s’ha anat estabilitzant, i avui acull 
una sola línia amb 25 alumnes per 
grup (9 aules) d’infantil i primària 
–tal com marca la ràtio de la Gene-
ralitat–, a diferència dels primers 
anys, quan hi havia molts més 
alumnes per aula, i “tots estaven 
molts més barrejats indepen-
dentment de l’edat”. 

“Ara vénen els néts dels pri-
mers alumnes”, explica Gil, qui 
assegura que durant tots aquests 
anys han passat per les seves au-
les més de 2.000 llagostencs. “I 
no es tracta només dels alum-
nes, sinó de les famílies que hi 
han estat vinculades”, assegura.

L’escola Gilpe celebrarà aquest 
any una festa per commemorar 

ALUMNES  Més de 2.000 llagostencs han passat per les aules de l’escola Gilpe en els seus 50 anys

escola gilpe

aquesta efemèride, però encara 
no està del tot definida. “De mo-
ment hem estrenat un nou web 
i hem elaborat un vídeo del 
centre”, explica el director.

Tots els serveis
Ara, a més, el centre disposa de 
serveis com menjador, acollida 
matinal, equips d’assessorament 
i orientació psicopedagògica, bi-
blioteca oberta, beques... i també 
de l’aportació de l’associació de 

mares i pares d’alumnes. Entre 
els projectes més destacats hi ha 
el pla lector, l’hort urbà, les con-
ferències, el foment de l’empre-
nedoria, la natació, els tallers de 
robòtica creativa, el festival de 
teatre, el projecte Cantània i l’en-
senyament en anglès, uns projec-
tes que han anat variant al llarg 
dels anys adaptant-se a les neces-
sitats del moment.

Segons el seu director, l’escola 
Gilpe dóna importància al treball 

en equip perquè permet oferir 
ensenyaments exigents tant en 
“coneixements com en hàbits, 
actituds i valors”. L’escola no 
utilitza una metodologia única, 
sinó que busca diverses alterna-
tives per reforçar les activitats 
mentals, de manipulació, desco-
berta i recerca dels nens i nenes, i 
per fer-ho el centre s’adapta a les 
necessitats actuals amb recursos 
innovadors, com les tauletes o les 
pissarres digitals. n
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VIA PÚBLICA  LA SOCIETAT CATALANA DE GNOMÒNICA VA FER LA PETICIÓ AL CONSISTORI

MARTORELLES. L’escola Les Prune-
res ha celebrat aquesta setmana 
les Jornades Culturals. Aquest curs 
el tema ha estat Festa i xerinola i 
el centre ha comptat amb la col·la-
boració de diverses entitats, com 
la Joventut Sardanista de Martore-
lles, Llamps i Trons, el Ball de Gita-
nes i la colla gegantera de Martore-

lles i els castellers de Mollet. 
Les entitats participants han fet 

diversos tallers adaptats a les edats 
dels nens per donar a conèixer les 
tradicions. L’Ajuntament de Mar-
torelles també ha col·laborat en les 
jornades, i l’AMPA hi ha pres part 
amb una gimcana i les disfresses 
dels nens i nenes. n

Les Pruneres treballa tradicions 
festives en les Jornades Culturals

MOLLET. La Societat Catalana de 
Gnomònica –una entitat dedicada 
a l’estudi i la investigació dels re-
llotges de sol i altres instruments 
de mesura del temps–, va dema-
nar fa uns mesos a l’Ajuntament 
de Mollet que s’avingués a des-
plaçar uns metres un fanal que hi 
ha a la plaça de l’Església, davant 
del Centre Cultural La Marineta, 
perquè en alguns moments del 
dia aquest fanal fa ombra sobre el 
rellotge de sol que hi ha a la faça-
na de l’edifici. 

Concretament, l’ombra del fa-
nal que hi ha a la vorera de davant 
del centre cultural impacta sobre 
el quadrant del rellotge a la tarda, 
de manera que, segons afirmen 
des de la societat, n’anul·la la fun-
ció científica i informativa. 

Davant d’això, la Societat Cata-
lana de Gnomònica –que des de 
fa més de 25 anys està elaborant 
un inventari de rellotges de sol 
d’arreu de Catalunya, les Illes Ba-
lears i el País Valencià– va sol·lici-
tar a l’Ajuntament que estudiés la 
recol·locació del fanal per evitar 
que l’ombra tapi el rellotge i fer 
així que aquest instrument pugui 
recuperar la seva plena utilitat. 

El rellotge esgrafiat a la façana 
del centre cultural –juntament 
amb la finestra noucentista ca-
racterística– data del 1920, quan 
es van fer obres de reconstrucció 

Un rellotge de sol a l’ombra
EDUCACIÓ  PLACES ESCOLARS PER AL CURS 2016-2017

Ensenyament anuncia el 
tancament de dos grups 
de P3 a la Llagosta

HISTÒRIA  El rellotge de sol de La Marineta data del 1920

x.l.

de l’edifici històric, originari del 
segle XVI i habitat durant segles 
per la família Calderó. 

La petició de la Societat Catala-
na de Gnomònica fins i tot va ser 
recollida l’any passat pel Síndic 
Personer, qui en el seu darrer in-
forme anual va donar per tancat 
l’expedient obert mesos abans 
per la notificació de la societat. 

El xiprer, un altre problema
Segons sembla, la mateixa situa-
ció d’ombra sobre el rellotge es 
produeix en alguns moments del 
matí, quan és el xiprer que hi ha 

davant la porta de l’edifici el que 
projecta l’ombra sobre el rellotge 
i el deixa tapat. 

En l’últim ple municipal, en 
resposta a una pregunta de la re-
gidora de Canviem Núria Muñoz 
sobre aquesta qüestió, la regido-
ra de Via Pública, Mireia Dioni-
sio, va explicar que “actualment 
s’està estudiant quina ha de 
ser la millor ubicació del fanal, 
ja que, en funció de l’època de 
l’any, el sol i les ombres impac-
ten de manera diferent sobre 
el rellotge”. Dionisio es va com-
prometre a desplaçar el fanal. n

L’Ajuntament desplaçarà el fanal que tapa el rellotge de sol de La Marineta

LA LLAGOSTA. El Departament 
d’Ensenyament ha anunciat que 
preveu tancar dues línies de P3 a 
la Llagosta de cara al curs vinent, 
el 2016-2017. Actualment, a la po-
blació funcionen set grups (sis a 
l’escola pública i una concertada) 
i el departament ha posat sobre la 
taula la possibilitat de tancar una 
línia al Joan Maragall i una altra 
a la Sagrada Família, una decisió, 
però, que encara no és definitiva.

De fet, el proper dimarts està 
previst que l’alcalde, Òscar Sie-
rra, mantingui una reunió amb 
responsables d’Ensenyament, als 
quals mostrarà la seva disconfor-
mitat davant la proposta d’elimi-
nar dues línies, ja que el govern 
local considera que com a mínim 
s’han de mantenir sis línies de P3 
a la població. Segons les dades del 
padró, el curs 2017-2018 es tor-
narien a necessitar sis línies per-
què els 130 infants nascuts l’any 
2014 disposessin de plaça.

Segons una carta que l’Ajunta-
ment ha adreçat a la Generalitat, 
disposar de només cinc línies su-

posa “tenir grups de 25 alumnes 
i condemnar la nostra població 
a iniciar el curs amb grups al 
límit de la seva capacitat i aug-
mentar la ràtio al llarg dels anys 
d’escolarització amb la matrí-
cula viva”.

Per la seva banda, els repre-
sentants de les escoles públiques 
i les AMPA de la Llagosta s’han 
reunit amb l’alcalde per analitzar 
la situació i actuar de manera con-

junta i iniciar mobilitzacions en 
cas que la Generalitat mantingui 
la proposta. Sobre quines escoles 
haurien de tancar grups, els re-
presentants educatius creuen que 
primer s’hauria de fer el procés de 
preinscripció i prendre la decisió 
en funció de la demanda a cada 
escola. n  

L’alcalde rebutja l’eliminació 
de les dues línies i reclama 
que almenys es mantinguin
sis dels set grups actuals



PUBLICITAT 15contrapunt   dv, 5 febrer 2016

Mollet nuestra prioridad
Con la vista puesta en el futuro, 
desde el Partido Popular de Mollet 
tenemos la mirada fija en las necesi-
dades de nuestra ciudad, la mirada 
puesta en las necesidades de los ciu-
dadanos, necesidades particulares y 
colectivas en muchos y desgracia-
dos casos apremiantes! Y a pesar 
que nuestra opción política tiene 
muy clara la hoja de ruta que se 
deberia trazar para sumar a Mollet a 
la salida de la crisis y al crecimiento 
económico, y por tanto, y debido 
a esa política económica tener los 
medios y herramientas para desar-
rollar políticas sociales reales, pero 
la visión pragmática surgida de las 
urnas el pasado mayo nos devuelve 
una imagen real de cual es a día de 
hoy  nuestra fuerza en el consistorio.
Que trabajamos para que nuestra 

propuesta sea la que más respal-
do tenga las próximas elecciones 
municipales, es un hecho obvio, 
pero eso no es impedimento para 
que hagamos una oposición con-
structiva en nuestro municipio, por 
el bien del conjunto de la ciudadanía 
es mejor llegar a acuerdos de míni-
mos, y no instalarnos en la negación 
romántico frentista de algunas for-
maciones políticas.

A nuestro parecer y siendo consci-
entes como decíamos en el anterior 
párrafo, de la representación actual 
que tenemos, creemos sinceramente 
que si con el arte de la negocia-
ción conseguimos introducir diver-
sas aportaciones en las políticas 
del gobierno municipal actual, y si 
además estas aportaciones mejo-

ran la vida y el futuro de los ciu-
dadanos, para el partido popular 
de Mollet logrando este fin, hemos 
logrado nuestro propósito.
A nivel general vivimos momen-
tos de inestabilidad política, que 
desgraciadamente no acompañan 
las buenas perspectivas económi-
cas actuales y sobretodo para el 
futuro próximo, es en estos momen-
tos cuando más se necesita unir 
esfuerzos, llegar a pactos políti-
cos de mínimos para acompañar la 
recuperación económica que asoma 
en el horizonte del país, una recu-
peración que ha sido propiciada 
por el inmenso esfuerzo de todos, y 
cada uno de los españoles, y guiada 
por las manos firmes y serias del 
gobierno del Partido Popular de 
Mariano Rajoy.

MOLLET DEL VALLÈS https://www.facebook.com/ppmolletSi vols participar en el nostre projecte contacta amb nosaltres a través de

Susana Calvo 
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EN GRUP  Els membres de la nova direcció dels republicans

erc parets

BAIX VALLÈS. La candidatura for-
mada per Mireia Marín, de Mollet, 
i Jordi Manils, de Montmeló, ac-
tual coordinador comarcal d’ICV 
del Vallès Oriental, ha estat l’úni-
ca presentada per elegir nova 
coordinació comarcal d’ICV al Va-
llès Oriental. Dimecres l’executiva 
comarcal proclamava l’única can-
didatura presentada, el tàndem 
format per Marín i Manils, que ha 
aconseguit l’aval de 66 militants, 
una xifra molt superior al mínim 
de 10 avals que es necessitaven 
per poder concórrer-hi. 

Manils és l’actual president co-
marcal d’ICV i regidor a l’Ajunta-
ment de Montmeló. Per la seva 
banda, Marín va ser regidora de 
Cultura a l’Ajuntament de Mar-
torelles durant el mandat 2007-
2011 i en les darreres eleccions 
municipals va ocupar el número 
9 a les llistes d’ICV-EUiA a Mollet.

ICV del Vallès Oriental ha incor-
porat la co-coordinació –que és 
un mandat nacional– al terreny 

ELS ECOSOCIALISTES CELEBRARAN L’ASSEMBLEA COMARCAL EL PROPER 27 DE FEBRER

Marín i Manils, única candidatura 
per coordinar ICV del Vallès Oriental

MIREIA MARÍN

arxiu

PARETS. L’assemblea de militants 
d’ERC va decidir dilluns que Enri-
que Villegas continuï com a presi-
dent de la secció local fins al 2020. 
La de Villegas –que exerceix de 
president des del març del 2014, 
quan ERC va renovar completa-
ment la seva executiva– va ser 
l’única candidatura presentada. 
Villegas estarà acompanyat a la 
nova executiva per Montserrat 
Lara, com a secretària d’organit-
zació; Jesús Pallàs com a tresorer, 
Ramona Arimon com a responsa-
ble de la dona; Raimon Coll, res-

ponsable de comunicació; Jordi 
Seguer com a portaveu de política 
municipal, i Kènia Domènech com 
a representant de les JERC.

Entre els objectius que s’ha 
marcat la nova executiva hi ha 
consolidar la gestió, el treball i la 
implicació de la militància de la 
secció local. També donar conti-
nuïtat al butlletí Cavall Republicà; 
potenciar els grups d’acció mu-
nicipal; disposar d’un local propi 
per a la secció local i implementar 
les normes de transparència a la 
secció local, entre d’altres. n

MOLLET. El president provincial del 
PP i diputat al Parlament, Alberto 
Villagrasa, va visitar la secció local 
de Mollet dimarts per mantenir 
una trobada amb entitats del mu-
nicipi i els militants molletans i 
analitzar la situació política actual.

En la trobada amb els mitjans, la 
regidora Susana Calvo va destacar 

PARTITS  RENOVACIÓ DE L’EXECUTIVA LOCAL

comarcal, de manera que equi-
para la direcció comarcal amb 
les figures que ja hi ha a escala 
nacional. Aquest dimecres, l’exe-
cutiva comarcal també va debatre 
el document polític i va aprovar el 
document de balanç dels darrers 
quatre anys. Del dilluns 15 al di-
lluns 22 de febrer es produiran 
les votacions per a la candidatura 

presentada i, finalment, l’equip 
de co-coordinació serà nomenat 
el dimecres 24 de febrer. 

La renovació de l’executiva dels 
ecososcialistes culminarà amb la 
celebració de la 9a assemblea co-
marcal d’ICV del Vallès Oriental, 
que es farà el proper 27 de febrer 
amb un centenar de delegats a 
Mollet. n

JORDI MANILS  

x.l.

ALBERTO VILLAGRASA

Villegas continuarà com 
a president d’ERC a Parets

El PP insisteix que el Govern ha d’avançar 
en el pagament del deute als ajuntaments

el seu suport a la reclamació per 
part de l’Ajuntament del deute que 
la Generalitat té amb els consisto-
ris, i amb el de Mollet en particular, 
i va indicar que el seu grup consi-
dera urgent “un calendari i un pla 
de pagaments que restableixi la 
situació financera dels consisto-
ris”. En aquest sentit, va destacar 

una proposta del PP a la Diputa-
ció perquè la Generalitat pagui els 
deutes que té amb els ajuntaments.

Al seu torn, el diputat Villagra-
sa va fer una anàlisi dels resultats 
electorals del passat 20 de desem-
bre a Catalunya, i va afirmar que 
en aquestes eleccions es va posar 
de manifest la davallada de l’inde-

pendentisme. “El 20-D, més del 
65% de catalans van optar per 
forces no independentistes, i el 
31% per independentistes”, va 
dir, “per això és una presa de pèl 
que CDC, ERC i la CUP facin un 
pacte de govern que els estalviï 
de repetir les eleccions”.

Així mateix, el diputat va exigir 
al govern que “governi per a tots 
els catalans”. “Volem un govern 
de la Generalitat que s’ocupi i 
es preocupi de la gent”, va con-
cloure el diputat. n

El tàndem ha aconseguit 66 avals, molt per sobre dels 10 requerits 

POLÍTICA  EL DIPUTAT AL PARLAMENT I PRESIDENT PROVINCIAL DEL PARTIT, ALBERTO VILLAGRASA, VA MANTENIR UNA TROBADA AMB ELS MILITANTS DE MOLLET
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CERTIFICADOS MÉDICOS PARA RENOVACIÓN Y OBTENCIÓN DE CARNÉ DE CONDUCIR 
· PERMISOS DE ARMAS · TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS · 

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

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

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

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

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

NUESTROS SERVICIOS

TODA LA INFORMACIÓN EN WWW.CERMSA.COM

NUESTROS CENTROS

PARKING
GRATUITO

30 MIN
PZA. PAU CASALS

(Frente
Ayuntamiento)

PRECIO ESPECIAL
EMPRESAS Y GRUPOS

45€
Información al
639 857 650
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MERCAT VÍKING I CONCURS DE DISFRESSES
PER PROMOCIONAR EL COMERÇ AL BARRI DE CAN BORRELL

DINAMITZACIÓ COMERCIAL

L’Associació de Comerciants de Can Borrell ha organitzat, aquest cap de setmana, un 
Mercat víking i un concurs de disfresses per celebrar el carnaval i, alhora, promocionar
el comerç del barri. El mercat i el concurs de disfresses tindran lloc a l’entorn de 
la Masia de Can Borrell dissabte i diumenge al matí a partir de les 8 h.

MOLLET / BAIX VALLÈS. La contrac-
tació a Mollet continua a l’alça. 
Durant l’últim trimestre del 2015 
a la ciutat es van formalitzar 5.334 
contractes, 1.699 més que durant 
el 4t trimestre de 2014 (+46,7%). 
Segons les dades de l’Observatori 
del Vallès Oriental, respecte al tri-
mestre anterior, la contractació 
va créixer un 20,7%, amb un total 
de 915 contractes més.

Amb tot, la dada negativa és que 
la majoria dels nous contractes 
són temporals. Així, pel que fa a 
la tipologia de contractes, la con-
tractació temporal representa el 
93,8% del total de les registrades 
aquest trimestre, 5.005 contrac-

A MARTORELLES, MONTORNÈS I PARETS LA DADA ÉS NEGATIVA

La contractació creix a 
Mollet un 46,7% en un any

tes en total. La indefinida, en can-
vi, representa el 6,2%, amb 329 
contractes. Aquestes dades situen 
Mollet com un dels grans munici-
pis del Vallès Oriental on més ha 
crescut la contactació respecte a 
l’any passat, només per darrera 
de la Garriga (+53,1%).

Pel que fa al Baix Vallès, la con-
tractació s’ha comportat de mane-
ra desigual. Mentre que a Mollet, 
la Llagosta (+11,7%), Montmeló 
(+2%), Sant Fost (+4,4%) i Santa 
Maria (+100%) el nombre de con-
tractes ha augmentat, a la resta 
de municipis ha estat negativa: 
Martorelles (-46,5%), Montornès 
(-30,4%) i Parets (-6%). n

BAIX VALLÈS. Lleuger descens de 
les xifres de l’atur al gener al con-
junt de municipis del Baix Vallès. 
Concretament, la reducció en el 
nombre d’aturats ha estat de 59 
persones (-0,60%), una xifra molt 
minsa que, malgrat tot, confirma 
una tendència a la baixa iniciada 
al novembre coincidint amb l’inici 
de la temporada nadalenca. 

Per pobles, on més s’ha re-
duït l’atur en nombres relatius 
ha estat a Santa Maria (-6,78%) i 
Parets (-2,41%), amb 4 i 30 per-
sones respectivament, seguit de 
Martorelles (-1,07%), també amb 
4 persones. A l’altre costat de la 
balança hi ha Sant Fost, on la taxa 
d’atur s’ha incrementat un 1,66% 
(8 persones), una tendència a 
l’alça que, en el cas de Sant Fost i 
com a excepció al conjunt del Baix 
Vallès, ja fa quatre mesos que es 
manté.

Pel que fa a Mollet, la reducció 
en el nombre de desocupats ha 
estat en aquesta ocasió de 41 per-

OCUPACIÓ  LA TAXA BAIXVALLESANA ÉS DEL 16,8%, PER SOBRE DE LA MITJANA COMARCAL

L’atur al Baix Vallès es manté
per sota de les 10.000 persones

sones (-0,91%), i a Montmeló de 2 
(-0,31%). Montornès, per la seva 
banda, ha experimentat un lleu-
ger repunt, amb 12 aturats més 
(+0,84%) i la Llagosta també, amb 
2 aturats més (+0,17%).

Actualment, les taxes més eleva-
des d’atur es troben a Montornès 
(18,82%) i la Llagosta (18,22%), 
mentre que les més baixes corres-
ponen a Sant Fost (13,07%) i Pa-
rets (13,99%). La taxa mitjana al 

Baix Vallès és del 16,8%, poc més 
d’un punt per sobre que la mitja-
na del Vallès Oriental, que és del 
15,53%.    

Els recursos de Pimec
La delegació de Pimec del Vallès 
Oriental acull el programa Orien-
tació i Acompanyament a la In-
serció, un programa que dota de 
més eines els desocupats per a la 
recerca de feina. És un programa 
que atén de manera individualit-
zada els aturats i que els informa 
de diversos recursos, com  treba-
llar a l’estranger. Alhora, permet 
fer pràctiques professionals en 
empreses a partir del contacte 
directe de Pimec amb el teixit em-
presarial del territori. Durant el 
2015 aquest programa va atendre 
un total de 700 persones. n

MUNICIPI

La Llagosta 1.146 (18,2%) 1.144 (18%) 2 -111

Martorelles 369 (16%) 373 (16,6%) -4 -62

Mollet 4.459 (17,7%) 4.500 (17,9%) -41 -670

Montmeló 637 (15%) 639 (15,4%) -2 -97

Montornès 1.444 (18,8%) 1.432 (18,8%) 12 -260

Parets 1.216 (14%) 1.246 (14,3%) -30 -190

Sant Fost 490 (13%) 482 (13%) 8 7

Santa Maria 55 (15,6%) 59 (16,2%) -4 -3

BAIX VALLÈS 9.816 (16,8%) 9.875 (16,9%) -59 -1.386

GENER DESEMBRE VARIACIÓ MES VARIACIÓ ANUAL

font: observatori del vallès oriental

DADES GENER 2016

Més de la meitat dels aturats que 
l’any passat van participar en el 
programa Treball als Barris, orga-
nitzat per l’EMFO, han trobat feina. 
En total, dels 263 veïns de Plana 
Lledó –on l’atur registrat és dels 
més elevats de la ciutat– que han 
fet aquesta formació, 136 han tro-
bat feina, un 50% dels participants. 
El programa ofereix un pla de tre-
ball individualitzat a partir de la 
formació i el recorregut professio-
nal de cada persona desocupada. 

CCOO recull firmes 
per a la prestació 
d’ingressos mínims
CCOO va fer dimarts al mercat de 
Mollet una recollida de firmes per 
impulsar una iniciativa legislativa 
popular (ILP) per a la creació d’una 
prestació d’ingressos mínims. El 
sindicat considera necessària la 
prestació per l’alt índex persistent 
d’atur i per l’elevada precarietat la-
boral. Actualment, la taxa de perso-
nes sense prestació supera el 45% 
dels aturats. Segons CCOO, es trac-
taria d’una prestació complemen-
tària a la renda garantida. 

El pla Treball als 
Barris a Plana LLedó 
insereix 136 aturats
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MOLLET. El grup d’empreses d’alta 
tecnologia Inkemia IUCT, amb seu 
a Mollet, posa en marxa una nova 
filial als Estats Units especialit-
zada en tecnologies de l’àmbit 
de la química verda industrial. El 
consell d’administració del grup 
ha aprovat la creació d’una nova 
societat, Inkemia GC, que depèn 
d’IUCT Emprèn, la divisió d’em-
preses participades del grup. 

Amb el naixement d’aquesta 
societat, que té la seva activitat  
situada als Estats Units, es tanca 
el pla estratègic d’internacionalit-
zació marcat en l’última amplia-
ció de capital de l’any 2014, en 
què es proposava la prospecció i 
posada en marxa d’una filial del 
grup als Estats Units. 

La filial, segons els responsa-
bles del grup molletà, represen-

INDÚSTRIA  LA NOVA SOCIETAT TANCA EL PLA ESTRATÈGIC D’INTERNACIONALITZACIÓ DEL GRUP

Inkemia posa en marxa 
la seva filial als Estats Units

COL·LABORACIÓ  Membres de CaixaBank i el mercat molletà 

caixabank

ta “una segmentació tecnolò-
gica d’activitat, ja que estarà 
especialitzada en l’explotació 
industrial i comercial de les 
patents i know how d’Inkemia 
en el camp de la química ver-
da desenvolupats per la divi-
sió del coneixement del grup, 
IUCT”. 

El nou negoci començarà amb 
l’explotació de la tecnologia de 
dissolvents industrials verds. 
Inkemia GC serà una societat par-
ticipada al 100% per IUCT Em-
prèn en la seva constitució, però 
que tindrà com a objectiu dur a 
terme ampliacions de capital amb 
socis locals, financers o indus-
trials. 

Per a la nova filial, s’ha incorpo-
rat a Inkemia GC com a president 
del consell científic el dr. Paul 

Anastas, conegut com el pare de 
la química verda.

Projectes de recerca 
D’altra banda, Inkemia IUCT 
Group ha guanyat dos concursos 
públics de recerca finançats amb 
fons europeus a Madrid i Cata-
lunya. El projecte madrileny, amb 
una durada de vuit mesos, té per 
objectiu generar un suport per a 
la recuperació del cartílag en les 
afeccions osteoartrítiques. 

D’altra banda, el projecte con-
cedit per la Generalitat de Cata-
lunya té com a objecte la recerca 
en nous fàrmacs, que, entre d’al-
tres, ajudin a prevenir el rebuig 
d’òrgans transplantats, a trac-
tar malalties autoinmunes com 
l’esclerosi múltiple i malalties 
de tipus inflamatori, com l’asma 
al·lèrgica. 

El conjunt dels dos projec-
tes suposaran uns ingressos de 
147.431,86 euros. n

PARETS. La Marineta acollirà di-
marts (9.30 h) una jornada sobre 
les novetats fiscals del 2016 per 
a pimes i autònoms. La jornada 
comptarà amb Josep Lluís Santa-
marta, advocat, soci d’AVS Legal 
y Económico, SLP, i membre de 
Pimec del Vallès Oriental; Joan 
Roura, assessor fiscal, director 
de l’àrea fiscal de JDA Asesores, i 
Sergi Segura, economista i asses-
sor fiscal de Boil Fernández Geli 
Abogados Asociados SLP. n

Jornada a la Marineta 
de Parets sobre la 
fiscalitat de les pimes

Dos concursos de recerca biomèdica reportaran 
al grup molletà uns ingressos de 147.000 euros

MOLLET. CaixaBank ha enge-
gat una iniciativa del programa 
CaixaNegocis al Mercat Munici-
pal de Mollet que pretén incenti-
var-hi les compres amb qualsevol 
solució de pagament electrònic. 
Així, durant cinc setmanes, els 
clients de l’entitat bancària que 
hi comprin amb targetes, polse-
res contactless o telèfon mòbil (a 
través de l’aplicació CaixaBank 
Pay) entraran en el sorteig de 300 
braçalets contactless carregats 
amb 100 euros.

“La iniciativa se situa dins de 
les accions de suport al petit 
comerç i de foment dels nous 
mitjans de pagament que l’en-
titat financera ha engegat, tant 
per a clients titulars de mitjans 
de pagament de l’entitat com 
per a comerços”, indiquen des 
de CaixaBank.

Així, doncs, per cada compra 
al Mercat es lliurarà una partici-
pació al sorteig, que es farà una 

vegada finalitzi la campanya. Els 
300 guanyadors rebran la notifi-
cació a través de la seva oficina. 
A més, l’entitat financera sorteja 
cada dia, fins a la fi de la promo-
ció, 44 tiquets de compra de 10 
euros, que els clients poden acon-
seguir en fer les seves compres 
als diversos mercats de la pro-
víncia de Barcelona inclosos en la 
promoció amb qualsevol mitjà de 
pagament de CaixaBank.

Les parades participants en 
la promoció estan degudament 
identificades amb la senyalització 
corresponent a la tecnologia con-
tactless, de manera que és molt 
senzill identificar les parades a 
on aconseguir els premis.

D’altra banda, el Mercat organit-
za dissabte una activitat de pro-
moció. A partir de les 10 h, nens 
entre 3 i 12 anys podran dibuixar 
el Carnaval al mercat i entrar en el 
sorteig de sis tauletes digitals. El 
sorteig serà a les 13.30 h. n

COMERÇ  PROMOCIÓ DE LES COMPRES DE PROXIMITAT

CaixaBank sorteja polseres 
‘contactless’ amb 100 euros 
entre els clients del Mercat
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Després de més d’un any de l’aprovació de la normativa, finalment, a partir 

de l’1 de març, els vehicles de motor que circulin pels camins rurals de 

Gallecs seran sancionats. La limitació de la circulació de cotxes, motos i 

quads, principalment, per les vies rurals és una reivindicació històrica del 

moviment en defensa de l’espai, on, de manera progressiva, s’ha anat 

limitant cada cop més l’accés del trànsit rodat. Fa deu anys es feia un pas 

important amb la limitació de la circulació per la carretera de Gallecs. La 

mesura va permetre que desapareguessin, en part, els 4.000 vehicles diaris 

que travessaven la zona agrícola, però la circulació pels camins continua sent 

una amenaça per a l’espai rural. De fet, tot i que la majoria de camins ja estan 

senyalitzats amb indicacions de prohibició, són molts els que encara hi  

accedeixen amb vehicle, sigui per incivisme o per desconeixement. Els  

vehicles de motor malmeten l’espai i la seva biodiversitat i, en ocasions,  

suposen un perill per a les moltes persones que el visiten. L’administració ha 

de lluitar amb fermesa contra aquest incivisme i, a partir de l’1 de març, es  

podrà comprovar si les multes seran una eina suficient per eradicar el problema.

CALDRÀ COMPROVAR SI LES MULTES SÓN UNA EINA SUFICIENT PER ELIMINAR LA 

CIRCULACIÓ DE VEHICLES DE MOTOR PELS CAMINS RURALS DE GALLECS

 

PRESERVAR ELS CAMINS

EDITORIAL

a imatge de Bescansa alimen-
tant el seu nadó ens quedarà 
present en el nostre imaginari, 
educat, per cert, en la correcció i 

les formes. Entenc que Bescansa ha actuat 
amb la naturalitat del moment, tenint en 
compte com tota mare el ritme d’alimen-
tació del seu fill i, alhora, tenint també el 
cap centrat en la feina al Congrés. Preme-
ditat o no, estem davant de la performance 
més alliçonadora que des de fa anys veiem 
en un espai on es fa política, el Congrés, on 
sovint els polítics viuen molt allunyats de 
la realitat i els problemes més essencials 
dels ciutadans, en aquest cas de les dones.
Tot i el rebuig generalitzat, jo aplaudeixo 
la valentia i el trencament de les formes. 
Per què el fet més natural de la nostra 
existència genera tanta polèmica i rebuig? 
La realitat és que les dones que hem sigut 
autònomes en etapa de criança ens hem 
organitzat per poder complir amb la feina 
i la cura del nostre nadó i no és fàcil. Les 

L

Bescansa i la naturalesa

JUDITH VIZACARRA
Mollet del Vallès

dones treballadores amb horaris laborals 
estrictes no poden conciliar aquesta eta-
pa. Per què ens escandalitza l’actuació 
de Bescansa quan en realitat és un toc 
d’atenció? Les dones han d’afrontar la su-
pervivència del seu fill i el compliment de 
la seva responsabilitat laboral i això a cap 
home se li exigeix.

La societat es contradiu i castiga les do-
nes sense cap remordiment, qüestionant 
els rendiments laborals de les dones-ma-
re, estigmatitzant el fet que no és possible 
la conciliació, i obligant les dones a tenir 
els fills cada cop més tard. La vida d’un 
nadó, la protecció i l’educació que vindrà 
més tard són les claus per la transforma-
ció d’una millor societat. 

Ens girem d’esquena davant la natura-
lesa i la cura del benestar de les dones, 
quan hauria de ser una prioritat, ja que la 
continuïtat és gràcies a elles.

On són l’essència de les societats ma-
triarcals, que possiblement en la realitat 
no van existir, on es venerava la fertilitat i 
la capacitat de donar vida? 

Que lluny som, malgrat els avenços, de 
la reflexió, del miracle de la concepció i la 
vida, del respecte per aquest procés, per 
protegir-lo i resguardar-lo, com el misteri 
i la joia més valuosa de la naturalesa hu-
mana. n

L’església, en construcció
A la imatge, que data de l’any 1940, es pot veure una fase de la construcció de l’església parroquial 
de Sant Vicenç de Mollet. josep maria escura mollet del vallès 

Fem Memòria

es reformes de les pensions 
duta a terme pel Govern del 
PSOE i després del PP, ha signi-
ficat una pèrdua de drets dels 

treballadors en general i, en concret, per 
aquells qui ara arribem a edats de jubila-
ció. Aquesta situació suposa una carrera 
d’obstacles gairebé impossible de saltar, 
la situació s’agreuja amb la modificació de 
la llei de pensions del PP que encara en-
dureix més les possibilitats de jubilar-se 
anticipadament i, a més, retarda l’edat 
voluntària de jubilació dels 61 als 63 anys 
amb el prejudici que estan produint a mi-
lers de persones que tenint 61 anys han 
esgotat la prestació per desocupació i 
han d’esperar dos anys o més per poder 
jubilar-se. Com també han endurit que els 
majors de 55 anys puguin cobrar el subsi-
di, es queden sense cap prestació perquè 
la seva parella o unitat familiar té uns in-
gressos de més de 491 euros.

Hi ha casos sagnants. Per exemple, com 
que l’INSS només accepta les jubilacions 
anticipades d’aquells treballadors que si-

L

Pèrdua de drets en les jubilacions

ANTONIO LÓPEZ
Responsable polític de Comunistes de 

Catalunya a Mollet del Vallès

guin acomiadats per causes objectives però 
no admet els casos en què l’empresa reco-
neix la improcedència, i els converteixen 
en un acomiadament que, segons l’INSS, ja 
no és objectiu. Així, és possible que dos tre-
balladors siguin acomiadats el mateix dia i 
per la mateixa causa i un tingui més drets 
que l’altre. Aquest govern insensible amb 
les classes més indefenses els castiga des-
prés de portar en molts casos tota la vida 
cotitzant amb més de 40 anys.

El sindicat CCOO està treballant amb 
afany perquè l’INSS canviï el criteri i les 
persones afectades es puguin jubilar an-
ticipadament amb 61 anys. Hi tenen dret 
perquè reuneixen tots els requisits i l’INSS 
segueix negant-los-hi.

Per donar suport a aquesta posició cal dir 
que ja s’han dictat dues sentències a favor 
de les demandes presentades, una al Tribu-
nal Superior de Justícia de Castella i Lleó i 
una altra a l’audiència de València que obli-
guen l’INSS a reconèixer aquesta pensió.

Per tant, tots i totes els que esteu en 
aquesta situació cal lluitar i reclamar 
aquest dret que ens pertoca, al carrer, amb 
els sindicats les marees de pensionistes i la 
via judicial.

Nota: hi ha un grup de Facebook que 
es diu Jubilació 61 anys. Podeu inte-
grar-vos-hi, hi participen persones molt 
serioses i preocupades per la qüestió que 
ajuden a resoldre els dubtes i preocupa-
cions de manera altruista. n
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Creus que el Baix Vallès s’ha 
de convertir en comarca?

Opina a contrapunt.cat/enquestes
93 dies sense ploure a Mollet. Des de 
l’1 de gener només han caigut dos 
litres per metre quadrat.

Modest Duran. Mollet

SÍ                     47%
NO                   51% 
NO HO SÉ          3%

Segueix-nos a www.facebook.com/DiariContrapunt

Dyana Basi. A la notícia ‘La contractació 
creix a Mollet un 46,7%’

Fan contractes per dies 
o setmanes i així diuen 
que hi ha gent treballant

El no-projecte del PSC
La setmana passada es publicava un escrit de la portaveu socialista 
Mireia Dionisio on criticava que alguns establien bàndols (Canviem 
Mollet) o no acceptaven els resultats electorals (Ara Mollet), mentre 
que altres (PSC, C’s, CiU i PP) -entengueu-hi els “bons”- es dedicaven 
a fer grans aportacions i acords per Mollet. Això és, a part de fals, la 
ratificació dels bàndols que suposadament tan li desagraden.
La realitat és que el govern del PSC no està governant. Gestiona el dia 
a dia com pot, però no està liderant cap nou projecte de ciutat en cap 
àmbit: ni econòmic, ni urbanístic, ni de participació, ni cultural... res. 
Per això tampoc ha presentat cap Pla d’Actuació de Mandat. 
L’únic cert és que són els vots de C’s, CiU i PP els que han permès 
al govern en minoria del PSC salvar, per exemple, l’aprovació dels 
pressupostos. El discurs que els ha unit a tots és que ho han fet a 
canvi de grans aportacions, però no han sigut capaços d’enumerar-les 
mai.

Des d’Ara Mollet-ERC-MES ens vam abstenir a les ordenances 
(hi vam proposar una modificació a l’Impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres, que es va acceptar) i vam votar no a uns  
pressupostos calcats als dels darrers dos anys, perquè tenim un  
projecte de ciutat alternatiu al seu no-projecte. 

Però això no ens ha impedit fer molta feina: a l’Acord per Mollet, 
acord de funcionament i obertura que vam subscriure tots els grups, 
vam ser nosaltres els que vam convertir la declaració d’intencions 
d’una pàgina en un document de 6 fulls, on vam introduir-hi, entre 
altres, el funcionament en comissions que està estructurant la  
legislatura o la retransmissió del plens per internet. Hem aconseguit 
que s’aprovessin mocions, negociant amb tots els grups, en àmbits 
molt diversos: sobre Gallecs i la problemàtica de la falta d’aigua de 
xarxa i clavegueram, sobre la recuperació de l’antiga passera de 
ferro; contra la violència masclista; la restauració del fresc d’Abelló 
al baptisteri de l’Església; l’aprovació de la implantació d’un protocol 
local contra la LGTBfòbia; la personació de l’Ajuntament a la  
querella argentina per l’assassinat de l’alcalde Fortuny; la creació de 
la comissió de nomenclàtor; en l’àmbit dels animals i de les polítiques 
culturals hem aconseguit que s’aprovessin mocions que haurien  
d’implicar canvis de l’enfocament actual. Gràcies als nostres 
esforços, organitzacions com la PAH o l’APE, amb altres entitats del 
tercer sector, participaran regularment en les reunions de treball amb 
el govern i tots el grups municipals.

En lloc de fer judicis de valors interessats, el govern hauria de  
dedicar espais a explicar-nos els projectes que tenen, si és que en 
tenen. De moment hem proposat i aconseguit més coses nosaltres 
des de l’oposició que ells al govern. 

marta vilaret 
Regidora d’Ara Mollet-ERC-MES 

mollet del vallès 

brim l’aixeta i raja. 
Amb aquesta expressió 
tan simple s’encetava 
una xerrada en les dar- 

reres  jornades del Centre d’Es-
tudis Molletans. La normalitat 
amb què fem servir l’aigua ens fa 
oblidar sovint l’enorme dificul-
tat històrica per obtenir-la i pre-
servar-la, i que la llista dels usos 
de l’aigua és llarga i passa per la 
majoria dels àmbits de la vida 
personal i col·lectiva, domèstica, 
agrícola o industrial, perquè no hi 
ha vida sense aigua.  

Lo riu és vida ens recorden altre 
cop des de les Terres de l’Ebre, 
ara que l’amenaça de retallar-los 
els cabals del riu torna a estar 
d’actualitat perquè l’agònic go-
vern central en funcions vol im-
posar altre cop un Pla Hidrològic, 
que de lògic no en té res, i que 
amenaça l’existència del delta, ja 
que pretén reservar aigua per a 
futurs transvasaments i conside-
ra que no cal que els rius portin 
l’aigua al mar. 

El curs baix de l’Ebre ha acumu-
lat durant més de cent anys resi-
dus químics a Flix, ha vist minvar 
les aportacions de llots al delta 
per la creació d’embassaments 
aigües amunt i  ha refrigerat des 
de fa dècades la central nuclear 
d’Ascó, mentre que pescadors, 
arrossaires i mariscaires han fet 
mans i mànigues per fer compati-
ble la seva activitat amb el reco-
neixement de les Terres de l’Ebre 
i el seu delta com a reserva de la 
biosfera.

Des de la plataforma ebrenca 
volen un cop més fer sentir milers 
de veus en defensa del cabal del 
riu i per la pervivència del delta i 
ens diuen: natros pugem sempre, 
ara baixeu vatros. Diumenge cal 
exercir de nou la sobirania, una 
riuada humana ha d’omplir de 
blau Amposta. Cal que ens mullem 
ara i sempre. Més clar, l’aigua. n

O

JAUME
 NORÓ

Mestre

LO RIU

A PEU PLA

http://firmes.contrapunt.cat/jaume-noro/

Gossos 
En referència a la notícia sobre la 
campanya per evitar que el sofre 
s’utilitzi en els baixos dels edifi-
cis, em temo que l’Ajuntament 
encara no s’ha assabentat de per 
què s’utilitza el sofre. Doncs està 
molt clar: perquè els gossos no 
pixin a les parets dels edificis.
Aquest és el primer problema 
que s’ha de solucionar. Si no se 
soluciona, alguna mesura s’haurà 
de prendre contra els incívics i 
els seus gossos. Sobre els comen-
taris de la regidora Judith Vizcar- 
ra i l’estigmatització de les per-
sones que tenen gossos, sembla 
com si visqués en un altre món, 
allunyat del real. Els únics que 
s’estigmatitzen són els que te-
nen gossos i no saben educar per 
viure en una societat comparti-
da per moltes més persones que 
potser no desitgen tenir gossos, 
tampoc els maltracten però no 
suporten la indecència de molts 
dels seus amos.

A tots, gràcies. 
enrique romero

mollet del vallès

Ciutat neta i gossos
He rebut el butlletí que setmanal-
ment envia l’Ajuntament. M’ha 
cridat l’atenció la crida que es fa 
perquè “Mollet més net” sigui una 
realitat. Per a això res millor que 
prohibir posar sofre a les façanes 
perquè els pobres gossos no ens 
deixin les seves agradables aro-
mes a les nostres parets. Suposo 
que el nostre senyor alcalde no 
patirà aquest al·licient on resideix, 
doncs no crec li agradés molt olo-
rar el deliciós perfum que deixen 
els animalets. També m’agradaria 
saber quina vigilància hi ha per al 
bon comportament dels amos, ja 
que són nombroses les ocasions 
que, assegut en un banc, tens un 
gos a sobre, o llepant les sabates, 
i no diguem res d’aquells que pas-
ses pel seu costat i es posen a bor-
dar com posseïts, ni aquells que, 
gràcies als seus amos, van sense 
corretja pel carrer, etc. Fins a la 
data no he vist cridar l’atenció a 
cap autoritat a qui no porta el gos 
degudament. És més, no intentis 
dir res si un gos et borda, et llepa, 
se’t tira a sobre o qualsevol altra 

Bústia

CIBERACTIVITAT

gràcia de l’animal. Et diran que la 
culpa és teva i que el gos pot anar 
i fer el que li doni la gana. I per no 
tenir discussions diàries, el millor 
és o apartar-se dels gossos o ca-
llar. Gràcies a tots els amos que 
deixen que amablement les seves 
mascotes deixin els seus regals a 
les nostres façanes. Ara ja tenen el 
permís oficial. Suposo que això no 
serà obstacle perquè la seva faça-

na resti neta d’aquests regals. Com 
sempre, suposo que el consistori 
farà (com fa amb tots) cas omís 
d’aquest escrit cas que es publiqui!

mauricio palomo

mollet del vallès

Medalles que no toquen
Al seu blog, Josep Monràs titllava 
de “vergonya” que una diputada 
de Podemos portés el seu nadó al 

Congrés, dient que els lluitadors 
antifranquistes s’avergonyirien 
d’aquell “espectacle”. Doncs bé, ja 
que l’alcalde Monràs va parlar en 
boca dels lluitadors antifranquis-
tes, no he pogut evitar fer un petit 
recull del que ha fet (i sobretot no 
ha fet) el seu partit, PSC-PSOE, en-
torn aquest tema:

1. Aprovar una Llei de Memòria 
Històrica insuficient, criticada per 
les associacions de víctimes per no 
anul·lar les sentències franquistes, 
per no haver creat una comissió 
de la Veritat o per no garantir l’ac-
cés a documents imprescindibles, 
entre moltes altres mancances.

2. No derogar la llei d’amnistia 
malgrat les majories absolutes de 
Felipe González, amb la qual cosa 
van mantenir impunes els crims 
del franquisme.

3. No retirar la simbologia fran-
quista de nombrosos municipis. 
Malgrat que en molts municipis 
sí que ho han fet, en molts altres 
els alcaldes del PSOE no ho van fer 
mai, com per exemple a Madrid o 
Barcelona quan hi governava, i en 
altres, com Vigo, fins i tot s’han ne-
gat a retirar una creu falangista. 

4. Negar-se, juntament amb el 
PP, a entregar els ministres fran-
quistes reclamats per l’Argentina 
per jutjar-los.

5. Defensar la monarquia impo-
sada pel règim de Franco, com per 
exemple votant, juntament amb 
el PP, en contra d’un referèndum 
sobre la república després de l’ab-
dicació de Joan Carles I.

6. Pactes de govern amb partits 
que s’han negat a condemnar el 
franquisme i a retirar-ne la simbo-
logia, com PP i C’s. Per exemple, el 
pacte entre PSOE i C’s a Andalusia, 
la coalició de govern PSC-PP-UDC a 
Tarragona, o el pacte de governa-
bilitat entre PSC i C’s a Mollet, on 
precisament hi governa Monràs.

D’això no se’n sentirien aver-
gonyits els lluitadors antifranquis-
tes? D’acord que la realitat és com-
plexa, que les coses no són fàcils, 
etcètera. Però senyor Monràs, la 
propera vegada que vulgui criticar 
una diputada, pensi’s dues vega-
des en nom de qui vol parlar. Ja 
està bé de posar-se medalles que 
no toquen.

marc selva

mollet del vallès
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GUIA MÈDICA I ESTÈTICA

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

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

contacte@psicopnaturmolins.cat

 

SC Moda i Complements és la teva nova bo-
tiga de roba al barri de Can Borrell. És un 
establiment únic al barri, inaugurat el de- 
sembre passat per oferir el millor servei 
a les veïnes tant de Can Borrell com de la 
resta de la ciutat. A SC Moda hi trobaràs 
tota la roba i els complements que neces-
sites i desitges de la millor qualitat, un am-
pli estoc de moda actual de noia i senyora, 
sempre als millors preus, i una àmplia se-
lecció de peces que van de la talla 34 a la 
54. I ara ja hi ha disponible la col·lecció de 
primavera, per estrenar de la millor mane-

ra possible la roba per al bon temps. Moda 
italiana i parisenca confeccionada a Barce-
lona: conjunts, vestits, jaquetes, camises, 
pantalons, samarretes... tota la roba per 
al dia a dia i també per arreglar, i de tots 
els estils, tant per a adolescents com per 
a senyores grans. Igualment, a SC Moda 
també hi trobaràs tots els complements 
que fan sentir-te a gust amb tu mateixa: 
bosses, collarets, braçalets... sempre a 
preus assequibles. I ara, si retalleu aquest 
cupó i l’entregueu a la botiga tindreu un 
10% de descompte en tots els productes!

SC MODA I COMPLEMENTS  Carrer Francesc Layret, 69, local 2  I  MOLLET

Tel. 625 33 50 17  I  scmodamollet@gmail.com

SC MODA I COMPLEMENTS, LA TEVA 
NOVA BOTIGA DE ROBA A CAN BORRELL

Tens debilitat pel menjar i els 
productes japonesos? T’agrada la 
seva gent, la seva cultura i les se-
ves tradicions? Mollet ja té la seva 
botiga especialitzada en produc-
tes japonesos! Es tracta de Shiki, 
un establiment dedicat al noble art 
de preparar i vendre sushi però 
alhora ple de productes amb de-
nominació d’origen i etiquetatge 
nipó per aconseguir una cuina de 
qualitat: fideus, algues, salses, wa-
sabi, arròs, sopes, cerveses, cur- 
ris, te verd... i, sobretot, sushi fresc 
del dia elaborat en exclusiva. A 
Shiki també hi trobaràs productes 
de decoració d’estil tradicional ja-
ponès, sempre a uns preus excepcionals. 
La botiga especialitzada en el país del sol 
naixent disposarà ben aviat d’un servei a 
domicili perquè no t’hagis de desplaçar, 
així com també un servei de càtering . 
Shiki, situada al carrer Gaietà Vínzia, 63, 
va obrir les portes el passat 22 de gener, 
i pren el relleu a l’antic restaurant Shiki 

de Sant Fost, obert del 2009 al 2011. Ara, 
amb un nou establiment, és molt més fàcil 
i assequible degustar el millor menjar ja-
ponès de qualitat. L’establiment està obert 
dilluns, dimarts i dimecres de 18.30 a 22 
h, i dijous, divendres i dissabtes d’11.30 a 
15 h i de 18.30 a 22 h.
Gaudeix de l’autèntica cuina japonesa!

SHIKI, BOTIGA JAPONESA  Gaietà Vínzia, 63  I  MOLLET DEL VALLÈS

Tel. 93 024 29 01

L’APARADOR

SHIKI, L’AUTÈNTICA CUINA
I TRADICIÓ JAPONESA A MOLLET

! !

!
!



PUBLICITAT 25contrapunt   dv, 5 febrer 2016

PROYECTO ÚNICO 

EN SU SECTOR. Tra-

bajo para las próximas 

décadas. Se valorará 

gente que quiera cam-

biar de oficio con traba-

jo asegurado. Llamar al 

902 090 578. 

PISO CON PAR-

QUING Y TRASTERO 

EN MOLLET. 3 hab., 

2 baños, cocina office, 

balc. Asc. Ref. JV13011. 

Precio: 191.000 euros. 

Tel. 93 579 33 33.

CASA EN MARTO-

RELLES DE 203 M2. 

Planta sótano de 60 

m2 destinada a garaje. 

Planta baja y planta 

alta destinada a vivien-

da y patio que rodea la 

casa de 61 m2. 5 hab., 

2 baños, salón de 30 

m2, cocina office, des-

pacho, lavad., trast., 

carp. int. haya, carp. 

ext. alum. Ref. 06418. 

Precio: 196.000  euros. 

Tel. 93 568 35 45.

PISO 84 M2 EN MO-

LLET. CAN PANTI-

QUET. Piscina comun., 

3 hab. y 2 baños. Coc. 

office, amplio comedor 

con salida a balc., puer-

tas de sapely, a. a., pla-

za park. y trast. incl. en 

el precio.  Ref. 06474. 

Por 200.000 euros. 

Tel: 93 579 33 33.

CASA EN L’AMET-

LLA DE 165 M2 I 812 

M2 DE SOLAR. 5 hab. 

(1 doble, 4 indiv.), baño, 

2 aseos, cocina office, 

comedor amplio con 

chim., tza. 5 m2, suelos 

gres, jardín, garaje, ar-

marios, calefac., vidrios 

dobles,  chim., carp. ext. 

alum., carpintería inte-

rior haya, aire acond., 

orientación 4 vientos, 

soleado, piscina, trast., 

barbacoa... Ref. 07063. 

Por 183.340 euros. Tel. 

93 568 35 45.

PISO EN PLANTA 

BAJA DE 80 M2 

CON PATIO DE 100 

M2 EN MARTORE-

LLES. 3 hab., baño y 

aseo, cocina, comedor, 

lavad., suelo terrazo, 

vent. alum., calefac., 

amueblado, park. Ref. 

04707. Por 700 euros/

mes. Tel. 93 579 33 33.

PISO 90 M2 CON 

PARQUING EN MAR-

TORELLES. Centro. 

4 hab., 2 baños cptos., 

cocina con lavadero, 

balcón, calefac., venta. 

alum., asc. Gastos co-

mun. incl. Ref. 04476. 

Precio: 525 euros/mes. 

Tel. 93 579 33 33.

MORENA, NUEVA 

EN MOLLET. A partir 

de 20 euros. Todo tipo 

de servicios. Adicta al 

sexo. Francés natural 

terminado en boca o 

donde quieras. Córrete 

conmigo. Todo cuanto 

desees. Máxima dis-

crección. Llámame. Tel. 

688 212 353.

TRES CHICAS TE 

ESPERAN EN CASA 

DE RELAX. Todos 

los servicios. Masaje 

erótico, masaje anal, 

juguetitos. Recibimos 

en lenceria. Todo lo que 

pidas. Regalo por 1/2 

hora copa de cava. Por 

1 hora botella de cava. 

Dos chicas por una: 60 

euros. 93 570 36 64.

DOS AMIGUITAS. Sí 

a todo. Dos chicas: 60 

euros masaje erótico 

con final feliz. Muy vi-

ciosas y besuconas. 24 

horas. Copa gratis. Sali-

das. Tel. 688 400 248.

NUEVA EN MOLLET. 

Manos de diosa, mala-

gueña, madurita bien 

conservada. Todo tipo 

de masaje con final fe-

liz. Llámame y te infor-

mo (de lunes a viernes, 

de 9 a 20 h). Tel. 625 

08 37 83.

RUBIA PARTICULAR 

39 AÑOS. Apasiona-

damente besucona con 

lengua. Mucho pecho. 

Sí a todo. Te recibo 

sola. Teléfono: 688 39 

96 85.

C
la
s
s
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ic
a
ts

FEINA

DEMANDA

IMMOBILIARIA

COMPRA

LLOGUER

CONTACTES

RELAX

MULTINACIONAL BUSCA 
CUBRIR VACANTES

Incorporación inmediata y 
formación a cargo de la empresa 

según departamento.
Llamar al 630 593 341

Sra. Isabel

SE NECESITA 

INGENIERO 
TÉCNICO 

 
para oficina técnica ubicada 

en Mollet del Vallès
Incorporación inmediata

Para más información llamar al teléfono

629 199 195
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Antonio López i Sonia Bocanegra, 
atletes del Club Atlètic Mollet, van 
rebre el guardó com a millors es-
portistes de 2015 durant la 23a 
edició de la Nit de l’Esport de Mo-
llet. L’acte, que va tancar la Festa 
Major d’Hivern local, va premiar 
una quinzena de personalitats di-
vendres passat al Teatre de Can 
Gomà.  

Sonia Bocanegra va recollir el 
guardó de millor esportista mo-

NIT DE L’ESPORT I  LA FESTA MAJOR D’HIVERN MOLLETANA ES VA TANCAR AMB LA VINTENA DE PREMIS I RECONEIXEMENTS ESPORTIUS A CAN GOMÀ

Antonio López i Sonia Bocanegra, 
millors esportistes de Mollet

ajuntament mollet

lletana per tercera vegada conse-
cutiva. La trilogia de l’atleta, vin-
culada com a tècnica al CA Mollet, 
es va assolir gràcies a haver-se 
penjat la medalla d’or al Campio-
nat d’Europa amb la selecció es-
panyola en la prova de relleu del 
4x200 metres llisos. Pel que fa An-
tonio López, atleta del CA Mollet, 
va agafar per primer cop el guar-
dó molletà després de completar 
el seu millor any esportiu, en cate-

goria cadet, amb el títol de campió 
d’Espanya als 3.000 metres llisos 
en pista coberta, campió estatal 
amb la selecció catalana als 1.000 
metres llisos i campió català als 
1.000 metres llisos. D’aquesta 
manera, el Club Atlètic Mollet re-
peteix com va passar el 2013 amb 
els dos millors esportistes en la 
seva disciplina, aleshores van ser 
Bocanegra i Adrià Burriel. 

En la gala d’enguany, quatre ca-

tegories van estrenar-se amb els 
millors esportistes promesa, que 
van ser Jordi Garcia (CT Mollet) 
i Laura Vallet (Club Shorinryu 
Karate Goshindo i Hip Hop); mi-
llor entrenadora, Alícia Romero 
(Club Patinatge Artístic Mollet); 
i millor equip absolut, el júnior 
del CC Mollet. Pel que fa a la resta 
de premis va ser millor equip de 
base, el preinfantil 1 femení de 
l’Escola Sant Gervasi; millor club, 

ELS MILLORS López i Bocanegra amb el guardó PREMIATS Tots els protagonistes de la Nit de l’Esport molletà a l’escenari del Teatre de Can Gomà

Dos atletes del Club Atlètic Mollet guanyen els premis més importants, com ja va passar fa dos anys 

el CPA Mollet; millor escola, Ins-
titut Mollet; i millor patrocinador, 
Recanvis Gaudí.

També es van lliurar premis a 
l’esportivitat dels Jocs Escolars a 
l’Escola del Bosc; premi als valors 
esportius a l’Institut Gallecs; el 
premi especial a Alexia Putellas 
(nomenada per la Federació Ca-
talana de Futbol millor futbolista 
de la temporada 2014-2015); i el 
premi internacional a la selecció 
espanyola de gimnàstica rítmica 
per assolir el bronze al Mundial 
de Suttgart de 2015. Les mencions 
especials van ser per a Joan Saba-
té (Mollet HC), Joaquín Villanueva 
(Col·legis Nous i Institut Mollet); 
Joan Mayolas (Club Ciclista Plana 
Lladó); el Club Ciclista Mollet; i 
Rubén Viciana i Eva Moya (Club 
de Ball Esportiu Dandi). n

ajuntament mollet

JOAQUIM RODRÍGUEZ ESTRENA LA TEMPORADA 2016
PARTICIPANT EN LA VOLTA A LA COMUNITAT VALENCIANA

CICLISME

Canvi de plans a les files del Katusha. El paretà Joaquim Rodríguez ha obert la 
temporada amb la Volta a la Comunitat Valenciana i no pas al Tour de Dubai. El corredor 
de l’equip rus va iniciar dimecres la prova valenciana, que acabarà diumenge després
de cinc etapes. Rodríguez surt com a líder i buscarà intentar guanyar la general. 
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LA LLAGOSTA. Antonio García Roble-
do va sumar diumenge a Polònia 
el seu tercer metall internacional. 
El jugador d’handbol llagostenc 
va penjar-se la medalla de plata 
de l’Europeu després de perdre 
la final contra Alemanya (17-24). 
Anteriorment havia aconseguit el 
2013 la medalla d’or al Mundial i 
un bronze a l’Europeu de 2014. 

En la final García Robledo va 
seguir la tònica gris del combi-
nat estatal. Espanya no va poder 
amb la superioritat del conjunt 
alemany, que va guanyar gràcies 
a una millor defensa i el seu por-
ter, Andreas Wolf.  Tot i la plata, 
el llagostenc marxa de l’Euopeu 

HANDBOL I EL LLAGOSTENC SUMA EL SEU TERCER METALL INTERNACIONAL

Antonio García Robledo es penja 
una plata a l’Europeu d’handbol

febm

La Llagosta vibra al Centre Cultural
El Centre Cultural de la Llagosta es va omplir per veure la final d’Espanya 
contra Alemanya en una pantalla gegant. Centenars de persones van 
passar per l’equipmament llagostenc per veure els darrers passos de 
l’Antonio García en el duel contra els alemanys. En acabar el compromís hi 
havia decepció per la derrota, però alegria per sumar una plata continental. 

amb bones sensacions individuals 
després d’anar de menys a més i 
signar el seu millor partit amb Es-
panya en la semifinal contra Croà-
cia, on va ser escollit millor del 
partit. “Crec que sí, va ser el par-
tit amb la selecció més complet 
pel que fa a la responsabilitat i 
el pes, dels que he fet fins ara”, 
explica per telèfon el llagostenc, i 

remarca: “llàstima la final, però 
si a l’inici ens diuen que juga-
ríem la final, ho signem. Potser 
no la manera com vam perdre”. 

Els propers reptes del llagos-
tenc són fer un bon paper a la Lli-
ga de Campions amb el Pick Sze-
ged d’Hongria i classificar-se per 
als Jocs Olímpics de Rio al preo-
límpic d’abril amb Espanya. n

ANTONIO GARCÍA A l’Europeu 

FUTBOL SALA I Copa

El CD la Concòrdia 
contra el Sabadell
LA LLAGOSTA. El CD la Concòrdia 
ha passat directament a la sego-
na ronda de la Copa Catalunya i 
jugarà l’eliminatòria, en un únic 
partit, contra el Sabadell, de Di-
visió d’Honor. La data del partit 
encara s’ha de determinar. Pel 
que fa a la Segona Nacional, les 
llagostenques ocupen el tercer 
lloc a 2 punts del líder, el Telde-
portivo. Aquest cap de setmana 
descansen. 

BÀSQUET I Lliga EBA

El Recanvis Gaudí 
visita el Cornellà
MOLLET. En la penúltima jorna-
da de la fase regular, el Recanvis 
Gaudí Mollet visitarà la pista del  
5è classificat, el Cornellà. Els ju-
gadors molletans, ja classificats 
per a la fase d’ascens, es mantenen 
al primer lloc del grup després 
de guanyar la jornada passada  
contra l’Arenys (82-71). Els nois 
d’Àlex Coma tenen 13 victòries, 
les mateixes que el segon classi-
ficat, el CB Quart Germans Cruz.

Primera i Segona Catalana  ELS PARETANS REBEN EL GEIEG

El CH Parets iniciarà la segona 
volta en un meritori tercer lloc, 
que dóna l’ascens directe. Els 
paretans es troben a 2 punts del 
primer classificat, el Terrassa, i a 
1 punt del segon, la Cooperativa 
Sant Boi. Els de Parets reben la 
visita del GEIEG dissabte (17.45 
h) amb l’experiència de la derrota 

a domicili contra els gironins en la 
primera jornada (25-24). El GEIG 
ocupa el 10è lloc amb 12 punts. 

A la Segona Catalana, el CH Sant 
Fost, antepenúltim amb 7 punts, 
visita dissabte el Sant Esteve; 
mentre que el JH la Llagosta, al 9è 
lloc amb 10 punts, visita dissabte 
el Sant Martí Adrianenc. n

L’Handbol Parets iniciarà la 
segona volta en llocs d’ascens

PÀDEL I Circuit català

Dos tornejos del 
català al CT Mollet 
El CT Mollet organitzarà aquest 
2016 dos tornejos del circuit 
català de pàdel. La Federació Cata- 
lana de Pàdel ha comunicat fa 
pocs dies al club la concessió de 
dos campionats del més alt nivell: 
un de la categoria bronze, que es 
disputarà del 7 al 13 de març; i 
un altre de categoria Grand Slam 
–màxim nivell federat–, que es ju-
garà del 20 al 26 de juny i portarà 
les millors pales catalanes del 
moment. 

ESCACS I Segona Barcelona

Derbi entre el Mollet 
C i la Penya Mollet
En la tercera jornada de la Segona 
provincial de Barcelona es veu-
ran les cares diumenge el CE Mo-
llet C i la Penya Mollet, al Casal La 
República. Els de la Penya ocupen 
el primer lloc amb dues victòries, 
i el C molletà és quart amb una 
victòria. Pel que fa el sènior mas-
culí de la Divisió d’Honor dels Es-
cacs Mollet va encaixar la primera 
derrota de la temporada a Lleida 
i dissabte rep el Peona i Peó, que 
encara no ha puntuat. 
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PATINATGE ARTISTIC I Català  EL CPA MOLLET AL 15è LLOC

Torneig femení aleví - infantil

L’Espanyol femení,
al Germans Gonzalvo
MOLLET. Dissabte, l’equip femení 
aleví - infantil de l’Espanyol pren-
drà part del torneig que celebra 
Footvia al camp Municipal Ger-
mans Gonzalvo, de Mollet. També 
jugaran equips com el Centelles 
o el Viladecans. Pel que fa a di-
umenge, el Germans Gonzalvo 
també acollirà un torneig de ben-
jamins masculí amb el CF Mollet 
UE, la UD Molletense, el Sabadell i 
la Montañesa, entre d’altres. n

FUTBOL I Segona femení L’EQUIP MOLLETÀ PUJA AL CINQUÈ LLOC

La Lourdes guanya el derbi al Sant Fost
La Lourdes es va imposar 3 a 2 contra el Sant Fost al seu camp. Les noies 
santfostenques van posar-se 1 a 2 a la represa, però dos gols de Sara 
entre els minuts 66 i 68 van donar la victòria a les mollatanes. La Lourdes 
puja al 5è lloc amb 27 punts, i el Sant Fost és penúltim amb 7 punts. 

El Patí Parets, millor quartet 
de xou de Catalunya a Vic
PARETS DEL VALLÈS. El quar-
tet del Club Patí Parets es va 
imposar en la categoria de 
xou del Campionat de Cata-
lunya de patinatge artístic. 
El quartet paretà comença la 
temporada en bona forma, ja 
que només fa unes setmanes 
ja van guanyar també el 
Campionat de Barcelona. El 
quartet –format Óscar Mo-
lins, Carles Gasset, Isa Repul-
lo i Alícia Rodero– va assolir 
la millor marca a Vic amb 
94 punts amb la coreografia 
María, amb una clara projec-
ció internacional. El podi es 
va completar amb el Reus 
al segon lloc amb 90 punts i 
al tercer calaix amb el Mas-
nou, amb 84 punts. En el 
campionat català també va 
prendre-hi part el CPA Mol-
let, que va aconseguir el 15è 
lloc. El proper repte del CP 
Parets serà l’Estatal el 12 i 
13 de març, amb l’objectiu 
d’aconseguir el bitllet per a 
l’Europeu. n

BILLAR I Americà  VAN PARTICIPAR-HI FINS A 36 JUGADORS

Cata Sorín guanya el 98è 
Campionat de l’Endroit

MOLLET. Cata Sorín, de Barberà del 
Vallès, va guanyar el 98è Campio-
nat de Billar Americà de l’Endroit 
a Mollet el cap de setmana pas-
sat. Per a Sorín, aquesta ha estat 
la seva segona final disputada i 
el seu primer títol del torneig. 

En aquesta edició van prendre-hi 
part 36 jugadors. Sorín es va im-
posar al torneig per un clar 6 a 1 
contra Pedro Marcos, que va aca-
bar en tercer lloc, i per 4 a 2 con-
tra el molletà Jaume Grau, que va 
ser subcampió del campionat. n

FINALISTES  D’esquerra a dreta, Marcos, Sorín i Grau

Tres podis del BMX 
Vallès a Sant Andreu
MOLLET. El BMX Vallès, que di-
rigeix el molletà Joan Comadran, 
va aconseguir tres podis en la 
primera cursa de la Lliga Cata-
lana, que va tenir lloc el cap de 
setmana a Sant Andreu. Cristina 
Garcia va ser subcampiona de la 
categoria olímpica; i Daniel Her-
ranz, en categoria d’11 a 12 anys, 
i David Argüelles, en cruiser, van 
penjar-se el bronze. n 

BMX 

CAMPIONS  El quartet paretà

cp parets albert martínez

daniel molina

La Molletense suma 
la segona victòria
MOLLET. La UD Molletense va su-
mar la jornada passada la segona 
victòria de la temporada contra 
l’Escala. Els de Linares van guan-
yar l’Escala (2-1) i ara són penúl-
tims. Pel que fa al Mollet va empa-
tar contra el líder, el Vilassar de 
Mar (0-0), i està a 2 punts del prim-
er lloc. Aquest cap de setmana hi 
ha jornada de descans en totes les 
categories de les ligues de la Fe- 
deració Catalana de Futbol. n 

FUTBOL I Primera Catalana
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CULTURA
contrapunt.cat/actualitat/cultura

EL CICLE DE CINEMA DE MOLLET AMB CUBA
PROJECTA LA COMÈDIA DRAMÀTICA ‘AL FIN, EL MAR’

CINEMA

La segona projecció del 9è cicle de cinema cubà de Mollet amb Cuba serà la del film Al fin, el mar, de 
Jorge Dyszel. La pel·lícula tracta el drama dels balseros que creuen el mar per començar una nova vida 
als Estats Units. L’acte tindrà lloc dissabte a les 18 h al Centre Cultural La Marineta. L’entrada és 
gratuïta i, després de la projecció, s’obrirà un debat a l’entorn del film. 

CARNAVAL 2016 EL REI POCA-SOLTA IMPOSA LA GRESCA A TOT EL BAIX VALLÈS, QUE VIURÀ UN DELS CAPS DE SETMANA MÉS ESBOJARRATS DE L’ANY

MOLLET. L’inici del Carnaval mo-
lletà va tornar a anar de la mà, 
diumenge passat, del Ball del 
Barraló de l’Esbart Dansaire. Les 
notes de la dansa de Josep Maria 
Aparicio van posar la catifa ver-
mella a un Carnestoltes exultant i 

La festa en què tot s’hi val

BARRALÓ El rei Carnestoltes i el seu seguici són rebuts a la plaça Prat de la Riba amb el Ball del Barraló de l’Esbart Dansaire

daniel molina

disposat a fer gatzara durant set 
dies. Al rei dels arrauxats, però, 
se li acaba la bona vida, ja que 
aquest diumenge, en acabar la 
rua, el judici dels poders fàctics el 
sentenciarà a cremar a la foguera  
fins a la revifalla de l’any que ve.

La rua de diumenge començarà 
a les 16.30 h a l’Avinguda Gaudí, 
des d’on anirà avançant per pas-
sar per Jaume I, Berenguer III, 
l’avinguda Llibertat i la plaça Pau 
Casals, punt d’arribada i l’escena-
ri del judici final del Carnestoltes  

El rei Carnestoltes decreta un cap de setmana de disbauxa, disfresses i carrosses

i el veredicte i lliurament del con-
curs de comparses i carrosses.

Escudella i Corre Mam Teca
La vigília de Carnaval, però, es-
tarà igualment farcida d’actes. 
Dissabte, a partir de les 12 h, El 

Casal servirà més de 500 racions 
gratuïtes de la ja tradicional Es-
cudella de Carnaval, cuinada per 
un mestre als fogons, el cuiner  
ametllenc Pep Salsetes. Abans, 
però, l’haurà d’haver tastada Sa 
Majestat Carnestoltes. 

Ja a la tarda, el parc de Can Mulà 
acollirà (16 h) la festa dels esplais 
de la ciutat, una trobada perquè 
totes les entitats d’educació en el 
lleure celebrin conjuntament Car-
nestoltes.

A partir de les 18 h, les colles 
de Morats i Torrats prendran les 
regnes de la gresca fins ben en-
trada la matinada; primer, amb 
el  Corre Mam Teca, una cercavila 
que sortirà des la Rambla Nova, i 
després (22 h) amb el ball jove i 
el concurs de disfresses al Mercat 
Vell amb el Dj Maosé. Les entra-
des per participar al recorregut 
de les colles, que està restrin-
git als majors de 18 anys, valen 
10 euros i es posaran a la venda 
aquest divendres a les 18 h al 
Mercat Vell.

El Casal enterra la sardina
Com marca la tradició, dimecres 
de cendra posa fi als dies carna-
valescos i marca l’inici de l’època 
de la Quaresma. 

Al Casal, aquest adéu al temps 
dels excessos sempre se celebra 
amb un enterrament de la sardi-
na d’allò més esbojarrat, com el 
que enguany protagonitzarà una 
Drag Queen i l’espectacle Sainets 
per no enterrar mai la sardina di-
mecres, a partir de les 18 h, a la 
Sala d’Actes. n m.rabasa
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dissabte 6

diumenge 7

divendres 5

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

Domini de l’anticicló, amb 
sol durant tot el dia i arriba-
da de núvols alts al vespre. 
Les temperatures pujaran 
clarament.

Més núvols al matí, que 
deixaran pas al sol ja a partir 
de mig matí i migdia, amb 
temperatures que pujaran un 
xic més.

Un front ens portarà molts 
núvols i possibilitat de preci-
pitació feble fins a migdia, amb 
temperatures més baixes.

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

 Màx.  Mín. * Temp.        Pluja        Cop màx. vent 

DIJOUS, 28 18ºC  6ºC     14ºC        -           24 km/h NNW

DIVENDRES, 29 15ºC  8ºC     13ºC        -           10 km/h N

DISSABTE, 30 16ºC  6ºC     13ºC        -  32 km/h NW

DIUMENGE, 31 17ºC  4ºC      14ºC        -    18 km/h WNW

DILLUNS, 1 20ºC  6ºC      15ºC        -           18 km/h WSW 

DIMARTS, 2  18ºC  5ºC      13ºC        -           18 km/h S

DIMECRES, 3   18ºC  10ºC      13ºC         -                  31 km/h SE

PARETS. A Parets, la rua del Car-
nestoltes tindrà lloc diumenge 
al matí (11.30 h). La cercavila 
avançarà des del poliesportiu Joa-
quim Rodríguez per l’avinguda 
Catalunya, el carrer Monistrol i 
la plaça Doctor Trueta, que ja va 
servir de marc per a l’exhibició i 
la deliberació del jurat del con-
curs de disfresses l’any passat. 
Per prendre-hi part, es podran fer 
les inscripcions des d’una hora 
abans, a les 10.30 h, a l’aparca-
ment del pavelló. El jurat del cer-
tamen entregarà enguany un total 
de 10 premis a les difresses i les 
comparses més originals i diverti-
des, repartits entre les categories 
d’adults i infantils. El lliurament 
dels premis anirà acompanyat de 
l’animació de Jordi Rius.

Per a tots els públics
A banda de la rua oficial, Parets 
viurà aquests dies activitats car-
navalesques per a totes les edats. 

El casal de joves Cal Jardi-

arxiu

CERCAVILA La comitiva del rei Carnestoltes pels carrers de Parets

La cercavila matinal de Parets
premia les 10 millors disfresses

ner obrirà les portes aquesta nit 
(21.30 h) per deixar pas a la fes-
ta Fancy Dress, una celebració de 
Carnestoltes amenitzada pels DJ 
Chaman, Mk Xicota i Galán, i amb 
servei de bar a càrrec de Festuka 
i obsequi per a tothom que hi vagi 
disfressat. 

Als casals municipals per a la 
gent gran, la gresca també serà la 

tònica aquests dies. Dissabte a les 
16.30 h hi haurà festa amb música 
en directe a l’Asoveen, i el diven-
dres 12, a les 17 h, al Casal de Ca 
n’Oms. Al casal Sant Jordi la cele-
bració es va fer dijous passat. 

Amb l’etiqueta #carnestoltes-
parets, l’Ajuntament anima la 
ciutadania a compartir les millors 
imatges del Carnaval d’enguany. n

EL CASAL DE JOVES CAL JARDINER CELEBRA LA PRIMERA FESTA FANCY DRESS AQUESTA NIT

LA CERCAVILA, SENSE CONCURS, SORTIRÀ DE LA PLAÇA ESBERT

Sant Fost recupera
la rua de Carnaval
SANT FOST. El Carnaval santfostec 
arriba enguany més farcit d’actes 
que mai i amb una incorporació 
destacada: la rua de Carnaval. La 
celebració tindrà lloc dissabte du-
rant tot el dia.

Al matí (11 h), a la zona de Can 
Corominas, el grup La Tresca i la 
Verdresca animarà la canalla amb 
les cançons i les danses de Zum. 
A més, hi haurà una passarel·la 
perquè els més menuts puguin 
lluir les disfresses i esmorzar per 
a tothom.

La rua començarà a la tarda (18 
h) a la plaça Esbert. El recorregut 
seguirà pels carrers Sant Antoni, 
Sant Eudald i Riera Suñé, les avin-
gudes Emili Monturiol, Catalunya 
i Sant Jeroni, la plaça del Remei, 
i els carrers Tarragona i Girona. 
Per formar part de la comitiva 
no cal inscripció prèvia, ja que la 
participació és oberta a tothom.

Per arrodonir la jornada de 
Carnestoltes, ja a la nit (22.30 h), 
al Pavelló 1, hi haurà ball amb 
l’orquestra Orgue de Gats. n

CARNAVAL 2016 LA CERCAVILA ACABARÀ AL CEM EL TURÓ

Música, contes i rua 
per portar la disbauxa
LA LLAGOSTA. Els llagostencs ja es-
calfen motors per a la celebració 
del Carnaval d’aquest dissabte. 

Com l’any passat, la rua sortirà 
de la plaça d’Antoni Baqué i arri-
barà al CEM El Turó, on es farà el 
veredicte del concurs de disfresses 
i el gran ball de Carnestoltes. Les 
comparses i les carrosses estan 
cridades a reunir-se a la plaça a les 
17 h. La cercavila iniciarà la marxa 
pels carrers principals del munici-
pi a les 17.15 h, per on desfilaran 
més de dues hores fins arribar al 
destí.

Enguany, a més de la rua, al matí 
(12 h) hi haurà una activitat per als 
més petits -està recomanada a in-
fants de fins a quatre anys- a càrrec 
de les contacontes Irina i Mercè. A 
banda de les rondalles sobre Car-
nestoltes, hi haurà jocs i música.  n

Els menuts i els ganàpies tornaran a 
tenir una festa de Carnaval feta a mida 
el dia abans de la rua, avui divendres. 
La rua infantil, en què participaran 
les famílies dels centres educatius, 
els esplais i el Nou Casal, començarà 
a les 17 h a la plaça d’Antoni Baqué 
i acabarà una hora més tard al CEM 
El Turó, on hi haurà música per ballar 
una estona. A les 22.30 h, el complex 
deixarà espai per al jovent, que podrà 
gaudir de la sessió del Dj Marc 
Pacheco, de l’Associació VIPS La 
Llagosta. La festa s’allargarà fins ben 
entrada la mitjanit.

RUA INFANTIL 
I FESTA JOVE

Aquest divendres
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A MÉS A MÉS

PURI PINTO PRESENTA 
‘AMB Q DE FORMATGE’ 
A LA LLIBRERIA L’ILLA
n La llibreria L’Illa acull aquest 
dimecres (20 h) la presentació del llibre 
Amb Q de formatge (Edicions del 1979), 
de la mestra i filòloga baixavallesana 
Puri Pinto. A l’obra, l’autora, que és filla 
d’immigrants de Zafra, reflexiona sobre 
els prejudicis lingüístics. L’acte serà 
conduït per Glòria Calders, amiga de 
Pinto i filla de l’escriptor Pere Calders.

CAN BUTJOSA ESTRENA LA 
PROGRAMACIÓ DE CURSOS I TALLERS
n  El Casal de Cultura Can Butjosa ha presentat la programació de cursos i tallers 
per al nou semestre (de febrer a juny).  L’equipament continua reforçant les classes 
de coneixements d’idiomes i de fotografia digital, i els monogràfics relacionats 
amb la cuina, les manualitats, la costura i el benestar físic i emocional. Per als més 
menuts, el casal ofereix tallers artístics, de rebosteria i de teatre; i per als joves hi ha 
cursos de tapes creatives, dansa i pirogravat. n

‘SANTAS AMAS DE CASA, 
ESPECIE EN EXTINCIÓN’
L’artista Karol Bergeret exposa des 
d’aquest divendres la mostra Santas 
amas de casa, especie en extinción 
al Centre Cultural La Marineta. La 
col·lecció reuneix escultures fetes 
amb taules de planxar per criticar 
amb ironia el paper infravalorat de les 
mestresses de casa.

TRIPLE CONCERT ACÚSTIC AL 
CENTRE CÍVIC CAN PANTIQUET
L’Associació de Música i Art de Mollet 
(AMAM) emprèn aquest divendres 
(21.30) nova temporada del cicle de 
concerts Directe al Cívic, al centre cí-
vic Can Pantiquet. En aquesta ocasió, 
les tres bandes convidades són Marc 
Requena (art rock), Sr. Meh i Ceithre 
(folk i celta), que oferiran actuacions 
en format acústic. 

La llibreria L’Illa lliurarà dissabte 
(12.30 h)  els premis de la setena 
edició del premi de narrativa curta. 
La temàtica d’aquest any ha estat la 
innocència, i en total s’hi han 
presentat 15 relats. Qui guanyi podrà 
formar part del jurat de l’edició de 
l’any que ve, i serà obsequiada amb 
un lot de llibres i una estada a una 
masia rural. A més, la seva obra es 
publicarà als blocs de la llibreria L’Illa 
i de l’espai Vadelletra, del programa 
Posa’t les piles de Ràdio Mollet.

Vadelletra

EL MERCADET COL·LECCIONISTA 
TORNA A OMPLIR EL CENTRE
Aquest diumenge, com tots els 
primers del mes, el mercadet de 
col·leccionistes de l’Associació de 
Col·leccionistes de Mollet i Comarca 
farà parada als carrers del centre de 
Mollet. Durant tot el matí, entre les 
rambles Balmes i Fiveller, i el carrer 
Barcelona els paradistes vendran 
objectes de tota mena.

EL CASAL PROJECTA ‘EL ÁNGEL 
EXTERMINADOR’ DE BUÑUEL
El Casal Cultural de Mollet celebra 
aquesta nit (21 h) la segona sessió del 
cineclub dedicat a Luis Buñuel amb 
la projecció de El ángel exterminador 
(Mèxic, 1962), una sàtira sobre la 
descomposició de la burgesia.

arxiu

LLUÍS MARCO PORTA A CAN RAJOLER LA COMÈDIA ‘ZONA FRANCA’
Diumenge (18.30 h), aterra al teatre Can Rajoler de Parets Zona Franca, la versió 
catalana de l’èxit Almacenados, de David Desola, dirigida per Israel Solà. L’obra 
està protagonitzada per tot un veterà del teatre, l’actor Lluís Marco, que es posa 
en la pell del Senyor Mañé, un treballador de magatzem a punt de jubilar-se.
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SUGGERIMENTS

Si us agraden les pizzes picants a 
La Tomate Magique n’hi trobareu 
una bona selecció. Una de les 
més saboroses i tradicionals és la 
Mexicana, una combinació extraor-
dinària dels ingredients que sem-
pre tenen més bona acceptació: 
tomàquet, olives, vedella picada, 
blat de moro, pebrot i formatge 
emmental. Tot el sabor de Mèxic 
concentrat en una sola pizza, i ben 
amanida, si voleu, d’un oli picant de 
primeríssima qualitat. A més, per 
acompanyar la Mexicana, res mi- 

llor que fer-ho amb un bon vi de qua- 
litat d’entre l’extensa selecció que 
hi ha a la casa. Veniu a La Tomate 
Magique a gaudir de les millors 
pizzes picants; de ben segur que 
la Mexicana no us deixarà indife-
rents!

PIZZA MEXICANA
Tomàquet, vedella picada, blat de moro,
olives, pebrot i formatge emmental 

La Tomate Magique

Rda. Can Fàbregas, 18 - Mollet
& 93 579 41 22
pizzerialatomatemagique.com
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