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MOLLET. La Coordinadora d’Asso- 
ciacions de Mares i Pares d’Alum- 
nes de Mollet i l’Ajuntament han  
reclamat al Departament d’En-
senyament de la Generalitat una 
solució definitiva per a l’INS Ai-
guaviva, que continua ubicat de 
manera provisional a l’antic edifi-
ci universitari de l’EUPMA i que ja 
preveu una falta d’espai de cara al 
curs vinent, quan el centre haurà 
completat tots els cursos d’ESO 
i batxillerat. “Amb la incorpo-
ració del grup de segon de batxi- 
llerat ja no cabrem al centre ac-
tual, i alguns dels nostres grups 
s’hauran de traslladar a l’Esco-
la Nicolás Longarón”, explica 
Ernesto Nogueira, director de 
l’INS Aiguaviva. “Ensenyament 
ha pres aquesta decisió de 
manera provisional”, assenya- 
la, tot i que és una sortida que no 
acaba de fer el pes ni al centre ni 
a l’Ajuntament. “No hi traslla- 
darem tot l’institut perquè no 
hi ha prou espai, però sí alguns 
grups que encara hem d’aca-
bar de definir”, diu Nogueira. El 
trasllat de grups de secundària al 
centre del carrer Francesc Macià 
implicarà la desaparició definitiva 
dels grups de primària a l’escola 
Longarón, que ja fa anys que està 
en procés de tancament. De fet, els 
40 alumnes de 3r a 6è de primària 
que l’any que ve haurien de fer 
classe en aquest centre es traslla- 
daran a les instal·lacions de 
Col·legis Nous.  

No obstant això, malgrat que de 
cara al curs que ve hi hagi aquesta 
solució provisional per als grups 
de secundària de l’INS Aiguaviva, 

La comunitat educativa i l’Ajuntament reclamen a Ensenyament el quart institut

El Longarón posa punt i final i rebrà 
grups de secundària el curs vinent

la comunitat educativa dema- 
na una solució definitiva per als 
propers cursos, ja sigui amb el 

trasllat de l’institut actual a un 
altre espai definitiu o amb la con-
strucció d’un nou edifici, cosa 
que segons el regidor d’Educació, 
Raúl Broto, seria “la resposta 
òptima a les necessitats edu-
catives de Mollet, tot i que i el 
Departament no ho té previst”.

Espais plens
De fet, la reclamació del quart  
institut també respon a l’incre-
ment d’alumnes de secundària 
que es preveu per als propers 
anys a tots els centres públics de 
la ciutat. L’any que ve, per exem-
ple, es preveu que es matriculin 
a Mollet 713 alumnes a 1r d’ESO 
–50 més que el curs actual–, 
cosa que “hauria de significar 
la creació d’un grup nou de 1r 
d’ESO”, diu Emilia Macias, pre- 
sidenta de la Coordinadora de les 
AMPA de Mollet, qui afegeix que 
els quatre centres públics de se-
cundària de la ciutat estan saturats 
i que, a més, l’estat d’algunes ins- 
tal·lacions és precari. “L’INS Mo- 

LA LLAGOSTA. Després d’una reu-
nió, dimarts, entre l’alcalde de la 
Llagosta, Óscar Sierra, i els Ser-
veis Territorials del Departament 
d’Ensenyament, la Generalitat va 
acceptar la proposta municipal 
d’eliminar només una de les dues 
línies que volia suprimir Ensen-
yament per al curs que ve, de ma-
nera que la Llagosta disposarà fi-
nalment de sis línies de P3, cinc en 
escoles públiques i una a l’escola 
concertada Gilpe. “Així es garan-
teix un ensenyament públic de 
qualitat, amb unes ràtios a l’en-
torn dels 20 alumnes per aula, i 
no de 25, com hauria provocat 
la proposta de la Generalitat”, 
diu Sierra, qui afegeix que la línia 
que tancarà serà una de les que hi 
ha a l’Escola Sagrada Família. Ac-
tualment, a la Llagosta hi ha ma-
triculats 143 alumnes en set aules 
de P3, i està previst que el proper 
curs es matriculin uns 118 infants. 
Per això, segons Sierra, amb sis lí-
nies “n’hi haurà prou per garan-
tir unes ràtios de 20 alumnes 
per classe”.

Preocupació a Mollet
L’Ajuntament de Mollet també ha 
reclamat a Ensenyament que el 
curs vinent es mantinguin tots els 
grups de P3 existents actualment 
a la ciutat (24), malgrat que la pre-
visió de matriculacions sigui força 
inferior a l’any passat (490 nens i 
nenes començaran P3, 72 menys 
que el curs actual). El regidor Raúl 
Broto considera que “la situació 
demogràfica actual hauria de 
permetre reduir les ràtios dels 
grups, i nosaltres vetllarem per-
què tots els grups tinguin una 
ràtio semblant a l’entorn dels 
20 alumnes per aula”. n

LONGARÓN  El 2012, l’AMPA es mobilitzava contra el tancament

arxiu

llet té mig mòdul tancat des 
de fa temps, el Vicenç Plan-
tada està al límit de la seva 
capacitat i a l’Aiguaviva ja 
no hi ha espai”, assegura, 
una situació a la qual s’afegeix 
la reconversió de la bi- 
blioteca de l’INS Gallecs en 
aules.

Lluís Bayó, cap d’estu-
dis de l’INS Mollet, explica 
que “Ensenyament va fer 
tancar unes aules de for-
mació professional per 

condicionar-les fa molts me-
sos, però de moment no hi ha 

intervingut, i això ens fa estar 
més estrets”. Raúl Broto, per la 
seva banda, indica que “el parc 
escolar de Mollet és antic i cal 
invertir molt en manteniment, 
una responsabilitat que corres- 
pondria a la Generalitat però 
que, en el cas de les escoles de 
primària, fa temps que assu-
meix l’Ajuntament”, recorda. 

Per tot plegat, consistori i co-
munitat educativa exigeixen sa-
ber “quines solucions ha pensat 
la Generalitat per afrontar uns 
cursos que es presenten com-
plicats”, i reclamen a Ensenya-
ment que planifiqui el mapa esco-
lar a mitjà termini en tot l’àmbit 
educatiu de Mollet. La planifi-
cació, apunten, hauria de ser a 
quatre anys vista com a mínim, 
tenir una visió integral del terri-
tori i de continuïtat entre etapes 
tenint en compte les especificitats 
dels centres i l’equilibri de l’oferta 
de secundària i que les decisions 
siguin consensuades amb la co-
munitat educativa. n  x. lloreda  

La Generalitat 
mantindrà sis 
línies de P3
a la Llagosta

UN CENTRE 
HISTÒRIC QUE DEIXA 
ENRERE PRIMÀRIA

Educació

L’Escola Nicolás Longarón va néixer
el 1969 i actualment és un dels centres 
més antics de la ciutat. L’any 2012, la 
Generalitat va comunicar la voluntat 
de no obrir més grups de P3 a l’escola, 
cosa que ha significat, els darrers anys, 
el tancament progressiu del centre. 
Ensenyament va argumentar la decisió 
per la davallada de la població en edat 
escolar dels últims anys al barri de 
l’Estació de França, on hi ha l’escola. 
Ara tot apunta que el curs actual serà 
l’últim en què el centre acollirà nens i 
nenes de primària, i que els 40 alumnes 
que hi hauria d’haver el curs que ve 
s’integraran als grups de Col·legis Nous. 
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LA PLATAFORMA D’AFECTATS PER LA HIPOTECA DE
MOLLET RECAPTA FONS AMB UN FESTIVAL DE SEVILLANES

HABITATGE

La Plataforma d’Afectats per la Hipoteca i l’Aliança contra la Pobresa Energètica de Mollet 
organitzen el proper 20 de febrer un festival de sevillanes a càrrec de l’Acadèmia Carmen López 
per recaptar fons per a les dues entitats. El preu de les entrades a l’esdeveniment, que es farà 
al teatre de Can Gomà, serà de 2,5 euros. Els menors de 14 anys podran entrar-hi gratuïtament.

MOLLET. Una vintena de veïns del 
bloc de pisos situat al número 12 
del carrer Vicenç Fonolleda de 
Mollet han estat desallotjats per 
les deficiències greus de l’edifici 
que pateix problemes estructu-
rals per aluminosi. El passat di-
mecres 3 de febrer, Bombers de 
la Generalitat ordenaven el des-
allotjament del bloc de pisos que 
té vuit habitatges, un dels quals 
desocupat que pertany a una en-
titat bancària. Membres de les 
set famílies afectades entraven a 
buscar algunes de les seves per-
tinences abans que els agents 
tanquessin els pisos i l’accés al 
bloc, que a hores d’ara es troba 
acordonat.

Perill d’esfondrament
Les deficiències van ser detec-
tades per l’arquitecta que havia 
estat contractada per la comuni-
tat de veïns per fer la inspecció 
tècnica d’edificis (ITE) obligada 
per als blocs de pisos antics. L’ar-
quitecta, a més, va analitzar els 
lleus enfonsaments que patien 
unes rajoles del terra de la cuina 
de dos habitatges, que amoïnaven 
els veïns. A partir de la cala feta 
el mateix dilluns i d’una posterior 
més gran dimecres, l’arquitecta 

SUCCESSOS  LES DEFICIÈNCIES GREUS EN L’ESTRUCTURA DEL BLOC CONSTRUÏT ALS ANYS 60 OBLIGUEN ELS VEÏNS A DEIXAR ELS SEUS HABITATGES

Una vintena de desallotjats 
d’un bloc amb aluminosi

ACORDONAT El pis del carrer Vicenç Fonolleda data dels anys 60

l.o.

va fer el crit d’alarma, ja que va 
trobar greus problemes estruc-
turals causats per aluminosi en 

La inspecció tècnica dels edificis 
d’habitatges (ITE) consisteix en 
una inspecció visual dels elements 
comuns de l’edifici feta per personal 
tècnic competent i que dóna lloc al 
corresponent informe, el qual estan 
obligats a tenir tots els blocs de 
pisos amb una antiguitat superior 
als 45 anys. A Mollet, i segons les 
dades de l’Institut d’Estadística de 
Catalunya, de l’últim cens d’edificis 
elaborat el 2011, un total de 1.387 
blocs haurien de passar aquesta 
inspecció, ja que es van construir 
abans de l’any 1970. El mateix 
cens fa una valoració de l’estat de 
conservació dels edificis a la ciutat i 
determina que dels 3.585 existents, 
3.400, gairebé el 95%, estan en 
bon estat; 158 (4,4%), en estat 
deficient; 21 (0,6%), en estat 
dolent, i 6 (0,2%), en estat ruïnós.

GAIREBÉ 1.400 PISOS 
OBLIGATS A PASSAR 
INSPECCIÓ TÈCNICA

La ITV dels habitatges

La finca del carrer Vicenç Fonolleda de Mollet s’està apuntalant
cinc vigues consecutives amb 
perill greu d’esfondrament. “La 
situació era excepcionalment 
greu i ha estat una sort que no 
s’hagi esfondrat abans”, admet 
Cristina Álvarez Roig, l’arquitec-
ta molletana que va detectar els 
problemes. 

L’edifici va ser construït en 
dues fases en l’època en què es 
feia servir a Espanya el ciment 
aluminós. El 1961 es va aixecar 
la primera fase del bloc –la plan-
ta baixa i la primera planta– i el 
1967 s’hi va edificar la segona 
fase amb dos pisos més sobre 
el forjat de l’antiga teulada i les 
golfes, un forjat que va patir una 
inundació. Aquesta podria ser la 
causa de l’aluminosi que pateix 
part de l’estructura segons l’ar-
quitecta. “Amb altes tempera-
tures i una humitat elevada el 
ciment aluminós pot provocar 
la pèrdua de resistència del 
formigó amb el consegüent pe-
rill d’ensorrament”, explica.

Apuntalat d’emergència
A hores d’ara s’està apuntalant 
tota la finca i s’està fent un pla de 
cales per determinar quin és l’es-
tat de la resta de l’estructura. “No 
sabem quan trigarem a acabar 

la diagnosi de l’edifici perquè 
és un treball entretingut i im-
previsible, però els construc-
tors estan fent un gran esforç 
per fer-ho al més aviat possible 
perquè és una situació d’emer-
gència”, explica Álvarez. 

De moment, els veïns afectats 
es troben a cases de familiars o a 
hotels que han de pagar de la seva 
butxaca ja que, segons els veïns, 
les asseguradores han advertit 
que no es faran càrrec de les des-
peses per reallotjament perquè 
al·leguen que es tracta d’un defec-

te de construcció que no cobreixen 
les pòlisses. Les famílies afectades 
estan mantenint reunions amb els 
Serveis Socials de l’Ajuntament 
per parlar sobre el reallotjament. 
“Ens estan ajudant a agilitzar 
tots els tràmits, però ens han dit 
que ara per ara no es poden fer 
càrrec de la despesa dels veïns 
que estan en hotels”, explica una 
de les veïnes. Així doncs, els afec-
tats hauran d’esperar l’informe 
de l’arquitecta per saber quan i 
de quina manera podran tornar a 
casa seva. n  laura ortiz
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Les reduccions previstes per l’ha-
bitatge habitual a l’impost de suc-
cessions i donacions són molt relle-
vants (del 95%), però què succeeix 
amb les places de garatge o altres 
elements accessoris? 

Una recent consulta vinculant de 
la DGT ha aclarit que ha de perme-
tre’s una ampliació del concepte 
d’habitatge habitual, que inclogui 
elements vinculats a aquest habi-
tatge, ja sigui des del punt de vista 
de la configuració registral o des de 
la seva consideració unitària en el 
tràfic jurídic.

Això tindrà lloc, per exemple, quan 
el garatge o annex constitueixi una 
única finca registral juntament amb 
l’habitatge, o quan sent finques re-
gistrals diferents, sigui un element 
inseparable des del punt de vista de 
la seva configuració.

En definitiva, la reducció també s’ha 
de considerar per aquests garatges 
o annexos quan existeixi una clara 
vinculació amb l’habitatge: ubicació 
en el mateix immoble, adquisició en 
el mateix acte o, fins i tot, per ad-
quirir-se aquests béns per ser arren-
dats conjuntament amb l’habitatge. 
Així, és necessari estar atent a quin 
tracte es dóna a aquests elements 
en l’impost, perquè d’aquesta ma-
nera es pugui produir un estalvi 
fiscal.

Salvador Xicola Riulas
Assessor fiscal

salvador.xicola@asemax.org

Què es considera 
habitatge habitual a 
efectes de reduccions
a l’impost de
successions i
donacions?

CONSULTORI

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

Mollet

263
Martorelles

18

Sant Fost

27
La Llagosta

56

Santa Maria

1

Montornès

146

Parets

28
Montmeló

25

MOLLET. Segons les dades que 
l’Agència de l’Habitatge de Cata-
lunya ha remès darrerament a 
l’Ajuntament de Mollet, les enti-
tats financeres tenen 171 immo-
bles buits a la ciutat en condicions 
d’habitabilitat a curt termini, en-
tre els quals hi ha pisos ocupats 
per persones que no paguen cap 
tipus de lloguer ni tenen cap vin-
culació directa amb els pisos.

Davant d’això, i amb l’objectiu 
de garantir el dret a l’habitatge i 
de trobar una solució a l’ús anò-
mal d’aquests pisos, els serveis 
municipals s’han posat en contac-
te amb les entitats financeres de 
la ciutat per tal de trobar una via 
de sortida a aquests habitatges i 
poder destinar-los a lloguer social.

L’Ajuntament espera que durant 
aquest procés de converses les en-
titats s’avinguin a trobar solucions 
a l’existència d’immobles buits a la 

HABITATGE  SEGONS AFIRMA EL CONSISTORI, A MOLLET HI HA 171 HABITATGES BUITS EN CONDICIONS PER ENTRAR-HI A VIURE

L’Ajuntament insta els bancs a 
cedir pisos per a lloguer social

possibilitat de la cessió forçosa. 
La iniciativa s’afegeix així a un 

seguit de mesures municipals en 
relació amb l’eradicació de la po-

bresa energètica i el dret a l’habi-
tatge, com els acords signats amb 
les companyies subministradores 
per evitar els talls de subministra-
ments, la tramitació d’expedients 
sancionadors a les entitats ban-
càries que siguin propietàries de 
pisos buits o l’adquisició per part 
de l’Ajuntament de dos habitatges 
per destinar-los a lloguer social.

La llista, més llarga
Ara com ara el consistori vol cen-
trar-se en els pisos buits que estan 
en condicions de ser habitats a 
curt termini (88) i els pisos ocu-
pats per terceres persones (83), 
que són els 171 amb què treba-
lla l’Ajuntament. Tot i això, a més 
d’aquests pisos, hi ha els immo-
bles buits que estan pendents de 
rehabilitar o que no tenen detallat 
el grau d’habitabilitat. En aquest 
cas, segons el Registre d’Habitat-
ges Buits d’Entitats Bancàries de 
la Generalitat, a Mollet hi ha 263 
immobles buits, 146 a Montornès, 
56 a la Llagosta, 28 a Parets, 27 
a Sant Fost, 25 a Montmeló, 18 a 
Martorelles i 1 a Santa Maria. n

ciutat de la seva propietat, i alho-
ra recorda que, en cas contrari, la 
nova Llei de l’Habitatge, aprovada 
el 29 de juliol del 2015, preveu la 

ies mollet

Dues beques per a alumnes de l’INS Mollet
El 4 de febrer, l’empresa KAO Corporation, que té una planta a Mollet, va 
rebre els guanyadors de la primeres beques Josep Sau i Londres, de 1.000 
i 1.500 euros, per a alumnes de química. Els premiats, de l’INS Mollet, van 
ser Eva Ruiz, de grau mitjà, i Daniel Rebolledo, de grau superior, que van 
rebre l’acreditació de KAO Corporation i van visitar les instal·lacions d’R+D.

ins. gallecs

font: agència de l’habitatge de catalunya

Alumnes de l’INS Gallecs guanyen l’Odissea
De l’1 al 4 de febrer, 961 alumnes de clàssiques de 74 centres de Catalunya 
i 3.800 alumnes de tot l’Estat van participar en el Concurs Odissea 2016. 
I per tercer any consecutiu els guanyadors absoluts de Catalunya van 
ser tres alumnes de l’INS Gallecs, el grup Animae dimidium meae, format 
per Marta Esteve, Ariadna Boladeras i Álex Caparrós de segon de batxillerat.

Habitatges buits
d’entitats bancàries 
al Baix Vallès
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MOLLET. L’Ajuntament de Mollet 
arranjarà el solar del Mercat de 
Sant Pancraç i n’adequarà les 
condicions higièniques i la mobi-
litat per habilitar-lo com a apar-
cament públic i gratuït en millors 
condicions que les actuals.

El solar, que actualment ja ser-
veix com a aparcament de vehi-
cles, està situat al davant del parc 
dels Colors, entre els carrers Sant 
Andreu, Agricultura i l’avinguda 
de Caldes.

Segons ha anunciat la regido-
ra de Gestió Urbanística, Mireia 
Dionisio, els propers dies l’Ajun-

VIA PÚBLICA  EL CONSISTORI ACORDA AMB EL PROPIETARI L’ADEQUACIÓ DE L’ESPAI MENTRE NO S’HI CONSTRUEIXI RES

L’Ajuntament de Mollet 
arranjarà el pàrquing del 
mercat de Sant Pancraç

SOLAR  L’espai ja serveix d’aparcament per a desenes de vehicles

x.l.

tament i el propietari del solar 
signaran un conveni a través del 
qual el consistori podrà actuar 
sobre aquest espai i adequar-lo 
per a l’aparcament de vehicles.

Dionisio ha recordat que tot i 
que actualment ja es fa un ús pú-
blic d’aquest solar, l’espai és pri-
vat, de manera que fins ara l’Ajun-
tament no podia actuar-hi. Ara, 
però, l’Ajuntament ha arribat a un 
acord amb el propietari per arran-
jar el solar. “Ens hem posat en 
contacte amb el propietari per 
signar properament un con-
veni segons el qual ens cedeix 

MOLLET. Càritas inaugurarà dijous 
(18 h) la reconversió del seu ser-
vei rober per a col·lectius amb risc 
d’exclusió en una botiga solidària 
de roba usada oberta a tothom. El 
local, situat al carrer de l’Església, 
21, es nodrirà de les donacions de 
roba dels veïns, que Càritas trac-
tarà i vendrà a preus assequibles. 

Càritas obrirà
dijous la botiga de 
roba de segona mà

LA LLAGOSTA. El cercle de Podem de 
la Llagosta reclama a l’Ajuntament 
que faci més tasques de mante-
niment de la passera sobre el riu 
Besòs, punt de pas que connecta la 
població amb la Serralada de Ma-
rina. Segons el partit, l’entorn de 
la passera –que es va reconstruir 
fa uns mesos per permetre el pas 
de vianants i ciclistes de la Llagos-
ta cap a la Serralada de Marina–, 
actualment està molt deteriorat. 
L’incivisme, d’una banda, i l’ús i els 
agents climàtics, d’una altra, són 
les causes del deteriorament dels 
accessos a la passera.

Podem reclama a l’Ajuntament 
actuacions de neteja i manteni-
ment per millorar l’espai. “Ha 
costat molt construir la passera 
per al gaudi dels veïns com per 
deixar-la perdre ara”, apunten. 

L’any passat, l’Ajuntament va 
refer la passera a l’antic gual de 
Can Donadeu que connecta les lle-
res del Besòs de la Llagosta i Sant 
Fost. Les obres, molt reivindicades 
pels veïns després que Adif retirés 
la que ja existia un cop acabades 
les obres de l’AVE, van tenir un 
cost d’uns 30.000 euros. n

Podem reclama 
manteniment a la 
passera del Besòs

MOBILITAT

BAIX VALLÈS. L’acumulació de 
deixalles en una estació abando-
nada a l’altura del carrer Pamplo-
na de Barcelona és la causa del foc 
que dimarts va originar una inten-
sa fumera pels túnels ferroviaris 
de la ciutat que va obligar a tancar 
sis estacions i a tallar la circulació 
de trens pel centre de la ciutat. 

Segons sembla, a l’estació aban-
donada hi dormien indigents. La 
incidència –que va afectar la cir-

culació tot el matí de dimarts– va 
afectar les línies R1, R2N, R3, R4 i 
R2S, a més de les línies de regio-
nals, de manera que els combois 
havien d’acabar els seus recorre-
guts a les estacions de Sant An-
dreu Arenal, Sant Andreu Comtal o 
Badalona, des d’on els passatgers 
havien d’agafar altres transports 
per accedir al centre de la ciutat. 
La incidència va afectar la mobi-
litat de milers de baixvallesans. n

Nova afectació a Rodalies
per la falta de manteniment  

Nova façana a la casa modernista Viñas
La casa Viñas, a l’avinguda Jaume I, ha renovat la seva façana modernista, 
del 1913. L’edifici està declarat bé immoble d’interès local, de manera que 
tant la façana com el volum requereixen una protecció especial. La casa va 
ser d’Arcadi Viñas Prat, fundador de l’acadèmia Viñas el 1931. Els actuals 
propietaris han rehabilitat la finca que acollirà un comerç i habitatge.  

x.l.

PATRIMONI  LA CASA ESTÀ CATALOGADA BÉ D’INTERÈS LOCAL

l’ús d’aquest espai mentre no hi 
faci cap actuació, com ara cons-
truir-hi habitatges”, ha explicat 
Dionisio. Un cop signat l’acord, 
l’Ajuntament mantindrà el solar 
del Mercat de Sant Pancraç com 

un espai d’aparcament públic i 
gratuït, però en condicions més 
higièniques. L’Ajuntament ha co-
municat aquesta decisió als veïns 
afectats, que s’han mostrat favora-
bles al condicionament del solar. n
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MOLLET. En el marc dels actes de 
commemoració del Dia Interna-
cional de l’Holocaust i de Preven-
ció de Crims Contra la Humanitat, 
la jove Núria Sala Ventura, de 17 
anys i alumna de l’Institut Vall del 
Tenes, va presentar a Granollers 
un minuciós treball sobre els va-
llesans que van ser deportats 
als camps nazis, i que sumen 47. 
L’estudi inclou noves dades, com 
la d’un cinquè deportat de Mollet, 
que s’afegeix als quatre als quals 
es ret homenatge al monument 
de la plaça Amical Mauthausen.

Així, Núria Sala recull l’avís que 
va rebre la molletana Amàlia Tar- 
ragona Llorente de la mort del seu 
fill Antoni López i Tarragona en un 
camp d’extermini. L’Antoni López 
era originari d’Almeria –va néixer 
a Lucar el 1910–, però va viure 
al carrer Gallecs número 16 de 
Mollet amb la seva família. L’any 
1941 va ser a Stalag i a Mauthau-
sen, fins que va ser desplaçat a Gu-
sen, on va morir el 15 de novem-
bre del 1941 als 31 anys. Aquest 
tràgic recorregut va ser habitual 
també en les altres víctimes mo-
lletanes dels nazis, com Vicenç Ba-
chs i Vilà (1906-1941), Pere Cuyàs 
i Niubó (1905-1941), Joan Molins i 
Maynou (1911-1941) i Joan Tura i 
Ros (1912-1941).

Parets també lamenta tres vícti-

MEMÒRIA HISTÒRICA  L’ESTUDIANT NÚRIA SALA ELEVA A 12 LA XIFRA DE BAIXVALLESANS REPRESALIATS PEL NAZISME

Un treball amplia a cinc els
molletans deportats a camps nazis

mes dels camps nazis: 
Teodor Fau Fusalba 
–alliberat del camp 
el 1935 i va morir 
el 2001–, Projecte  
Forns i Ninou –que va 
morir a Gusen als 34 
anys– i Pere Xicota i 
Álvarez –també mort 
a Gusen el 1941. Res-
pecte al complet estu-
di de la historiadora 
Maria Àngels Massa- 
guer, Segona Repúbli-
ca, Guerra Civil i pri-
mer franquisme a Pa-
rets (2007), Núria Sala 
aporta la biografia 
d’una nova víctima del 
nazisme: Teodor Fau. 
Aquest paretà nascut 
el 1909, a diferència 
de Forns i Xicota, no 
va morir a l’exili, però sí que va 
passar pels camps de Stalag i Mat- 
hausen abans de ser alliberat el 5 
de maig del 1945. Va morir l’any 
2001.

A la Llagosta va néixer el 1902 
Ramon Sariol i Castellà, militant 
d’ERC que es va exiliar a França 
amb la intenció de combatre amb 
la resistència, però va ser detin-
gut i, després de passar per la 
corrua habitual de camps de con-
centració, va morir a Gusen el ge-

AVÍS  De decés d’Antonio López Tarragona

arxiu

ner del 1942, amb 39 anys.
El treball també recull la his-

tòria dels montornesins Josep 
Viñallonga i Planas –exiliat, mem-
bre de la resistència francesa i 
mort el 1944 al camp de Bochum 
als 29 anys–, i els germans Marià i 
Joan Clivillers i Joan –que van mo-
rir a Gusen als 39 i 32 anys–.

La vàlua del treball
Malgrat la joventut de la Núria, 
que ha fet l’estudi en el context del 

L’exposició itinerant Memòria fo-
togràfica: l’aigua a Mollet, creada 
pel Centre d’Estudis Molletans 
(CEM), arriba al Centre Cívic Can 
Borrell. Es podrà veure de dilluns 
a divendres de 15.30 a 21 h fins 
al 26 de febrer. A més, el CEM 
organitza la sortida L’aigua que 
bevem, visita guiada a l’estació 
de tractament d’aigua potable de 
Cardedeu, el 20 de febrer de 10.30 
a 12.30 h. La inscripció es pot fer 
fins al 16 de febrer.

La mostra de fotos 
‘L’aigua a Mollet’
arriba a Can Borrell

DIVULGACIÓ

treball de recerca de batxillerat i 
amb el suport del seu tutor, Fran-
cesc Martí, l’historiador Joan Gar- 
riga –que l’acompanyava en l’acte 
de presentació– en destacava “la 
vàlua i les noves aportacions 
a la història i a la reflexió, així 
com la valentia, la sensibilitat i 
l’ofici”.

De fet, el treball apunta per 
primera vegada la xifra conjunta 
de deportats del Vallès Oriental 
–47–, “un gruix que els histo-
riadors del territori no ens 
pensàvem”, reconeix Joan Ga-
rriga, qui lloa també el treball de 
l’estudiant Núria Sala per la bona 
aproximació que fa al context ge-
neral i per la focalització que fa en 
el territori, així com un intens re-
cull documental, amb fotografies i 
fragments d’entrevistes.

Noves aportacions
Garriga també reconeix les mol-
tes noves aportacions del tre-
ball, i en destaca la referència 
del garriguenc Felip Codina, “de 
qui aporta dades que no es co-
neixien”. Codina era farmacèutic 
al poble i militava al PSUC. Es va 
exiliar a França el 1939, des d’on 
va començar a organitzar un grup 
de la resistència.

Ara com ara el treball continua 
viu i, un cop finalitzada la recerca 
per a batxillerat, la Núria ha se-
guit avançant, de manera que ha 
anat trobant dades que aporten 
noves descobertes, i reivindica 
la memòria històrica vallesana. 
“Un treball que barra el pas a 
l’oblit”, conclou l’autora. n  m.eras

La delegació del Vallès Oriental de 
Mans Unides ha engegat una cam-
panya que ha de permetre un pro-
jecte de formació per a 400 dones 
descastades i tribals a l’estat de 
Maharashtra, a l’Índia. L’acció, 
per a la qual cal recaptar 64.061 
euros, s’emmarca en la campanya 
Rentem-li la cara a la fam: Sembra.

Mans Unides formarà 
400 dones a l’Índia

Els alumnes de 5è de primària i 
2n de secundària de l’Escola Sant 
Gervasi organitzen aquest diven-
dres la 6a jornada de donació de 
sang, que es farà  durant tot el dia, 
de 8.30 a 11.30 h i de 16.30 a 20 h. 

Donació de sang a 
l’Escola Sant Gervasi
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programació

Dissabte, 13 de febrer
A les 13.30 h. Resum informatiu de la 
setmana

Diumenge, 14 de febrer
A les 12.25 h El Partit. Futbol. 1a. 
Catalana. CF Mollet UE- UE Vic
A les 22 h La Jornada de Diumenge

Dilluns, 15 de febrer
A les 20.30 h La Jornada

Dimarts, 16 de febrer
A les 20.30 h Parets a debat amb Alicia 
Navarro

Dijous, 11 de gener
A les 20.30 h Visions

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

12. rovirosa c. Av. Rívoli, 23
13. rovirosa s. Berenguer III, 66
14. sánchez. Sant Ramon, 55
15. satorres. Av. Llibertat, 36
16. tugas. Plaça Catalunya, 1
17. vilaseca. Jaume I, 87
18. amadó. Prat de la Riba, 17

SANT FOST
21. n. iglesias. c. Barcelona, 84

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

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

Dijous 21
Anotnia Pallás Roman (Mollet)   89 anys
Dimarts 2
Andreu Grau Ferrer (Mollet)   89 anys
Dimecres 3
Maria Morató Trias (La Llagosta)   79 anys
Divendres 5
Josefa Gasque Estapé (La Llagosta)   89 anys
Diumenge 7
Ramon Vilaseca Flaquer (Parets)   75 anys
José Sallán Bardella (Mollet)  92 anys
Dilluns 8
Concepción Cabello Barajola (Sant F.)  80 anys

 Dades facilitades per la Funerària Monserdà 
i la Funerària Montserrat Truyols

DEFUNCIONS

NAIXEMENTS

Dimarts 2
Ángel Jesús Hernando Jara (Mollet)
Isaac Martínez Lara (Santa Perpètua)
Dissabte 6
Samuel Betancurt Cardona (Mollet)
Diumenge 7
Ismael El Koulali Boukhalfa (Mollet)
Daniel García Ruiz (Palau-solità i Plegamans)

Dades facilitades per l’Hospital de Mollet
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El evento servirá para la recogida de fondos 
para la Plataforma de Afectados 

por la Hipoteca (PAH)

El precio de las entradas 
es 2,50 euros adultos 

y los niños menores de 14 años, gratis
Teatro de Can Gomà, de 17 a 21 h

Organizan: PAH y APE de Mollet

Sábado 20 de febrero

EXHIBICIÓN 
SOLIDARIA DE 
SEVILLANAS 

con la colaboración de la academia de Carmen López

Mostra dels treballs 
audiovisuals del Centre 
d’Estudis Mollet
La Marineta acull des d’aquest di-
jous i fins al 27 de febrer la Mos-
tra Audiovisual del Centre d’Es-
tudis Mollet, una exposició dels 
millors projectes de cinema, tele-
visió, fotografia i ràdio realitzats 
pels alumnes del centre. Durant 
els darrers 19 anys el centre ha 
treballat l’emissió de missatges 
per mitjà d’aquests vehicles, amb 
treballs que han estat guardonats 
per entitats com Mans Unides. 

COMUNICACIÓ

POLÍTICA

Baixvallesans en defensa del Delta
L’Assemblea Popular de Mollet va ser present en la manifestació 
multitudinària que la Plataforma en Defensa de l’Ebre va organitzar 
diumenge passat a Amposta (Montsià). D’altra banda, Ara Parets ERC 
ha presentat una moció perquè l’Ajuntament de Parets manifesti la seva 
oposició a l’aprovació definitiva del Pla Hidrològic de la Conca de l’Ebre. 

PARETS DEL VALLÈS. Aquest febrer 
la secció local d’ERC a Parets cele-
brarà el 82è aniversari de la seva 
constitució. El partit va néixer el 6 
de febrer del 1934 al Bar Rajoler 
amb Carlos Mumbrú Verdaguer 
com a primer president. En l’acte 
de commemoració la secció local 
presentarà el número 2 del diari 
del partit, Cavall Republicà. 

ERC Parets prepara 
el seu 82è aniversari

MOLLET DEL VALLÈS. La Marineta 
acollirà dilluns (18.30 h) la pre-
sentació d’El libro negro de la in-
dependencia, obra de l’advocat, 
doctor en Dret per la Universitat 
de Barcelona i comentarista polí-
tic a la COPE Juan Carlos Segura, 
que serà present a l’acte. L’obra, 
amb pròleg de Josep Ramon 
Bosch, expresident de Societat Ci-
vil Catalana, vol ser una resposta 
al llibre blanc de la independèn-
cia presentat per la Generalitat de 
Catalunya. 

Es presenta a Mollet 
‘El libro negro
de la independencia’

MOLLET. El coordinador general 
d’EUiA va assistir divendres a l’as-
semblea oberta que la secció local 
del Mollet va celebrar al seu nou 
local del carrer Bernat Metge, a 
l’antiga sala Pere Ardiaca. En clau 
de partit, Nuet va abordar la fu-
tura renovació d’Esquerra Unida, 
que “dependrà de la decisió dels 
militants”, va dir. Alhora, va de-
fensar l’aposta d’EUiA per partici-
par en els processos de confluèn-
cia amb forces d’esquerres, com 
ha estat el cas darrerament d’En 
Comú Podem o Canviem Mollet.

Nuet, que també és diputat al 
Parlament per Catalunya Sí que 
es Pot, també va parlar de política 
catalana. Va apostar per un pla de 
rescat social ambiciós i va instar el 
nou govern de la Generalitat a pre-
sentar-lo de manera urgent.

També va defensar la presència 
de Catalunya Sí que es Pot a la co-
missió sobre el procés constituent 
i va insistir en el projecte de re-
pública catalana que va aprovar 
EUiA el 2013, una proposta que 
reconeix Catalunya com a subjec-
te polític sobirà que pot decidir 
la seva lliure adhesió a la resta de 
pobles d’Espanya.

Finalment, respecte a l’actua-
litat estatal, Nuet es va mostrar 
confiat en un futur “govern d’es-
querres que reverteixi les polí-
tiques antisocials que ha dut a 
terme el PP la darrera legisla-
tura”. El diputat també va afegir 
que “és impossible arribar a cap 
tipus d’acord amb Ciutadans”, ja 
que té “un programa econòmic 
profundament neoliberal i molt 
proper al PP”. n

Nuet defensa a Mollet la 
confluència de l’esquerra 
per tenir més força

@apmollet
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ECONOMIA
contrapunt.cat/actualitat/economia

MOLLET I LA LLAGOSTA, MEMBRES DE LA TAULA PER
FOMENTAR EL TURISME DE COMPRES AL VALLÈS ORIENTAL

DINAMITZACIÓ COMERCIAL

Mollet i la Llagosta, amb gairebé una vintena de representants de la comarca i el 
Consell Comarcal, van constituir, dimecres de la setmana passada, la Taula de Turisme 
Shopping del Vallès Oriental, que té l’objectiu de ser punt de trobada i de reflexió per 
definir les línies de treball enfocades al segment de mercat del turisme de compres.

LA LLAGOSTA. L’Oficina Munici-
pal d’Informació al Consumidor 
(OMIC) de la Llagosta va obrir 
l’any passat 354 expedients, un 
61,6% més que al 2014. L’any 
passat, l’OMIC, servei gratuït si-
tuat a l’Ajuntament, va atendre 
489 visites. La majoria de con-
sultes i reclamacions –gairebé un 
27%– van ser sobre telefonia; un 
25% sobre subministraments bà-
sics com l’electricitat i el gas; un 
8% sobre serveis bancaris; un al-
tre 8% sobre l’activitat comercial, 
i un 6% sobre assegurances.

El 4,5% de totes les consultes 

L’oficina del consumidor
de la Llagosta tramita un 
50% més de reclamacions

ateses per l’OMIC van acabar en 
queixa o denúncia a l’Agència Ca-
talana del Consum i poc més del 
5% estan pendents d’arbitratge 
a la Junta Arbitral de Consum de 
Catalunya.

Durant l’any 2015, l’OMIC de la 
Llagosta va fer 180 reclamacions, 
un 50% més que l’any anterior. 
El 65% van ser estimades. Les 
reclamacions que van ser ateses 
van permetre el retorn, la recu-
peració o l’anul·lació de factures 
a la ciutadania per un import de 
26.175,47 euros (un 114% més 
que l’any 2014). n

EMPRESA  SERVEIS ALS EMPRENEDORS

Mollet registra 159 
negocis nous el 2015

MOLLET DEL VALLÈS. L’Ajuntament 
de Mollet, a través del seu Punt 
d’Atenció a l’Emprenedor, ha 
donat d’alta 96 de les 159 noves 
empreses creades el 2015 a la 
ciutat, una xifra que situa el punt 
de Mollet com el que ha tramitat 
més altes de tots els municipis de 
la demarcació de Barcelona sense 
comptar la capital catalana.

L’any 2014 l’Ajuntament de 
Mollet, amb la col·laboració de la 
Diputació de Barcelona, posava 
en marxa el PAE, un servei ubicat 
a les oficines d’Emfo, que permet 
agilitzar els tràmits a tots aquells 
emprenedors que volen legalitzar 
la seva activitat econòmica, els 
quals, des d’aleshores, poden fer-
ho amb un sol tràmit i de manera 
pràcticament immediata.

A través del document únic 
electrònic (DUE), es tramita l’alta 
d’empresaris individuals (autò-
noms), societats de responsabili-
tat limitada (SL) i societats limi-

tades de nova empresa (SLNE). 
L’objectiu és optimitzar temps i 
desplaçaments als emprenedors, 
ja que aquest document engloba 
tots els tràmits necessaris per 
donar-lo d’alta, com ara l’alta a 
Hisenda i a la Seguretat Social, 
l’alta de treballadors, el registre a 
l’Agència de Protecció de Dades o 
la inscripció al Registre Mercantil 
en el cas de societats, entre d’al-
tres.

Segons el regidor d’Ocupació, 
Raúl Broto, “tenint en compte 
que l’ocupació és un eix prio-
ritari del nostre equip de go-
vern, ens sentim molt orgullo-
sos de veure com les polítiques 
que s’apliquen donen els seus 
fruits”, i en aquest cas, “haver 
reduït els tràmits burocràtics 
facilitant i agilitzant tots els 
passos que cal fer per crear una 
empresa ha estat clau perquè 
Mollet pugui presentar aques-
tes bones dades”. n

El 60% d’altes, al Punt d’Atenció a l’Emprenedor 

SERVEIS

BAIX VALLÈS. Pimec Vallès Orien-
tal ha inaugurat un nou centre de 
formació al despatx número 15 de 
l’edifici Tilma de Granollers (avin-
guda Sant Julià, 1), on també hi té 
la seu la delegació de la patronal. 
Es tracta d’un espai de 135 metres 
quadrats, dividit en dues sales de 
formació, amb una capacitat total 
de 60 alumnes. 

La delegació de la patronal de la 
petita i mitjana empresa al Vallès 
Oriental fa un pas endavant per 
donar resposta a les necessitats 
formatives de les empreses de la 
comarca. A partir d’ara, Pimec ofe-
rirà un ventall més ampli d’accions 
formatives adreçades a totes les 
àrees funcionals i a tots els col·lec-
tius, assessorarà les empreses per 
desenvolupar plans de formació 
propis i dissenyarà accions espe-
cífiques a mida d’una empresa o 
d’un sector determinat. 

Les noves aules s’estrenaven la 
setmana passada. n

Pimec inaugura 
un nou centre 
de formació al 
Vallès Oriental

BAIX VALLÈS. Josep Monràs, alcal-
de de Mollet, va ser reelegit pre-
sident de l’Associació Àmbit B30 
en el consell plenari de l’entitat 
celebrat a Sant Quirze del Vallès 
durant el cap de setmana. En la 
trobada també es va renovar la 
comissió executiva de l’associació, 
de la qual formen part represen-
tants dels ajuntaments de Sant Cu-
gat, Sabadell i Santa Perpètua, la 
Cambra de Comerç i Indústria de 
Sabadell, Comissions Obreres, la 
Fundació per la Indústria, la Uni-

versitat Autònoma de Barcelona i 
el centre tecnològic Eurecat.

En aquesta sessió plenària es 
van marcar com a prioritats del 
pla de treball d’aquest 2016 la 
col·laboració entre els centres 
de recerca i el món empresarial 
per generar activitat econòmica. 
També es va acordar donar prio-
ritat als serveis de mobilitat del 
corredor i la transferència de co-
neixement, “aspectes fonamen-
tals per ser un territori compe-
titiu”. n

Josep Monràs és reelegit president 
de l’Associació Àmbit B30

CONSUM  UN 61,6% MÉS D’EXPEDIENTS OBERTS
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OCUPACIÓ  EL SINDICAT CCOO CONSIDERA QUE NO HI HA CAUSES OBJECTIVES QUE JUSTIFIQUIN EL TANCAMENT D’UNA PART DE LA PLANTA MOLLETANA

Bacardí acomiada 82 
treballadors de la planta 
de producció de Mollet

BACARDÍ  L’empresa afirma que mirarà de recol·locar els 82 treballadors afectats

MOLLET. L’empresa Bacardí, de-
dicada a la producció de begudes 
alcohòliques i amb una planta 
al polígon de Can Magarola, ha 
anunciat que deixarà de produir el 
rom Bacardi i el Martini en aquest 
centre de producció els pròxims 
mesos “per les necessitats del 
mercat”, ha explicat la companyia 
en un comunicat. Davant d’això, la 
direcció de Bacardí ha iniciat “un 
procés de consulta amb els re-
presentants dels treballadors 
per analitzar aquests plans i po-
der arribar a un acord”. 

Així, segons apunten fonts sin- 
dicals, el tancament de les unitats 
de producció suposa l’acomiada-
ment de 82 treballadors que, se-
gons sembla, aquest mateix dijous 
van començar a rebre les cartes 
d’acomiadament. L’empresa justi-
fica la mesura per la sobreproduc-

ció actual de rom i Martini i per “la 
necessitat de fer una revisió de-
tallada per part de la companyia 
de la seva activitat productiva”, 
que a partir d’ara –afegeixen els 
sindicats– preveu centralitzar a 
plantes d’Alemanya i Itàlia. Bacar-
di insisteix que la mesura “és ne-
cessària per al creixement futur 
i la sostenibilitat del negoci a Es-
panya”. L’empresa ha expressat la 
seva voluntat “d’ajudar-los a tro-
bar oportunitats de feina dins 
i fora de la companyia” i que els 
oferirà plans de compensació.

CCOO rebutja el tancament 
Segons explica CCOO del Vallès 
Oriental, aquest dijous la direcció 
de Bacardí a Mollet va començar 
a distribuir les cartes d’acomiada-
ment als 82 treballadors que es-
tarien afectats per la decisió dels 

266 que conformen la plantilla. 
La resta són els treballadors dels 
departaments comercial i de màr-
queting, dels serveis de suport  i 
del centre de distribució, que con-
tinuarien a la planta molletana. 

La Federació Agroalimentària 
de CCOO de Catalunya rebutja la 
decisió de tancament de línies de 
producció de la planta de Mollet, ja 
que considera que no hi ha causes 

objectives que justifiquin aquest 
tancament. Alhora, el sindicat de-
nuncia que es tracta d’una “de-
cisió política estratègica de la 
multinacional per deslocalitzar 
la producció de la planta valle-
sana i centralitzar-la a la facto-
ria que té a Itàlia”.

Per aquesta raó, CCOO exigeix 
a Bacardí que faci marxa enrere i 
que defineixi un pla industrial que 

garanteixi la continuïtat de l’acti-
vitat a Mollet.

Per la seva banda, l’alcalde Jo-
sep Monràs s’ha posat en contac-
te amb la direcció de l’empresa 
per conèixer de primera mà qui-
na és la situació, i ha manifestat 
que es posa a disposició del co-
mitè d’empresa “per contribuir 
fins on calgui per ajudar els 
treballadors afectats”. n

La plantilla actual és de 266 empleats

arxiu
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Guffin propi d’un maldecap kafkià per a 
nosaltres, ja que l’Hospital de Mollet del 
Vallès ha estat incapaç de localitzar-la en 
menys d’una setmana, el termini que con-
sideren normal hospitals com el Clínic o 
Sant Pau. L’havíem de sol·licitar a l’Hospi-
tal de Mollet i ells l’havien de localitzar, ja 
que podia ser als seus arxius o bé en mans 
de l’Hospital de Sant Pau. Fins que mon 
pare no hi va anar diversos cops a insis-

tir-hi, l’Hospital de Mollet no la va loca-
litzar, després que l’Hospital de Sant Pau 
confirmés que era als arxius de Mollet i 
que l’Hospital de Mollet no els hi ho havia 
consultat.

Això no hauria de passar mai més. S’ha 
menyspreat el sofriment d’una família 
que volia minvar la seva indescriptible 
angoixa, s’ha jugat amb una vida. I espero 
que a qui pertoqui depuri les correspo-
nents responsabilitats, perquè això és in-
admissible. Gestos com aquests engeguen 
a la merda celebracions com el Dia Mun-
dial Contra el Càncer. n

Les properes setmanes començarà un nou període de preinscripcions  

escolars. A Mollet, la davallada demogràfica fa que el nombre de nens de  

3 anys que s’han d’escolaritzar sigui inferior a l’any passat, una coartada  

perfecta perquè Ensenyament pugui reduir els grups de P3 amb l’aritmètica 

com a únic criteri sense tenir en compte que el manteniment de les línies  

suposaria una disminució de les ràtios per classe, amb la consegüent millora 

de la qualitat educativa. Amb tot, el problema que necessita una resolució 

més immediata és el col·lapse que pateix l’educació secundària. Les  

reclamacions durant anys per a la construcció del quart institut a Mollet no 

han servit de res i els alumnes de l’INS Aiguaviva, ubicats de manera  

provisional a l’antic edifici del GIRO, ja no hi caben. Tot i que l’Ajuntament 

al seu dia ja va cedir uns terrenys a Ca l’Estrada per a un nou institut, la crisi 

econòmica va deixar el projecte en un calaix, d’on sembla que no sortirà. 

La mesura que es pugui prendre pel curs vinent per encabir els alumnes de 

l’Aiguaviva només serà un pedaç en un mapa educatiu de secundària que 

a Mollet es troba amb instal·lacions al límit. El nou govern català, al qual es  

presuposa una major sensibilitat social, no hauria d’amagar el cap sota l’ala i 

hauria de revertir les retallades que tant mal estan fent a l’educació pública. 

LA CRISI ECONÒMICA VA DEIXAR EL PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ DEL 

QUART INSTITUT DE MOLLET EN UN CALAIX, D’ON SEMBLA QUE JA NO SORTIRÀ 

SECUNDÀRIA COL·LAPSADA

a setmana passada es va cele-
brar el Dia Mundial Contra el 
Càncer, malaltia molt propera 
per a la majoria de la gent, però 

fins a cert punt desconeguda pel tabú que 
ha representat. Vull aprofitar l’ocasió per 
a explicar-vos quelcom important per a 
qui ho pateix i que pot semblar una fotesa.

A vegades, una cosa ben petita pot ser 
objecte d’un incalculable desig pel va-
lor que té a l’hora d’esvair una incertesa 
malaltissa. És el cas d’un bloc de para-
fina que conté un tumor que s’ha pogut 
extreure en el passat, que es diposita en 
un arxiu i que serveix per diagnosticar 
un rebrot de càncer. La meva família hi 
ha anat al darrere durant tres setmanes i  
mitja, unes setmanes que semblaven me-
sos, perquè davant d’aquesta malaltia 
sempre cal anar a contra rellotge per tal 
de diagnosticar-ne el tipus i fixar-hi un 
tractament encertat.

La parafina s’ha convertit en un Mc-

L A vegades, una cosa ben petita pot
ser objecte d’un incalculable desig
pel valor que té a l’hora d’esvair
una incertesa malaltissa

ORIOL 
 ESCURA

Politòleg

PARAFINA

EDITORIAL

CAVE CANEM

CORD POLÍTIC: Entesa formal, 
realitzada per dos o més grups 
polítics, per fer junts un projecte 
polític que no podrien engegar 

per separat. En els sistemes multipartidis-
tes és freqüent que els partits no obtinguin 
la majoria pròpia i per governar hagin de 
buscar acords amb altres partits.

Aquesta és la definició i el motiu amb el 
qual, quan va començar la legislatura, tots 
els partits del consistori vam signar i ens 
vam comprometre al ja moribund Acord 
per Mollet. Un acord que el PSC s’ha en-
carregat d’anar incomplint i trencant en 
la mateixa mesura que arribava a altres 
acords bilaterals (PSC+CDC+C’s) per acon-
seguir la suma aritmètica necessària per 
poder mantenir un govern dèbil i que no 
respecta la voluntat expressada a les urnes 
el 24 de maig. Aquella denúncia que fèiem 
d’aquell pacte secret és avui públic i notori, 
un pacte contra natura en què si les ideolo-
gies i programes de govern són incompati-
bles ens haurem de preguntar, quins altres 
interessos han fet possible aquests pactes?

SUBORN POLÍTIC: Contraprestació mit- 
jançant càrrec o sou amb la qual es paga 
algú o un grup per després obtenir el su-

A

Acords, suborns i xantatges

Pont de la Mandra de Mollet, el 1910
Pont de la Mandra, on ara es coneix popularment com “els quatre bancs”. Al fons es veu l’edifici 
de l’Ateneu, i a l’esquerra de la imatge, on hi ha un grupet de persones, és on ara hi ha la farmàcia 
Tugas. La fotografia es va fer a la dècada del 1910. josep m. escura mollet del vallès 

Fem Memòria

XAVIER BUZÓN
Regidor portaveu de Canviem Mollet

port necessari. De nou hem de denunciar 
públicament aquest tipus de pràctiques, és 
més que evident que el pacte contra natura 
de l’actual tripartit a Mollet (PSC+CD+C’s) 
se sustenta en les contraprestacions obtin-
gudes, i per si fos poc escandalós, pretenen 
donar-li un aire institucional utilitzant la 
fórmula de recursos a l’oposició que avui 
ja no cola.

XANTATGE POLÍTIC: Pressió que s’exer-
ceix sobre una persona o grup per treure’n 
un profit propi, generalment mitjançant 
amenaces de no donar cert suport acordat 
i condicionat a una nova contraprestació.

I aquesta és la última conseqüència 
d’un pacte que fa aigües per totes bandes. 
Aquells que van acabar beneint un pacte 
contra natura, i que els compensava ex-
traordinàriament uns pèssims resultats 
electorals, ara ja comencen a pensar en 
sotmetre el govern a un xantatge partidista 
cada vegada més gran i que ni acabarà bé 
ni beneficia als interessos de la ciutadania.

És per això que des de Canviem Mollet 
denunciem aquest tipus de pràctiques i les 
seves conseqüències.

Mollet necessita acords, però que res-
ponguin als interessos generals i les volun-
tats majoritàries expressades a les urnes, 
per no caure en dinàmiques que només 
obeeixen a la vella política. Ho diem de 
manera alta, clara i transparent. La nostra 
prioritat segueix sent canviar Mollet en be-
nefici de la seva gent i treballarem per això, 
diguin el que diguin i li pesi a qui li pesi. n



OPINIÓ 17contrapunt   dv, 12 febrer 2016

Resultat provisional

redaccio@contrapunt.cat 

Creus excessiva la multa de 
300 euros per circular pels 
camins de Gallecs?

Opina a contrapunt.cat/enquestes
Impressionant, espectacular i  
amb molt glamour la rua d’aquest 
any. Però cal millorar alguns  
detalls: engalanar el camió 
del Sr. Carnestoltes (...)

Maria. Mollet del Vallès

SÍ                     16%
NO                   84% 
NO HO SÉ          0%

Segueix-nos a www.facebook.com/DiariContrapunt

Luis Garcia Garcia. A la notícia ‘L’escola 
Sagrada Família perdrà una línia de P3’

Les línies [de P3] s’adapten a la demanda. Quan 
creixi la natalitat augmentaran, com ja ha passat. 
Allò important és  que no es massifiquin les classes, 
com quan jo estudiava que érem trenta i escaig.

En busca del propietari del gos
Sempre havia pensat que les persones que tenen animals són persones 
amb un gran cor. Jo mateixa, fins que em vaig casar, sempre havia tingut 
algun animal a casa i se’ls estima moltíssim. Però d’un temps ençà penso 
que moltes persones que tenen gossos estimen molt els animals però no 
estimen gens els seus conciutadans. Veus la gent passejant el gos amb 
molta estima, però deixen que es pixin o es caguin a qualsevol lloc sense 
recollir les caques. El meu gos sempre pixava i cagava al terrat i la mare 
netejava la terrassa, només sortia a passejar, no a pixar i cagar al poble... 
Quan passejo per la ciutat em fa pena veure portes de cases amb les  
pintures corroïdes dels pixats dels gossos, també per la meva que està 
tota tacada... o els bancs públics, que paguem entre tots, els fanals 
podrits... i altre mobiliari urbà. Passeges i si no mires a terra, trepitges 
les cagades que no recullen els propietaris dels gossos... precisament 
aquest cap de setmana he vist la contraportada d’El Periódico, l’Enric 
Romero, que denunciava amb fotografies les milers de cagades que hi 
ha al poble i vaig pensar que era genial la seva reclamació. I just aquest 
matí m’he indignat moltíssim! Jo treballo a la Masia de Can Lledó. El meu 
marit em deixa amb el cotxe a l’altra banda de la plaça Mercè Rodoreda 
i fins arribar a la masia he trobat 5 cagades! A més, d’un gos enorme! 
No és la primera vegada que trobo cagades a la plaça, més grans i més 
petites, i que m’indigno. Sembla que els veïns de la zona es pensen  
que la plaça és un pipi-can. Però avui ha arribat el moment: busco el 
propietari o propietària d’aquest gos perquè vull dir-li que és una persona 
molt marrana i molt incívica. En aquesta plaça hi juguen nens! I encara 
que no hi juguessin, deixar aquest furullus és inhumà. Segurament que 
s’estima molt el seu gos, però no estima gens els veïns, o com jo, que 
treballo en una masia meravellosa i que quan miro la plaça nomes veig 
cagades, i no val deixar cagar sobre la gespa, perquè el niu de bitxos 
i mosquits que s’hi crien també és inhumà. Si us plau, el propietari 
d’aquest gos i d’altres que es pensen que Mollet és un pipi-can municipal 
siguin respectuosos amb els veïns!! I recullin la merda del seu gos i no 
deixin pixar al portals ni mobiliari urbà! Moltes gràcies! 

rosa maria canals

mollet del vallès 

Retallades a l’IES Gallecs 
M’adreço a tota aquella persona 
que comprengui el significat i 
l’abast de la paraula solidaritat, 
perquè a l’institut Gallecs (centre 
del qual sóc un alumne més entre 
els del cicle de Cures d’Auxiliar 
d’Infermeria) volem començar 
a canviar la tendència decadent 
que impulsa la infrahumana mo-
ral burgesa respecte a les reta-
llades. Aquesta moral ens obliga 
a conformar-nos encara que al 
nostre institut s’hagi suprimit la 
biblioteca de manera indefinida, 
tinguem goteres –almenys a dues 
aules–, la pols i les teranyines 
augmentin (perquè el personal 
de neteja és dels que més ha pa-
tit les retallades), i haguem de 
fer classe en algunes aules que 
no s’escalfen, perquè tenen un 
sostre massa alt (contravenint 
els criteris bàsics d’eficiència 
energètica), així que, els que po-
den passen la classe al costat del 
radiador, bo i perdent l’angle vi-
sual necessari per poder veure 
bé la pissarra, i els altres poden 
veure la pissarra però no treure’s 
l’abric.  
   Conseqüències d’una política 
ministerial i autonòmica que ens 
ha tractat com una xifra estadísti-
ca, submergint-nos en condicions 
precàries com si fóssim un ramat 
qualsevol de secundaris gregaris, 
disposats a acceptar mansament 
que se’ns tracti com a infrahu-
mans, apel·latiu que rebien els 
nostres besavis quan ingres-
saven a Mauthaussen.
    Però nosaltres som del cicle  
d’auxiliars d’infermeria, i mai no 
podrem acceptar aquestes condi-
cions sense que s’escolti el nostre 
clam, perquè estem aprenent a 
combatre la insalubritat, però 
irònicament i intolerablement 
ens la fan patir!
    I, a més, si tenim hores lliures, 
volem tenir l’opció d’anar a apro-
fitar el temps a una biblioteca 
amb ordinadors potents, perquè 
els apunts són penjats a internet, 
i no haver d’anar al bar o a l’au-
la itinerant, que no compta amb 
cap equipació, perquè, com el seu 
nom indica, és nòmada.
    Aquesta carta no està destinada 
només a la Generalitat, que n’és 
la responsable, ni a l’Ajuntament, 

Bústia

CIBERACTIVITAT

del qual s’espera la màxima im-
plicació, abans que se’ns obligui 
a lluitar per unes condicions dig-
nes, és una carta per a tota la co-
munitat educativa de la comarca.

Estem engreixant la pell sonora 
dels vells tambors del conflicte 
col·lectiu, que cada alumne, cada 
classe, cada centre redacti els 

seus quaderns de queixes, que 
s’exposin les reivindicacions a 
l’opinió pública, al ple municipal, 
a la plaça Sant Jaume... Perquè 
hem de despertar les consciències 
del malson de 8 anys d’humiliació 
de la classe obrera (de la que aviat 
formarem part), al que anomenen 
crisi. Fins que els estudiants no 

ens hi posem no començarà la 
regeneració que ens cal. Estaven 
experimentant amb nosaltres?    
Doncs el moment de dir prou ja 
ha arribat! El futur de Catalunya 
s’està cuinant a les nostres clas-
ses, no només a les de les escoles 
d’ elit. Sembla mentida que la nos-
tra classe política ens mantingui 
en aquestes condicions i continui 
declarant que governen per a to-
thom. Dignitat, si us plau... i si no 
us plau també! Perquè la dignitat 
és com el pa amb oli, si no ens la 
donen ens la prendrem.

joan martínez

mollet del vallès

30a cursa Anselm Clavé
Fa 30 anys va sorgir la iniciativa 
del professor d’educació física de 
l’escola, d’organitzar una cursa 
popular i no ens podíem imaginar 
que al cap dels anys esdevingués 
una de les de més èxit de la nostra 
població i de tota la seva comarca.

Una cursa  molt especial i pecu-
liar. Representa un projecte global 
d’escola en què col·labora i tre-
balla tota la comunitat educativa: 
pares, avis, alumnes, professorat... 
I en el seu moment també hi va 
col·laborar en Joan Abelló, mestre 
pintor de Mollet, que ens va fer la 
pintura del corredor. Ja fa 12 anys 
que aquesta imatge presideix el 
cartell. Una cursa a la qual tothom 
està convidat a participar, des dels 
més petits als més grans. I hi haurà 
un trofeu per als tres primers clas-
sificats i medalles i obsequis per a 
tots els participants.

Enguany l’escola participa en 
un projecte transversal de servei 
a la comunitat, APS, conjunta-
ment amb el Banc de Sang. I apro-
fitarem el dia de la cursa, el 28 de 
febrer, per fer un acapte de sang 
en una unitat mòbil que hi haurà 
al nostre centre. No t’ho pensis 
més, vine a córrer a la cursa de 
l’Agrupació Escolar Anselm Clavé 
i anima els teus pares i familiars 
a participar en l’acapte de sang. 
Fes la inscripció a anselmclave-
inscripcions@hotmail.com. Vine a 
córrer! Vine a donar sang!

montserrat armengol

Directora pedagògica de l’Agrupació 

Anselm Clavé 

mollet del vallès 

Retallades
Hauria d’haver estat una transi-
ció dolça. Haurien d’haver estat 
uns mesos –potser anys?– de len-
ta i suau decadència, de silencio-
sos comiats; però no, ells van de-
cidir que no seria així. Uns éssers 
vestits amb bates blanques van 
pensar que no havia de ser així; 
que, per sobre de la humanitat, hi 
havia els seus privilegis, els sous, 
el seu benestar material... 

Mai tornaré a veure a la televi-
sió, ni sentir a la ràdio, ni llegir als 
diaris que aquestes marees blan-
ques on us manifesteu són per 
defensar els pacients ni la qua-
litat de la sanitat; sinó la vostra 
ocupació i el vostre estatus. 

Per què no us rebel·leu de veri-
tat? Com faríeu més mal a aquest 
sistema tan injust i tan cruel 
amb els més indefensos? Doncs 
no fent cas als vostres adminis-
tradors, als vostres gerents, als 
vostres directors, sinó pal·liant 
el sofriment dels vostres pacients 
terminals, informant les famílies 
dels tractaments pal·liatius sense 
dolor, facilitant una mort digna. 
El meu pare va morir als 85 anys, 
després d’anys de dolor, supor-
table?, i nou imperdonables dies 
d’inútil i innecessari patiment, 
però suposo que molt productiu 
per al sistema i contributiu per 
arribar a l’objectiu de dèficit que 
ens marca Europa. (Que bastards 
som!); només vau gastar 7 hores 
de sedació i us va sobrar el 75% 
de la quantitat que, estic comple-
tament segur, utilitzareu en el se-
güent malalt. 

Gràcies Lorena (infermera del 
torn de nit a la unitat hospitalària 
4 de l’hospital de Mollet del Va-
llès), que la nit del dia 22 de ge-
ner vas intentar calmar el pati-
ment del meu pare amb interès, 
dedicació i professionalitat; i la 
Dra. Díaz, del CAP de Can Borrell 
de Mollet, que amb la simple vi-
sió d’unes anàlisis de sang que, 
accidentalment, van arribar a les 
seves mans ens va donar avís de 
la gravetat de la situació. A tots 
els altres: metge de capçalera, 
pneumòleg, uròleg, nutricionista, 
neuròleg... el meu més profund 
menyspreu.

fernando fernández

mollet del vallès

Comenta les notícies a www.contrapunt.cat
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SAINT GRIAL beu d’una trajec-
tòria i experiència de més de 30 
anys en el món de la pintura, i es 
converteix, a partir del 2014, en 
una renovadora empresa d’inte-
riorisme integral, que s’adapta 
al màxim als gustos i persona-
litat del client. SAINT GRIAL té 
dos vessants. D’una banda, ofe-
reix tot tipus de pintures, tant 
industrial com per a empreses o 
particulars, que inclou un asses-
sorament que va més enllà de la 
gamma cromàtica: també ajuda 
a triar els millors colors segons 
el mobiliari i els elements de-
coratius de què disposa el client. A 
més, per mitjà d’un programa de 
disseny 3D, el client es pot fer a la 
idea de quin serà el resultat final 
abans d’executar-lo.

D’altra banda, SAINT GRIAL ofe-
reix un servei integral d’interioris-
me, que inclou des d’una reforma 
integral (amb els serveis de paleta, 
lampista, electricitat…) fins a la de-

coració completa amb proveïdors de 
confiança per a tot el parament de 
la llar. A més, perquè l’elecció sigui 
compartida i totalment personalit-
zada, SAINT GRIAL ofereix un servei 
gratuït d’acompanyament als clients 
que volen anar a comprar mobilia-
ri i parament amb un professional 
de l’interiorisme. Per acabar-los de 
conèixer, podeu visitar el seu nou 
web saintgrialinteriorisme.com.

SAINT GRIAL INTERIORISME 
GRANOLLERS  I  Tel. 676 32 11 87  I  www.saintgrialinteriorisme.com

SAINT GRIAL, SERVEI INTEGRAL I 
PERSONALITZAT D’INTERIORISME

L’APARADOR

Tot i que caldria una anàlisi més extensa del siste-
ma educatiu i els seus resultats, vull exposar una 
relació de les causes del fracàs escolar i convidar 
pares i professors a fer una reflexió.
-Absència d’autèntica motivació de l’alumnat. Els 
estudiants no acostumen a acceptar el que jo ano-
meno “la filosofia de l’esforç”. Desitgen resultats 
immediats i evitar el treball intel·lectual, el que jo 
en dic “llei del mini-max: mínim esforç per màxim 
rendiment”. Crec que una de les tasques dels pro-
fessors hauria de ser conèixer eines per augmen-
tar la motivació dels alumnes i estar formats en 
educació emocional i social per aconseguir-ho.
-Mínima tolerància a la frustració. Una educació 
hiperprotectora dels pares genera fills amb poca 
adaptabilitat davant les dificultats acadèmiques per 
una immaduresa emocional que, en molts casos, es 
tradueix en adolescents pasotas, rebels i violents.
-Manca d’hàbits d’estudi. Els centres educatius so-
len donar coneixements i no ensenyen els alum-
nes a aprendre’ls, i sense saber com estudiar és 
complicat aprendre.
-Ús excessiu de les tecnologies. Amb Wikipedia i 
El Ricón del Vago, per exemple, es redueix el de-

sig d’esforçar-se a l’hora de fer les tasques acadè-
miques, així com la possibilitat de crear un saber 
personal i aprendre de debò. Alhora, amb els xats 
la dispersió està assegurada, ja que és molt més 
atractiu mantenir una vida social a tota hora que 
acceptar l’esforç de treballar.
-Alumnes amb necessitats educatives especials. 
Són estudiants amb problemes emocionals, difi-
cultats d’aprenentatge, trastorns d’atenció, pro-
blemes de disciplina, trastorns alimentaris...
-Context familiar. Donada la importància de la fa-
mília, ja que és el nucli on s’aprenen els primers 
rols i models de conducta, on es comença a cons-
truir l’autoimatge, on s’aprenen normes i valors, la 
implicació de la família en el procés educatiu dels 
fills, és de vital importància.
-Professorat i la seva formació. És inqüestionable 
la importància del professor en l’estat emocional i 
acadèmic de l’alumne. L’estudiant que se sent ac-
ceptat i valorat té més motivació, creu més en si 
mateix, en les seves possibilitats acadèmiques i el 
seu rendiment és més positiu. Cal vocació per part 
del professor i, alhora, una formació adient, ja que 
ensenyar és molt més que transmetre informació.

CAUSES DEL FRACÀS ESCOLAR

GABINET PSICOPEDAGÒGIC I MÈDIC NATURISTA ESTHER MOLINS  av. Llibertat, 20, 2n C   

MOLLET  I  Tel. 93 570 43 04 - 618 07 72 20  www.psicopnaturmolins.cat  I  esther@psicopnaturmolins.cat

ESTHER MOLINS
Psicoanalogista, naturòpata i terapeuta floral

RACÓ DEL PROFESSIONAL

GUIA MÈDICA I ESTÈTICA

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

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

contacte@psicopnaturmolins.cat
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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 TRASTE-

RO EN MOLLET. 3 

hab., 2 baños, cocina 

office, balcón. 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 vivienda y 

patio que rodea la casa 

de 61 m2. 5 hab., 2 ba-

ños, salón de 30 m2, 

coc. office, despacho, 

lavad., trast., carp. int. 

haya, carp. ext. alumi. 

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 balcón, 

puertas de sapely, aire 

acond., plaza parquing 

y trastero incl. en el 

precio.  Ref. 06474. Por 

200.000 euros. T. 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., carp. interior 

haya, aire acond., so-

leado, piscina, trastero, 

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, coc., comedor, 

lavad., suelo tzo., vent. 

alum., calefac., amue-

blado, parquing. Ref. 

04707. Por 700 euros/

mes. Tel. 93 579 33 33.

PISO DE 80 M2 

EN MOLLET. ZONA 

CAN BORRELL.  Muy 

bien ubicado. 4 hab. 

(1 suitte), coc. oficce 

con lavad., comedor 

con balcón, suelo gres, 

vent. alum., calefac., 

asc. Gastos comunidad 

incl. en precio. Ref. 

04754. Por: 600 euros/

mes. Tel. 93 579 33 33.

PISO DE 105 M2 

CON TERRAZA DE 

40 M2 Y CHIMENEA 

EN MOLLET. Centro.  

Amueblado. 4 hab. (2 

dobles), baño cpto. + 

aseo, lavad., 2 hab. con 

salida a terraza soleada 

todo el dia. Calefac., 

aire acond. en comedor. 

Gastos  comun. incl. en 

precio. Ref. JA10710. 

Precio: 700 euros/mes. 

T. 93 579 33 33.

PISO EN LA LLA-

GOSTA. CENTRO. 

62 m2, 3 hab. dobles, 

baño, cocina conserva-

da, lavadero, comedor 

de 14 m2 trastero, sue-

los gres, asc., armarios 

emp., vidrios dobles, 

carp. ext. alum., carp. 

int. madera. Recién 

pintado. Precio: 530 

euros/mes. Tel. 93 579 

33 33. 

PISO DE 65 M2 EN 

MONTORNÈS. CEN-

TRO. 2 hab. (1 doble, 

1 indiv.), baño, cocina 

ref., lavadero en cocina, 

comedor amplio, suelos 

gres, calefac., vidrios 

dobles, carp. ext. alum., 

carp. int. lacado, bal-

cón 7 m2. Ref. 70378. 

Precio: 395 euros/mes. 

Tel. 93 568 35 45.

PISO 90 M2 CON 

PARQUING EN MAR-

TORELLES. Centro. 

4 hab., 2 baños cptos., 

cocina con lavadero, 

balcón, calefac., vent. 

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.

RUBIA PARTICULAR 

39 AÑOS. Apasiona-

damente besucona con 

lengua. Mucho pecho. 

Sí a todo. Te recibo 

sola. Teléfono: 688 39 

96 85.

DOS AMIGUITAS. Sí 

a todo. Dos chicas: 60 

euros masaje erótico 

con final feliz. Muy 

viciosas y besuconas. 

24 horas. Copa gratis. 

Salidas. 688 400 248.

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.

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.

C
la
s
s
if
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

NOVEDAD 
TRAVESTIS

Masajista erótica. 140 pecho, 
20 cm de placer. 24 h. Salidas.

Tel. 685 620 944
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EQUIPAMENTS  LA CRISI PARALITZAVA EL PROJECTE PRESENTAT PEL GOVERN LOCAL EL 2008

L’Ajuntament crearà una taula per debatre el model del futur servei
MONTORNÈS. L’AV de Montornès 
Centre ha iniciat una campanya de 
recollida de signatures per recla-
mar la construcció del centre de 
dia i residència per a gent gran a 
Montornès, un projecte previst fa 
anys a la població però que la crisi 
ha mantingut paralitzat. L’entitat 
veïnal iniciava la mobilització la 
setmana passada i en els primers 
dies ja ha recollit un miler de sig-
natures. “La intenció és impul-
sar una moció al Parlament de 
Catalunya per reclamar aquest 
equipament tan necessari al 
municipi”, explica Paco Moncal-
vo, president de l’AV. La durada 
aproximada de la campanya serà 
d’un mes i mig i l’associació con-
vocarà una assemblea oberta a la 
ciutadania per decidir les accions 
per aconseguir algun compromís 
de les administracions.

Un equipament reivindicat
El projecte de centre de dia i resi-
dència per a gent gran és un dels 
molts que la crisi econòmica i les 
retallades al pressupost de la Ge-
neralitat han mantingut a un ca-
laix. El 2008, l’Ajuntament presen-

L’AV del Centre reclama la 
residència i centre de dia 
per a gent gran de Montornès

ajuntament

GUARDONADES  Les alumnes en el lliurament del reconeixement

tava al Departament d’Acció Social 
i Ciutadania del govern català el 
projecte bàsic de construcció de 
l’equipament que preveia la crea-
ció de 78 places de residència i 
35 de centre de dia. L’equipament 
estava previst en uns terrenys a 
Montornès Nord amb un pressu-
post aproximat d’uns 5 milions 
d’euros. 

Recursos insuficients
En els ajuts del Pla Únic d’Obres 
i Serveis del període 2008-2011, 
la Generalitat tenia prevista una 
inversió de 500.000 euros per 
al centre de dia, uns diners que 
“representaven només un 10% 
del cost de l’obra. Amb aquesta 
aportació no podíem tirar en-
davant la residència”, explica 
l’alcalde José Montero. El govern 
municipal va decidir, doncs, in-
vertir aquest mig milió d’euros en 
altres projectes, com la passera 
de Can Vilaró i la carpa polivalent. 
“Si no invertíem aquests diners 
els haguéssim perdut”, assegura 
Montero. 

Així, doncs, la poca implicació de 
la Generalitat a l’hora de garantir 

recursos suficients per tirar en-
davant la construcció va frenar el 
projecte fins a dia d’avui.

Amb tot, l’alcalde reconeix que 
l’equipament és una necessitat 
de la població i “un compromís 
que tenim”, diu, però considera 
que “si la Generalitat no apos-
ta pel projecte, l’Ajuntament 
sol difícilment podrà tirar-ho 
endavant perquè tenim unes 
limitacions a l’hora d’invertir”. 
Montero recorda que, ara per ara, 
el consistori està fent un esforç in-
versor important per poder cons-
truir la nova escola Palau d’Amet-
lla, ja que la Generalitat no s’ha fet 
càrrec de la seva construcció. “No 
podem assumir totes les inver-
sions que no són competència 
nostra”, considera.

Per aquest motiu, les properes 
setmanes, el govern local crearà 
una taula amb representants dels 
casals d’avis, tècnics i polítics mu-
nicipals per discutir i repensar el 
projecte i recuperar la interlocu-
ció amb la Generalitat. “Hem de 
decidir quin és el model de re-
sidència que volem i ho hem de 
fer entre tots”, diu Montero. n  l.o.

Premiades pels seus 
currículums excel·lents

EDUCACIÓ  RECONEIXEMENT ALS MILLORS ESTUDIANTS

MONTORNÈS. L’Ajuntament ator-
gava dimecres els Premis a l’Ex-
cel·lència Acadèmica que han anat 
a mans de Judith Villén, Mont-
serrat Blázquez, Judith Seguer i 
Laura Iglesias. En aquesta edició, 
corresponent al curs 2014-2015, 
s’hi han presentat 15 candidatu-
res, de les quals 13 són de noies. 
Judith Villén s’ha endut els 500 
euros per la millor nota a l’acaba-
ment d’un curs de batxillerat amb 
un 9,01 punts (més un punt extra 
de valoració econòmica d’acord 
amb les bases de la convocatòria). 
També havia obtingut la millor 
nota en les proves d’accés a la uni-
versitat, però donat que les bases 
impedeixen concentrar més d’un 
premi en una mateixa persona, 

el guardó, dotat també amb 500 
euros, ha recaigut en la següent 
millor posicionada, Montserrat 
Blázquez.

Finalment, hi ha hagut un em-
pat en el Premi a la millor nota a 
l’acabament d’un curs universita-
ri, dotat amb 1.000 euros. Laura 
Iglesias, estudiant de Psicologia a 
la UAB, i Judith Seguer, estudiant 
d’Odontologia també a la UAB han 
obtingut un 9,40. 

El tribunal que puntua els Pre-
mis a l’Excel·lència Acadèmica 
està format pels directors dels 
instituts de secundària, la direc-
tora d’una de les escoles del mu-
nicipi, la tècnica d’educació i l’al-
calde, José Montero, que també és 
el regidor d’Educació. n
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NTENAS

ALLÈS

del ANTENAS TDT
SATÉLITE
PORTEROS
VIDEOPORTEROS

SERVICIO
TÉCNICO CAMBIAMOS DE DIRECCIÓN

Venta de receptores y accesorios para instalación

Rambla Nova, 24 · Mollet 
93 593 18 61 antenasv@telefonica.net

MONTMELÓ. Els serveis tècnics 
de l’Ajuntament han començat 
aquesta setmana les tasques per 
a l’eliminació d’algunes àrees de 
contenidors soterrats del munici-
pi. La primera acció prevista és la 
clausura dels contenidors de ma-
tèria orgànica i resta situats als ca-
rrers Doctor Robert i Carlos Linde, 
que seran substituïts per uns de 
recollida lateral, ubicats al carrer 
Federico García Lorca cantonada 
amb Doctor Robert, en el primer 
cas, i a la plaça Pablo Picasso, en 
el segon. Posteriorment, s’elimi-
naran les àrees que presenten un 
pitjor estat de conservació, com 
ara les dels carrers Nou i Àngel 
Guimerà, que es tancaran al llarg 
del mes de febrer. Aquesta serà 

MEDI AMBIENT  L’AJUNTAMENT DECIDEIX ELIMINAR LES MÉS ENVELLIDES PER L’ALT COST DE NETEJA I RECUPERACIÓ 

Montmeló clausura àrees 
de contenidors soterrats

CLAUSURA  Treballs per eliminar els contenidors soterrats

l.ortiz

una primera fase de supressió de 
contenidors, ja que els serveis tèc-
nics estudien l’eliminació de qua-

tre àrees més de resta i orgànica 
que estan en estudi.

L’alt cost de neteja i manteni-

MONTORNÈS / SANTA MARIA. La desa- 
parició d’àrees de conreu i pastu-
res i el paisatge arbrat continu que 
els últims anys s’ha anat generant 
en diferents espais del Parc de la 
Serralada Litoral ha comportat que 
la Diputació de Barcelona i l’Obra 
Social La Caixa hagin desenvolu- 
pat un pla d’actuacions amb l’ús 
de ramaderia per disminuir el risc 

d’incendi forestal a la serralada i 
potenciar així els conreus i pas-
turatges i mantenir les franges de 
prevenció d’incendis forestals. En 
conjunt, aquests treballs agrofo-
restals han permès actuar en un 
total de 172 hectàrees. Entre les 
poblacions que formen part del 
parc hi ha Montornès, Santa Maria 
de Martorelles i Martorelles. n

Ramats per disminuir el risc de 
foc forestal a la Serralada Litoral

CIUTADANS

JOSÉ ANTONIO GARCÍA

ajunt. montmeló

MONTMELÓ. José Antonio García, 
cap de la Policia Local de Mont-
meló des de fa 30 anys, ha rebut el 
reconeixement de l’Associació de 
Caps i Comandaments de Policies 
Locals de Catalunya (Accpolc) per 
la seva llarga trajectòria al servei. 
García, responsable de la policia 
montmelonina i que ara també fa 
el servei a Martorelles, és un dels 
sis caps de policia més veterans 
de Catalunya. Ja el 2010, el cap de 
la Policia Local de Montmeló rebia 
la medalla bronze amb distintiu 
blau en l’acte central del Dia de les 
Esquadres. L’Accpolc també reco-
neixia la tasca de Sergi Giménez, 
cap de la policia de Montornès 
pels més de 15 anys de servei. n

Reconeixement al 
cap de Policia de 
Montmeló pels 
30 anys de servei 

Concurs creatiu per 
al Dia de les Dones
MONTORNÈS. La Regidoria de 
Polítiques d’Igualtat convoca per 
cinquè any consecutiu el concurs 
de fotografia i dibuix del Dia de les 
Dones. Els premis van dels 75 als 
175 euros. Les propostes es poden 
presentar fins al 29 de febrer. 

MONTORNÈS. L’Ajuntament ha po-
sat a disposició de les famílies 
amb infants menors de set anys 
polseres identificatives per loca-
litzar els infants en cas de pèrdua 
durant esdeveniments multitudi-
naris. La festa de Carnaval va ser 
el primer esdeveniment en què es 
va posar en marxa la campanya de 
distribució de polseres de color ta-

ronja fluorescent i lliurades per la 
Direcció General de Protecció Civil 
de la Generalitat. Les polseres són 
reutilitzables i, per tant, cal guar-
dar-les a casa per poder-les fer 
servir diverses vegades. Se’n pot 
recollir una per infant a l’Oficina 
d’Atenció Ciutadana (OAC), el Ca-
sal de Cultura i l’Oficina del barri, 
a Montornès Nord. n

L’Ajuntament reparteix polseres 
identificatives per a infants

ment ha fet que el consistori de-
cideixi substituir aquestes àrees 
més envellides per contenidors 
de recollida lateral. Després 
de deu anys de funcionament, 
“aquestes àrees havien arribat 
al límit de la seva vida útil i per 
recuperar-les calia una inver-
sió molt gran”, explica l’alcalde, 
Antoni Guil. De fet, la recuperació 
de cadascuna de les àrees soter- 
rades hagués suposat un cost 
d’entre 3.000 i 12.000 euros. 

En tots els casos, s’ampliaran 
les de recollida selectiva més pro-
peres amb contenidors de reco-
llida lateral d’orgànica i resta, un 
sistema que fa un any que s’està 
implementant a la població i que 
comporta “uns contenidors amb 
més capacitat de recollida, un 
cost de manteniment més baix 
i un temps de recollida menor”, 
exposa l’alcalde. A més, Guil asse-
gura que amb els contenidors de 
recollida lateral s’eliminaran els 
sorolls i les males olors que pro-
vocaven les queixes veïnals. n
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CULTURA  L’ESPECTACLE DE DUCREUX ÉS L’ADAPTACIÖ PER A SALA DE DUES DE LES SEVES DARRERES CREACIONS

‘Refugiada poètica’, de Claire Ducreux, 
aterra dissabte a la Sala Polivalent
MONTMELÓ. La Sala Polivalent aco- 
llirà dissabte el darrer treball de 
la prestigiosa ballarina Claire Du-
creux, un espectacle de teatre vi-
sual coproduït pel Mercat de les 
Flors i que porta per títol Refugia-
da poètica. Es tracta d’una adapta-
ció per a sala dels espectacles de 
carrer El somriure del nàufrag i 
Vaixell d’arena, amb els quals Clai-
re Ducreux ha obtingut un gran 
èxit internacional els últims anys. 
Es tracta d’una representació per 
a tots els públics que ofereix mo-
ments de màgia teatral carregats 
de tendresa i emoció.

A l’escenari, Ducreux és una ro-
damón que viu al carrer i que con-
verteix el seu parc habitual en un 
refugi, les tanques del carrer en les 
portes del seu univers, el pont en 
un vaixell imaginari i l’escultura 
del parc en el seu company de viat-
ge. El rodamón vol tornar al món el 
seu sentit i la seva bellesa, i per fer-
ho Ducreux combina disciplines 

artístiques com el teatre visual, la 
dansa, el mim, l’humor i el clown. 

Claire Ducreux és una de les 
ballarines amb més trajectòria 
internacional. A finals dels 90, 
després de ballar amb diferents 
companyies franceses, va fundar 
la companyia Leandre & Claire, 
que va crear espectacles premiats 
arreu del món i amb els quals va 
girar durant anys. El 2004 va co-
mençar a treballar en solitari, i 
va crear espectacles de teatre de 
carrer, com De passeig, Vaixell 
d’arena i El somriure del nàufrag. 
Ducreux ha estat reconeguda amb 
premis com el del públic del 13è 
Festival de Teatre de Carrer de  
Vila-real, entre d’altres.

D’altra banda, el concert solida-
ri que el grup de versions Hotel 
Cochambre tenia programat a la 
Sala Polivalent per divendres s’ha 
hagut de suspendre per motius de 
salut que afecten el líder de la ban-
da, Benito Inglada. n

Els colors de la gresca del Carnaval
Montornès i Montmeló, com la resta de pobles del Baix Vallès, van viure
el cap de setmana passat la festa del Carnaval, amb desenes de comparses 
i disfresses individuals. En tots dos casos la festa va ser molt participativa.
A la foto: el primer premi de grup de Montornès: El Circ de l’Alegria.

CENTENARS DE PERSONES DONEN VIDA A LES COMPARSES
aj. montornès

ESPECTACLES

MONTORNÈS. La programació tri-
mestral de Montbarri aixeca el 
teló continua després de l’estrena 
a finals de gener. El 20 de febrer 
es podrà veure l’espectacle Elec-
tric babyland, de la Bruc Brothers 
Company, i el 27 un concert del 
cantautor local Abel Àlvarez, que 
torna al poble després de la gira 
internacional que ha fet per pre-
sentar el seu disc Entre dos tierras. 
El 5 de març hi haurà teatre fami-
liar amb Radiobots, de la cia. Ra-
diobots, Carol Badillo i Aleix Prats, 
i el dia 19 es projectarà Laban, el 
petit fantasma. El 18 de març, dins 
de Veus en femení, es  podrà gau-
dir de l’espectacle Dona i cançó. n

El cantautor Abel 
Álvarez actuarà
al ‘Montbarri’

REFUGIADA POÈTICA  Ducreux es posa en la pell d’un rodamón

c.d.

HISTÒRIA

MONTORNÈS. El Centre d’Estudis 
de Montornès –entitat dedicada a 
la promoció del coneixement i la 
creació de productes culturals– ha 
editat un calendari de paret amb 
un recull de 12 fotografies que re-
cuperen les festes i tradicions del 
municipi, des de la Festa Major i la 
celebració de Sant Joan a Montor-
nès Nord fins a altres festes més 
antigues, com la benedicció d’ani-
mals de Sant Antoni de mitjans 
del segle XX, la benvinguda de la 
Lira als Reis d’Orient, o tradicions 
recuperades com les catifes del 
Corpus. Algunes imatges són de la 
mateixa entitat i altres del fons de 
l’Arxiu Municipal. n

El Centre d’Estudis 
edita un calendari 
amb fotos antigues
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MONTORNÈS. La 23a edició de la 
Mitja Marató Montornès-Mont-
meló-Vilanova-la Roca i la 11a 
dels 6 quilòmetres ja ha posat 
en marxa el compte enrere. El 3 
d’abril és el dia escollit per cele-
brar les dues curses, que enguany 
preveuen aplegar uns 5.000 atle-
tes –3.000  dels quals, segons l’or-
ganització, participarien a la Mit-
ja, 1.500 als sis quilòmetres i 500 
a la Mini Solidària. L’endarreri-
ment de la data de la Mitja, que 
normalment es feia a principis 
de març, ha estat una decisió de 
la direcció per evitar “la massifi-
cació de curses al mes de març 
i ajudar a la planificació dels 
atletes populars”. A més, amb el 
canvi de dia la Mitja serà la prova 

ATLETISME  L’ORGANITZACIÓ PREVEU ARRIBAR ALS 5.000 ATLETES PARTICIPANTS

La Mitja es correrà a l’abril per 
tancar el Challenge de la Diputació

A PELS 5.000 La Mitja vol incrementar els corredors de l’any passat

de tancament del 10è Challenge 
de Mitges Maratons Gran Premi 
Diputació de Barcelona.

Dorsals amb bons fins
Les inscripcions a la Mitja ja estan 
obertes i es poden fer a través del 
web oficial www.mitjamontornès.
com. Enguany, es mantenen els 
preus i els serveis gratuïts de les 
darreres edicions. A banda del 
dorsal i el xip, cada atleta rebrà 
una samarreta tècnica i un lot de 
productes en acabar la cursa.

L’organització, a més, continua 
apostant pel vessant solidari de 
l’esdeveniment. Per cada persona 
inscrita a la Mitja i els sis quilòme-
tres, Henkel, empresa patrocina-
dora des de l’inici, donarà mig euro 

Per tal d’incentivar la participació 
femenina a la Mitja, l’Ajuntament 
i el Club Esportiu Montornès
organitzen per segon any consecutiu 
sessions d’entrenament per a les 
dones que vulguin córrer la prova 
dels sis quilòmetres. Sota el lema 
Corre per la igualtat amb la Mitja 
Marató, cada dimarts i dijous, a 
les 17.30 h, i els dissabtes a les 
9.30 h, es duran a terme activitats 
preparatòries a les pistes del 
club dirigides per entrenadors
especialitzats. El preu de
les inscripcions és de 19 euros.

RENOVAT EL
COMPROMÍS AMB LA 
IGUALTAT DE GÈNERE

Entrenaments especials

a la iniciativa PonteenmarchaYa, 
que recapta fons per a la Funda-
ció Josep Carreras. La recaptació 
íntegra de la Mini Solidària es des-
tinarà a la Creu Roja de Granollers, 
i el dia de la celebració, el dissabte 
2, hi haurà un photocall del Movi-
ment Piu amb aportacions per a 
Càritas de Montornès. 

Tot els guanys generals de la 
Mitja serviran per mantenir l’es-
cola del Club Atletisme Montor-
nès, que té més de 250 atletes 
competint a tots els nivells. n

contrapunt

Yago debuta amb èxit a la categoria de 65 cc

El pilot montornesenc Yago Domínguez, de deu anys, va participar diumenge 
passat a la primera prova del campionat de Catalunya de motocross en 
la categoria de 65 centímetres cúbics, que va tenir lloc a la Pobla de 
Mafumet. El jove va aconseguir acabar la prova en 11è lloc, després d’un 
entrenament i una primera mànega complicada a causa del vent i el fred, 
que el van situar al 17è i 18è lloc respectivament. A la segona mànega, 
però, Yago va refer-se i va acabar la carrera en 7a posició.

yago domínguez

MOTOCROSS EL PILOT PARTICIPA AL CAMPIONAT CATALÀ

MONTMELÓ. La segona edició de 
la Festa de l’Esport de Montme-
ló, celebrada el 29 de gener, va 
premiar els quatre millors es-
portistes locals. En la categoria 
de més de 18 anys, els guanya-

dors van ser el karateka Andrés 
Sancho (Club Karate Montmeló) 
i la futbolista Laia Pensado (CF 
Montemló UE). En les distincions 
de menys de 18, els millors espor-
tistes van ser Rim el-Ars i Alejan-

dro Moreno, tots dos jugadors del 
Montmeló Club de Bàsquet.

Enguany també es van premiar 
els millors equips locals, que van 
ser el juvenil A i el femení amateur 
sènior del CF Montmeló UE.  n

Laia Pensado i Andrés Sancho, millors
esportistes a la Festa de l’Esport de Montmeló 

GUARDONATS  Tots els premiats a la segona festa dels esportistes montmelonins

aj. montmeló
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EL CLUB PATINATGE SANT FOST CELEBRA LA PRIMERA FASE DEL 
JOCS ESCOLARS DEL CONSELL ESPORTIU DEL VALLÈS ORIENTAL

DE BASE

La primera fase dels Jocs Escolars del Consell Esportiu del Vallès Oriental tindrà lloc aquest 
diumenge al pavelló 2 de Sant Fost. El club amfitrió, el Club Patinatge Sant Fost, celebra el campionat 
vallesà que portarà un gran nombre de clubs del territori.  La competició està adreçada als joves 
patinadors i patinadores en un estat d’iniciació. La segona fase serà a Santa Eulàlia al març. 

Primera Catalana  

arxiu

BÀSQUET I Lliga EBA  ELS MOLLETANS DISPUTEN LA DARRERA JORNADA DE LA FASE REGULAR DEL GRUP C AL SEU PAVELLÓ

El Recanvis Gaudí es juga el primer 
lloc contra el segon, el CB Quart
El capità molletà, Alberto Ferrer, és un dels jugadors d’Àlex Coma en millor estat de forma per al partit

El Sant Gervasi, 
en llocs de fases 
d’ascens a Copa

L’Escola Sant Gervasi rebrà l’últim 
classificat del grup, l’Onyar, al seu 
pavelló dissabte. Els molletans es 
troben en un bon moment de joc 
i resultats amb el tercer lloc del 
grup 1 de la Primera Catalana, que 
permet disputar les fases d’ascens 
a la Copa Catalunya. Després de 
18 jornades, el líder del grup és 
el Santa Coloma amb 16 victòries; 
el segon és el Giona, amb 13; i el 
tercer, el Sant Gervasi, amb 12. Al 
partit de la primera volta, els mo-
lletans van perdre en la pista de 
l’Onyar per un contundent 61 a 48 
en un mal partit.  n 

Segona Catalana  

El filial del Mollet, al 
tercer lloc, continua 
lluitant per l’ascens 
El Recanvis Gaudí CB Mollet B 
està lluitant per l’ascens, com el 
primer equip del club. Els molle-
tans ocupen el tercer lloc amb 13 
victòries, a 3 del líder, el Maristes 
Ademar. Aquest dissabte (17.30 
h) els del Plana Lledó reben la 
Gramenet, que ocupa el 13è lloc 
amb 7 victòries i lluita per la per-
manència. 

CB MOLLET- CB QUART
Dissabte, 19 h pavelló Plana Lledó

El Recanvis Gaudí Mollet es jugarà 
el lideratge de la fase regular de 
la Lliga EBA contra el segon clas-
sificat, el CB Quart. El calendari es 
capriciós i en la darrera jornada 
tots dos es jugaran el primer lloc 
al pavelló Plana Lledó. 

L’equip d’Àlex Coma, a ban-
da de tenir l’afició al seu favor, 
comptarà per al duel amb el ve-
terà Alberto Ferrer –farà 34 anys 
dissabte– que és una peça fona-
mental. El molletà, que suma 23 
anys al club després de passar 
per totes les categories i 10 al pri-
mer equip, aposta per al primer 
lloc. “Portem gairebé tota la 
temporada al primer lloc i no 
voldríem perdre la condició de 
líder en la darrera jornada. Vo-
lem quedar com a primers del 
nostre grup”, remarca Alberto 
Ferrer. 

El Mollet és líder amb 14 vic-
tòries, una més que el Quart. Les 
opcions per quedar primers pas-

sen per guanyar el Quart o perdre 
per menys de 8 punts, ja que en 
la primera jornada van guanyar 

EN PISTA  Alberto Ferrer farà 34 anys el mateix dissabte

SANT GERVASI - ONYAR  
Diumenge, 17.30 h pavelló ‘Sanger’

els molletans a domicili 73 a 81. 
“Va ser un partit complicat que 
vam començar molt malament 

però vam acabar guanyant en 
un gran tercer quart. Aquell 
partit va ser el que ens va mar-
car que podíem lluitar per es-
tar amunt”, recorda el jugador.  

La victòria té doble premi ja 
que els partits guanyats contra 
els equips que passen a la fase 
d’ascens, s’arrosseguen. “Ho sa-
bem, però prioritzem guanyar 
per quedar primers”, valora 
una veu autoritzada com Ferrer, 
que és el màxim anotador de 
l’equip, i el 7è del grup, amb una 
mitjana de 13 punts. A més, és el 
segon millor assistent de l’equip. 
“Estic tenint una bona tempo-
rada però no em fixo en les es-
tadístiques individuals, miro el 
col·lectiu”, destaca. 

El Quart, que a principi de tem-
porada era un dels favorits, comp-
ta entre els seus punts forts l’atac, 
ja que és el màxim anotador amb 
jugadors contrastats com Albert 
Masllorens, exmolletà; Éric Jimé-
nez i Jordi Bataller. Pel que fa al 
Mollet, té la millor defensa. “Hem 
de seguir sent forts al darrere”, 
creu Alberto Ferrer.  n j.l.r.b.

ÚLTIM RESULTAT

CORNELLÀ - CB MOLLET                       91-94
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cf mollet ue

FUTBOL I Primera Catalana  L’EQUIP DE DAVID ORTIZ ESTÀ A DOS PUNTS DEL PRIMER LLOC

AL GERMANS GONZALVO L’entrenador en la seva etapa a Mollet

L’Espanyol guanya el torneig de base
L’Escola El RCD Espanyol va guanyar el Torneig Footvia femení aleví i 
infantil, que va tenir lloc el dissabte passat al camp Municipal del Germans 
Gonzalvo de Mollet. Fins a deu equips de base femení van prendre part al 
campionat. L’Espanyol va imposar-se 4 a 1 al Centelles en la final. 

Femení base  UNS 10 EQUIPS AL TORNEIG DE FOOTVIA A MOLLET

Albert Cámara tornarà al camp 
Municipal del Germans Gonzalvo 
per un dia. El tècnic de les Fran-
queses va portar la temporada 
passada i mitja de l’anterior el CF 
Mollet UE a la Primera Catalana. 
Ara, és el nou entrenador del pro-
per rival molletà, la UE Vic, que 
visita diumenge el camp.

Un cop va acabar la passada 
temporada, Cámara es va quedar 
sense equip i tot i tenir alguna 
oferta de Tercera Divisió no es va 
acabar concretant. Des de fa una 
jornada, dirigeix el Vic amb l’ob-
jectiu de la salvació. “Quan vaig 
agafar el Mollet, també estava 
en una situació complicada”, ad-
met Cámara, que es mostra il·lu-
sionat de tornar al camp molletà. 

“Tinc molt bons records de la 
meva estada a Mollet. Poc abans 
de començar estaré amb nervis. 
Fa una setmana que porto el Vic 
i necessitem guanyar”, avisa el 
tècnic vallesà. 

Albert Cámara sap que es tro-
barà un rival diferent des que ell 
va marxar, amb una plantilla jove i 

renovada per David Ortiz. “Són un 
equip molt complicat. Serà un 
partit dur”, remarca Cámara, que 
avança que visitarà Mollet amb 
vuit baixes. 

El CF Mollet UE arriba al duel al 
6è lloc amb 32 punts, a 2 del líder, 
el Vilassar de Mar. El partit es po-
drà veure en directe per la Xarxa. n

L’extècnic del CF Mollet UE, 
Albert Cámara, torna amb la UE Vic

daniel molina

CF MOLLET UE- UE VIC
Diumenge, 12.30 h Germans Gonzalvo

La UD Molletense es va omplir 
de moral després de guanyar fa 
dues jornades l’Escala a casa (2-
1). En acabar el partit hi va haver 
celebració, ja que l’equip deixava 
l’últim lloc i refermava el bon joc 
amb 3 punts i amb la seva sego-
na victòria de la temporada. El 
proper rival dels de José Linares 
és l’Escola Mataró el diumenge 
(16.30 h), que ocupa el 13è lloc 
amb 22 punts, 12 més que els 
molletans. La salvació per a la 
Molletense passa per signar una 
victòria a domicili i escurçar la 
diferència amb els rivals directes, 
ja que la permanència està a 10 
punts. Els maresmencs no passen 
el seu millor moment amb tres 
derrotes consecutives. n

La Molletense visita el 
Mataró, rival directe 
per la permanència

El CF Martorelles travessa pel seu 
pitjor moment de la temporada a 
la Tercera Catalana. Després de 
cinc derrotes seguides, els marto-
rellesencs són penúltims, en llocs 
de descens, i diumenge reben la 
Unificació Santa Perpètua (12.15 
h) amb el toc d’alerta. Pel que 
fa el Parets, està a 8 punts de la 
promoció d’ascens. Els paretans 
reben dissabte el Parc (16.30 h), 
rival directe per a l’ascens. 

D’altra banda, a la Quarta Ca-
talana el domini de la Lourdes 
segueix i es manté líder. Dissabte 
rep el Lliçà d’Amunt (15.30 h). Pel 
que fa a la Llagosta (2n a 8 punts 
del líder), rep dissabte el Cerdan-
yola  B (16 h) i el Sant Fost (6è) 
rep dissabte el Llano B (18 h). n

El Martorelles suma 
cinc derrotes seguides 
i és avantpenúltim

Primera Catalana  Tercera i Quarta Catalana 

El Tennis Taula Parets ocupa el 
segon lloc de la Segona Nacional 
quan falten 9 jornades per aca-
bar la temporada. Els paretans 
es troben en llocs d’ascens amb 
20 punts, que són 6 menys que 
el primer classificat, el CT Vila-
blareix. Aquest diumenge els pa-
retans visiten l’Escala, que és 5è 
amb 14 punts. Al partit de la pri-
mera volta els paretans van guan-
yar per un clar 4 a 2.  

El TT Parets ocupa 
el segon lloc de la 
Segona Nacional

TENNIS TAULA I Segona

La partida d’aquest dissabte del 
Club d’Escacs Mollet es podrà 
veure en directe per la pàgina 
web de la Federació Catalana 
d’Escacs a partir de les 16.30 h. La 
federació permetrà seguir l’evo-
lució dels molletans (al 3r lloc) a 
domicili contra el líder, el Colon 
Sabadell. D’altra banda, la Penya 
Mollet va guanyar 0 a 6 al Mollet 
C la jornada passada a la Segona 
de Barcelona. 

L’Escacs Mollet 
es podrà seguir en  
directe per internet

ESCACS I Divisió d’Honor

Joaquim Rodríguez va completar 
la Volta de la Comunitat Valen-
ciana sense fer massa soroll. el 
diumenge va passar la línia d’arri-
bada a València després de cinc 
etapes i fer un rodatge de cara la 
nova temporada. El paretà, del 
Katusha, va acabar la ronda va-
lenciana a 3 minuts i 7 segons del 
campió, Wouter Poels, de l’Sky 
Team, que va dominar la Volta 
valenciana. 

El Purito Rodríguez 
completa la Volta 
de València 

CICLISME
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cd  la concòrdia

FUTBOL SALA I Estatal  DUES JUGADORES DE LA CONCÒRDIA AMB UNA PLATA AMB CATALUNYA

A MADRID Les dues llagostenques amb la bandera del seu club

Pluja de medalles de l’Escola Ganesh 
L’Escola Ganesh de Mollet va sumar 21 medalles a la Copa Catalunya
de taekwondo que va tenir lloc el cap de setmana al pavelló Riera Seca
de Mollet. L’entitat molletana va pujar al podi català entre les categories 
d’individual i parella de pumses i en combat. 

TAEKWONDO I Copa Catalunya  21 MEDALLES AL RIERA SECA

LA LLAGOSTA. Dues jugadores de 
la base del CD la Concòrdia es van 
proclamar diumenge subcampio-
nes d’Espanya sub-17 a Madrid 
amb la selecció de Catalunya. Les 
llagostenques Anna Escribano i 
Paula Jiménez es van penjar una 
medalla de plata després de per-
dre la final contra Galícia, que va 
imposar-se per 3 a 1.  

Les jugadores de l’equip lla-
gostenc van mostrar un alt nivell 
competitiu. Escribano, que és ju-
gadora del primer equip des de fa 
tres anys, va marcar el gol de l’ho-
nor en la final. De fet, Escribano 
va marcar un gol en tots els par-
tits amb un global de 4. Pel que 
fa a Jiménez, també habitual del 
primer equip, va marcar un gol 
en les semifinals contra Navarra, 
que van guanyar per 7 a 3. 

El femení prepara la Copa
El sènior femení del CD la Concòr-
dia es troba des de fa dues setma-
nes sense competició a causa dels 

campionats estatals. Tot i això, di-
mecres vinent disputarà el primer 
partit de l’eliminatòria de la Copa 
de Catalunya contra el FS Saba- 
dell. El conjunt femení llagostenc 
ja ha confirmat que la data del 
compromís serà el 17 de febrer al 
pavelló sabadellenc (21.15 h). 

 L’eliminatòria es disputarà 

en  un únic partit, i l’objectiu de 
l’equip que dirigeix Tati Torres és 
intentar arribar a la fase final de 
la Copa  de Catalunya. 

Pel que fa a la Segona Nacional, 
les jugadores llagostenques no 
tornaran a competir fins al 27 de 
febrer al seu pavelló contra el Jo-
ventut Elx. n

Anna Escribano i Paula Jiménez, 
subcampiones d’Espanya sub-17

El FS Parets va perdre la jornada 
passada contra el líder, el totpo-
derós Cerdanyola, però amb un 
resultat ajustat que permet re-
forçar anímicament la moral i el 
joc dels paretans. Podria semblar 
un contrasentit, però el tècnic, 
Dani Mosteiro, remarca “la bona 
imatge de l’equip a la segona 
part amb un parcial d’1 a 4”. 

El repte del Parets és sumar el 
màxim de punts com a locals per 
sortir de la zona de descens, que 
ara mateix la salvació queda a dos 
punts. “Espero que la derrota 

El FS Parets surt reforçat 
de la derrota contra el líder

Tercera Nacional  ESTAN A DOS PUNTS DE LA SALVACIÓ

El CH Cardedeu continua la seva 
ascensió a la Primera Catala-
na. Els paretans de Jaume Soler 
ja ocupen el segon lloc després 
d’imposar-se contra el GEIEG. 
Això sí, han aprofitat que la jor-
nada passada el fins ara líder, el 

El CH Parets puja al segon 
lloc abans del derbi vallesà

HANDBOL I Primera Catalana  L’EQUIP DE JAUME SOLER VISITA LA PISTA DEL CH CARDEDEU

Terrassa, no va jugar el seu com-
promís en la pista del BM la Roca 
B. Una circumstància que permet 
als paretans pujar un calaix de la 
classificació i posar-se segon amb 
24 punts, a tan sols 1 punt del nou 
primer classificat, el Cooperativa 
Sant Boi. 

La bona trajectòria paretana es 
posarà a prova dissabte contra el 
cuer del grup, el Cardedeu. El duel 

CARDEDEU - PARETS   
Dissabte, 17.30 h

vallesà serà un nou compromís 
on els de Parets hauran de desta-
car contra un rival que es juga la 
salvació de la categoria i que fins 
ara només té 4 punts.  

A 5 punts de la promoció
El JH la Llagosta ja està a 5 punts 
de la promoció d’ascens. Els lla-
gostencs reben dissabte el Gavà 
B (19.30 h). El Sabadell, a 6 punts 
de la promoció, rep dissabte el vi-
lanova (20 h). n

ÚLTIM RESULTAT

CH PARETS - GEIEG                                        35-27

FS PARETS- PREMIÀ MAR
Diumenge, 12.15 h Joaquim Rodríguez

contra el Cerdanyola sigui una 
victòria moral”, afegeix Mostei-
ro, i destaca: “Competim tots els 
partits fins al final i esperem 
fer del nostre pavelló un fortí, 
perquè la salvació passa per 
aquí”. El partit de diumenge a 
casa serà contra el Premià de Mar  
serà complicat, ja que els mares-
mencs ocupen el 6è lloc amb 28 
punts. Pel que fa al Parets, és an-
tepenúltim amb 13 punts. Els tres 
darrers classificats baixen i el pit- 
jor quart dels dos grups també. 

Per al compromís de diumenge, 
Dani Mosteiro no podrà comptar 
amb el capità Pitu i són dubtes 
perquè surten d’una lesió els ju-
gadors Andrés i Víctor. n j.l. r. b.

ÚLTIM RESULTAT

CERDANYOLA - FS PARETS                                                 7-5

ganesh
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dissabte 13

diumenge 14

divendres 12

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

Un front empès pel vent de 
ponent, ens portarà un dia 
molt ennuvolat, però amb 
poca o cap precipitació.

Continuarà aquest vent de 
ponent, que es deixarà notar, 
i que ens portarà  un cel amb 
més clarianes i temperatures 
més altes.

El vent girarà a NW, i durà 
alguns ruixats i una baixada 
de temperatures, que anirà a 
més amb el pas dels dies.

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

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

DIJOUS, 4 16ºC  2ºC     11ºC        -           24 km/h NW

DIVENDRES, 5 20ºC  2ºC     14ºC        -           18 km/h SW

DISSABTE, 6 14ºC  6ºC     13ºC        -  13 km/h NNW

DIUMENGE, 7 13ºC  9ºC      10ºC       2,8   37 km/h WSW

DILLUNS, 8 18ºC  4ºC      15ºC        -           34 km/h NW 

DIMARTS, 9  19ºC  10ºC      17ºC        -           66 km/h NW

DIMECRES, 10   17ºC  8ºC      14ºC      Inap.          47 km/h WSW

CULTURA
contrapunt.cat/actualitat/cultura

EL CICLE DE CINEMA ASIÀTIC HARAKIRI D’AMAM I INNER CIRCLE
PROJECTA LA COMÈDIA NEGRA JAPONESA ‘WHY DON’T YOU PLAY IN HELL?’

CINEMA

L’Associació de Música i Art de Mollet (AMAM) i el club de rol Inner Circle reactiven aquest dissabte 
(21.30 h), al centre cívic Can Pantiquet, el cicle de cinema asiàtic Harakiri amb la projecció de Why don’t 
you play in hell? (Japó, 2013), de Sion Sono. La pel·lícula és una comèdia d’acció amb una bona dosi de 
gore, arts marcials i irreverència sobre uns joves disposats a rodar el film més endimoniat de la història.

MÚSICA  ELS MÚSICS ACTUARAN AL CICLE DIRECTE AL CÍVIC AL MES DE JUNY

MOLLET. La banda de metal Four 
Noses, nascuda a Mollet el 2013, 
acaba de publicar el seu primer 
disc, A contrarreloj, una selecció 
acurada de temes inèdits, tots ells 
composats pel grup i cantats en 
castellà.

L’àlbum ha estat autoeditat, au-
toproduït i autogestionat pels ma-
teixos músics, els molletans David 
Alarcón (guitarra), Jordi Torres 
(bateria) i Sergio Lerena (baix), i 
el vocalista de Polinyà Raúl Cor-
tés. Només la gravació del màster 
i la mescla final han estat fetes 
amb la col·laboració d’un estudi 

Els molletans Four Noses 
s’estrenen amb ‘A contrarreloj’

CONTUNDENTS  Four Noses publica el primer disc de metal després de tres anys de volada musical

four noses

extern. “Ens ho hem pres molt 
seriosament. Hem cuidat tots 
els detalls del disc i es nota, per-
què no sona com si fos el nostre 
debut, sinó la consolidació del 
nostre so”, explica Alarcón, que 
creu que, si una paraula defineix el 
disc, aquesta és “contundència”.

I és que no són uns principiants. 
Tot i que la banda es va crear fa 
tres anys, tots els membres són 
antics companys de l’Escola Sant 
Gervasi que, ja des de llavors, a 
finals dels anys noranta, actuaven 
plegats amb altres noms. Four No-
ses, però, ha estat la culminació 

d’aquell somni d’adolescència.
De moment, han fet una tirada 

inicial de 500 exemplars, que es 
poden encarregar a través de la 
seva pàgina de Facebook. El pri-
mer tema, la cançó Nada que per-
der, es pot escoltar al Bandcamp 
de la banda i al canal de Youtube.

Per escoltar-los en directe, cal-
drà esperar a la primavera, quan  
tenen pensat començar una gira 
de concerts per diverses sales ca-
talanes, entre les quals el Centre 
Cívic Can Pantiquet, al juny, en el 
marc del cicle d’AMAM Directe al 
Cívic. n m.rabasa

La banda de metal ha autoproduït i autoeditat el disc de debut

FESTA DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE PARETS

Els instrumentistes toquen 
a l’uníson per un dia
PARETS. L’Escola Municipal de 
Música de Mollet celebra dimarts 
la 16a Festa dels Instrumentistes, 
“una diada per afavorir la convi-
vència entre els estudiants, que 
durant el curs no tenen ocasió 
de tocar plegats, i compartir una 
jornada lúdica amb alumnes, 
professors i familiars”. 

A les 17.30 h, alumnes i profes-
sors de cadascuna de les especia-
litats instrumentals faran un con-
cert a porta tancada. Una hora més 
tard, començaran els actes oberts 
al públic, l’audició col·lectiva a 
l’auditori de l’escola i el tradicional 
concert a tutti.  n

L’Orquestra de guitarres de l’Escola 
Municipal de Música presenta aquest 
divendres (20 h), a l’auditori de 
centre, un DVD amb l’enregistrament 
del millor repertori de la formació. El 
vídeo va ser enregistrat entre els anys 
2013 i 2014, període en el qual es van 
gravar diferents actuacions d’un total 
de 15 guitarristes de l’escola.

DVD AMB EL MILLOR 
SO DE GUITARRES

Nou enregistrament

Joguines i còmics 
de col·lecció per
donar i vendre
MOLLET. La 6a Fira del Joguet i el 
Còmic Antic i de Col·lecció arriba 
al Mercat Vell aquest dissabte. 
Entre les 10 i les 20 h, 22 parades 
de col·leccionistes d’arreu de 
Catalunya -quatre de les quals, de 
Mollet- vendran articles que ja no 
es poden trobar al mercat.  

La trobada s’ha convertit en 
una de les més esperades per a 
centenars de col·leccionistes. “A 
primera hora, ja hi ha gent es-
perant a entrar”, apunta Montse 

JOGUINES  Edició de 2015

arxiu

Cabarrocas, presidenta de l’Asso-
ciació de Col·leccionistes de Mol-
let i Comarca.

Enguany, a més, de 12 a 14 h hi 
actuarà el jove mag molletà J. J. 



CULTURA 35contrapunt   dv, 12 febrer 2016

El Corre Mam Teca de Mollet pica fort
La cercavila carnavalesca de les colles dels Morats i Torrats va tornar a 
omplir-se, dissabte passat, de gresca, disfresses estrafolàries i, és clar, 
dels dos reclams principals: la beguda (el Mam) i el menjar (la Teca).

daniel molina

La rua de Carnaval sempre arriba 
una setmana més tard de l’ha-
bitual a Martorelles per poder 
comptar amb la participació dels 
pobles del voltant. 

Així, aquest dissabte (18 h), la 
desfilada de comparses i carros-
ses sortirà de la Plaça de l’Ajun-

Martorelles farà el primer 
judici al Rei Carnestoltes

tament i anirà baixant fins a la 
masia de Carrencà. La novetat 
més destacada d’enguany serà el 
Judici al Rei Carnestoltes, que se 
celebra per primer cop. A més, 
després de la rua  hi haurà una 
sessió de Dj a l’Envelat fins a mit- 
janit. n

CARNAVAL 2016 RUA AQUEST DISSABTE

llibreria l’illa

MOLLET. El jurat del setè concurs 
de narrativa curta L’Illa-Vadelle-
tra ha escollit com a relat guan-
yador Santa Innocència, de Jordi 
Puig. El tema d’enguany del cer-
tamen –coorganitzat per la llibre-
ria L’Illa i Ràdio Mollet– era, pre-
cisament, la innocència, i s’hi van 
presentar 20 contes.

Puig viu a Badalona i és biblio-
tecari i autor del web literari El 

blog de l’arbre vermell. El seu text 
narra de manera original, i tot 
jugant amb el lector, la pèrdua 
amorosa del protagonista.

El lliurament del premi, valorat 
en una estada de cap de setmana 
a una masia rural, un lot de llibres 
i una plaça per formar part de ju-
rat del concurs de l’any que ve, va 
tenir lloc dissabte passat a la lli-
breria molletana. n

Jordi Puig guanya el concurs de 
narrativa curta L’Illa-Vadelletra

JORDI PUIG

LITERATURA L’AUTOR, DE BADALONA I BIBLIOTECARI D’OFICI, S’IMPOSA AMB ‘SANTA INNOCÈNCIA’

La Companyia 8 de
Terrassa, a la Fiveller
MOLLET. La Companyia 8 de Terras-
sa, de teatre amateur, actua aquest 
diumenge (18 h) a la Sala Fivel-
ler. El grup del Vallès Occidental 
farà pujar a l’escenari La dona de 
l’encarregat, un text que barreja 
comèdia i suspens. A l’obra, tres 
dones que treballen en una fàbrica 
de tèxtil nit i dia conversen, cant-
en i escolten la ràdio per evadir-se 
d’un encarregat monstruós que no 
els deixa passar ni una. 

Cap de setmana de 
teatre familiar a dojo
BAIX VALLÈS. Les famílies amb cria- 
tures tenen l’oportunitat de gau-
dir de dues propostes escèniques 
aquest diumenge a la tarda. D’una 
banda, Rialles Parets programa 
(18 h) Canta’m un conte, de la com-
panyia Nyiguit, un espectacle que 
transforma tres clàssics de la liter-
atura infantil en petits musicals. A 
Mollet, la Xarxa d’Espectacles por-
ta a Can Gomà (18 h) el Pianíssimo 
Circus dels Cirquet Confetti. 

ESPECTACLES
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MOLLET. Un any més, els premis 
més destacats de la rua del car-
naval de Mollet han anat a parar a 
l’AV Santa Rosa, amb Llaminadu-
res, com la millor comparsa local, 
i al grup EnDansa, de Montcada i 
Reixac, amb Terra de Diamants, 
com a millor comparsa de fora de 
Mollet. Totes dues rebien premis 

CARNAVAL 2016  NOMÉS TRES DE LES NOU COMPARSES PARTICIPANTS A LA RUA DE MOLLET EREN GRUPS DE LA CIUTAT

DOLÇOS  Les ‘Llaminadures’ de l’AV Santa Rosa aconseguia el primer premi local

L’AV Santa Rosa i EnDansa, premis a les millors comparses

‘JOGUINES’  Soldadets de plom del Tuareg, segon premi local

de 800 euros, lliurats per l’Ajunta-
ment i l’empresa So i Llum JC, res-
pectivament. Pel que fa a la resta 
de premis, els membres de l’Esp-
lai Tuareg es van endur el segon 
premi local amb Joguines, dotat 
amb 400 euros, i l’escola de ball 
La Room de la Llagosta, va acon-
seguir amb Rio el premi juvenil de 

250 euros patrocinat per Mobles 
Chacón. Enguany, la rua, amenaça-
da durant unes hores per la pluja, 
ha comptat amb nou comparses, 
tres menys que l’any passat, i amb 
una notable presència de grups de 
fora de Mollet, ja que de les nou 
participants només tres eren lo-
cals.  n  fotos: daniel molina

OCELLS  Colors de les aus de ‘Rio’ de La Room, premi juvenil

NOMBRES I LLETRES  La tercera comparsa molletanaLLAMPANTS  L’especularitat del grup EnDansa amb ‘Terra de Diamants’, millor comparsa de fora

Una rua molt forana
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LA LLAGOSTA

MAVERICK

Tapes

c. Estació, 6-8

& 93 574 13 38

VOSTRA VITE

Restaurant pizzería

Estació, 7

& 93 560 24 82

MOLLET

ANALÒGIC

Vins i tapes

c. Anselm Clavé, 11

BEUMALA

Cuina casolana i 

tradicional

Roger de Llúria, 7 

& 93 593 08 21

CAL MARFÀ

Cuina casolana

Prat de la Riba, 13

& 93 593 00 04 

CASA GERARDO

Cuina de mercat, 

gins i cocktails 

Del Sol, 75

& 93 544 07 88

CHINA TOWN 

Cuina xinesa

Av. Burgos, 61

& 93 570 66 46 - 

93 511 34 83

EL BODEGÓ

Tapes i cerveses 

artesanes

Berenguer III, 6

& 655 759 785

EL GARBÍ

Entrepans i tapes

Pompeu Fabra, 20

& 93 593 49 28

EL RACÓ DE 

CA LA LEO

Cuina tradicional 

i catalana

Pompeu Fabra, 40

& 93 570 10 12

EL REFUGIO

Hamburgueses, 

pizzes i esmorzars

Pompeu Fabra, 14

& 635 097 630

EL VELL NOU

Pizzeria i tradicional

c. Antònia Canet, 6

& 93 570 88 61

EL VELL NOU 2015

Tradicional i pizzeria

c. de Pere Ramon, sn

& 93 001 13 37

EVA

Cuina tradicional 

i catalana

Avda. Gaudí, 62

& 93 593 21 16
KENFIR
Braseria 
Joaquim Mir, 57
& 93 570 85 93

LA LLAR D’EN 

TARIEL

Braseria - Cafeteria

Pompeu Fabra, 42

& 93 570 05 46

LA MARIETA

Cuina Mediterrània

Plaça de l’Esglèsia, 9

& 93 593 31 83

LA MOLLETA

Especialitat en peix i 

marisc

Plaça Major, 6 L- 5

& 93 579 21 34

LES PRUNERES

Cuina Mediterrània

La Pau, 48

& 93 593 38 69

PITAPES

Vermuts, platets i 

tapes creatives

Jacint Verdaguer, 6

& 93 593 72 22

RACÓ DEL 

MONTADITO

Montaditos i tapes

c. Joaquim Mir, 88

& 93 187 65 76

RÍVOLI

Cerveseria

c. Agricultura, 9

& 93 570 57 57

TAPES I DESTAPES

Tapes, torrades

Plaça Major, 7

MARTORELLES

BAR DE PASO

Tapes i entrepans

c. Sant Isidre, 11

CAN RAIGUER

Cuina tradicional

c. Fenosa, nau 21

& 93 579 49 66

EL RACÓ DEL PLA

Cuina tradicional

c. Francesc Layret,21

& 93 010 75 35

EL JOGLAR

Rostisseria - Braseria

c. Joan XXIII, 2

& 93 570 74 96

PARETS

MOLÍ DE VENT 

Cuina casolana

Garbí, 17

& 93 562 16 34

LA PLAÇA

Cuina de mercat

Tenes, 1

& 93 562 14 28

LA SALUT

Cuina tradicional

Sant Jaume, 78

&93 562 03 02

LLEVANT PARK

Entrepans especials 

Tenes, 1

& 93 562 14 28

 

SANT FOST

CASTANYERS

Cuina catalana

Camí Castanyers, 

s/n (La Conreria)

& 93 593 00 42

EL RACONET 

DE L’EDU

Menú i tapes

Av. Sant Jeroni, 14

& 655 83 85 12

EL XARAGALL

Cafeteria - Catering

Plaça de la Vila, 2

& 644 44 36 08

Una selecció dels millors bars i restaurants de Mollet i el Baix Vallès
Si vols anunciar-te en aquesta secció: publicitat@contrapunt.cat o 93 570 52 59 

Reserva                
   taula
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Can Mollet, 19 · Mollet                       Ref. JV13011

Piso con parquing y trastero
Disfruta de un piso seminuevo orientado al Este 
de 3 habitaciones, 2 baños, cocina office, balcón. 
Clase energética: E.

Finca con ascensor 191.000 €
Font del bou · Bigues i Riells                 Ref. 12914

Casa a cuatro vientos con piscina 
Baño completo, amplio comedor con acceso a 
cocina, amplio salón con chimenea, jardín de 
1.150 m2 que nos permite relajarnos y contemplar 
las magnificas vistas. Clase energética: G

c. Romaní 230.000 €
Centro · Mollet del Vallès                  Ref. JV12996

Piso todo reformado
Rambla Nova, 27. 88 m2 todo reformado, 3 hab. 
(1 doble, 2 indiv.), baño completo con plato ducha, 
cocina office con vitroceramica, calefacción y aire 
acond., carp. ext. aluminio, carp. interior haya. Finca 
con ascensor. Clase energética: D.

Oportunidad por precio 128.000 €

Centro · Mollet del Vallès                    Ref. 13013

Junto ayuntamiento y colegios 
Avenida Badalona. 70 m2, 3 hab. (1 doble), 1 baño 
completo con plato de ducha, amplio salón-come-
dor, cocina con lavadero. Suelo de gres, ventanas 
de aluminio, aire acond. Asc. Clase energética: E.

Magníficas vistas 106.000 €

Santa Rosa · Mollet del Vallès          Ref. JV13007

Piso céntrico, reformado, luminoso y cálido  
C/ Onze de septiembre. A 5 min. caminando de la 
estación de tren de Santa Rosa. 3 hab. (1 doble,  2 
individuales), suelo de parquet, calefac., baño reformado 
con bañera, salón-comedor con salida a balcón con muy 
buenas vistas, Sin ascensor. Clase energética: E.

Oportunidad por precio 79.000 €

Can Farrell · Lliçà d’Amunt                   Ref. 12947

Casa seminueva de diseño con piscina
Acabados de alta calidad. Buena situación y comunicación, 
cerca C.A.P. 3 hab., 2 baños, amplio y cómodo salón con 
vistas al jardín con  traviesas de madera, piedra volcáni-
ca y árboles, Aljibe 6.000.l,. Piscina, barbacoa de obra y 
caseta de obra en zona huerto. Parcela de 825 m2. Clase 
energética: D

c. Carretera de Caldes 345.000 €

La Florida · Santa Perpètua                   Ref. 12983

Casa chalet seminueva con pisciona
4 hab. (1 doble, 3 indiv.), 2 baños, salón come-
dor con chim. y terreno de 375 m2. Calefacción 
gasóleo en perfecto estado. Carp. aluminio. 
Sistema de riego automático y depuradora para la 
piscina. Clase energética: G
Al lado de estación RENFE 295.000 €

Eixample · Parets                            Ref. JV13005

Planta baja con piscina comunitaria
Consta de  de 3 habitaciones, 2 baños , comedor. 
Gran terraza 40 m2+ 28m2 Trastero incluidos en el 
precio. Edificio con zonas comunes parque infantil 
y lavadero de coches. Clase energética: F.

Parquing amplio 225.000 €

Centro · Martorelles                     Ref.12944

Vistas a montaña y soleado
Es una primera planta real. Dispone de 3 dormito-
rios (2 dobles), baño, cocina con salida a lavadero, 
ventanas de aluminio, recién pintado. Bien comu-
nicado y cerca de servicios. Clase energética: E.

c. Mercè Rodoreda 57.260 €


