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EN PORTADA  

MOLLET. Els matrimonis catòlics 
són cada vegada més minoritaris. 
A Mollet el 2016 només un 9,1% 
de les parelles va decidir casar-se 
per l’Església, de manera que la 
tendència habitual de fa 30 anys 
s’ha revertit. Mentre que el 1986 
la raresa era contraure matrimoni 
només pel civil –aleshores només 
ho feien el 24% de les parelles–, 
ara triar un casament catòlic co-
mença a ser la decisió més inusual. 

Segons les dades publicades 
fa poques setmanes per l’Insti-
tut d’Estadística de Catalunya 
(Idescat) sobre els matrimonis de 
2016, només 17 parelles molle-
tanes van casar-se per l’Església, 
cinc més que l’any anterior, quan 
va registrar-se el mínim històric, 

amb 12 parelles casades per l’Es-
glésia. La xifra contrasta amb les 
97 que s’hi van casar el 2006 i, so-
bretot, amb les 344 que van fer-
ho vint anys abans, el 1996.

En total, els casaments regis-
trats a Mollet l’any 2016, entre 
civils i religiosos, van ser 187. En-
tre els anys 2015 i 2016 les pare-
lles que van celebrar el seu enllaç 
van augmentar un 28%, una xifra 

Casar-se 
per l’Església, 
una decisió 
inusual
Menys d’un 10% de les parelles 
opta per la cerimònia catòlica

Any Catòlic Altres Només civil Total

2016 17 1 169 187

2011 23 1 142 166

2006 97 1 123 221

2001 172 3 96 271

1996 344 1 105 450

1991 189 0 64 253

1986 122 1 39 162

1981 161 0 1 162

1976 305 0 0 305
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força superior a l’increment del 
conjunt del país, que va ser del 
6,4%. Tot i això, el nombre de ca-
saments continua lluny dels que 
es registraven els anys anteriors 
a la crisi, quan cada any es casa-
ven, de mitjana, més de 200 pare-
lles. La caiguda més evident es va 
produir a partir de l’any 2009, en 
plena recessió econòmica, i tam-
bé entre 2013 i 2015, quan van 
registrar-se les xifres més baixes 
de casaments a Mollet. 

D’altra banda, a Mollet només 
una parella va optar per seguir 
el ritus d’una altra religió per les 
quatre que ho havien sol·licitat 
dos anys abans. 

Una decisió més lliure
David Abadías, rector de Mollet, 
explica que “hi ha uns canvis so-
cials que afecten la manera de 
viure el sacrament del matri-

Les 17 parelles que el 2016 
van casar-se per l’Església 
contrasten amb les 97
del 2006 i les 344 del 1996

moni; abans hi havia un ambi-
ent més obert a l’hora de viure 
la fe i la religió”. En aquest sentit 
defensa que “cal treballar la vida 
cristiana en general, especial-
ment la gent creient” per recu-
perar el terreny perdut. Malgrat el 
descens dels últims anys, Abadías 
apunta que actualment les pare-
lles que opten per l’Església “són 
més creients i estan menys obli-
gades socialment a optar per 
aquest model de cerimònia”.

Pel que fa al conjunt del Vallès 
Oriental, durant el 2016 també 
van registrar-se més casaments 
que l’any anterior, tot i que els de 
ritus catòlic també van baixar no-
tablement. A la comarca només el 
7,7% de les parelles va optar per 
una cerimònia religiosa.

Parelles més grans
Un altre dels canvis que s’han 
produït els últims anys pel que 
fa a casaments i convivència és 
l’edat de les persones que deci-
deixen unir-se. Darrerament ha 
augmentat la tendència a endar-
rerir l’edat per contraure matri-
moni. Si fa 20 anys el 86,9% de les 
parelles tenien entre 20 i 29 anys, 
l’any 2016 els nuvis d’aquesta 
franja d’edat només representa-
ven el 25,4% del total. 

En aquests anys, l’edat mitjana 
de casaments s’ha anat endar-
rerint, i actualment el gruix de 
parelles (46,4%) tenen entre 30 i 
39 anys –pel 9,6% que suposaven 
el 1996–. n  x.l.

Les segones núpcies cada cop són 
més habituals. Si fa 15 anys només el 
7,2% de les persones que es casaven 
ja ho havien estat anteriorment, l’any 
2006 aquest percentatge ja suposava 
el 9,3%, i l’any 2016 la xifra ja havia 
pujat fins al 17,1%. De les 374  
persones que van casar-se aquest any 
64 eren divorciades. D’altra banda, 
prop d’un 3% dels casaments que es 
van celebrar el 2016 al Vallès Oriental 
van ser de parelles homosexuals.  
En només quatre anys s’ha passat del 
2,5% de 2012 al 2,9% de la darrera 
estadística. El 2016, a la comarca 
van casar-se 1.852 parelles, de 
les quals 23 estaven formades
per dos homes, i 30, per dues dones.

DIVERSITAT
DE PARELLES
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EL PROCÉS PER DEFINIR LA REFORMA DE L’AVINGUDA 
ARAGÓ DE SANT FOST JA TÉ CRITERIS I CALENDARI

URBANISME

El grup motor del procés participatiu per definir la reforma de l’avinguda Aragó de Sant
Fost ja ha consensuat les regles que han de regir el procés: calendari, criteris i validació de 
propostes, votació, comunicació, seguiment i avaluació entre d’altres. Els mesos d’abril i maig 
es faran dos tallers participatius oberts per analitzar els usos de l’espai i recollir propostes.

PARETS. El Servei Català de Tràn-
sit (SCT) va activar dimecres el 
nou radar de tram de la carretera 
C-17, col·locat en sentit sud entre 
Lliçà d’Amunt i Parets del Vallès, 
instal·lat ara fa just un any i que 
des d’aleshores encara no s’ha-
via posat en marxa. A finals de la 
setmana passada es van repren-
dre els treballs per senyalitzar 
la infraestructura i per ultimar la 
posada en marxa d’un radar que 
calcula la velocitat mitjana dels 
vehicles en un tram determinat. 
Segons el SCT, l’objectiu d’aquest 
sistema de control és “reduir la 
velocitat excessiva o inadequa-
da en aquest tram així com la 
sinistralitat”.  

Tres lectures de matrícules
El model instal·lat és un ano-
menat radar de tram –el primer 
d’aquestes característiques a la 
comarca–, que disposa d’un siste-
ma per llegir la matrícula de tots 
els vehicles en una primera foto-
grafia i que repeteix la lectura uns 
quilòmetres més endavant per 
calcular la velocitat mitjana a la 
qual han circulat els vehicles en el 
tram controlat. En aquest cas, la 
zona controlada és un tram de 3,6 

MOBILITAT  EL SISTEMA CALCULA LA VELOCITAT MITJANA DELS VEHICLES EN UN TRAM DE GAIREBÉ QUATRE QUILÒMETRES

Trànsit va activar dimecres el radar 
de tram de la C-17 entre Lliçà i Parets

instal·lacions de Mango, a Lliçà 
d’Amunt, a l’entorn del km 19,8, 
just a l’inici del tram de revolts i 
descendent cap a Lliçà de Vall i 
amb velocitat limitada a 80 km/h.

La segona fotografia es fa poc 
després de la incorporació dels 

quilòmetres entre Lliçà d’Amunt i 
Parets, i té tres punts de lectura, 
ja que els límits de velocitat vari-
en entre 80 i 100 km/h en funció 
del traçat de l’autovia.

Així, la lectura inicial de les ma-
trícules es fa a l’altura de les noves 

servei català de trànsit

MOLLET. L’any passat, el sistema de 
foto vermell als semàfors de Mollet 
va enxampar 4.494 infractors que 
es van saltar el semàfor en vermell, 
una xifra que segons les dades mu-
nicipals representa un 7% menys 
de multes que les interposades el 
2016. Pel que fa al sistema de ra-
dars de detecció de velocitat es 
van sancionar 124 conductors, un 
nombre molt similar al de 2016. A 
Mollet hi ha tres radars de velocitat 
i càmeres de foto vermell a quatre 
cruïlles: avinguda Badalona amb 
avinguda Calderó i amb avingu-
da Llibertat; Francesc Layret amb 
avinguda Gaudí i avinguda Burgos.

D’altra banda, una sentència del 
jutjat contenciós administratiu nú-
mero 13 de Barcelona ha donat la 
raó a l’Ajuntament de Mollet pel 
que fa a la imposició de multes amb 
el sistema foto vermell, que implica 
sancions de 200 euros i la retirada 
de quatre punts del permís de con-
duir. La sentència, del 12 de febrer, 
reconeix que el sistema que s’utilit-
za a Mollet és vàlid, ja que la multa 
no s’imposa de manera automàti-
ca sinó que la tramita un policia i 
el conductor la pot revisar. Sobre 
l’homologació de l’aparell i la recla-
mació d’un sistema metrològic, la 
sentència indica que “el dispositiu 
és un aparell que només capta 
imatges que després comprova 
un agent; per tant, no requereix 
cap control metrològic”. n

Les càmeres als 
semàfors de Mollet 
van ‘caçar’ 4.494 
infractors el 2017

Els dos trams controlats a l’autovia en sentit sud estan limitats a 80 i 100 km/h

vehicles que provenen de Grano-
llers pel coll de la Manya, al km 
18,2, que calcula la velocitat dels 
vehicles en aquest primer tram, 
que registra un índex elevat de si-
nistralitat. A partir d’aquest punt 
el límit de velocitat de la C-17 
s’incrementa fins als 100 km/h.

La tercera lectura de matrícu-
les es fa en terme de Parets, just 
abans dels accessos al nucli urbà 
i a l’entorn del km 16,2, on es cal-
cula la velocitat dels vehicles en 
aquest segon tram i el dispositiu 
determina si el conductor del ve-
hicle ha de ser sancionat.

Segons informa el Servei Català 
de Trànsit, amb aquests nous dis-
positius ja funcionen 25 radars 
de tram en el conjunt de la xarxa 
viària catalana, i un total de 115 
quilòmetres estan controlats per 
aquest sistema de càlcul de velo-
citat mitjana. n

El sistema registra les 
matrícules en tres punts 
diferents del traçat per
calcular la velocitat mitjana

RADAR  El control de velocitat és efectiu des d’aquesta setmana
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Camí de Can Bassa 10. nau 1. P. I. Pla de Palou. Granollers
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INFORMA’T TAMBÉ DE LES NOSTRES OFERTES I PROMOCIONS EN:  MOBLES DE BANY · AJUDES TÈCNIQUES & ACCESSORIS DE BANY

FINANCEM LA TEVA OBRA SENSE INTERESSOS (TAE 0%). Finançament de 999 € a 12 mesos. 12 men-
sualitats de 83,25 € cadascuna. Import total del deute 999 €.  Finançament subjecte a l’aprovació de 
Sabadell Consumer Finance EFC, SAU TRUCA I ET FAREM UN ESTUDI PERSONALITZAT I GRATUÏT · INSTAL·LEM A TOT CATALUNYA

Regal*
dutxa

termostàtica
Només durant

aquest mes

CANVIA LA BANYERA PER UN  PLAT DE DUTXA ANTILLISCANT

599€
(IVA INCLÒS)

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

de gruix ) amb tractament 
anticalç inclòs

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

PLA RENOVE DUTXA

VISITA LA NOSTRA EXPOSICIÓ A CAMÍ DE CAN BASSA

*Només per a instal·lacions completes
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L’ENTREVISTA

no depèn d’aquesta comissaria. 
–Quins canvis preveus a la comis-
saria de Mollet?
–Tot just fa tres setmanes que m’he 
incorporat. De moment observo i 
analitzo les dinàmiques de treball, 
com funciona l’oficina de denúncies, 
els escamots, la seguretat ciutadana, 
els grups de proximitat, la unitat 
d’investigació... Si hi ha cap marge de 
millora, l’aplicarem.  
–Tu véns de Terrassa. Hi ha gaire 
diferència amb Mollet?
–Vinc del complex central Egara, i la 
feina que feia fins ara era molt dife-

rent: ajudava el comissari encarregat 
de la coordinació de les nou regions 
policials que hi ha a Catalunya. Fins 
ara tenia una visió més global de 
com funcionen les regions policials, 
i ara, com a inspectora responsable 
de l’ABP de Mollet, tinc una visió 
més local.  
–L’estratègia dels Mossos és dife-
rent per a cada poble?
–D’una banda hi ha eixos centrals 
i estratègics del cos pel que fa a la 
prevenció de delictes, com la lluita 
contra el terrorisme jihadista i la llui-
ta contra els robatoris a l’interior de 
domicilis. D’una altra, cada poble té 
les seves característiques; no passa 
el mateix a Mollet que a Martorelles. 
Per això és important coordinar-nos 
amb les policies locals per conèixer 
les necessitats de cada comunitat.
–La col·laboració amb les policies 
locals és bona?
–És molt bona. L’intendent Roger 
Sales, fins ara responsable de la comis-
saria de Mollet, ja m’ho va traslladar, i 
jo ho he pogut constatar. És important 
mantenir la col·laboració i enfortir-la.
–Ha canviat gaire la feina dels 
Mossos els últims anys?
–Ara hi ha més demanda social per 
reduir els conflictes entre persones 
(ocupació de l’espai públic, consum 
de drogues al carrer, sorolls, bote-
llón, veïns molestos...). Són temes que 
abans resolien els mateixos veïns i 
que ara, cada cop més, requereixen la 
intervenció i mediació de la policia. 
En aquest sentit, el 80% de la feina 
que fem a la comissaria és de preven-
ció, i el 20% és atenció d’incidents. 

veïnals, escoles i teixit associatiu dels 
municipis, i dos cops l’any també ens 
reunim amb les entitats més repre-
sentatives dels pobles per percebre 
quina és la sensació de seguretat dels 
veïns o col·lectius. És un treball de 
qualitat que només et poden donar 
les persones quan parles amb elles.
–Quins objectius et marques per al 
teu mandat?
–L’objectiu principal és enfortir el 
contacte directe amb les persones i 
potenciar la col·laboració amb tots 
els operadors que intervenen en la 
seguretat ciutadana –ajuntaments, 
policies locals, agents forestals, 
agents rurals, servei d’emergències 
mèdiques, entitats com la Creu Roja, 
seguretat privada...–. La seguretat no 
és una cosa exclusiva dels Mossos, 
cal un treball en xarxa entre tots per 
prevenir els delictes i fer que la gent 
se senti més segura.  
–Quants agents treballen a la 
comissaria de Mollet?
–Som 117 agents, una xifra adequada 
per donar cobertura als set municipis 
de l’àrea. D’aquests, 20 treballen a la 
unitat d’investigació de fets delictius 
i la resta a l’àrea de seguretat ciutada-
na. En aquest cas són cinc escamots 
que patrullen diàriament, un grup de 
proximitat de sis agents, tres agents 
a l’oficina de relacions amb la comu-
nitat (els que tenen relació directa 
amb el teixit empresarial, associatiu 
i comercial), dues persones que fan 
atenció a la víctima i un altre grup 
dedicat a la delinqüència urbana que 
fa el servei de paisà. També hi ha una 
unitat de trànsit, però en aquest cas 

SÍLVIA CATÀ INSPECTORA DELS MOSSOS D’ESQUADRA, RESPONSABLE DE LA COMISSARIA DE MOLLET

–La mitjana de delictes al Baix 
Vallès és força més baixa que la 
mitjana catalana. És aquesta una 
zona tranquil·la?
–Sí, és una zona tranquil·la, no hi ha 
una problema continu de seguretat. 
La ràtio catalana és més alta per la 
conflictivitat que hi ha a la primera 
corona metropolitana, on hi ha molta 
més gent i, per tant, molts més delic-
tes. Aquí la ràtio està per sota de la 
mitjana.
–Quins són els delictes més habi-
tuals a la nostra zona?
–Els més comuns, i que més han pujat 
darrerament, són els furts per des-
cuit, sense violència, i també els roba-
toris a l’interior de vehicles. Són dos 
tipus de delictes que no generen tanta 
sensació d’inseguretat com els roba-
toris a l’interior d’habitatges, empre-
ses i comerços, que han baixat molt 
respecte a fa dos anys. En aquests 
casos les dades són molt positives, 
com també ho són en violència de 
gènere, que també s’han reduït molt. 
L’evolució dels delictes que generen 
molta sensació d’inseguretat és bona. 
–Les estadístiques policials no 
sempre coincideixen amb la per-
cepció de seguretat dels veïns.
–És veritat. Per exemple, malgrat que 
els robatoris a l’interior d’habitatges 
baixen, hi ha una gran sensació d’inse-
guretat perquè és un tipus de delicte 
que afecta directament a la intimitat de 
les persones. Per això és important fer 

feina de proximitat i contacte directe 
amb el ciutadà, perquè així coneixem 
la realitat delinqüencial i com se sen-
ten les persones, i així sabem quins 
aspectes cal treballar més.  
–En què consisteix la feina de pro-
ximitat?
–Ens coordinem amb les policies 
locals dels pobles; ens reunim men-
sualment en les anomenades meses 
de coordinació operativa. A més, quan 
hi ha un fet delictiu que genera reper-
cussió social també fem atenció a la 
víctima; no només recollim la denún-
cia i perseguim el possible delin-
qüent, sinó que també hi ha un servei 
d’atenció personalitzat sobre quines 

mesures preventives a adoptar, etc. 
Aquesta assistència és independent 
de la investigació, i això ho fem en tots 
els delictes, sobretot els més greus. 
–També hi ha les meses de segu-
retat, en què hi participen entitats 
veïnals, escolars, etc.
–A l’ABP de Mollet hi ha un grup de 
proximitat, format per sis agents, que 
és l’encarregat de tenir aquest contac-
te directe amb entitats empresarials, 

“Hem de fer més 
patrulles a peu
i preguntar als
veïns què els passa”

Sílvia Catà és, des de finals  
de gener, la nova cap de l’Àrea 
Bàsica Policial (ABP) dels 
Mossos d’Esquadra a Mollet. 
És llicenciada en Administració
i Direcció d’Empreses i té 44 
anys. Ascendida a inspectora a 
començament d’any, és la primera 
dona que exerceix de cap a la 
comissaria molletana, que dóna 
servei a Mollet, Parets, Montmeló, 
Sant Fost, Martorelles, Santa 
Maria de Martorelles i la Llagosta.

PERFIL

Ara hi ha més demanda 
social per reduir
els conflictes entre 
persones, cada cop fem 
més feines de mediació

x.l.

L’evolució dels delictes 
que generen sensació 
d’inseguretat, com
els robatoris a l’interior
d’habitatges, és bona

Delictes
“Els delictes
més comuns
a la nostra zona, 
i que més han 
pujat darrerament, 
són els furts
per descuit,
sense violència” 

Prestigi
“No hem de
treballar per 
prestigi, sinó per 
donar un bon 
servei al ciutadà 
amb les millors 
habilitats
que tinguem”

continua a la pàgina 7
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–Potser hi ha més incivisme que 
inseguretat.
–Sí, i adaptem la manera d’enten-
dre la policia. Ara som més assis-
tencials que reactius, i cada cop 
fem més feines de mediació. Per 
això cal enfortir la proximitat; bai-
xar del cotxe, fer patrulles a peu, 
preguntar als veïns què els passa, 
en què els podem ajudar, etc.   
–I en aquests casos, queda clara 
quina és la feina dels Mossos i 
quina la de la Policia Local?
–Sovint actuem conjuntament. 
Quan hi ha un problema veïnal 
solem fer controls conjunts, per-
què és la millor manera de resol-
dre els problemes. 
–Què es pot fer per prestigiar la 
feina dels Mossos?
–No hem de treballar per presti-
gi, sinó per donar un bon servei 
al ciutadà. Jo intento inculcar a 
la meva gent, tant als comanda-
ments com als agents, que ens 
devem al ciutadà, i el que hem de 
fer és donar un bon servei, amb 
les millors habilitats que tinguem.
–El fet de ser dona t’ha com-
portat més dificultat a l’hora 
d’exercir la teva feina?
–No, mai, ni per ascendir ni per 
falta d’autoritat. Fa 20 anys que 
sóc al cos i mai no he tingut cap 
problema, tampoc quan era agent. 
Sóc mare de tres fills i sovint costa 
combinar això amb el fet de pro-
mocionar a la feina, però amb 
ganes i esforç es pot aconseguir. 
–Com treballa la unitat especí-
fica sobre violència de gènere? 
–Hi ha dues agents femenines que 
treballen en el grup d’atenció a 
la víctima, no només orientades 
a víctimes de violència masclista, 
sinó també en casos de lesions o 
agressió sexual. L’objectiu és fer 
una assistència per minimitzar la 
victimització i per fer un seguiment 
constant de la víctima. Sol ser un 
treball en xarxa amb els ajunta-
ments i els serveis socials. n  x.l.

ve de la pàgina 6

BAIX VALLÈS. L’Àrea Bàsica Policial 
de Mollet, que engloba les pobla-
cions de Parets, Montmeló, Sant 
Fost, Martorelles, Santa Maria, 
la Llagosta i Mollet, ha avançat 
algunes dades de delinqüència 
al Baix Vallès durant el 2017, un 
any que s’ha caracteritzat per 
un descens generalitzat dels fets 
delictius. A grans trets, segons 
informen els Mossos d’Esquadra, 
el total de robatoris en domicilis 
va reduir-se l’any passat respecte 
a l’any anterior un 14%, els roba-
toris amb força en establiments 
van descendir un 15% i els roba-
toris en empreses va reduir-se un 
13%. A més, durant el 2017 no 
va registrar-se cap robatori amb 
violència o intimidació en domici-
lis, i els robatoris per estrebades 

SEGURETAT  L’ANY 2017 ES TANCA AMB UN DESCENS GENERALITZAT DELS FETS DELICTIUS

Cauen un 14% els robatoris en 
domicilis, comerços i empreses

van ser els furts, que van créixer 
un 6%, i les estafes, que van pu-
jar un 2%. L’Àrea Bàsica Policial 
de Mollet registra cada any entre 
4.500 i 5.000 fets delictius. n

van caure fins a un 63%. També 
va baixar el total de delictes de 
danys i lesions un 2%. En canvi, 
els delictes que sí que van incre-
mentar-se durant l’any passat 

arxiu

MÉS SEGURS  Cada vegada es registren menys casos de robatoris

Detingut un veí
de Sant Fost per 
tràfic de drogues
SANT FOST. Els Mossos d’Esquadra 
i la Policia Local van detenir el 9 
de febrer un home de 47 anys, veí 
de Sant Fost i sense antecedents 
per tràfic de drogues, desobedi-
ència als agents i originar un greu 
risc per a la circulació. Els fets es 
van produir quan la Policia Local 
van detectar un conductor que 
havia estacionat malament. Va ser 
llavors quan van notar una forta 
olor de marihuana de l’interior 
del vehicle i, en demanar-li que 
obrís el portaequipatges, el con-
ductor va engegar el vehicle i va 
fugir a gran velocitat envaint el 
carril contrari. En la fugida l’home 
va llençar per la finestra una bos-
sa amb 4,1 quilos de marihuana 
–amb un valor de 22.000 euros–. 
Un cop interceptat el vehicle es 
va detenir el conductor, i en l’es-
corcoll també van trobar-se 1.500 
euros en efectiu, una balança de 
precisió i una arma simulada. n

SUCCESSOS

Només els furts i les estafes s’incrementen respecte a l’any anterior

PARETS. La regidoria de Segure-
tat Ciutadana de l’Ajuntament 
de Parets ha posat en marxa un 
projecte pilot per reforçar el ser-
vei d’atenció a la ciutadania a la 
comissaria de la Policia Local. Es 
tracta de fer que un agent de la 
Policia Local faci horari de matí i 
tarda per poder cursar i recollir 
les denúncies que s’interposin a 
la mateixa comissaria.

Fins ara, quan els agents de ser-

vei atenien una emergència fora 
de les oficines, les persones que 
volien tramitar una denúncia ha-
vien de desplaçar-se fins a la co-
misaria de Mollet del Vallès.

El servei administratiu exis-
tent continuarà donant suport als 
agents de la policia en l’horari ha-
bitual d’atenció al públic.

La regidora de Seguretat Ciu-
tadana, Àfrica Martinez, ha posat 
de manifest la importància de 

reforçar aquest servei, ja que té 
l’objectiu “d’oferir una millor 
atenció i facilitar als veïns i 
veïnes de Parets l’execució de 
qualsevol tipus de tràmit”.

La posada en marxa d’aquest 
servei ha estat possible gràcies a 
la consolidació de l’actual planti-
lla de la Policia Local de Parets, 
després que tres agents hagin 
superat el procés de selecció per 
aspirar a cobrir la plaça. n

Un policia de la comissaria de Parets 
atendrà les denúncies matí i tarda
Fins ara calia anar a Mollet quan els agents sortien a atendre emergències 

Un atropellament 
obliga a tallar la 
línia R3 de Rodalies
MOLLET. Un atropellament a la sor-
tida de l’estació de Mollet-Santa 
Rosa a la línia R3 de Rodalies va 
obligar a tallar el trànsit de trens 
dimecres al matí. La incidència va 
ser provocada per l’atropellament 
d’una persona que va llançar-se a 
les vies en el moment en què sortia 
el tren de l’estació. Renfe va habi-
litar un tren llançadora i un servei 
alternatiu de transport amb con-
nexions per carretera entre Mont-
cada Bifurcació i Granollers per 
traslladar els passatgers afectats.
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Ja no serà necessari que l’estal-
viador es trobi en una situació 
excepcional (atur de llarga dura-
da, malaltia greu o risc de des-
nonament) com s’exigia fins ara 
per poder recuperar els diners 
invertits.

Efectivament, el Reial decret 
62/2018, de 9 de febrer suprimeix 
les limitacions per fer líquids els 
plans i fons de pensions, sempre 
que hagin transcorregut deu anys 
des de la seva primera aportació. 

D’aquesta manera, totes les 
aportacions realitzades amb an-
terioritat a 2015 es podran retirar 
a partir de 2025.

D’altra banda, a través d’aquesta 
norma es redueixen les comissi-
ons de gestió i de dipòsit. Si es 
posseeix un fons de pensions que 
inverteix en renda fixa la comis-
sió màxima actual de l’1,5% es 
reduirà al 0,85%; si és un fons 
de renda fixa mixta baixarà de 
l’1,5% a l’1,3%; i es queda en 
l’1,5% la comissió màxima de la 
resta de fons, ja siguin de renda 
variable o garantits. Per la seva 
banda la comissió màxima de di-
pòsit baixa del 0,25% al 0,20%.

Iker Cabezuelo Adame
Advocat

icabezuelo@cgcabogados.net

La reforma 
dels plans 
de pensions

CONSULTORI

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

PARETS. L’Ajuntament de Parets 
ha presentat dos models per a la 
reforma de la plaça de la Salut 
perquè els veïns puguin triar la 
que considerin més oportuna per 
mitjà d’un procés participatiu que 
es tancarà el 28 de febrer. Els dos 
models responen a “la voluntat 
de potenciar-ne l’ús com a es-
pai familiar d’estada, de joc i 
de lleure”, apunten fonts munici-
pals, a partir de dos criteris: la mi-

llora dels accessos i recorreguts 
a través del parc i a l’entorn i la 
creació de zones de jocs infantils 
per edats.

La primera opció inclou dos es-
pais de jocs infantils diferenciats 
per franges d’edat –de 3 a 6 anys 
i de 6 a 12 anys–, una tipologia de 
jocs infantils metàl·lics i de plàstic 
i la instal·lació de bancs de fusta.

Pel que fa a la segona, es farien 
tres espais de jocs infantils dife-

URBANISME  ELS VEÏNS PODRAN ESCOLLIR ENTRE DUES PROPOSTES FINS AL 28 DE FEBRER

Dos models per triar
la reforma de la plaça 
de la Salut de Parets

Sis empreses 
es presenten per 
fer el parc del Sot 
d’en Barriques

Un centenar de 
famílies estalvien 
14.307 euros als 
rebuts de la llum

Retiren la runa 
i apuntalen la 
zona ensorrada al 
Tabaran de Mollet

PARETS. La setmana passada es 
tancava el termini per presentar-se 
al concurs públic per a la construc-
ció del parc al Sot d’en Barriques 
de Parets. En total, han estat sis 
les empreses que han presentat 
proposta i els serveis jurídics de 
l’Ajuntament preveuen que a fi-
nals de la setmana que ve es pugui 
conèixer  quina serà la constructo-
ra adjudicatària de l’obra. El pro-
jecte, que preveu la transformació 
d’aquest espai de més de 10.000 
metres quadrats, s’ha licitat per 
un pressupost base d’1.157.016,18 
euros (IVA exclòs) i en el plec de 
clàusules es fixa que el termini de 
les obres sigui de 8 mesos. El 64% 
dels paretans que van votar en el 
procés participatiu va triar el mo-
del de jocs i aigua per al parc. n

PARETS. Els Serveis Socials de 
l’Ajuntament de Parets han donat 
a conèixer el resultat del projecte 
Estalviem amb energia que es va 
dur a terme al Casal de Ca n’Oms 
entre els mesos de juny i desem-
bre de 2017. Els assessoraments 
fets durant aquest temps pels 
agents, han permès un estalvi 
aproximat de 14.307 €/any a 102 
famílies del municipi, bàsicament 
en el subministrament elèctric.

El projecte va permetre con-
tractar quatre persones per mitjà 
dels plans locals d’ocupació, que 
van actuar com a agents energè-
tics amb l’objectiu d’assessorar 
la ciutadania respecte a les seves 
factures de llum, gas i aigua per 
tal d’adequar els consums i rebai-
xar les despeses. n

MOLLET. Aquesta setmana s’han dut 
a terme els treballs per desenrunar 
i apuntalar la zona del sostre que 
es va ensorrar a l’edifici del conjunt 
històric del Tabaran fa un parell de 
setmanes. La comunitat de propie-
taris ha encarregat els treballs i ha 
contractat els serveis d’un arqui-
tecte perquè supervisi i faci l’infor-
me definitiu sobre l’estat de l’edi-
fici. Segons les fonts consultades, 
aquest divendres està previst que 
l’arquitecte es reuneixi amb els tèc-
nics municipals per valorar els in-
formes. De moment, els negocis del 
Petit Boulevard continuen tancats.

renciats per franges d’edat –de 0 
a 3 anys, de 3 a 6 anys i de 6 a 12 
anys–, amb una tipologia de jocs 
infantils de fusta i dos espais d’es-
tada amb bancs de pedra i de fus-
ta. A les dues propostes, es con-
tinuarà mantenint un espai amb 
paviment dur que podrà acollir 
actes polivalents.

El procés participatiu està 
obert als veïns de Parets o bé 
que tinguin vinculació amb el 
municipi. En la butlleta de parti-
cipació caldrà marcar amb una X 
la proposta que es vol prioritzar. 
La votació es pot fer a través del 
web municipal www.parets.cat i 
amb les butlletes que es troben 
als equipaments municipals. El 
procés s’emmarca en el Pla Estra-
tègic Parets, com tu el vols!  n

Reapareixen esquerdes al talús 
arranjat del carrer Barcelona de Parets 
Després que fa unes setmanes s’enllestís la reparació de les esquerdes del 
talús del carrer Barcelona de Parets, les esquerdes han tornat a aparèixer. 
Així ho ha denunciat Ara Parets ERC, que, d’altra banda, dissabte feia una 
visita pel barri de Can Berenguer, plaça Dr. Trueta, part de l’espai central 
i fins arribar al sector IVECO, per recollir suggeriments dels veïns i veure 
l’estat de la via pública. Entre les queixes recollides hi ha “la proliferació 
d’excrements a la via pública, fins i tot a l’interior del correcan de Can 
Berenguer, deficiències en la neteja i la brutícia que hi ha a les parets 
-en molts casos plenes de grafits- o el mal estat d’alguns blocs de pisos 
que es van construir durant els anys del boom immobilari”, apunten.

ara parets erc
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DEFUNCIONS

Dimarts 13
Salvador Mestres Castellana (Mollet)  92 anys
José Villaut Pinto (Mollet)  84 anys
Dimecres 14
Salvador Mestres Castellana (Mollet)  87 anys
Carmen Peñarrubia Marco (La Llagos.) 93 anys
Dijous 15
Ricardo Puiggrós Fito (La Llagosta)  91 anys
Dissabte 17
Josefa Claret Amigo (Parets)  91 anys
Antonio J. Zamora Montoya (Sta. Per.)  88 anys
Diumenge 18
Rafaela Reyes Huertas (Mollet)  83 anys
Salvador Pont Gómez (Montmeló)  77 anys
Dimarts 20
Isabel Nicolás Mula (Santa Perpètua)  87 anys
Juan A. Jimber Bernier (Sta. Perpètua) 88 anys

Dades facilitades per la Funerària Monserdà 
i la Funerària Montserrat Truyols

FARMÀCIES DE TORN

MOLLET
23. barbero. Gaietà Vínzia, 66
24. belart. Rambla Nova, 25
25. climent. Pompeu Fabra, 81
26. concepción. Gallecs, 73
27. garnés. Cervantes, 29
28. lafargue. Can Flequer, 19
01. martínez. Diputació, 9

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

MARTORELLES
11 (març). g. llenas. Av. Piera, 41

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

Detectat un brot de sarna a 
Santa Maria de Martorelles

SALUT  S’HAN DIAGNOSTICAT DOS CASOS A L’ESCOLA LES MIMOSES DE LA POBLACIÓ

SANTA MARIA. La setmana passada 
es va detectar a Santa Maria de 
Martorelles un brot de sarna, una 
malaltia parasitària de la pell que, 
tot i no ser greu, provoca molta 
picor. En concret es van diagnos-
ticar dos casos a l’Escola Les Mi-
moses, on, des d’aquesta setma-
na, una empresa especialitzada 

està duent a terme una neteja in-
tensiva, a càrrec de l’Ajuntament, 
que s’allargarà uns dies. Segons 
dades de Salut Pública de la Gene-
ralitat el mes de gener d’enguany 
es van registrar set brots a Cata-
lunya que afectaven 59 persones, 
un dels quals en una escola de la 
Riera de Gaià (Tarragonès). Entre 

Entitats solidàries de Mollet col·laboren 
amb Creu Roja en l’acollida de refugiats
MOLLET DEL VALLÈS. L’Ajuntament 
i la Comissió d’Entitats Solidàri-
es de Mollet van lliurar dimarts a 
Creu Roja, organització encarrega-
da de l’acollida de refugiats a Mo-
llet, els diners recaptats en les ac-
tivitats de la Festa de la Solidaritat, 
que es destinaran al procés d’inte-
gració al municipi de diverses per-
sones refugiades. El xec ha estat de 
365,65 euros, una quantitat que la 
regidora de Solidaritat, Ana María 
Díaz, qualificava com “un petit 
gra de sorra que és fruit de l’es-
forç de les 18 entitats solidàries 
de Mollet per promoure la cons-
cienciació i l’educació”. 

Helena Gironès, de l’entitat 
Makary Blangoua i en represen-
tació de la Comissió d’Entitats 
Solidàries, explicava que enguany 
s’ha triat donar els diners a Creu 
Roja per donar suport a la integra-
ció de refugiats a Catalunya, “un 
problema actual que esperem 
que desaparegui aviat”, deia.

Sobre l’acollida de refugiats a la 

COOPERACIÓ  LA CIUTAT PREVEU ACOLLIR EN EL FUTUR UN MÀXIM DE VUIT PERSONES REFUGIADES EN FASE D’INTEGRACIÓ

ajuntament

DONACIÓ  Xavier Guàrdia, de Creu Roja, va recollir el xec

ciutat, tant Creu Roja com l’Ajun-
tament esperen que els pròxims 
mesos puguin arribar algunes 
persones per iniciar la fase d’in-
tegració, tot i que encara no s’ha 
concretat ni quan ni d’on podrien 
arribar. “Serà un màxim de vuit 
persones, i ho farem tan aviat 
com tinguem lligat un habitat-
ge”, avançava Ana María Díaz. 

“Estem negociant amb entitats 
bancàries per poder disposar 
d’alguns habitatges amb aques-
ta finalitat”, deia. 

Xavier Guàrdia, delegat especi-
al de l’assemblea local de la Creu 
Roja Mollet-Baix Vallès, explicava 
que actualment hi ha 140 perso-
nes en diverses ciutats de Cata-
lunya que es troben en una fase 

2010 i 2017 es van declarar a Ca-
talunya 115 brots, que van afectar 
947 persones. El secretari de Sa-
lut Pública, Joan Guix, considera 
que “en anys anteriors hi havia 
un infradiagnòstic i una infra-
notificació de casos de sarna; 
ara en veiem més perquè es 
detecten i es declaren més als 
serveis epidemiològics”. Segons 
Salut, la sarna no és infreqüent i 
pot afectar qualsevol persona in-
dependentment dels hàbits d’hi-
giene personal. n

inicial d’acollida, que acostuma 
a durar uns sis mesos; i poste-
riorment ve l’anomenada fase 
d’integració, en què “aquestes 
persones es distribueixen pel 
territori i comencen a fer vida 
normal i a arrelar-se”.

En aquesta fase s’incideix en 
aspectes que els doni autonomia, 
com l’habitatge, l’escolarització, 
la formació, el coneixement de 
l’entorn o la recerca de feina, sem-
pre amb el suport i el seguiment 
de Creu Roja i els serveis socials 
municipals. “Esperem poder re-
bre diverses persones aviat”, 
deia Guàrdia, qui alhora explica-
va que alguns refugiats arriben a 
la ciutat pel seu compte i fora dels 
circuits d’acollida oficials. 

Amb tot, Díaz reclamava que 
s’agilitzin els tràmits perquè les 
persones refugiades puguin ad-
quirir aquesta condició i tots els 
papers necessaris per a la resi-
dència, i alertava que l’Estat no ha 
acollit ni un 10% de les persones 
a què es va comprometre. n   x.l.

La Plataforma per la Sanitat 
Pública es reuneix
amb el director de CatSalut
MOLLET. La Plataforma en Defensa 
de la Sanitat Pública del Baix Va-
lles i la Marea Blanca de Catalunya 
van reunir-se dimecres amb David 
Elvira, director de CatSalut. En la 
reunió es va parlar de la unitat de 
medicina esportiva privada dins 
de l’Hospital de Mollet, que ha 

d’obrir portes properament i de la 
qual Elvira s’ha compromès a fer 
un informe. Segons la plataforma, 
Elvira va avançar que en una reu-
nió entre la Fundació Sanitària Mo-
llet i CatSalut s’ha estudiat la possi-
bilitat que la nova unitat s’ubiqui a 
l’hospital Sociosanitari. n
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FORMACIÓ PROFESSIONALITZADORA
PER A ATURATS 2017 - 2018 

COMV0108. Activitats de venda (630 h)
Certifi cat de professionalitat nivell 2 
Inici previst: 26 de febrer 

IFCD0110. Confecció i publicació de pàgines web (600 h)
Certifi cat de professionalitat nivell 2 
Inici previst: 27 de febrer

AGAR0309. Activitats auxiliars en conservació 
i millora de forestals (310 h)
Certifi cat de professionalitat nivell 1 
Inici previst: 19 de març

SSCE0110. Docència de la formació professional 
per a l’ocupació (420 h)
Certifi cat de professionalitat nivell 3
Inici previst: 3 d’abril

SSCG0111. Gestió de trucades de Teleassistència (270 h)
Certifi cat de professionalitat nivell 2
Inici previst: 4 d’abril

SSCE01-2. Anglès A1 (190 h)
Inici previst: 25 d’abril

SSCE04-2. Anglès B2 (280 h)
Inici previst: 21 de maig

SSCE03-2. Anglès A2 (190 h)
Inici previst: 17 de setembre

Més informació a:
EMFO
c. Riera, 7. 1a Planta
Mollet del Vallès
93 570 51 60 · info@emfo.cat
www.emfo.cat

INSCRIPCIONSOBERTES
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PARETS. L’Escola Nostra Senyora 
de Montserrat de Parets ha signat 
un acord amb la Fundació Albada 
perquè sigui aquesta entitat reli-
giosa la que es faci càrrec, a partir 
del setembre i per als pròxims cur-
sos, de la gestió del centre. Segons 
explica sor Marta, la directora del 
centre, “les religioses cada cop 
som més grans i cada cop hi ha 
menys vocacions, i per això ce-
dim la gestió a aquesta fundació 
perquè no es perdi l’ensenya-
ment religiós”. Sor Marta asse-
gura que no es tracta d’una venda 
del centre, sinó d’“un acord per 
millorar la gestió de l’escola i 
dotar-la de millors recursos”. 

La Fundació Albada és una or-
ganització religiosa formada per 
persones afins a diverses congre-
gacions. Forma part de la Funda-
ción Arenales a escala estatal, una 
institució catòlica que actualment 
gestiona una dotzena d’escoles i 
instituts arreu de l’Estat i que cen-
tra el seu model en “l’educació 
personalitzada, l’excel·lència i 
la innovació educativa, la im-
mersió en anglès i la identitat 
religiosa”. Pel que fa al model 
pedagògic, la directora no preveu 
canvis significatius, ja que, segons 

EDUCACIÓ  EL CENTRE PREVEU INCORPORAR ESTUDIS DE BATXILLERAT D’AQUÍ A QUATRE CURSOS

ja serà íntegrament en anglès”, 
explica. Actualment, l’escola Mont-
serrat compta amb uns 700 alum-
nes de P-3 fins a quart d’ESO.

Entre els canvis que es preve-
uen pel canvi de gestió hi ha, a curt 
termini, millorar l’equipament 
tecnològic, digitalitzar l’escola i 
dotar totes les aules de wifi. A mit-
jà termini hi ha la construcció d’un 
nou edifici, probablement a Lliçà 
de Vall, per incorporar estudis de 
batxillerat, un projecte que “de 
moment només tenim pensat 
però que esperem poder desen-
volupar els pròxims anys”. n

apunta, la direcció de l’escola con-
tinuarà a mans de l’equip direc-
tiu actual: “el professorat serà 
el mateix i la línia pedagògica 
també, només hi haurà canvis 
en les instal·lacions, perquè el 
que fem és dotar-nos de més re-
cursos econòmics i materials”, 
diu. Sí que hi haurà, però, una in-
tensificació en l’estudi de llengua 
estrangera, ja que l’anglès passa-
rà a ser un dels pilars del projec-
te educatiu. “Volem fomentar la 
immersió a l’anglès des de ben 
petits, i en aquest sentit el ca-
sal d’estiu que farem al juliol 

L’escola Montserrat de Parets 
cedeix la gestió a una fundació 
per no perdre caràcter religiós

arxiu

BATXILLERAT  El centre vol incorporar aquests estudis en el futur

VA QUEDAR ENTRE ELS 20 PRIMERS CLASSIFICATS DE 450
ins vicenç plantada

PARTICIPANTS  Czaja i Alcón, del Plantada, en l’Olimpíada

MOLLET. Arnau Alcón, de 2n de bat-
xillerat de l’INS Vicenç Plantada, 
ha obtingut la medalla de bronze 
en l’Olimpíada de Biologia de Ca-
talunya 2018. Alcón va quedar en-
tre els 20 primers dels 450 parti-
cipants de tot Catalunya. L’entrega 
de premis va tenir lloc divendres 
a la seu de l’Institut d’Estudis Ca-
talans. L’Olimpíada de Biologia té 
l’objectiu d’estimular i implicar 
els estudiants de batxillerat en el 
desenvolupament d’aquesta cièn-

cia en aspectes com la contamina-
ció ambiental i el canvi climàtic, la 
biotecnologia, la conservació de la 
biodiversitat i el diagnòstic i trac-
tament de malalties entre d’altres. 
Els 20 primers classificats van po-
der visitar diverses seus i labora-
toris de la Universitat de Vic i de 
Barcelona, el Parc Científic de la 
UB, l’Institut de Ciències del Mar i 
altres centres de recerca. L’alum-
na Daria Czaja també va participar 
en l’Olimpíada. n

Vallès Visió, la televisió local de l’àmbit del Consorci Teledigital Mollet, 
ha posat en marxa un nou portal web on es presenten, de manera ac-
tualitzada, les notícies més destacades del Baix Vallès, tots els progra-
mes i informació de servei com el temps i l’agenda cultural. A més, les 
properes setmanes també estarà enllestida una nova app per a mòbil.

Vallès Visió renova el web i ultima l’app

Arnau Alcón, de l’INS Plantada, 
bronze a l’Olimpíada de Biologia
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MOLLET. L’escola Lestonnac ha in-
corporat al seu projecte educatiu 
una activitat diària per als alumnes 
més menuts centrada en l’estimu-
lació primerenca i pensada per 
aconseguir “l’excel·lència cogni-
tiva, social i física dels infants”, 
segons expliquen fonts del centre. 
“Entre els 0 i els 6 anys hi ha una 
revolució neurològica; s’organit-
za el cervell, es generen moltes 
de les xarxes neuronals i, per 
tant és un període determinant 
per al seu desenvolupament”, 
diuen. Per això el centre ha optat 
per oferir als infants una àmplia 
varietat d’estímuls i oportunitats 
que ajudin a desenvolupar el seu 
cervell. En aquest sentit, el centre 
ha incorporat al seu programa de 
desenvolupament físic –un dels 
blocs del programa d’estimulació 
primerenca– un seguit d’exercicis 
com reptar, gatejar, córrer, saltar, 
mantenir l’equilibri o passar l’es-
cala de braquiació, una activitat, 
aquesta última, que els nens i ne-
nes ara fan diàriament. “D’aquesta 
manera eixamplen la caixa torà-
cica, oxigenen el cervell i tenen 
una millor prensió manual per 
tenir millor psicomotricitat fina 
i coordinació visomanual”. n

El Lestonnac 
estimula el
cervell a l’escala
de braquiació

EL GUARDÓ, QUE ARRIBA A LA 19a EDICIÓ, S’ADREÇA ALS ALUMNES DE SEGON DE BATXILLERAT 

El CEM convoca el premi
juvenil Vicenç Plantada
MOLLET. El Centre d’Estudis Mo-
lletans ha convocat el 19è Premi 
Juvenil Vicenç Plantada adreçat 
als alumnes de 2n de batxillerat 
que hagin dedicat el treball de 
recerca a qualsevol àrea de co-
neixement –ciències naturals, 
socials, econòmiques, jurídiques, 
etc.– i que estigui relacionada 
amb Mollet o el Baix Vallès. Per 

presentar-s’hi cal elaborar un 
article de divulgació basat en el 
treball i lliurar-lo abans del 21 de 
maig. El jurat del premi valorarà 
el tema proposat i l’originalitat; 
l’aportació d’informació inèdita; 
la qualitat lingüística i periodísti-
ca de l’article; la metodologia i el 
rigor emprats i l’interès general 
que pugui suscitar. Es premiarà 

un únic article amb 350 euros i la 
possibilitat de publicar-lo a la re-
vista Notes si així ho considera el 
jurat. També podran concedir-se 
accèssits, que consistiran en la 
publicació dels articles al Notes 
o qualsevol altra publicació de 
l’Ajuntament. El veredicte i el lliu-
rament del premi es faran públics 
durant el mes de juny. El Premi 
Juvenil Vicenç Plantada es convo-
ca anualment des de l’any 2000 
per estimular la recerca i l’estudi 
de temes relacionats amb Mollet 
i el Baix Vallès entre els joves de 
batxillerat. n

25 minuts diaris
de lectura a l’aula 
al Sant Gervasi
L’Escola Sant Gervasi ha incor-
porat aquest curs una activitat 
transversal que, amb el nom de 
Delecta’t, té l’objectiu de fomen-
tar que els alumnes del centre, 
des d’educació infantil fins a 4t 
d’ESO, esdevinguin “lectors au-
tònoms, destres, apassionats, 
habituals i crítics”. L’activitat 
consisteix en dedicar 25 minuts 
diaris a la lectura a l’aula.

Les Pruneres
celebra 25 anys 
amb una caminada
L’Escola Les Pruneres de Mar-
torelles celebra el seu 25è 
aniversari amb una caminada 
aquest dissabte per a petits i 
grans. El recorregut serà de 
5,7 km i té una durada prevista 
d’aproximadament dues hores. 
La caminada començarà a la 
mateixa escola a les 10 h, i a les 
12 h hi haurà tallers i jocs fami-
liars fins a les 14 h. La inscrip-
ció costa 1 euro i inclou una 
motxilla, beguda i esmorzar.

Jornades de
portes obertes als 
centres educatius
Aquests dies comencen les jor-
nades de portes obertes als cen-
tres educatius de cara a la tria 
d’escola o institut per al curs 
que ve. El calendari de preins-
cripcions començarà enguany 
a mitjans d’abril, un mes més 
tard del que és habitual, per fa-
cilitar que més nouvinguts pu-
guin participar en el procés de 
preinscripció. En els cicles for-
matius de grau superior d’FP la 
preinscripció serà electrònica.

EDUCACIÓ
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La CUP denuncia 
abocaments de 
residus al Calderí

MOLLET. L’Ajuntament de Mollet 
ha instal·lat un sistema per evitar 
la sortida de males olors i rates 
dels embornals de la ciutat que 
també evitaria les aigües estan-
cades i la conseqüent aparició del 
mosquit tigre. Es tracta d’unes 
clapetes als embornals –tapes 
de plàstic injectat– que eviten la 
sortida de pudors i rates i que, 
en tancar-se pel seu propi pes, 
només s’obren quan hi ha aigua a 
l’embornal. D’aquesta manera no 
queda aigua al fons del desguàs 
i s’evita l’aparició del mosquit 
tigre. Aquests treballs es duen a 
terme com a mesura de reforç per 
prevenir l’aparició de rosegadors 
i la proliferació d’insectes i se su-
men als treballs de desratització i 
desinsectació que l’Ajuntament fa 
de manera periòdica. 

L’any passat, l’Ajuntament de 
Mollet va adjudicar a l’empresa 
Lokímica, SA el contracte de ser-
vei de desratització, desinsecta-
ció i desinfecció per un preu de 
84.950, IVA exclòs, per al període 
de quatre anys. n

Actuació a Mollet
perquè no surtin
pudors ni rates
dels embornals

BAIX VALLÈS. La Federació de 
Municipis de Catalunya (FMC), 
l’Àrea Metropolitana de Barce-
lona (AMB) i el Consorci Besòs 
Tordera –presidit per l’alcalde 
de Parets, Sergi Mingote– han 
acordat interposar un recurs 
contenciós administratiu con-
tra la decisió de l’Agència Ca-
talana de l’Aigua (ACA) d’aug-
mentar un 11,8% el preu de 
l’aigua subministrada per Ai-
gües del Ter-Llobregat (ATLL).
Les tres entitats demanaran 
la suspensió executiva de la 
mesura pel “greu perjudici 
econòmic que representaria 
la seva aplicació a les tarifes 
de consum”, ja que, en opinió 
d’aquestes entitats, l’increment 
està molt per sobre de l’IPC, no 
correspon a cap millora del servei 
i trasllada l’encariment d’un ser-
vei indispensable als ens locals i 
la ciutadania. A més, asseguren, 

MEDI AMBIENT  MINGOTE, PRESIDENT DEL CONSORCI BESÒS TORDERA, ANUNCIAVA LA DECISIÓ

Entitats municipalistes recorren 
contra la pujada del preu de l’aigua

l’aigua “quan probablement 
estem a les portes de recupe-
rar la gestió pública d’ATLL i 
poder reduir-ne el cost”.

L’augment del preu de l’ai-
gua va ser aprovat pel consell 
d’administració de l’ACA al 
desembre i s’aplicarà a l’aigua 
que els ajuntaments i les en-
titats subministrades reben 
de la xarxa Ter-Llobregat, que 
dóna servei a bona part de les 
comarques de Barcelona.

La mesura entrarà en vigor 
el mes de març i afectarà a 116 
municipis i uns 4,5 milions de 
persones, depenent del con-
sum i de com els ajuntaments 
i les companyies subministra-

dores finals ho apliquin. L’FMC, 
l’AMB i el Consorci Besòs Tordera 
consideren que amb aquest incre-
ment es trasllada als ajuntaments i 
als seus administrats els efectes de 
la decisió. n

la sentència del Tribunal Suprem 
sobre l’anul·lació del concurs de 
privatització d’ATLL que va dur a 
terme la Generalitat fa “altament 
inapropiat” carregar la ciutada-
nia amb noves pujades al rebut de 

fmc

MINGOTE  Representant de les entitats

L’ACA va decidir al desembre augmentar un 11,8% del preu del servei
LA LLAGOSTA. L’Ajuntament de la 
Llagosta va aconseguir l’any passat 
un estalvi de 42.956 kW/h gràcies 
a les noves instal·lacions de baix 
consum. Això va suposar una me-
nor despesa econòmica en la factu-
ra de la llum i també va tenir efec-
tes positius en el medi ambient, ja 
que es van deixar d’emetre 28.000 
kg de CO2. Les zones amb més es-
talvi van ser la plaça Antoni Baqué, 
amb 9.710 kW/h, i l’avinguda Onze 
de Setembre, amb 19.673 kW/h, 
indrets on l’any passat van col·lo-
car-se llums led. Durant el 2017, 
el consistori va invertir 10.095 
euros en la millora de l’enllumenat 
públic de la plaça Antoni Baqué i 
33.000 euros en l’avinguda Onze 
de Setembre, Parc Popular, carrer 
Sant Josep, plaça Anna Frank i pla-
ça Europa. En concret, en aquestes 
zones es van canviar els llums de 
vapor de mercuri per altres adap-
tats a la normativa actual priorit-
zant la tecnologia led pel seu con-
sum baix. També es van instal·lar 
alguns punts de llum nous i se’n 
van reforçar uns altres. n

L’enllumenat 
públic de la 
Llagosta estalvia 
42.956 kW/h

L’Ajuntament poda 
arbres de Can Borrell
per evitar al·lèrgies
MOLLET. Aquestes setmanes s’està duent a 
terme la poda dels carrers i places de Can 
Borrell, especialment als indrets on hi ha 
plantats plàtans d’ombra, com l’avinguda Ri-
voli, Salvador Espriu, Francesc Layret i Agri-
cultura, entre d’altres. L’esporga dels arbres 
es fa amb una freqüència que oscil·la entre 
un i dos anys màxim per garantir que no hi 
hagi branques madures que puguin fructifi-
car i ser susceptibles de provocar al·lèrgies a 
les persones especialment sensibles.

Sant Fost viurà
diumenge la seva
primera fira animalista
SANT FOST. Diumenge, de 10 a 18 h, Sant Fost 
acollirà la primera Fira Animalista organit-
zada per l’Associació en Defensa i Llibertat 
Animal. Durant la jornada hi haurà dues 
desfilades d’animals domèstics, concursos 
de bellesa i simpatia animal, xerrades infor-
matives sobre la legislació i la cura dels ani-
mals, un dinar popular, una xocolatada, un 
sorteig i altres activitats relacionades amb 
les entitats col·laboradores. La trobada ani-
malista tindrà lloc a l’espai de la Bòbila.

cup mollet

MOLLET. La CUP Mollet ha denun-
ciat l’aparició de dos punts d’abo-
cament de residus a la zona del 
Calderí, situats al camí que vore-
ja la C-17 al seu pas per la ciutat, 
i ha reclamat a l’Ajuntament que 
actuï immediatament per evitar 
un efecte crida. El consistori, per 
la seva banda, assegura que els 
abocaments estan en terrenys 
que són propietat del Consorci de 
la Zona Franca i que requerirà als 
propietaris que ho netegin.
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MOLLET. Octubre. El refe-
rèndum que va canviar un 
poble. Aquest és el títol del 
documental que dijous va 
estrenar-se a Mollet i que 
recull, en 45 minuts, un 
resum dels fets que es van 
produir a la ciutat entre 
el 24 de setembre –dies 
abans del referèndum– 
fins al 27 d’octubre –dia 
de la proclamació de la 
república al Parlament–, 
amb especial èmfasi en la 
jornada de l’1 d’octubre. 
El documental, produït 
per la secció local d’ERC, 
està realitzat per la pe-
riodista Mariona Rabasa, 
qui va decidir recollir en 
imatges la celebració del 
referèndum perquè “era una 
jornada històrica i, per tant, 
estava totalment justificat que 
tot el que passava estigués do-

POLÍTICA  L’AUDIOVISUAL RECULL IMATGES I TESTIMONIS DE COM VAN DESENVOLUPAR-SE ELS FETS A LA CIUTAT L’OCTUBRE PASSAT

Un documental recull imatges
i testimonis de l’1-O a Mollet

ment només volia re-
collir la celebració del 
referèndum, però final-
ment també vaig incor-
porar-hi els fets poste-
riors, com la vaga del 3 
d’octubre, l’empreso-
nament dels Jordis el 
dia 17 i la proclamació 
de la república el 27”, 
diu la realitzadora, qui 
també assegura que “el 
documental no és par-
tidista, sinó un recull 
obert i transversal que 
inclou una quinzena de 
testimonis de diferents 
partits i entitats i de 
persones que van im-
plicar-s’hi de diferent 
manera”.

Sobre la celebració del refe-
rèndum, Rabasa apunta que “a 
Mollet es va viure com a tots 
els pobles de la comarca, però 

cumentat”, diu. De fet, Mollet és 
l’únic municipi de la comarca que 
ha elaborat un documental com-
plet sobre l’1 d’octubre. “Inicial-

x.l.

REALITZADORA  Mariona Rabasa

amb la peculiaritat que s’hi 
va implicar gent més diversa i 
transversal que en altres mu-
nicipis”, assegura; “aquell dia es 
va generar una unitat fortíssi-
ma entre persones de diferents 
ideologies, un fet inèdit a la ciu-
tat que s’ha consolidat”, diu. En 
aquest sentit, el documental ex-
plica el context en què es va forjar 
l’1 d’octubre, com es van ocupar 
les escoles, com es va desenvolu-
par la jornada de l’1-O en els cinc 
col·legis electorals de la ciutat i 
com posteriorment es va crear el 
comitè de defensa de la república.

A la projecció del documental al 
Mercat Vell va assistir-hi Francesc 
Riera, membre de l’Associació Ca-
talana pels Drets Civils i cunyat 
de Junqueras, i es van posar a la 
venda 250 còpies del documen-
tal en DVD. Els guanys seran per 
a l’Associació Catalana pels Drets 
Civils per donar suport econòmic 
a les famílies dels represaliats pel 
govern espanyol. Està previst que 
properament també es faci una 
projecció de la cinta a la Sala Co-
operativa de Parets i que es pengi 
a les xarxes socials. n  x.l.

Dues calçotades 
solidàries amb
els presos polítics
PARETS / MOLLET. El CDR de Parets 
ha organitzat aquest dissabte, al 
Casal Can Butjosa, una calçotada 
groga. La trobada començarà a les 
11 h i inclourà un taller de bufan-
des, la presentació del llibre Dies 
que duraran anys, del fotoperio-
dista Jordi Borràs, un dinar popu-
lar i el concert d’Ifsan i Salvador 
Escribà, de la Salseta del Poble 
Sec. Diumenge, a Mollet, el PDe-
CAT celebrarà una calçotada soli-
dària amb els presos polítics. Serà 
al parc de Can Mulà a les 13 h.

Ara Parets proposa 
que l’1-O doni nom 
a un espai públic
PARETS. Ara Parets ERC proposa-
rà al govern municipal que bategi 
amb el nom del parc del Primer 
d’Octubre la zona de jocs infantils 
i tot l’espai públic que està situ-
at davant de l’escola de primària 
Vila Parietes, entre els carrers 
Ernest Lluch i l’avinguda Josep 
Tarradellas. Segons la regidora 
Kènia Domènech, “seria un molt 
bon homenatge a tots els pare-
tans que van donar suport a la 
jornada i van col·laborar a fer 
possible el referèndum”.

Elpidio José
Silva: “A Espanya
la democràcia 
està congelada”

MOLLET. El jurista Elpidio Silva, ac-
tualment inhabilitat com a jutge, va 
omplir el Casal Cultural dimarts al 
vespre en una xerrada organitza-
da pel col·lectiu d’Àvies i Avis per 
la Llibertat de Mollet. L’exjutge va 
contextualitzar el moment polític 
actual remuntant-se a l’època de 
la Transició, un període polític que 
“va servir perquè les clavegue-
res del franquisme es reconver-
tissin, perquè les grans famílies 
franquistes i els operadors fàc-
tics mudessin a la democràcia 
sense perdre l’statu quo”, deia. 
Silva va carregar contra el model 
autonòmic –“hauria d’haver es-
tat federal des del primer mo-
ment”– i va assegurar que la Cons-
titució “sempre ha estat feble en 
l’encaix territorial de Catalunya 
i la separació de poders”. En 
aquest sentit, també va carregar 
contra el Tribunal Constitucional, 
“que està en mans del govern”, 
i contra el mateix Partit Popular, 
de qui va dir que “és captiu d’un 
milió i mig d’ultres encapçalats 
per José María Aznar”. Silva va 
assegurar que en tot el procés ca-
talà no hi ha res que sigui delictiu. 
“Qualsevol acusació de rebel·lió 
o sedició és ciència ficció”, deia. n

ELPIDIO SILVA

arxiu

Cuixart i Sànchez, quatre mesos a presó
Un centenar de persones van concentrar-se divendres al vespre davant 
l’Ajuntament de Mollet per recordar els presos polítics catalans coincidint 
amb els quatre mesos de l’empresonament de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. 
“Els Jordis no han comès cap delicte; s’estan vulnerant drets bàsics 
com el d’opinió, manifestació, associació i participació”, deien.

l.o.
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FINALITZA A LA CAMBRA EL PRIMER CURS 
EN DIRECCIÓ LOGÍSTICA I OPERACIONS A LA PIME

FORMACIÓ

Dijous va acabar a la delegació de la Cambra de Comerç al Vallès Oriental el primer curs per
a directius de Direcció logística i operacions a la pime, una formació que tornarà a programar-se 
pròximament juntament amb el curs Desenvolupament exterior de la pime. La Cambra
de Comerç també ha programat els tallers Com defensar idees o Productivitat personal.

MOLLET. El jutjat de primera ins-
tància de Mollet ha aplicat a Lili-
ana Esther Guzmán, veïna de Mo-
llet, la Llei de segona oportunitat 
de 2015 que permet alliberar a 
particulars i autònoms dels seus 
deutes i ha dictat l’exoneració de 
la totalitat del passiu insatisfet, 
que superava els 100.000 euros. 

Després de dos anys de procés, 
l’auto assenyala que la concursa-
da sol·licitava acollir-se al bene-
fici d’exoneració total del passiu 
insatisfet (BEPI) per la seva inca-
pacitat per fer front a la situació 
de sobreendeudament que viu. 
Després que l’administrador con-
cursal mostrés la seva conformi-
tat, l’auto resol que tots els deutes 
contractats quedin cancel·lats.

Els responsables de l’empresa 
Repara tu deuda –companyia que 
aplica la Llei de la segona oportu-
nitat a Espanya–, expliquen que 
Liliana, casada i amb tres fills a 
càrrec, havia anat demanant crè-
dits a diferents entitats bancàries 
fins a acumular un deute al qual 
ja no podia fer front. “Era una si-
tuació insostenible –explica Li-
liana–, embargats de cap a peus 
és impossible viure i mantenir 
tres fills”. Liliana, que té una dis-
minució motriu del 43% recone-

TRIBUNALS  LA DONA, AMB TRES FILLS A CÀRREC, VA ANAR DEMANANT CRÈDITS FINS A ACUMULAR UN DEUTE “INSOSTENIBLE”

Un jutjat de Mollet allibera una 
veïna d’un deute de 100.000 € 
per la Llei de segona oportunitat

SATISFETA  Liliana Guzmán mostra la sentència del jutjat molletà

repara tu deuda

guda pel Departament de Benes-
tar i Família, cobra una ajuda per 
atur de 426 euros.

Una llei encara desconeguda
La llei, que va entrar en vigor el 
juliol de 2015, permet exonerar 
particulars i autònoms del paga-
ment de deutes a creditors sem-
pre que es demostri que anterior-
ment han actuat de bona fe i que 
hi hagi un acord amb els creditors 
per ajornar el deute, fixar un ca-
lendari de pagament inferior a 
deu anys o pagar-lo mitjançant la 

cessió d’immobles. Si no s’acon-
segueix l’acord, es pot sol·licitar 
un concurs de creditors amb la 
mediació d’un jutge i sol·licitar 
davant el tribunal l’exoneració 
del deute parcial o total.

“Encara queda molta feina 
per fer, ja que es tracta d’una 
llei poc coneguda tant pels 
ciutadans com pels mateixos 
professionals de la justícia”, 
assenyala Alícia García, sòcia de 
Repara tu deuda. De tota mane-
ra, cada vegada més persones la 
coneixen i s’incorporen a aquest 

El jutjat d’instrucció número 2 de  
Mollet ha sentenciat a favor d’un 
ciutadà que reclamava la nul·litat de 
diverses clàusules de la seva hipoteca 
que s’han considerat abusives,  
com l’índex de referència de préstecs 
hipotecaris (IRPH) i la clàusula sòl, 
entre d’altres. La sentència, del 15 
de gener de 2018, no només declara 
la nul·litat de l’IRPH, sinó també de 
la clàusula de l’arrodoniment a 
l’alça, dels interessos de demora,  
el venciment anticipat, la clàusula sòl, 
i les despeses. “Pràcticament tot 
el que últimament s’ha anat  
recollint per separat en la nostra 
jurisprudència”, explica José Ignacio 
Carnero, de l’assessoria Asemax 
de Mollet, que ha portat el cas.  
D’aquesta manera, la sentència
estima íntegrament una demanda
que sol·licitava la nul·litat de moltes 
clàusules, i, a més, condemna 
l’entitat financera a assumir
les costes. “Poques sentències
més negatives per a les entitats
poden haver-hi en un tribunal”, 
apunta José Ignacio Carnero.

ANUL·LACIÓ DE
LES CLÀUSULES 
ABUSIVES

Sentència

procediment, mentre que “els 
jutjats també es van posant al 
dia”. Repara tu deuda té previsió 
de lliurar més de 500 autos de 
cancel·lació el 2018. n

Mitja dotzena
de firmes canvien 
de seu social
L’empresa paretana Fujifilm és 
una de les darreres companyi-
es que ha decidit traslladar la 
seva seu social fora de Catalu-
nya arran de la situació política 
i a la recerca de més seguretat 
jurídica. Entre les companyies 
baixvallesanes que els últims 
mesos han decidit traslladar la 
seva seu social hi ha Dogi, de 
Parets; Idilia Foods, de Parets; 
Soler & Palau, de Parets; Inke-
mia, de Mollet, o MediaMarkt, 
amb botiga a Parets. Amb tot, 
només un 12% de les compa-
nyies que han sol·licitat moure 
la seu social ho han acabat fent.

Assessorament 
gratuït de l’AMERC 
a les empreses
L’Associació de Municipis de  
l’Eix de la Riera de Caldes 
(AMERC), de la qual forma part 
l’Ajuntament de la Llagosta, ofe-
reix a les empreses la possibili-
tat de participar en un programa 
gratuït per rebre assessorament 
anomenat Creixement VIA-C. A 
les empreses se’ls ofereix, en-
tre d’altres, suport en consul-
toria financera, assessorament 
generalista i en solucions per a 
la cadena de subministrament, 
anàlisi i gestió de costos indi-
rectes a l’activitat de l’empresa 
i comerç internacional.

EMPRESES
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Canviem Mollet dóna suport a la vaga feminista del proper 
8 de març. ATUREM-NOS, plantem cara a les desigualtats 
i reivindiquem els drets de les dones, la meitat del món.

EL PASSAT 15 DE FEBRER UNES 700 PERSONES 
ES VAN MANIFESTAR A LA NOSTRA CIUTAT AL 
CRIT DE “VOLEM UNES PENSIONS DIGNES”, EN 
UNA ALTRA LLIÇÓ DE LLUITA I DIGNITAT DE LA 
NOSTRA GENT GRAN.
Sí, la mateixa gent gran que cuida als nostres 
fills i filles per a que nosaltres puguem treballar. 
La mateixa gent que ajuda als seus joves amb 
la seva limitada pensió, amb la que ni tan sols 
els hi arriba per a ells mateixos. Es precisament 
aquesta mateixa gent gran la que durant els 
darrers anys de la dictadura va lluitar pels nos-
tres drets laborals i socials. La mateixa gent que 
arribada la vellesa esperava poder jubilar-se 
amb una pensió digna per poder fer allò que en 
el seu dia no van poder per estar treballant.
Davant d’això, tenim el desvergonyiment i la 
xuleria del govern del PP i els seus aliats. Des-
vergonyiment no només per la humiliant pujada 
d’un 0,25% de les pensions durant varis anys 
consecutius, que en el millor dels casos supo-
sa una evident pèrdua de poder adquisitiu, si no 
perquè a sobre s’atreveixen a dir que el proble-
ma de tot plegat es que la nostra gent gran viu 
“massa temps” (Villalobos dixit) o que la gent 
ha d’estalviar pel seu compte per a pagar-se les 
pensions ( l’inefable M. Rajoy). 
Per aquests personatges es molt fàcil dir això, 
perquè no els hi afecta en absolut les lleis que 
promouen i executen. Al contrari, surten benefi-
ciats d’aplicar polítiques econòmiques antisoci-
als i inhumanes que afavoreixen els interessos 
de la banca a través de la promoció dels plans 
de pensions privats. I no es queden només aquí, 
doncs menteixen cada cop que parlen del siste-
ma públic de pensions.
En primer lloc, es mentida que no hagi recur-
sos per a les pensions públiques (ells sabran 

que han fet amb els 70.000 milions d’euros de 
la guardiola de les pensions). En segon lloc, qui 
amb un sou que no arriba als mil euros es pot 
permetre pagar un pla de pensions privat? I ter-
cer, qui es pot fiar d’ells després de veure el que 
han fet amb Bankia o amb l’estafa de les prefe-
rents? A més, en cas que una d’aquestes enti-
tats bancàries a qui la gent fa aportacions per la 
seva pensió fes fallida, qui respondria? L’Estat, 
per descomptat. Curiosament, en aquest cas si 
que hi haurien diners suficients. És clar que sí. 
Per afavorir a estafadors en perjudici del contri-
buent sempre n’hi ha. 
Per tot plegat, per combatre aquestes injustícies 
i mentides amb la que ens bombardegen a dia-
ri, són necessàries que mai les mobilitzacions, 
tant a Mollet com a la resta de l’estat. Per això 
volem fer un reconeixement a la gran tasca duta 
a terme per la Comissió de Pensionistes i Jubi-
lats de Mollet. 
La seva actuació ha estat clau des del princi-
pi, convocant un gran acte informatiu el passat 
7 de febrer a una Sala Fiveller plena de gom a 
gom, amb la participació dels diputats d’En 
Comú Podem al Congrés, Joan Mena i Aina Vi-
dal, essent aquesta última membre de la Mesa 
del Pacte de Toledo. 
Així doncs, a banda del nostre reconeixement, la 
Comissió de Pensionistes també compta amb tot 
el nostre suport en totes les seves mobilitzacions 
en defensa de les pensions públiques, com la que 
tindrà lloc el 22 de febrer al matí a la Plaça Catalu-
nya de Barcelona. Perquè cal tenir ben clar que els 
drets socials es defenen i es conquereixen lluitant 
a través d’aquestes mobilitzacions i protestes a 
peu de carrer, però també tenint en compte a l’ho-
ra de votar que es el que planteja cada força polí-
tica en qüestions socials com aquesta.

LA COLUMNANOTICIA

EL FULL DEL CANVI
CANVIEMMOLLET t’informa

El proper 27 de febrer tenim reunió de la Comissió sobre la gestió del servei mu-
nicipal de l’aigua. Fa mesos que la reclamem, la darrera va ser el 29 de juny de 
l’any passat. Es tracta de conèixer amb detall el funcionament del servei municipal 
d’abastament d’aigua a la nostra ciutat, i iniciar el debat sobre les diferents mo-
dalitats de gestió del servei. 
A més, caldrà analitzar les tarifes, el contracte de concessió que recordem finalitza 
el 2020, i apuntarem la necessitat de fer una auditoria global del servei. 

En aquest temps d’inactivitat municipal, a Barcelona, una xarxa composta de 40 
entitats a favor de la municipalització de l’aigua, han aconseguit al voltant de 
22.000 signatures per aconseguir que a la multiconsulta de la ciutat, s’hi inclogui 
preguntar sobre la municipalització de l’aigua.
Val a dir que no per casualitat, tot aquest moviment de la societat civil, que fa anys 
que treballa, ha sacsejat i provocat diverses campanyes de màrqueting per part de 
les empreses Agbar, Sorea, etc. que veuen perillar el seu negoci. 

També en aquest temps, ATLL ha incrementat un 11,8 per cent les tarifes de l’abas-
tament d’aigua en alta. Una pujada que afectarà el rebut de l’aigua de prop de 
4,5 milions de persones, i que s’ha aprovat en un moment molt inapropiat, ja que 
probablement s’anul·la la privatització i es recupera la gestió publica d’ATLL. 

Al voltant de l’aigua hi passen coses, i a Mollet no en volem quedar aliens ni desmar-
cats. Volem empènyer per recuperar la gestió pública i la governança de l’aigua.

Plaça Major, 1. 08100 Mollet del Vallès         93 571 95 00 Ext. 9627         canviem@molletvalles.cat         www.canviemmollet.com  
626 304 696          @ CanviemMollet          /Canviem Mollet

L’AIGUA: BÉ COMÚ. GESTIÓ PÚBLICAMOLLET ES MOBILITZA 

#8MJoFaigVaga
NOTICIA
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Ens movem per tu

VI Jornada sobre l’Accés vascular per a Hemodiàlisi al Vallès Oriental

Prop de 150 professionals procedents d’hospitals i 
centres de diàlisi de Catalunya van participar ahir 
en la VI Jornada sobre  l’Accés vascular per a He-
modiàlisi al Vallès Oriental, que organitza el Servei 
de Nefrologia i Hemodiàlisi de l’Hospital de Mollet.
La jornada es va estructurar en quatre taules ro-
dones i dues conferències magistrals i s’abordaran 
temes com l’I+D de l’accés vascular, la qualitat i 
darreres actualitzacions en aquesta disciplina. 
El Servei de Nefrologia és referent per a totes les 
persones tributàries de diàlisi al Vallès Oriental. 
Actualment atén més de 200 persones de tota la 
comarca.

Objectiu de la jornada
L’objectiu d’aquesta Jornada, que s’organitza en 
format bianual, és contrastar l’experiència sobre 
l’accés vascular entre els professionals del món de 
l’hemodiàlisi com són els/les metges/ses especi-
alistes en nefrologia, radiologia, cirurgia vascular i 
els/les professionals infermers/eres en nefrologia.
La VI Jornada sobre l’Accés vascular per a He-
modiàlisi al Vallès Oriental està acreditada pel 
Consell Català de Formació Continuada de les Pro-
fessions Sanitàries i per la Comisión de Formación 
Continuada del Sistema Nacional de la Salud, i 
també està avalada per destacades societats cien-
tífi ques nacionals i internacionals tant de Medicina 
com d’Infermeria.

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

Especialistes en nefrologia analitzen 
els elements clau per garantir 

l’hemodiàlisi de qualitat

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

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

contacte@psicopnaturmolins.cat

Guia

MÈDICA i
ESTÈTICA

Perruquera · Estilista

Gaietà Vínzia, 58 · Mollet del Vallès
93 579 21 61 immamfa@gmail.com

MAG magnífi ca
Nous productes d’hidratació, recuperació 
i allisat del cabell, sense formol ni additius. 
Apte per a embarassades

CENTRE DE MASSATGE 
i OSTEOPATIA

c. Feliu Tura, 8, local · Mollet
Tel. 609 81 87 85

Hores convingudes

25 anys d’experiència
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PISO EN PARETS. 

EIXAMPLE. Ascensor. 

3 hab., baño, salón, 

cocina. Carpintería ex-

terior de aluminio. Ca-

lefacción. Certificación 

energética: G. Precio: 

129.000 euros. Refe-

rencia: JV13588. Tel. 93 

568 35 45.

MOLLET. EST. DEL 

NORTE. Piso reforma-

do. Todo exterior. Ter-

cera planta. Finca sin 

asc. 3 hab., salón con 

salida a balcón, baño, 

cocina indep. Suelos de 

gres, carp. int. de cedro 

y exterior de aluminio. 

Certificación energética: 

F. Precio: 115.000 eu-

ros. Ref. JV13606. Tel. 

93 579 33 33.

CASA ADOSADA 

EN MARTORELLES. 

Bajos más 2 plantas. 

3 hab., baño, 2 aseos. 

Parquing, jardín privado. 

Cuenta con acabados 

de calidad. Calefacción. 

Certificación energética: 

E. Precio: 260.000 eu-

ros. Ref. JV13604. Tel. 

93 579 33 33.

PISO EN MOLLET. 

CENTRO. 3 hab. do-

bles, baño con plato de 

ducha y 1 aseo, ambos 

reformados, cocina offi-

ce con lavadero, amplio 

salón-comedor con 

salida a balcón. Suelos 

de gres, carpintería in-

terior de haya y exterior 

Ref. JV13567. Precio: 

195.000 euros. Tel. 93 

579 33 33.

PISO EN MONTOR-

NÈS. RIERA MARSA 

NORTE. Ref. JV13585. 

Con parquing, ascen-

sor, 3 hab. (2 indivi-

duales y una doble 

suitte), salón-comedor 

y cocina office con sa-

lida a balcón, 2 baños, 

plaza de parquing. Ca-

lefacción. Suelo gres, 

carpintería exterior de 

aluminio. Certificación 

energética: E. Precio: 

157.000 euros. Tel. 93 

568 35 45.

MOLLET. CENTRE. 

Pis amb 3 habitacions, 

2 banys i pàrquing. 

Preu: 190.000 euros. 

Ref. 1-591. Tel. 93 579 

65 65.

MOLLET. ESTACIÓN 

DEL NORTE. Piso 

reformado, todo exte-

rior, tercera planta en 

finca sin ascensor. 3 

hab., salón con salida 

a balcón, baño, cocina 

independiente, suelos 

de gres, carpintería 

interior cedro y exterior 

de aluminio. Certifi-

cación energética: F. 

Precio: 115.000 euros. 

Ref. JV13606. Tel. 93 

579 33 33.

CASA EN MONTME-

LÓ. Adosada 188 m2, 

patio 75 m2, garaje 

64 m2 salida directa, 

4 hab. con armario 

empotrado y salida 

balcón, baño, cocina 

office salida a lavadero 

y terraza 10 m2. Certi-

ficación energética: E. 

Precio: 304.036 euros. 

Tel. 93 579 33 33. 

PISO DE 100 M2 EN 

MOLLET. 3 hab., co-

cina office con galeria. 

Gran comedor con 

salida a balcón. Baño 

con ducha y otro con 

bañera. Suelo parket. 

Cierres de aluminio. 

Calefacción a gas na-

tural y aire acondicio-

nado. Incluye parking 

y comunidad. Precio: 

900 euros/mes. Telé-

fono: 93 579 65 65.

de aluminio. Certifi-

cación energética: E. 

Ref. JV13588. Precio: 

185.000 euros. Tel. 93 

579 33 33.

ÁTICO EN MOLLET. 

RIERA SECA. Ref. 

JV13555. 90 m2, 3 

hab., cocina, lavadero, 

2 baños, salón-come-

dor, balcón, plaza doble 

de parking. Suelos de 

gres, carpintería inte-

rior de haya y exterior 

de aluminio blanco. Ca-

lefacción y aire acondi-

cionado. Certificación 

energética: E. Precio: 

249.000 euros. Tel . 93 

579 33 33. 

PISO EN MOLLET. 

CAN PANTIQUET. 

Con parquing y traste-

ro. Para entrar a vivir. 

Con ascensor. 4 hab. 

(1 suitte), 2 baños, 

amplio salón-comedor, 

cocina independiente 

con salida a lavadero. 

Suelos de gres, carpin-

tería interior de roble 

y exterior de aluminio. 

Calefacción. Certifi-

cación energética: E. 

C
la
s
s
if
ic
a
ts

IMMOBILIÀRIA

COMPRA
LLOGUER

BAR/RESTAURANT
EN LLOGUER
Totalment equipat.

Solsament per a professionals.
Bona situació. A Mollet.

Tel. 601 33 69 22

LLOGO PLAÇA 
DE PÀRQUING

a la Rambla Balmes, 29 
de Mollet. És obra nova.

Tel. 93 593 04 03

TRAVESTY 
EN MOLLET

Masajista, 140 de pecho, 
20 cm de placer. Completa.

Tel. 667 047 062

SELECCIONAMOS 

JEFE DE COCINA Y COCINERO
PARA RESTAURANTE UBICADO 

EN EL VALLÈS ORIENTAL
INTERESADOS/AS LLAMAR AL 617 097 697
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Patrocinadors d’honor Joan Abelló · Col·lecció Privada Garreta-Rovira 
· Kao SA Industrias Químicas del Vallés

Amb la col·laboració de
Control de difusió PGD

Membre de l’Associació de Mitjans 
d’Informació i Comunicació

CONTRAPUNT SCCL forma part 
del grup empresarial cooperatiu

Que la relació entre entitats financeres i consumidors és desigual és 

una realitat que, amb la crisi econòmica, s’ha fet encara més evident. 

Aquesta setmana, però, dues notícies amb protagonistes molletans suposen 

un bri d’esperança per a moltes d’aquelles persones afectades per les 

anomenades clàusules abusives als préstecs hipotecaris o per les 

conseqüències d’un sobreendeutament amb condicions que, en ocasions, 

ratllen la usura i que ha portat moltes famílies a la ruïna. 

D’una banda, un jutjat de Mollet ha  anul·lat de cop totes les clàusules 

abusives d’un contracte hipotecari. De l’altra, una veïna de Mollet ha vist 

com una sentència judicial l’ha alliberat d’un deute de 100.000 euros  

gràcies a l’aplicació de la Llei de segona oportunitat, aprovada el 2015 

però que, segons els experts, és poc coneguda. Aquestes i altres  

resolucions judicials recents revelen fins a quin punt els consumidors s’han 

vist perjudicats per unes pràctiques bancàries i uns models de contracte 

desequilibrats en favor del prestador i que socialment han tingut unes 

conseqüències devastadores, amb centenars de milers de deutors atrapats 

i que veuen en la via judicial l’única manera –i no amb plenes garanties– de 

rescabalar part d’allò perdut. 

SENTÈNCIES RECENTS REVELEN FINS A QUIN PUNT ELS CONSUMIDORS S’HAN VIST 

PERJUDICATS PER UNES PRÀCTIQUES BANCÀRIES DESEQUILIBRADES I ABUSIVES

L’ABÚS DELS BANCS

EDITORIAL

tica liquidació de l’autogovern de Catalu-
nya que el nacionalisme espanyol –que 
no és el mateix que sentir-se espanyol– 
aprofita per intentar destruir estructures 
de la nostra nació; sobretot aquelles des-
tinades a la creació d’una comunitat amb 
benestar i convivència per sobre de llen-
gües i procedències. El cas de l’ensenya-
ment és la demostració més rotunda de la 
voluntat uniformitzant i anorreadora dels 
poders centralistes.

Ara mateix, no està en joc la indepen-
dència, el que arrisquem són la demo-
cràcia i les llibertats; imprescindibles si 
volem viure un present que ens permeti 
projectar, de nou, un procés dels somnis.

Necessitem, desesperadament, un go-
vern ampli, unit, fort que prioritzi aquest 
dos objectius: llibertat presos i exiliats 
polítics i nou full de ruta vers un futur so-
birà de Catalunya. 

Coda: desunits, febles, ens destrossaran! 

omentava a l’anterior Columna, 
que el procés s’havia acabat; 
que era l’hora de la calma, de 
la serenor i de la pausa; que Ca-

talunya està ferida, esquerdada i descon-
certada; que els poders reals han atacat a 
fons per a no perdre cap privilegi; i que 
ara sabem quins són, avui, els límits de 
l’esperança.

El procés dels somnis, de l’alegria, de 
l’entusiasme haurà de donar pas al procés 
del realisme, de la concòrdia, de la volun-
tat de perviure per recuperar energies, 
per construir majories socials encara més 
àmplies, per decidir un full de ruta de rea-
litat i de somni alhora.

Tenim, si més no, dues situacions que 
cal posar per sobre de tot. Els presos po-
lítics, els exiliats polítics i tots aquells que 
quan arribin els judicis hi quedin afegits 
–per exemple el major Trapero, per sin-
tetitzar-ho en una persona emblemàtica. 

L’altra és l’article 155. És a dir, la pràc-

C

ORIOL
FORT

Humanitòleg i gestor cultural

Addenda

PER COMPARTIR

Necessitem desesperadament 
un govern ampli, unit, fort,
que prioritzi la llibertat de presos
i exiliats polítics i un nou full
de ruta vers un futur sobirà

Bústia
Temps de grans polítics

Segurament, el procés independentista a Ca-
talunya hagi tingut errors de procediment 
i de càlcul de forces, però la resposta de 
l’Estat a una proclamació d’independència, 
sense publicació oficial, ni retirada de sím-
bols, ni amb cap violència, és una resposta 
desmesurada, venjativa i d’un odi irracional 
cap a uns dirigents que va més enllà del que 
a la justícia li correspon. Amb la idea d’em-
patitzar amb aquest Estat, veig un error 
d’embalum que la reacció tenint la força i la 
justícia de la seva part, sigui la de combatre 
aquestes idees amb les eines que només ells 
disposen. Aquests dirigents, tenen darrere 
més de dos milions de vots que no desapa-

reixeran amb judicis, repressió i humiliació, 
tot el contrari.

Potser el reconeixement de l’aportació 
econòmica de Catalunya, retirada immedi-
ata del 155, elecció del president elegit de-
mocràticament, llibertat dels presos, millora 
substancial del finançament, i negociacions 
al més alt nivell Estat-Generalitat, haguessin 
estat més satisfactòries per ambdues parts, 
ara només veig repressió, i trobo a faltar po-
lítica i polítics amb majúscules. Si el Govern 
espanyol vol solucionar sense traumes, no 
serà amb presó, sinó amb converses, acords 
i parlar. La resta serà radicalitzar cada cop 
més la situació.

 adolf sanromà

mollet del vallès

El futur CAP de la Llagosta

VIRGINIA JIMÉNEZ
MERITXELL CARBONELL 

Regidores d’EUiA a la Llagosta

l 22 de desembre el ple de l’Ajun-
tament de la Llagosta va aprovar 
la cessió gratuïta del terreny per 
a la construcció del nou CAP. El 

nostre grup municipal, ICV-EUiA, va votar-hi 
en contra, cosa que per a l’actual govern 
acaba en el titular “ICV-EUiA no vol un nou i 
millor CAP”. Dir que no volem la construcció 
d’un nou CAP sense més explicació suposa 
una distorsió de la realitat intolerable. A 
més, reduir a la votació en el ple una decisió 
tan important és gairebé ridícul.

ICV-EUiA vol la millora dels serveis, només 
faltaria! El que no volem és fer política sense 
sentit, ni prendre decisions sense el seu de-
bat necessari. Només una reunió on pràcti-
cament “ens convida” a avalar la decisió del 
govern d’ubicar el nou CAP en aquest espai.

El govern PSC-PP-PDeCAT ens imposa que 
el millor és construir un nou i flamant edifici 
en el terreny de darrere de l’actual Ajunta-
ment, sense més explicació sobre la millora 
dels serveis que rebrem. Hi haurà més espe-
cialitats? El nou CAP reduirà les llistes d’espe-
ra? Permetrà als professionals tenir millors 
dispositius per donar més servei? D’això, no 
en sabem res... A més de la gran incògnita so-
bre on se situarà el mercat setmanal. Sí que 
sabem que tindrà 1.700 m2 i que es retiraran 
nombroses places d’aparcament. Si no es pro-
dueix una millora substancial dels serveis, és 

possible que amb unes obres de reparació de 
l’antic hauria estat suficient.

La Llagosta té una limitació d’espai impor-
tant i, és per això, que és encara més neces-
sària una reflexió sobre els serveis que ne-
cessita i com i on distribuir-los: necessitem 
un pla de ciutat. Aquest pla de ciutat que el 
govern local ha deixat en un calaix. ¿Ho re-
cordem? Al final el temps ens dóna la raó, 
va ser només un paperot per justificar l’ARE 
de Planas II, mai un veritable debat de ciutat 
per establir pautes comunes i participades. 
No ens entra al cap que la decisió de loca-
litzar les noves instal·lacions no es prengui 
preguntant a la ciutadania. La consulta a la 
població ha de ser la principal eina de deci-
sió d’un govern local. Decidir pel seu comp-
te, sense debatre, sense reflexió i amb pres-
ses, és clar que no ens pot portar a res de bo.

Si entrem en els detalls concrets de la 
cessió del terreny, encara ens agafa més an-
goixa. El terreny s’ha cedit per 5 anys i, se-
gons consta en la resolució “si no es destina 
a aquesta finalitat, l’Ajuntament recuperarà 
el ple domini”. Què passa si durant aquest 
temps es comencen les obres, però no es 
finalitzen? Què passa si el terreny queda in-
adequat per obres sense acabar? Què passa 
si durant aquest temps no s’executa res de 
les obres? No s’ha contemplat cap d’aques-
tes qüestions, ni tan sols penals o indem-
nitzacions per part de l’Administració. Tor-
nem a prendre decisions sense reflexió i 
amb presses i tan sols buscant poder oferir 
titulars de cara a les eleccions de 2019.

No serem partícips de polítiques per te-
nir titulars. Nosaltres volem millorar la 
vida de les persones que viuen al nostre 
poble, no arrossegant-les a accions sense 
sentit, demanant-los que facin un acte de fe. 

E
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Desdoblament de la C-17 a Parets (i II)
la C-17 i el poble guanyaria un passeig para-
l·lel al riu Tenes. Aquest eix del Tenes aca-
baria, a més, d’ordenar el polígon industrial 
Llevant, donant façana a les empreses més 
properes al riu. Actualment tot són espais 
residuals i estan d’esquena al riu Tenes.

Volem posar de manifest que els grups de 
l’oposició no hem estat consultats per a res 
quan aquest és un tema de poble, un tema so-
bre el qual aconseguir acords entre totes les 
forces polítiques de l’Ajuntament ens faria 
més forts. Però l’equip de govern no ha con-
siderat que les nostres propostes pogues-
sin ser tingudes en compte, i vam haver de 
presentar al·legacions directament davant 
la Direcció General d’Infraestructures de 
Mobilitat de la Generalitat. Esperem que les 
al·legacions que hem presentat tots els grups 
de l’oposició siguin ateses i que es pugui re-
conduir el tema amb ànim de trobar el mi-
llor per al nostre poble. Hi som a temps. Ens 
agradaria continuar estudiant aquest tema 
entre tots, ja que no es d’execució immediat.

També fem una crida als ciutadans del 
poble perquè s’interessin per aquests pro-
jectes, ja que en dibuixar aquestes infraes-
tructures es dibuixa el futur dels nostres 
fills i estar-ne al marge no ens convé. 

sumem parets, ara parets erc, 
ciutadans i nopp

parets del vallès

l projecte de desdoblament de 
la C-17 preveu un escalextric a 
l’entrada de Parets, ja que s’hi 
afegiran tres rotondes més. 
Això convertirà aquest enllaç 

en el més potent de la C-17 i propiciarà que 
en el futur s’hi acomodi la Interpolar, tan i 
tan rebutjada per tothom perquè partiria 
el municipi en dos, ja que passaria per l’Es-
corxador i per les Amèriques.

Creiem que l’equip de govern de Parets no 
ha estat a l’alçada requerida en defensa dels 
interessos des paretans davant d’aquest 
projecte, no ha consultat tècnics experts en 
aquest tipus de traçats i no ha sabut negoci-
ar; ha acceptat el que des de Carreteres de la 
Generalitat els hi han dibuixat. 

Nosaltres pensem que l’excalextric a 
l’entrada del poble, amb tres rotondes i 
l’enderroc de la masia de Can Volart i Can 
Sagal, no es poden acceptar, perquè perju-
diquen directament un territori sense cap 
compensació, amb pèrdua de paisatge i edi-
ficis emblemàtics. Per tot el que ens afecta i 
acceptem, com a compensació per millorar 
el nostre territori, per encaixar la contradic-
ció que s’estableix del pla general, s’hauria 
d’haver aconseguit que s’executés l’eix de 
Tenes, un vial de dos sentits i dos carrils 
paral·lels al riu Tenes pel marge esquerre 
que beneficiaria molt a Parets, Lliçà de Vall i 
Lliçà d’Amunt, perquè absorbiria trànsit de 

E

El Tabaran dempeus

MARC FERNÁNDEZ
Arquitecte i tècnic comunitari

i part del grup impulsor de 
l’Ateneu Popular de Mollet

l futur del Tabaran ha tornat al 
debat públic a causa d’un nou 
episodi en el seu deteriorament. 
Des del grup impulsor de l’Ate-

neu Popular de Mollet volem manifestar el 
nostre malestar i preocupació.

El Tabaran és un edifici de gran valor pa-
trimonial per diversos motius. Per una ban-
da es tracta d’una fita comuna en l’imaginari 
col·lectiu de diverses generacions del poble. 
Va ser escenari d’una part important de la 
història de la classe popular de Mollet, tant en 
el vessant social i cultural com en el polític. 
Aquest valor afegit ha estat aportat per l’ús 
quotidià que n’han fet les persones usuàries 
al llarg del temps. Amb això, volem qüestio-
nar la legitimitat de propietaris legals, així 
com de les administracions públiques, per 
decidir sobre el futur de l’edifici sense comp-
tar amb la resta d’agents socials. El Tabaran 
és de totes i no és una mercaderia!

La política de conservació del patrimoni 
promoguda per l’Ajuntament en tot el seu 
recorregut ja ha deixat perdre bona part del 
patrimoni lligat a la memòria històrica de 
la classe popular. En l’estat de degradació 

actual del Tabaran, així com en el seu desús 
durant gran part dels últims anys, n’és cò-
mplice l’Ajuntament, no només per manca 
d’atenció, sinó que ja al POUM i la modifica-
ció del PAU en preveu el seu enderroc con-
servant-ne només algunes activitats.

D’altra banda, a Mollet existeix una manca 
d’espais de trobada, organització, oci i cultura 
al marge de la oferta de consum. La xarxa de 
centres cívics és totalment insuficient a cau-
sa de la seva gestió i contingut instituciona-
litzats i allunyats dels interessos d’una part 
important de la comunitat. A més, ha existit 

una política d’invisibilització i criminalització 
d’altres formes espontànies de gestió de caire 
popular com van ser La Maketa o la Bombeta.

Sobre el futur del Tabaran, apostem per la 
seva rehabilitació estructural, i cessió d’ús 
per a una gestió popular i participativa.

Tot i això, des de l’Ateneu Popular de 
Mollet no esperarem el desenllaç d’aquest 
conflicte i ja estem treballant cercant espais 
al marge de la institució on trobar-nos, or-
ganitzar-nos, teixir noves formes de relació, 
reflexionar, aprendre, crear i, en definitiva, 
avançar cap a l’apoderament col·lectiu! 

E
La política de conservació de 
l’Ajuntament de Mollet ha deixat 
perdre bona part del patrimoni 
lligat a la memòria històrica obrera

Està bé la notícia però no és l’únic col·legi que fa aquesta iniciativa. Ja 
fa un parell de cursos que els meus fills a l’Escola Montseny dediquen 
30 minuts de classe a la lectura, fins i tot aquest curs tenen un
passaport per a la biblioteca, i quan l’omplen els donen un diploma.

A la notícia L’alumnat de l’Escola Sant Gervasi 
dedica 25 minuts diaris a llegir a l’aula  MFG. @Nekbhet 

CIBERACTIVITAT             Segueix-nos a @contrapuntcat i a Facebook.com/DiariContrapunt/

L’estació de França de Mollet a principis del segle XX
La imatge, captada durant la dècada de 1910, mostra l’estació de França (Mollet-Sant Fost), un dels 
punts neuràlgics de comunicació a la ciutat a principis del XX. josep m. escura mollet del vallès

Fem memòria
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CICLISME

EL CLUB CICLISTA MOLLET PRESENTA
DISSABTE L’EQUIP JÚNIOR DE LA NOVA TEMPORADA
El Club Ciclista Mollet es vestirà de llarg per presentar, dissabte, l’equip júnior de l’entitat. 
L’acte tindrà lloc a les 12.30 h a l’hotel Ibis-Mollet i es presentaran les novetats d’enguany, 
com el nou mallot i els corredors que s’han incorporat. També es farà un resum de les 
diferents competicions en què competirà l’equip.

El FS Parets 
destitueix el tècnic
Sergio Berrio
PARETS. La junta directiva del FS 
Parets va decidir la setmana pas-
sada destituir Sergio Berrio com 
a entrenador del primer equip de 
l’entitat. El lloc l’ha ocupat Óscar 
Bello, jugador del conjunt paretà 
però que actualment està lesionat. 
Bello està incidint especialment en 
la preparació física de l’equip que, 
segons declaracions a RAP 107, 
“és una de les coses de les que 
fluixeja més l’equip”. El nou tèc-
nic vol seguir a la banqueta només 
fins que es recuperi de la lesió, ja 
que “encara em sento més com-
pany que entrenador i el que 
m’agrada és jugar”. En el debut, 
l’equip va empatar contra el líder, 
el Barnasants –amb polèmica arbi-
tral– i se situa setè. Dissabte visita-
rà el Montseny, conjunt que va tres 
posicions per sota dels paretans, 
però que per al nou tècnic “serà 
un partit molt complicat perquè 
a la lliga ningú et regala res”. n

Divisió d’Honor Catalana

El llagostenc Álex Pérez, campió 
d’Europa amb la catalana sub-20

FUTBOL SALA I Seleccions  EL CONJUNT ES VA CLASSIFICAR PER AL MUNDIAL DE COLÒMBIA QUE ES DISPUTARÀ A L’ESTIU

L’EQUIP La selecció catalana sub-20 celebrant la victòria al premundial celebrat a Itàlia

fcfs

LA LLAGOSTA. “Després de la vic-
tòria contra Itàlia, el vestidor 
era una bogeria. Tothom cri-
dant i cantant”. Així explica Álex 
Pérez el moment de la classifica-
ció amb Catalunya per al Mundi-
al sub-20 de futbol sala. Pérez, 
jugador del primer equip de la 
Llagostense, va ser dels últims en 
incorporar-se al combinat català 
que el cap de setmana es va jugar 
a Itàlia –contra Suïssa, França, 
Itàlia i Marroc– una de les dues 
places que donaven accés al Cam-
pionat del Món que es disputarà a 
Colòmbia a l’estiu. 

“El primer partit contra Su-
ïssa ens va sortir tot el que 
havíem preparat i ho vam fer 
perfecte” –Catalunya va guanyar 
13 a 2– “el problema és que 
la resta d’equips estaven a la 
grada mirant i ja no vam tenir 
capacitat de sorpresa a la resta 
de partits”, explica el llagostenc. 
Dissabte en el segon partit, contra 
França, els catalans van guanyar 
per 1 a 2, igual que contra Itàlia 
–jugat també dissabte–, amb dos 
gols de Pérez. “En aquell mo-
ment ja estàvem classificats 
i no ens ho podíem creure. El 
vestidor era una festa”. El par-
tit de diumenge, contra el Marroc, 
podia semblar de tràmit, però la 
selecció catalana va lluitar fins 

El Can Calet rep 
el cuer de la lliga
SANT FOST. El Barri Can Calet va 
guanyar 6 a 9 el Sagrera i dissabte 
espera la visita del Premià, últim 
classificat amb 10 punts. Els sant-
fostencs són tercers amb 30, a 8 
punts del líder.

Divisió d’Honor Catalana

a l’últim minut. “Perdíem 2 a 4, 
vam remuntar fins al 6 a 4 i ens 
van acabar empatant 6 a 6. Per 
a mi, la selecció marroquina és 
la que més qualitat individual 
tenia”, comenta el futbolista.

Ara, la Llagostense
Acabada l’aventura premundi-
alista, Álex Pérez es vol tornar 
a centrar en el seu equip, la Lla-
gostense, que no passa pel millor 
moment. “Està sent un any com-
plicat, però jo crec que amb 
treball i esforç podem acabar 
la temporada entre els tres pri-
mers”, preveu Pérez. Però són 

unes places que van molt cares, 
ja que entre el primer –el Sancsur 
amb 29 punts- i el vuitè –els lla-
gostencs amb dos partits menys– 
només hi ha nou punts de diferèn-
cia. “És una lliga difícil, igualada 
i complicada. Hi ha equips molt 
competitius que si no estàs al 
100% et passen per sobre. Si 
guanyes o perds un partit pots 
pujar o baixar tres llocs”.

Un cop acabi la temporada, 
tornarà a tocar centrar-se en el 
Mundial. El seleccionador català 
ha promès als seus jugadors que 
intentarà mantenir el mateix bloc 
que ha aconseguit la classificació, 

Sònia Blanco, del CD la Concòrdia, 
disputarà amb Catalunya el cap de 
setmana la fase final del Campionat 
d’Espanya de Seleccions Territorials 
sub 21 de futbol sala a Salou.

SÒNIA BLANCO, 
A LA FASE FINAL

Més seleccions

però “s’ha de seguir treballant 
perquè sempre pot canviar al-
guna peça si algú altre ho està 
fent millor que tu”, diu Pérez. n



PUBLICITAT 25dv, 23 febrer 2018



ESPORTS26    dv, 23 febrer 2018

La UD Molletense 
trenca la bona ratxa

Seriosa derrota
de la UE Sant Fost

MOLLET. La Molletense (sisena) no 
va poder sumar la 12a jornada 
sense perdre i va caure 1 a 0 con-
tra el Matadepera. Dissabte a les 
16.30 h espera el Berga (novè).

MOLLET. Les noies del Sant Fost van 
perdre per 6 a 1 contra el Man-
resa i dissabte es desplacen fins al 
camp del Montmajor (desè). Les 
vallesanes són vuitenes.

Segona Catalana Segona Femenina

L’Ajuntament renova l’acord amb el FCB
L’Ajuntament de Mollet i la Fundació FC Barcelona han renovat l’acord 
de cooperació per promocionar l’esport com a eina social, integradora, 
educativa i cultural. El president del FCB, Josep Maria Bartomeu, va ser  
rebut per l’alcalde, Josep Monràs, com a mostra d’agraïment per haver 
donat suport a Mollet com a Ciutat Europea de l’Esport 2017. Bartomeu 
va remarcar l’objectiu del Barça decontinuar col·laborant amb la ciutat.

INSTITUCIONAL   MONRÀS VA REBRE A BARTOMEU

PARETS. El CF Parets va fer oficial 
els fitxatges de José Montes i Uri 
Martínez. Montes –experimentat 
porter que prové de la Garriga 
i que l’equip tècnic ja havia tin-
gut en la seva etapa al Bellavis-
ta– arriba per cobrir la baixa de 
Jordi Argemí. Per la seva banda, 
Martínez, que l’any passat havia 

Segona Catalana  L’EQUIP VISITA DIUMENGE EL CUERFUTBOL I Primera Catalana  EL NOU TÈCNIC DEL CF MOLLET ACONSEGUEIX EL PRIMER TRIOMF

Manu Viale: “Hi ha jugadors 
de molta qualitat, però hem de 
trencar les males dinàmiques”

TÀNDEM  Els dos tècnics comentant el partit contra el Farners

víctor león

ajuntament

MOLLET. Amb la victòria aconsegui-
da dissabte contra el Farners –2 a 
0– el CF Mollet UE trenca la mala 
ratxa de set partits sense guanyar. 
“Ha anat molt bé aconseguir la 
primera victòria. Els jugadors 
estan assimilant molt bé els 
nous conceptes que estem in-
troduint; en aquest sentit, el mi-
llor que ens ha passat ha estat 
l’aturada de fa dues setmanes”, 
explica Manu Viale que, juntament 
amb Albert Manga, es va fer càrrec 
de la banqueta molletana després 
de la destitució de José Antonio 
Montes. “Ens vam trobar un ves-
tidor molt desordenat i, com en 
una casa, no trobes res quan ho 
busques. Hi ha jugadors de mol-
ta qualitat, però amb males di-
nàmiques”, diu Viale.

Els nous entrenadors volen 
inculcar als seus jugadors que 
“el futbol és treball i que s’han 
de fer moltes coses bé i fer-les 
moltes vegades per aconse-
guir els objectius, i crec que ho 

aconseguirem perquè són gent 
compromesa”. També volen 
competitivitat als entrenaments, 
perquè creuen que es juga com 
s’entrena. “Per jugar a futbol 

jugat al Vilassar de Tercera Divi-
sió i que enguany militava al Sant 
Joan de Montcada, ve per reforçar 
l’equip que havia quedat tocat 
per lesions i jugadors que havien 
marxat. El Parets es manté líder i 
diumenge es desplaçarà fins a les 
Franqueses per jugar contra el 
Bellavista, últim amb dos punts. n

El CF Parets completa l’equip 
amb Uri Martínez i José Montes 

GRAMA -  CF MOLLET UE   
Diumenge, 11.45 h

s’ha de voler ser el protagonis-
ta, no intentar passar desaper-
cebut”. Dissabte es desplacen al 
camp del líder, la Fundació Gra-
ma, on intentaran seguir amb 
els bons resultats però, especial-
ment, amb el creixement de joc de 
l’equip. “Hem de saber si la gran 
segona part contra el Farners 
va ser un miratge o realment, i 
així ho espero, és el nivell a què 
estem arribant”, conclou Viale. n

ÚLTIM RESULTAT

 CF MOLLET UE - FARNERS                        2-0
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Guia professional i de serveis per a la llar de Mollet i el Baix Vallès
Si vols anunciar-te en aquesta secció: publicitat@contrapunt.cat o 93 570 52 59 

Som Serveis, reformes 
professionals al millor preu

Som Serveis, empresa especialitzada 
en reformes integrals d’habitatges, 
locals comercials i comunitats, ofereix 
un ampli catàleg de serveis i treballs 
relacionats amb la fusteria, l’alumini, 
l’obra, la pintura, etc. Tot està realit-
zat amb la màxima qualitat per pro-
fessionals de la mateixa empresa que 
acumulen una llarga experiència en 
l’execució d’obres i que basen la seva 
feina en la satisfacció dels clients. Per 
això es comprometen a finalitzar els 
treballs en el temps acordat, així com 
a executar les obres segons els es-
tàndards de qualitat acordats amb el 
clients. Entre les especialitats de Som 
Serveis hi ha la fusteria; no treballen 
en exclusiva per a cap fabricant o ma-
jorista, cosa que els permet oferir el 
millor producte disponible en cada 
moment als preus més competitius 

del mercat. A més, realitzen tot tipus 
de treballs als seu propi taller de dis-
seny i fusteria: portes interiors i exte-
riors, cuines, banys, parquets, etc. 

Igualment, en comptar amb una 
gran varietat de professionals atents 
i pròxims als clients, Som Serveis pot 
oferir als seus clients tota mena de 
consells, assessoraments i treballs 
per a la reforma o rehabilitació d’una 
casa, comunitat o negoci, ja siguin 
treballs de pintura, cristalleria, tan-
caments d’alumini, pladur, obres de 
paleta, lampisteria o qualsevol altra 
necessitat. Demaneu pressupost sen-
se compromís.

Voleu saber quin és el mosaic de moda 
per al vostre bany o cuina i com apli-
car-lo? Són les rajoles clàssiques de tota 
la vida, les blanques, però s’utilitzen de 
manera diferent, si abans es feia l’im-
possible perquè la junta no es veiés, ara 
s’accentua al màxim amb un color fosc. 
Podeu utilitzar la mateixa rajola tant 
per al bany com per a la cuina, el seu 
look neutre fa que s’adapti a tot arreu, el 
toc original el dóna la junta que accen-
tua el format de la rajola. Podeu escollir 
entre quadrades, hexagonals, rectangu-
lars, planes o bisellades amb una mica 
de volum. Apliqueu-les com vulgueu, 
en terra i parets, fins i tot en els taulells 
de la cuina, podeu combinar diferents 
formats: al terra, un hexàgon; al taulell, 
un quadrat i a les parets, el rectangle. 
Podeu fer el mateix per revestir el bany, 
en terres, parets, banyera i taulell. Tam-
bé queda genial si combineu rajoles 
blanques amb negres, creareu un look 
monocromàtic de contrastos, el terra 
en negre i les parets blanques o com-
binar en el mateix revestiment ambdós 
colors. Totes aquestes idees són aplica-
bles a qualsevol tipus de decoració, per 
a cases rústiques, o vintage, per a estils 
nòrdics o minimalistes, o per a lofts in-
dustrials i eclèctics; els complements 
són els que acabaran de donar la perso-
nalitat que busqueu.

SOM SERVEIS
c. Gallecs, 62 - MOLLET  

Tel. 93 570 62 68 - 651 82 47 81

somserveis.com - somserveis@gmail.com

Els mosaics 
per al bany
o la cuina

AMIC - Tot Sant Cugat
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NATACIÓ

El TT Parets, nou campió de Catalunya
El Tennis Taula Parets es va proclamar campió de Catalunya de veterans 
de tennis de taula en la prova disputada el cap de setmana a Calella. Els 
vallesans van conquerir el títol en la categoria de 40 anys. L’equip estava 
format per Miquel Molina, Agustí Martín i Òscar Cuenca. Els paretans van 
guanyar tots els partits que van disputar i es van convertir així en el millor 
equip de la competició catalana.

TENNIS TAULA   LA COMPETICIÓ ES VA DISPUTAR A CALELLA

MOLLET. El Recanvis Gaudí CB Mo-
llet va aconseguir la quarta victò-
ria consecutiva. En aquesta ocasió 
va ser contra l’Igualada, per 74 a 
80, un rival directe a la classifica-
ció i amb qui els molletans han 

Lliga EBA  DISSABTE REBRÀ EL CASTELLBISBALBÀSQUET I Entitats  EL CLUB TAMBÉ VOL CREAR UN EQUIP SÈNIOR

El nou Bàsquet La Llagosta
vol federar dos equips

INTEGRANTS  Entrenen cadets i júniors plegats

cb la llagosta

tt parets

LA LLAGOSTA. “Al poble no hi ha-
via cap entitat que permetés als 
nens continuar jugant a bàsquet 
després de l’escola esportiva, i 
uns quants pares vam decidir 
crear el club”. Així explica María 
José García, presidenta del CB la 
Llagosta, com es va gestar el nou 
club, que intenta ocupar el lloc de 
l’antic club de bàsquet, desapare-
gut fa uns anys. “És un projecte 
engrescador i bonic, i els pares 

estem molt il·lusionats”. L’enti-
tat intentarà fer un salt qualitatiu 
la temporada que ve i federar un 
mínim de dos equips. “Tenim ju-
gadors cadets i júniors –els dos 
conjunts que l’any que ve dispu-
taran la competició–, però també 
volem crear un equip sènior i 
una línia d’equips femenins”, diu 
García, qui fa una crida a les nenes 
amb inquietud pel bàsquet perquè 
passin pel club a provar-ho. n

aconseguit empartar a 29 punts. 
Dissabte a les 19.45 h rebrà al 
Plana Lledó el Castellbisbal, un 
rival, a priori, inferior, ja que va 
desè a set victòries del CB Mollet, 
que és el cinquè classificat. n

Nova victòria del Recanvis 
Gaudí, que se situa cinquè

La Penya d’Escacs 
empata amb el 
Barad i el Castellar
MOLLET. El primer equip de la Pe-
nya d’Escacs Mollet ha recupe-
rat les posicions capdavanteres 
del grup 5 de la lliga de Primera 
Provincial. Els molletans, un cop 
superat l’equador de la lliga, con-
tinuen tenint les opcions d’ascens 
de categoria intactes, gràcies a la 
victòria del Castellar sobre el Ba-
rad, que estreny la part alta de la 
classificació amb un empat entre 
els tres equips. Dissabte s’enfron-
ten al Casal de Vallromanes.

Per la seva banda, el segon 
equip no va poder amb la Ru-
binenca i va caure per 6 a 2.

ESCACS

El Sanger s’acosta
a la segona plaça

Derbi per al femení
del Sant Gervasi 

MOLLET. L’equip masculí del Sant 
Gervasi va fer un pas de gegant 
guanyant el Lluïsos de Gràcia (se-
gon classificat). Els molletans se 
situen a un punt dels barcelonins 
i diumenge visitaran el Barberà, 
equip de la part baixa de la classi-
ficació a set punts del Sanger.

MOLLET. Les noies del Sanger con-
tinuen a un punt del líder, el Tor-
dera, després de la victòria acon-
seguida contra el Calella per un 
ajustat 56 a 54. Diumenge rebran 
les Franqueses, penúltim classifi-
cat i a qui en la primera volta ja 
van guanyar d’11 punts.

Primera Masculina Segona Femenina

Jubal Edo queda 
segon al Campionat 
de Catalunya
LA LLAGOSTA / PARETS. El nedador 
de la Llagosta Jubal Edo es va fer 
amb el títol de subcampió de Ca-
talunya de natació adaptada en 
la prova dels 50 metres esquena 
en el Campionat de Catalunya 
d’Hivern d’Open de Natació que 
va tenir lloc a Terrassa el cap de 
setmana. Edo es va quedar a un 
segon del millor de la prova, que 
va ser José Luis Corredera, del 
CN Terrassa. Edo va també va fer 
quart en els 100 metres esquena i 
sisè en els 50 metres braça

Luque, campió de Catalunya
Miguel Luque també va competir 
en el Campionat i va fer dos po-
dis. El nedador paretà es va pen-
jar l’or en els 50 metres braça i la 
plata en els 50 metres equena. En 
els 50 metres lliures va quedar en 
setena posició. n
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Els veterans del CA Mollet es 
pengen sis medalles al català

Pluja de metalls per als 
llagostencs del Karate-Judo

MOLLET. L’equip de veterans del 
Club Atlètic Mollet va aconseguir 
sis podis en el Campionat de Ca-
talunya en pista coberta que es 
va celebrar diumenge a Sabadell.  
Manuel Tirado (M50) va que-

LA LLAGOSTA. Els lluitadors de l’As-
sociació Esportiva Karate-judo la 
Llagosta van pujar 27 vegades al 
podi de la Supercopa de Catalunya 
de judo. La competició va tenir lloc 
dissabte a Blanes i el club llagos-
tenc va participar-hi en les catego-
ries aleví i benjamí. Els més petits 
del club es van penjar dos ors, cinc 
plates i onze bronzes. Els alevins 
van fer tres ors, quatre plates i 
dos bronzes. Dissabte el club té 
una altra cita important, el Trofeu 
Internacional Ciutat de Barcelona 
Supercopa d’Espanya, en què hi 
participarà Daniel Buendía.

ATLETISME UN OR, TRES PLATES I DOS BRONZES

JUDO  EL CLUB ES VA PENJAR 27 MEDALLES

El karateka de Martorelles Oliver 
Aguilera competirà el dissabte 3 de 
març a l’Spanish Open de Karate 
Kyokushinkai, al poliesportiu de Llefià 
de Badalona. Aguilera competirà en la 
modalitat de kumite en categoria de 
més de 35 anys i pes lleuger (-70kg). 
El campionat és una de les proves 
clàssiques del karate a escala europea.

OLIVER AGUILERA, A 
L’SPANISH KARATE

Més arts marcials

Cinquè empat de 
l’any del CH Parets

El Sant Fost se situa 
tercer a la lliga

Victòria d’un gol del 
Mollet HC a Taradell

PARETS. El CH Parets va signar el 
cinquè empat de la temporada –a 
32 contra la Cope–, un punt que li 
val per pujar fins a la desena pla-
ça abans de desplaçar-se dissabte 
fins a Cambrils –quart a la taula–.

SANT FOST. Amb la victòria contra 
el Sant Joan Despí per 30 a 26, el 
CH Sant Fost s’ha situat tercer, 
empatat amb tres equips més. 
L’equip juga dissabte contra el Po-
linyà, penúltim a la classificació.

MOLLET. El Mollet HC es va impo-
sar per la mínima (4 a 5) al Tara-
dell i es manté en zona de promo-
ció d’ascens. Dissabte a les 18.45 
h rebrà el CP Congrés, que està 
situat a la part mitja de la taula.

HANDBOL I Lliga Catalana Segona Catalana HOQUEI I Primera Catalana

MOTOR  LA RÈPLICA HA ESTAT CREADA PER ESTANIS SOLER A PARTIR DE FOTOS ANTIGUES

La Derbi 350 cc torna a
néixer gràcies al Museu Isern

COL·LECCIÓ  Algunes de les peces que es poden admirar al Museu Isern de la Moto

CORREDORS  Alguns dels integrans de l’equip del CA Mollet

museu isern

ca mollet

MOLLET. Dissabte, el Museu Isern, 
aprofitant la jornada de portes 
obertes, presentarà una rèplica 
de la Derbi 350 cc. Es tracta d’una 
motocicleta creada el 1959 que 
va esdevenir un dels mites de la 
marca catalana després de gua-
nyar el Campionat d’Espanya de 
Motocròs de l’edició 1959-1960. 
“Només se’n va fer una i mitja; 
una era per competir i l’altra 
per tenir recanvis”, explica Josep 
Isern. Tres  pilots van conduir-la: 

dar segon en els 800 metres i els 
1.500. Marc Tort (M45), segon en 
800 metres i tercer als 1.500. Va 
completar els podis José Tirado 
(M65) amb l’or als 400 metres i el 
bronze als 200. n

Andreu Basolí, Pere Pi i Toni Palau. 
“Aquesta moto va ser una mo-
dificació de la 350 bicilíndrica, 
que competia en carretera. Es 
va fer per poder fer front a les 
Sanglas 500 cc, que en aquells 
moments dominaven la catego-
ria de força lliure”. 

Una rèplica encara secreta
Estanis Soler, del Museu de la 
Moto de Bassella, n’ha creat una 
rèplica gràcies a fotos antigues i a 

les indicacions dels pilots. “Ningú 
no l’ha vista, encara. Dissabte, 
quan la descobrim, serà la pri-
mera vegada que la podrem ad-
mirar”, explica Josep Isern. 

La presentació de la nova Derbi 
350 cc i posterior xerrada amb els 
pilots i amb el creador de la rèpli-
ca de la motocicleta tindrà lloc al 
Museu Isern a les 11.30 h, però 
l’equipament estarà obert de 10 
a 13.30 h per a tothom qui vulgui 
visitar-lo. n
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LA MAGA MELANIE OFEREIX L’ESPECTACLE ‘PER ART  
DE MÀGIA’ AL CICLE ‘I ELS DIVENDRES QUÈ?’ DE LA MARINETA

MÀGIA

La Marineta acull aquest divendres (22.30 h) en el marc del cicle d’oci, I els divendres, 
què?, l’espectacle Per art de màgia, a càrrec de Melanie, un espectacle participatiu, màgic
i sobretot molt còmic. Melanie busca el seu príncep blau i està segura que el trobarà
entre el públic. Una maga que lluita per fer-se un lloc com a dona en el món de la màgia.

LITERATURA LLIBRES

MOLLET. El molletà Carlos Pérez 
Reche es troba al capdavant de la 
direcció d’una de les apostes de 
ficció del Canal 33 per a aquesta 
temporada. Es tracta de la sèrie 
d’animació Heavies tendres, que 
es va estrenar el passat 4 de fe-
brer i que és una creació de l’il-
lustrador català Juanjo Sáez, ar-
tífex d’una altra sèrie d’èxit com 
Arròs covat (2009), que va comp-
tar amb desenes de milers de se-
guidors tant al mateix canal com 
a les xarxes. 

La nova sèrie, que tindrà 8 capí-
tols de 20 minuts, s’inspira en la 
pròpia adolescència de l’artista, a 
partir de les seves vivències fami-
liars al barri de la Sagrera, en una 
Barcelona preolímpica. Heavies 
tendres tracta sobre el Juanjo i el 
Miquel, dos nois adolescents de la 
Barcelona de 1991 que trobaran 

AUDIOVISUAL  LA PROPOSTA D’ANIMACIÓ ES POT VEURE AL CANAL 33 ELS DIUMENGES MÚSICA  DISSABTE AL CASAL DE JOVES DE CAL JARDINER

‘Heavies tendres’, una sèrie 
amb empremta molletana

ccma

SENSE ROSTRE  Juanjo i Miquel (a la dreta), els protagonistes

L’escriptora Tina 
Vallès, a la Llagosta

Ruta literària amb 
l’obra ‘Amonathep’

L’Ajuntament de Santa Maria convoca 
el concurs de narrativa Font de la Teula

El Centre de Formació de persones 
Adultes de la Llagosta organitza 
una trobada amb l’escriptora Tina 
Vallès, autora de La memòria de 
l’arbre, premi Llibres Anagrama, 
una novel·la que col·loca el lector 
en la pell d’un nen i que parla de la 
transmissió dels records. La troba-
da serà dilluns a les 15 h.

La Biblioteca de la Llagosta ha 
preparat un recorregut pels in-
drets del poble que apareixen a 
la novel·la Amonathep, la historia 
del asesino de la mano derecha, 
del llagostenc Samuel Ramos. 
L’autor participarà en la ruta ins-
pirada en la novel·la amb un as-
sessí en sèrie com a protagonista.

L’Ajuntament de Santa Maria de Martorelles ha convocat el 3r Concurs 
de narrativa curta Font de la Teula amb motiu de la diada de Sant Jordi. 
Les categories seran alumnes de cicle inicial, cicle mitjà i cicle superior; 
juvenil de 13 a 15 anys i sènior (a partir dels 16 anys). Les obres, en 
català o castellà, es poden presentar fins al 9 d’abril.

Hip-hop, reggae i afrobeat, 
al concert Parets-Dakar
PARETS. L’Associació Las Haches 
del Valle i el Servei de Joventut 
de l’Ajuntament de Parets orga-
nitzen aquest dissabte (20 h) el 
concert Parets-Dakar, on es po-
dran sentir en directe grups de 
hip-hop, reggae i afrobeat.

Hi actuaran la dj afronavar-
resa Music in My Soul Selektah;                   
Jaza KilosGuarros & Ktano & Xi-
nako; el cantant senegalès afincat 

a Parets MC Sai Camara; Hidro & 
Karma & Shoiz, i el cantant tabmé 
senegalès 2M_Dou. 

El concert serà al Casal de Joves 
de Cal Jardiner.

D’altra banda, els amants 
d’aquests estils musicals tindran 
una altra cita diumenge (18 h) 
també al Casal de Joves Cal Jar-
diner, on es farà un taller de ball, 
afrobeat i hip-hop. n

Carlos Pérez Reche n’és el director i dos molletans hi han posat veus

en la seva amistat i en la música 
heavy un refugi del món gris en 
què viuen.

El director d’aquesta sèrie 
d’animació no és l’única presèn-

cia molletana, ja que Pau Garcia 
Morilla i Pere Reyes, vinculats al 
Centre d’Estudis Mollet, hi han 
posat les seves veus. 

Audiovisuals del CEM
D’altra banda, des d’aquest dijous 
i fins al 22 de març es podrà vi-
sitar a La Marineta de Mollet la 
segona Mostra Audiovisual del 
Centre d’Estudis Mollet, on s’ex-
posaran els millors projectes de 
cinema, televisió, fotografia i rà-
dio realitzats per alumnes de l’es-
cola molletana. n
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OBRES I SERVEIS SL

OBRES I MANTENIMENTS
PARTICULARS · COMUNITATS · EMPRESES

Monturiol, 46 Local, Mollet - 93 113 09 31- info@fresgrup.com- www.fresgrup.com

“La tranquilitat de 
treballar amb 

professionals quali�icats”

BANYS · CUINES · PINTURA · SERRALLERIA · TREBALLS 
VERTICALS · ADAPTACIONS PER A MINUSVÀLIDS · ASCENSORS 
ELEVADORS · TERRASSES · PATIS · IMPERMEABILITZACIONS
Amb el nostre servei  “Manitas”  no t’hauràs 
de preocupar del manteniment de la teva llar

Infantil  MUNTATGE PROGRAMAT PER RIALLES PARETS

Amateur FOTOGRAFIA

Els dos clowns de ‘Còsmix’ 
viatjaran a Can Rajoler

Els molletans Cia 
Teatre CAL? actuen 
a la Sala Fiveller

Exposició de les 
imatges de la 34a 
festa de la fotografia

PARETS DEL VALLÈS. La programa-
ció de Rialles Parets porta aquest 
diumenge una proposta còmica 
per a tota la família. Es tracta del 
muntatge Còsmix, de la compa-
nyia Teatre Mòbil, un espectacle 
en què dos clowns viatgers puja-
ran a l’escenari del teatre de Can 
Rajoler per desplegar les seves 
millors habilitats: fer música im-
possible, fer teatre reciclàssic, fer 
l’animal i fins i tot avançar el fu-
tur en viu i en directe. Els actors 
Jordi Girabal i Atilà Puig seran els 
encarregats de fer riure el públic 
durant una hora. El muntatge 
està programat a les 18 h. n

MOLLET. La Sala Fiveller acull diu-
menge una nova proposta teatral, 
en aquest cas a càrrec dels mo-
lletans Cia Teatre CAL? El mun-
tatge serà La vella dorment, una 
adaptació de l’obra Mamaaa! que 
el 2003 van estrenar la parella 
còmica formada per Paco Morán i 
Joan Pera, després de col·labora-
cions tan exitoses com La extraña 
pareja. El muntatge es podrà veu-
re a les 18 h a un preu de 6 euros.

PARETS. A partir d’aquest diven-
dres i fins al 18 de març, la sala 
d’exposicions de Can Rajoler aco-
llirà la mostra d’imatges de la 34a 
Festa de la fotografia, que l’As-
sociació Fotogràfica de Parets va 
organitzar a finals del passat mes 
de setembre. Enguany, durant la 
trobada, els fotògrafs van captar 
imatges de la vida a la vila a finals 
del 1800 amb recreacions d’actors 
de l’Associació Escena Educativa.

TEATRE  EL MUNTATGE AL CENTRE CULTURAL VA ANAR A CÀRREC DE LA CARPA I LA ROOM 

El musical In the heights, que es va poder veure el cap de setmana al
Casal Cultural de la Llagosta, va ser tot un èxit. La producció ha estat una 
col·laboració entre l’Escola de Dansa la Room i La Carpa, espai cultural, 
que van portar sobre de l’escenari aquest musical de Broadway en què 
dansa i cançons es donaven la mà per parlar de la integració en un barri 
marginal on la gent és feliç malgrat la seva situació. A l’escenari es van 
poder veure ballarins de La Room i actors de La Carpa, que ja va fer l’estiu 
passat diverses representacions d’aquest musical en petit format al seu local. 

ÈXIT DEL MUSICAL 
‘IN THE HEIGHTS’ 
A LA LLAGOSTA 

CÒSMIX  Dos clowns a escena

víctor león
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Hi col·laboren:

CAMPANYES I ADHESIONS
• ANY FABRA. LA Generalitat ha acor-
dat les commemoracions oficials de 
l’any 2018, entre les quals destaca la 
celebració conjunta del 150è aniver-
sari del naixement de Pompeu Fabra 
i dels 100 anys de la publicació de la 
Gramàtica catalana normativa. Des del 
Casal ens afegim a la iniciativa amb 
activitats al llarg de l’any que anirem 
anunciant.
• CLUB MUNTANYENC MOLLET 75è 
aniversari. Setanta-cinc anys pujant 
muntanyes i cercant senders de lliber-
tat. Felicitats muntanyencs! Farem un 
Brindis d’Honor de les Juntes respecti-
ves del Casal i del CMM.

PENYA D’ESCACS MOLLET
Ha començat la lliga catalana. Després 
de l’ascens del segon equip la tem-
porada passada, tenim els dos equips 
d’adults enquadrats al mateix grup 
V de la Primera Provincial, integrat 
majoritàriament per equips del Vallès 
Occidental. Les dues primeres rondes 
les hem celebrat al Casal i ja ens hem 
complicat les aspiracions d’ascens del 
primer equip en perdre amb un dels 
altres aspirants. Això fa que la clas-
sificació que preteníem no depengui 
de nosaltres, sinó que depenem dels 
resultats d’altres enfrontaments, sem-
pre i quan consolidem els punts en joc 
en la resta de rondes. El segon equip, 
la ventafocs del grup, ha aconseguit un 
valuós empat amb el Vallromanes,  un 
dels rivals amb qui es disputa els dar-
rers llocs per eludir el descens. L’equip 
sub12 està assolint amb escreix el seu 
objectiu d’avançar en la formació de 
joves escaquistes en competició oficial. 
Més informació a www.penyaescacs-
mollet.com

 SOM ENERGIA AL CASAL
La Cooperativa energètica SOM 
ENERGIA posa a disposició dels socis 
i ciutadania en general un Punt d’in-
formació al Casal cada primer dilluns 
de mes de 18.30 h a 20.30 h per 
tal d’informar-vos dels avantatges de 
pertànyer a una companyia energètica 
catalana, ajudar-vos a fer els tràmits 
pertinents de canvi de companyia, etc.

SORTIDES I EXCURSIONS
• MONESTIR DE SANTES CREUS I 
CALÇOTADA. Dissabte 10 de març sor-
tirem del Parc de Can Mulà de Mollet a 
les 8h per anar a fer una visita amb guia 
al Monestir de Santes Creus, el que 
va ser el centre d’una de les senyories 
monàstiques més extenses i influents 
de la Corona d’Aragó. Amb una arqui-
tectura sòlida, greu i austera, l’abadia 
reflecteix el model canònic dels mones-
tirs del Císter (juntament amb Vallbona 

de les Monges i Poblet). Pel camí farem 
una parada per esmorzar a càrrec de 
cadascú. Posteriorment anirem a fer 
una gran Calçotada a un restaurant 
entre Valls i Montblanc. Preu tot inclòs: 
62 euros. Inscripcions els dies 5 al 9 de 
febrer de 17h a 19h.

• ESTADA DE 4 DIES A BENIDORM. 
Del 21 al 24 de març anem a Benidorm 
a l’Hotel Palm Beach **** on farem 
aquesta estada, amb buffet lliure a 
tots els menjars, excursions per visitar 
Altea, Calpe i Mundomar, amb regal 
d’un pernil per persona. Preu tot inclòs 
182 euros. Inscripcions a partir del 15 de 
gener a les 16h.

• VISITA MATINAL CASA VICENS DE 
BARCELONA. Dissabte 14 d’abril sorti-
rem a les 9h en autocar del Parc de Can 
Mulà per fer aquesta visita cultural amb 
guia de la casa Vicens d’Antoni Gaudí, 
declarada Patrimoni de la Humanitat 
per la UNESCO, oberta a les visites des 
del passat novembre. Preu entrada + 
autocar 28 euros. Inscripcions a partir 
del 5 de març a les 17h. 

• CINC DIES A ROCAMADOUR I EL 
PERYGORD (FRANÇA). Del 7 a l’11 
de maig farem un circuit en autocar 
visitant Rocamadour, Cahors, Sarlat, 
Figeac, grutes de Padirac, passeig en 
gavarra pel riu Dordogne, pobles del 
Quercy, Domme i Pont de Millau. Preu 
635 euros (tot inclòs: visites amb guia 
local, entrades a les grutes, etc.) Estada 
a l’Hotel du Chateau ***. Presentació 
de la sortida el dimecres 7 de març a 
les 19h a la Sala d’Actes. Inscripcions 
a partir del dia 12 de març a les 17h. 
Paga i senyal de 200 euros/persona + 
fotocòpia del DNI. 

• LA MATERNITAT D’ELNA.  Diumenge 
20 de maig farem una ruta literària, 
cultural i històrica, guiada per l’autora 
del llibre Assumpta Montellà. Llegint 
el llibre “La Maternitat d’Elna” t’entren 
ganes de conèixer el lloc, l’edifici... 
però abans, qui més qui menys s’arri-
ba fins la platja d’Argelers, recordant 
els milers d’exiliats tancats rere les 
filferrades. La passejada per Argelers 
conté una catarsi emocional, conver-
tint-se en un homenatge a la memòria 
dels exiliats. A 15 km. escassos s’ar-
riba fins a Cotlliure, on coneixerem la 
tomba del poeta Antonio Machado i 
explicarem l’exili dels defensors de la 
cultura. Després de la tristesa d’Ar-
gelers, l’espai de la Maternitat d’Elna, 
reconforta. La casa és molt especial, 
lluminosa i encara plena d’energia posi-
tiva. Sortida en autocar a les 8h dels 
taxis. Preu 45 euros (inclou tot: visita 
guiada, dinar,...). Inscripcions Sra. Inma 
matins, Sra. Glòria tardes. Grup mínim 
de 35 persones.

• MERAVELLES DE SAXÒNIA  
(ALEMANYA) Del 3 al 8 de juny visita-
rem les principals ciutats de la Saxònia 
tenint com a base de les nostres visites 
la maravellosa Dresden a la vora del 
riu Elba. Els barris antics de Lèipzig i 
Meissen, el parc nacional de la Suïssa 
Saxona i el castell de Moritzburg entre 
moltes d’altres visites interessants.
Anada i tornada amb avió. Trasllats 
d’anada i tornada a l’aeroport i resta 
viatge amb bus privat. Tots els àpats 
i les visites incloses. Preu total 890 
euros, suplement habitació individual 
110 euros. Assegurança cancelació 35 
euros. Paga i senyal 250 euros per 
persona, cal portar DNI al moment de 
la inscripció. Inscripcions a partir del 
7 de març. presentació del viatge a la 
Sala d’actes del Casal el dia 6 de març 
a les 19 hores. 

• FIORDS DE NORUEGA. Del 26 de 
juny al 3 de juliol. En avió fins a Bergen 
des d’on partirem en autocar per visitar 
els fiords més emblemàtics i especta-
culars de la costa Noruega. Durant el 
recorregut tindrem l’oportunitat d’ad-
mirar aquest meravellós entorn a bord 
d’un tren, d’un ferry i també d’un funicu-
lar. La ruta finalitzaarà a Oslo, des d’on 
volarem fins a Barcelona. Preu tot inclòs 
3.550 euros. Presentació del viatge a la 
Sala d’Actes del Casal el dimecres 14 
de març a les 19h. Inscripcions del 15 al 
22 de març amb paga-i-senyal de 400 
euros + fotocòpia DNI  i de la targeta 
sanitària europea. Assegurança de can-
cel·lació de 40 euros/persona.

• CREUER A LES ILLES GREGUES. 
Del 27 d’agost al 3 de setembre sor-
tirem en vol directe fins a Atenes on 
embarcarem per visitar les illes més 
emblemàtiques de Mikonos, Santorini, 
Creta,... De retorn a Atenes tenim vol 
directe a Barcelona. Preu: 1.840 euros 
tot inclòs. Presentació del viatge dime-
cres 4 d’abril a les 19h a la Sala d’Actes. 
Inscripcions del 5 al 12 d’abril de 17h a 
19h amb paga-i-senyal de 400 euros + 
fotocòpia DNI  i de la targeta sanitària 
europea. Assegurança de cancel·lació 
de 40 euros/persona.

ESCAPADES AL TEATRE
• DIVENDRES 16 DE MARÇ anirem al 
Teatre Coliseum per veure l’obra Con 
faldas y a lo loco guardonada amb el 
premi de la crítica 2015 com el millor 
Musical de la temporada a Barcelona, 
Premi Broadway World 2017, finalista 
en els Premis Max i 4 nominacions 
en els Premis Butaca. Es tracta d’una 
comèdia per a tots els públics que 
ens transportarà al Chicago dels anys 
30 amb la fugida d’una esbojarrada 
orquestra de senyoretes que fuig d’uns 
mafiosos que la persegueixen.  Sortida 
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en autocar a les 19h dels taxis. Preu: 40 
euros. Inscripcions Sra. Inma matins o 
Sra. Glòria tardes.

ACTIVITATS 
GASTRONÒMIQUES

• DILLUNS 19 DE MARÇ farem un 
Taller per recordar com es fa la crema 
catalana i com la podem presentar a 
taula ben cremada. Preu 1 euro amb 
inscripció prèvia.

CINECLUB DEL CASAL. 
LA MIRADA DEL CINEMA

• DIVENDRES 2 DE MARÇ A LES 21 
H encetem el cicle dedicat a Ingmar 
Bergman amb el film Persona. 

DIA DE LA DONA 
DE LES COLLES

Els joves de les Colles de Morats cele-
braran el seu particular Dia de la Dona 
amb música per a tots els joves de 
Mollet al Jardí del Casal:
• Divendres 9 de març nit: Música 
amb Dj de dones al Jardinet.
• Dissabte 10 de març nit: Música 
amb grups de dones al Jardinet amb 
sopar i barra.

FESTA DE L’ARBRE
• DIUMENGE 4 DE MARÇ renovem 
el nostre compromís amb la natura de 
la ciutat. La majoria d’arbres plantats 
l’any passat al Parc de la Plana Lledó 
han arrelat bé. Enguany completem de 
nou la plantada al Parc amb 300 exem-
plars entre arbres i arbusts d’espècies 
mediterrànies: pins, roures, alzines, 
aladerns, llentiscles, llorers, etc. El punt 
de trobada serà a les 11h a la Glorieta 
del Parc de la Plana Lledó (que envolta 
el cementiri). Acabada la feina hi haurà 
com sempre Esmorzar popular per a 
tothom. 

BALL AL CASAL
Cada dissabte i diades especials, a par-
tir de les 17.30 h continua la ballaruga 
a la Sala d’Actes del Casal amb música 
en directe.
• MARÇ
Dissabte 3: Fernando
Dissabte 10: ltarriba
Dissabte 17: Joan Serra
Dissabte 24: Alex
Dissabte 31: Duo Camelat
 

TEATRE INFANTIL I 
JUVENIL LA XARXA

• DIUMENGE 11 DE MARÇ, al Teatre de 
Can Gomà podrem veure l’obra Pinotxo 
a càrrec de la companyia  Dreams 
Teatre. Una revisió i actualització del 

conte popular amb moltes cançons 
i una posada en escena molt visual. 
Recomanat especialment pel públic 
infantil a partir dels 3 anys.

23A SETMANA 
DE METEOROLOGIA 

JOAN FOLCH
DIMECRES 21 DE MARÇ A LES 19 H 
farem una Xerrada al Casal que no us 
podeu perdre. No hi falteu!
  

REUNIÓ DEL PATRONAT 
DEL CASAL  

DIJOUS 15 DE MARÇ es reunirà el 
Patronat del Casal format pels 21 
membres Srs/Sres: Andreu Rabasa, 
Margarita Rabasa, Rosa Rabasa, 
Josep Monràs (alcalde), Mercè Perez 
(Regidora Cultura), David Abadias 
(Rector de la Parròquia) i Albert 
Adami (com a 7 Patrons Nats) + Rafael 
Àlvarez, Joan Escura, Pere Gasó, Josep 
Gironès, Marta Ros, Manuel Zafra, Rosa 
López (com a 7 Patrons elegits pels 
Nats) + Àlvar Yáñez, Oriol López, Pepe 
Amaya, Marc Magem, Miquel Coll, Oriol 
Escura i Josep Cot (com a 7 Patrons 
elegits pels socis). La reunió serà per 
fer la revisió i tancament de comptes 
econòmics del 2017 i fer un seguiment 
de l’entitat. 

CADA DIA DINAR AL CASAL  
De dilluns a divendres podeu venir a 
dinar al Casal al preu de 5,80 euros 
el menú.  Les persones interessades 
han de fer la reserva abans de les 10 h, 
telefonant al 93 593 11 74. 
Amb la col·laboració de l’Obra Social 
de La Caixa,  Cuinats Cecoc i persones 
voluntàries.

LES ACTIVITATS 
ESPECIALS EN EL 

CASAL ACTIU

Continuem cada dia amb les activitats 
regulars del Casal Actiu per a la Gent 
Gran, per aconseguir l’eterna joventut. 
• Dilluns: psicomotricitat de 17.30 h a 
18.15 h  (sala Cesc Bas).
• Dimarts: preparació dels diferents 
tallers.
• Dimecres: taller de manualitats de 
16.30 h a 18 h (Sala d’actes).
• Dijous: taller de memòria, de 16.45 h 
a 17.45 h (sala Cesc Bas).
• Divendres: Bingo a la Sala d’actes.
Dimecres 8 de març  del DIA DE LA 
DONA: “teatre i llacets” a les 17.30 h a 
la Sala d’actes celebració especial amb 
el grup de  Teatre la Tramolla.
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dissabte 24

diumenge 25

divendres 23

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

Vent de gregal que conti-
nuarà mantenint les tem-
peratures força baixes, amb 
glaçades matinals i cel serè.

Continuarà el cel serè i tor-
narà a glaçar, però les màxi-
mes es recuperaran un xic 
respecte a ahir.

Una altra nit força freda, 
però sense el valors tan bai-
xos de nits anteriors. De dia, 
les màximes pujaran més.

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, 15 18ºC  5ºC     14ºC  - 19 km/h ENE

DIVENDRES, 16 18ºC  8ºC     15ºC 0,2 13 km/h SSW

DISSABTE, 17 14ºC  8ºC     13ºC 2,8 18 km/h N

DIUMENGE, 18 16ºC  6ºC     12ºC 0,6 31 km/h ESE

DILLUNS, 19 13ºC  5ºC     11ºC  - 18 km/h NE 

DIMARTS, 20 16ºC  8ºC     12ºC  - 19 km/h E

DIMECRES, 21  14ºC  6ºC     10ºC  - 42 km/h NNW

Especialistes en accidents de trànsit
Dret hipotecari i cessions de crèdit 
Divorcis - Desnonaments 
Llei 2ª oportunitat - Pensions d’invalidesa

Av. Burgos, 29 1ª planta 
Mollet  del Vallès

Tel. 93 570 73 09 
www.bufetespanol.com

BUFET ESPAÑOL MOREDA
ADVOCATS

è

=

GARBUIX  DIUMENGE SE CELEBRAVA LA FESTA DE L’OLLA JOCS  L’ESPAI LÚDIC ES TROBA SITUAT EN UN LOCAL DE LA RAMBLA BALMES

COL·LECCIONISME

La pluja aigualeix la rua 
de carnaval a Martorelles

Hissada de la bandera 
d’Andalusia a Mollet

Sant Fost acull la 
fira de brocanters 

Amants del còmic i 
les joguines antigues, 
al Mercat Vell

El Centro Cultural Andaluz i 
l’Ajuntament de Mollet organit-
zen diumenge la celebració del 
Dia d’Andalusia, que s’escau el 28 
de febrer. La celebració consistirà 
en una cercavila i en l’hissada de 
bandera que es farà a les 12 h a la 
plaça Prat de la Riba.

La plaça de la Vila de Sant Fost 
de Campsentelles acollirà diu-
menge una nova edició de la fira 
de brocanters i col·leccionistes. 
Les parades, on es podran trobar 
antiguitats i andròmines de tota 
mena, estaran instal·lades entre 
les 9 i les 14 h. 

MOLLET. L’Associació de Col·lecci-
onistes de Mollet i comarca orga-
nitzava dissabte la 8a edició de la 
Fira del joguet i el còmic antic, que 
va aplegar més d’una dotzena de 
parades i centenars de curiosos 
i col·leccionistes que buscaven i 
regiraven entre les milers de pro-
postes. Nines, vehicles i playmobil 
van ser algunes de les peces que es 
van poder comprar a la fira.

MARTORELLES. La pluja que va caure 
dissabte al vespre va obligar a sus-
pendre la part final de la rua i el 
lliurament de premis de carnaval. 
Malgrat les inclemències meteo-
rològiques, la rua va aconseguir 
un rècord de participació amb 14 
comparses i carrosses i d’afluència 
de públic a l’arribada a Carrencà. 

L’agenda carnavalesca a Marto-
relles es va tancar diumenge amb 
la segona edició de la Festa de 
l’Olla, en què unes 200 persones 
van poder gaudir d’una escudella 
tradicional amb la seva carn d’olla. 
A més, en aquesta ocasió, i com a 
novetat, es va celebrar un divertit 
concurs de barrets. n

MIMS  Algunes comparses van poder desfilar a Carrencà

aj.martorelles

NOSTÀLGICS  S’hi van poder comprar joguines antigues

víctor león

COMENSALS  L’Envelat acollia diumenge la Festa de l’Olla

aj.martorelles

El robatori d’art, temàtica del 
segon ‘room escape’ a Mollet

ESPAI DE JOC  Es troba a la rambla Balmes, 47

MOLLET. La xarxa de room escape a 
Mollet s’ha ampliat amb l’obertura 
d’un nou espai en què els robatoris 
i les falsificacions de peces d’art 
són el fil conductor de la història 
i els enigmes que els participants 
han de desxifrar en poc més d’una 
hora de joc. Amb el nom Studio, el 
nou room escape està situat a la 
rambla Balmes número 47 de Mo-
llet i és la segona iniciativa del pro-
jecte Trapped Room Escape Mollet, 
promogut pels germans Brunés, 
Lídia Paredes i Killian Acosta. 

Aquest és el segon room escape 
a Mollet després que a finals de 
2016 s’inaugurés el situat al carrer 
La Plana amb les inundacions del 
1962 com a escenari del joc. “En el 
nou trobem punts innovadors, 
però manté la mateixa filosofia 
del primer, on tot és bastant 
domèstic i els enigmes i puz-
zles estan creats per nosaltres 
mateixos”, explica Jordi Brunés. 
Un altre punt en comú amb el joc 
de les inundacions és la seva pro-
tagonista, la senyora Geli, que en 

l.o.

aquesta ocasió, i en mig de la re-
forma de al seva galeria d’art, des-
cobreix una sèrie de falsificacions. 
Els jugadors hauran d’ajudar-la a 
recuperar els originals i quedar-se 
amb la resta del botí. 

Sembla que la febre dels room 
escape, que els darrers anys s’han 
multiplicat com a alternativa 
d’oci, encara continua a l’alça. “El 
primer que vam obrir ens funci-

ona i per això ens hem animat a 
obrir un segon”, explica Brunés, 
quiavança que a mitjà termini els 
agradaria poder ampliar l’oferta 
amb sopars temàtics i activitats 
per a grups més grans.

Per apuntar-se a qualsevol dels 
dos jocs cal reservar hora prèvi-
ament a info@trappedmollet.com 
o reservar sessió a la pàgina web 
www.trappedmollet.com. n  l.ortiz
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Tapes variades · Menú diari
Menú cap de setmana · Plats combinats

ESPECIALITAT EN 
TAPES CASOLANES

c. Agricultura, 9 · Mollet · Tel. 93 570 57 57

LA LLAGOSTA

VOSTRA VITE

Restaurant pizzería

Estació, 7

& 93 560 24 82

MOLLET

ANALÒGIC

Vins, tapes i entrepans

c. Anselm Clavé, 11

& 93 544 50 81

BEUMALA

Cuina casolana

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

i casolana

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

Berenguer III, 6

& 655 759 785

EL GARBÍ

Entrepans i tapes

Pompeu Fabra, 20

& 93 593 49 28

EVA

Cuina tradicional

Avda. Gaudí, 62

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

LA LLAR 

D’EN TARIEL

Braseria - Cafeteria

Pompeu Fabra, 42

& 93 570 05 46

LA MARIETA

Cuina Mediterrània

Plaça de l’Esglèsia, 9

& 93 593 31 83

LES PRUNERES

Cuina casolana

La Pau, 48

& 93 593 38 69

LLEVATAPS

Cuina casolana

Rbla. Pompeu Fabra, 40

& 93 570 10 12

PITAPES

Vermuts, platets i tapes

Jacint Verdaguer, 6

& 93 593 72 22

MARTORELLES

CAN RAIGUER

Cuina tradicional 

i casolana

c. Fenosa, nau 21

& 93 579 49 66

EL JOGLAR

Rostisseria - Braseria

c. Joan XXIII, 2

& 93 570 74 96

PARETS

MOLÍ DE VENT 

Cuina casolana

Garbí, 17

& 93 562 16 34

LLEVANT PARK

Entrepans especials 

Tenes, 1

& 93 562 14 28

 

SANT FOST

CASTANYERS

Cuina catalana

Camí Castanyers, s/n 

(La Conreria)

& 93 593 00 42

EL XARAGALL

Cafeteria - Catering

Plaça de la Vila, 2

& 644 44 36 08

LA MASIA DE PEDRA

Cuina tradicional  

i catalana

B-500 direcció ctra. 

Badalona, 183-185

& 93 570 64 12

Reserva                
   taula

Av. Lluís Companys, 26. Masia Can Serra
Parets del Vallès. Tel. 93 172 83 99 · 640 114 095

canserradelpadro@gmail.com
/canserradelpadro. Horario: de 9 a 23 h.

BAR-RESTAURANT
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