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Els robatoris
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Creix la família gegantera
L’Eloi Xiroi, de l’escola bressol Gegants, s’estrenava
per Sant Vicenç, que es clou aquest divendres
amb la Nit de l’Esport 26 i 34
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L’augment de la col·laboració veïnal
ajuda a reduir els robatoris a Mollet
El 2015 es van registrar un 24% menys de robatoris amb violència que l’any anterior
MOLLET. L’any passat, el nombre

de robatoris a Mollet es va reduir
notablement respecte al 2014.
Així es desprèn de l’informe estadístic delinqüencial que ha donat
a conèixer la Policia Municipal de
Mollet, que palesa una davallada
del 3% dels fets delictius a la ciutat. Entre aquests delictes destaca
la reducció dels robatoris, tant els
que són amb violència o intimidació (en què s’exerceix violència
física o intimidació sobre les persones) com també robatoris amb
força (aquells en què es forcen objectes com portes o finestres).
D’aquesta manera, en referència
a l’any anterior, al 2015 els robatoris amb força s’han reduït gairebé
un 24% i els robatoris amb violència i intimidació han disminuït un
18%. En concret, els robatoris amb
violència i intimidació han passat
de 147 a 121, el que comporta una
reducció del 17,6%.

DELICTES CONTRA EL PATRIMONI

2014

2015

Robatori amb violència / intimidació estrebada
Robatori amb violència / intimidació establiment
Robatori amb violència / intimidació espai públic
Robatori amb violència / intimidació domicili
TOTAL ROBATORIS AMB VIOLÈNCIA /INTIMIDACIÓ

40
23
83
1

25
13
80
3

147

121

Robatoris amb força domicili
Robatoris amb força domicili - silenciós Robatoris amb força empresa
Robatoris amb força a establiment
Robatoris amb força hotel
TOTAL ROBATORIS AMB FORÇA

123
4
15
98
0

120
2
18
42
1

240

183 q -23,75 %

TOTAL DELICTES

3246

3147 q -3,04 %

Inspector Sales: “El Baix Vallès és una zona
més tranquil·la del que esperava trobar”
Fa gairebé un any i mig que l’inspector Roger Sales és el
cap de l’Àrea Bàsica Policial dels Mossos d’Esquadra de
Mollet, que engloba les poblacions de Parets, Montmeló,
Sant Fost, Martorelles, Santa Maria de Martorelles, la
Llagosta i Mollet. Sales, provinent de Rubí, fa un balanç
positiu d’aquests 16 mesos al capdavant de la comissaria i assegura que “m’he trobat un lloc més tranquil
del que em pensava. No és un oasi, però no hi ha una
problemàtica contínua d’inseguretat”.
Un dels objectius que es plantejava Sales quan va accedir al càrrec l’octubre del 2014 era potenciar la relació

dels Mossos i les policies locals de les diverses poblacions. En aquest sentit, l’inspector manté una trobada
mensual en què reuneix tots els caps de policia “per
posar en comú problemàtiques que poden ser molt
similars als diferents municipis”.
Sales, que coordina els aproximadament 120 agents
de la comissaria molletana, apunta que, pel nombre
d’habitants, el municipi que representa una major dificultat de cobertura és Mollet, on els furts són el delicte
més comú. En canvi, en altres poblacions menys poblades el delicte més denunciat és el robatori amb força. n

q -17,6 %

col·laboració ciutadana. De fet, des
de l’any passat, els responsables de
la comissaria de Mossos de Mollet,
que és el cos que té la competència
pel que fa a la seguretat ciutadana,
mantenen reunions periòdiques
–cada sis mesos– amb els presidents de les associacions de veïns,
en les quals es posen sobre la taula
les queixes i preocupacions ciutadanes i les actuacions dels agents
per tal de resoldre-les. A més, s’ha
establert un canal informatiu per
mitjà d’un correu electrònic que
“ens manté constantment en
contacte”, explica l’inspector Sales. “Els veïns ens transmeten les
seves sensacions de seguretat i
ens parlen de casos concrets que
posteriorment els agents comproven i, si s’escau, hi actuen”,
apunta Sales.

Inseguretat versus incivisme

Pel que fa els robatoris amb força
s’ha passat de 240 a 183, amb una
reducció del 23,75%.
Especialment significatives han
estat les disminucions d’actes delictius com ara els robatoris amb
violència i estrebada, que han
passat de 40 a 25, o els robatoris
amb força als establiments que
han passat de 98 a 42.

Col·laboració ciutadana

Segons l’inspector dels Mossos
d’Esquadra de l’Àrea Bàsica Policial
de Mollet, Roger Sales, un dels motius d’aquesta davallada del nombre de robatoris és l’augment de la

El responsable de la policia catalana a l’ABP de Mollet explica
que la majoria de demandes dels
veïns “no transmeten una problemàtica greu d’inseguretat,
sinó més aviat d’incivisme”,
assegura. Així, l’ocupació inadequada de la via pública, els sorolls i la brutícia són algunes de
les queixes més habituals, moltes
de les quals es traspassen a la Policia Municipal o s’hi treballen de
manera conjunta. En aquest sentit, Sales destaca el fet que l’Ajuntament de Mollet hagi posat en
marxa el servei dels agents cívics
“que han de desenvolupar una
tasca més pedagògica contra
l’incivisme”.
Un altre motiu que ha ajudat
segons Sales a la reducció de robatoris a la ciutat és que, cada cop
més, es fa un treball de vigilància
sobre zones i persones concretes. “El fet que un delinqüent
habitual estigui al carrer o a la
presó pot fer que variï força el
nombre de delictes a la zona”,
diu Sales. n l.o.
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SALUT

EL PAVELLÓ 1 I EL CENTRE DE CAN LLADÓ DE SANT FOST
DISPOSEN DE DESFIBRIL·LADORS EXTERNS AUTOMÀTICS

SOCIETAT

L’Ajuntament de Sant Fost ha instal·lat al Pavelló 1 i al Centre Esportiu Municipal Can Lladó
desfibril·ladors externs automàtics (DEA), uns aparells que permeten que personal no mèdic
pugui intervenir en casos d’arrítmia que requereixin de desfibril·lació. A més Protecció Civil
disposa d’una DEA mòbil. Els aparells s’han adquirit amb una subvenció de la Diputació.

contrapunt.cat/actualitat/societat

SANITAT UNA PSICOONCÒLOGA ATENDRÀ LES NECESSITATS DE LES FAMÍLIES DELS MALALTS

MOBILITAT EL SERVEI DE LA R8 ES REPRENDRÀ DIMARTS

El Baix Vallès té un nou servei
psicològic per a malalts terminals

Detinguts els responsables
del caos a Rodalies

x.l.

MOLLET. L’AECC-Catalunya contra

el Càncer de Barcelona ofereix
aquest any un nou servei psicològic integral per a malalts terminals de càncer i les seves famílies
a l’hospital sociosanitari amb la
incorporació d’una psicooncòloga. Es tracta d’un servei que s’ha
materialitzat gràcies als convenis
signats amb la Fundació Sanitària
Mollet (FSM) –per dur a terme
l’atenció psicològica al mateix
centre– i un altre amb el Servei
d’Atenció Primària (SAP) del Vallès Oriental –per a l’atenció a domicili–. Actualment, l’hospital sociosanitari dóna servei a 150.000
habitants de tot el Baix Vallès, i
atén un miler de malalts de càncer
cada any.
La presentació del nou servei es
va fer dijous al centre hospitalari,
on la psicooncòloga que es farà
càrrec del servei, Mireia Galobardes, va explicar quina serà la seva
tasca tant en l’àmbit de l’hospital
com també en l’atenció a domicili.

MIREIA GALOBARDES
Al seu torn, el director de l’Àrea de
Dependència i Sociosanitària, Joan
Solà, va destacar la millora que suposarà per als usuaris del centre
aquest nou servei, i la directora del
Servei d’Atenció Primària al Vallès
Oriental de l’ICS, Sabina Molina, va
indicar que “l’objectiu és alleujar
les persones del patiment que
provoca el càncer”, i per fer-ho
“és important potenciar la co-

municació amb els pacients i les
famílies, així com també entre
els mateixos professionals”.
M. Àngels Ayra, de l’AECC, va
explicar que “a més de les necessitats físiques també hi ha les
psicològiques i espirituals”, i és
per això que ara es promou aquest
servei. Entre les accions més destacades de la psicooncòloga hi
haurà l’orientació als malalts i les
seves famílies; donar eines per
alleugerir l’estrés emocional; donar suport terapèutic i actuar en
cas de trastorns psicològics com
depressions; crear grups de dol;
donar suport i cuidar els professionals; reforçar la tasca dels voluntaris que fan acompanyament
i, en definitiva, atendre els malalts
i les famílies perquè disposin de
tots els recursos necessaris en un
moment vital delicat.
Aquest nou servei al sociosanitari s’afegeix al que actualment
l’associació Oncovallès ja presta a
l’Hospital de Mollet. n

MOLLET. Els Mossos d’Esquadra
van desarticular, dimarts, a l’Espluga de Francolí, un grup especialitzat en la sostracció de cables
de coure que, amb tota probabilitat, va ser l’autor del robatori que
el passat 15 de desembre va afectar les comunicacions, la senyalització i la circulació de trens de les
línies 2, 8 i 11 de Rodalies.
Concretament, els detinguts són
sis homes d’entre 25 i 40 anys que
utilitzaven roba de treball d’empreses subcontractades per Adif
i que alhora havien falsificat nòmines i autoritzacions per fer-se
passar per treballadors de la companyia. Fins ara, els Mossos relacionen el grup amb una vintena de
robatoris de cables aeris –que requereixen una metodologia molt
especialitzada– durant l’últim any,
tot i que, segons l’informe pericial,
els arrestats podrien haver comès
més de 150 robatoris de coure des
de 2009. Els beneficis que haurien
obtingut pels darrers cinc robatoris ascendirien a 24.000 euros.
Segons indiquen les investiga-

cions, el grup és reincident i ja havia estat a la presó els anys 2010 i
2011 per aquest mateix delicte. La
deixalleria on venien el coure és a
Barcelona, i ho feien a partir de falses autoritzacions d’Adif per vendre aquest material a deixalleries.
Els detinguts passaran a disposició judicial aquest divendres acusats de pertinença a grup criminal, furts agreujats, robatori amb
força, danys i desordres públics.
La investigació continua oberta i
podria haver-hi més detencions. n

Es reprèn el servei de la R8

El servei de la línia R8, encara pendent de normalitzar des del passat
15 de desembre, quedarà totalment recuperat dimarts que ve, 2
de febrer, coincidint amb l’inici de
les classes dels segon semestre del
curs universitari a la UAB. Fins llavors encara es preveuen algunes
afectacions.
Adif haurà treballat un mes i
mig per reposar tots els sistemes
afectats, i ha quantificat els danys
per valor de 30 milions d’euros. n
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CIUTADANIA ÉS UNA DE LES PROPOSTES DESTACADES DEL PAM

SERVEIS SOCIALS L’AJUNTAMENT VA ATENDRE L’ANY PASSAT 900 FAMÍLIES EN RISC D’EXCLUSIÓ

Martorelles prepara la creació
del Consell de la Gent Gran

Mollet reclama més recursos per
fer front a la pobresa energètica

MARTORELLES. Tots els veïns de
més de 65 anys de Martorelles
podran participar en les tres trobades participatives prèvies a la
constitució del futur Consell Municipal de la Gent Gran, un òrgan
participatiu en el qual es decidiran
les actuacions que es duran a terme des de l’Ajuntament en relació
amb la gent gran del municipi.
Al voltant d’aquest consell, que
es posarà en marxa els pròxims
mesos, hi haurà un seguit de propostes que ja recull el Pla d’Actuació Municipal (PAM) 2015-2019,
com un programa d’envelliment
actiu; activitats d’intercanvi intergeneracional; intercanvis amb
casals de gent gran d’altres muni-

cipis i activitats dinàmiques per a
la gent gran per tal de mantenir-se
activa i vital.
La primera de les tres taules
participatives que han de conduir
a la constitució del consell se celebrarà el dimecres 24 de febrer (17
h) al Celler de Carrencà.
A l’Observatori de les Dones
D’altra banda, Martorelles s’ha adherit aquest mes de gener a l’associació de l’Observatori de les Dones en els Mitjans de Comunicació,
una adhesió que preveu enfortir
aspectes com la igualtat, treballar
en xarxa entre ajuntaments i obtenir recursos per a l’eradicació dels
estereotips de gènere. n

Set entitats de Sant Teràpia musical
Fost fan una donació per a nens autistes
SANT FOST. Set entitats del po-

ble han ingressat 1.220 euros al
compte de la Marató de TV3, que
va dedicar l’edició del 2015 a la
diabetis i l’obesitat. Els diners són
la recaptació solidària d’aquestes
entitats en actes celebrats durant
el mes de desembre. Es tracta de
l’Ampa Joaquim Abril, l’Associació d’Acció Cívica de la Gent Gran,
l’Escola de Música, l’Esplai Petjada, el FS La Cúpula, el Grup de
Dones Hedera i el Grup Segle XX. n

PARETS. L’associació TEAcords de

famílies amb persones afectades
amb el trastorn de l’espectre autista i el Centre d’Estudis Musicals
Maria Grever han començat un taller de musicoteràpia els dissabtes
per millorar aspectes comunicatius i d’interacció d’aquests nens.
L’objectiu és que les famílies trobin en la música un recurs amb el
qual compartir experiències lúdiques i enriquidores i, alhora, estimular la comunicació dels nens. n

arxiu

MOLLET. L’equip de govern socia-

lista va presentar en el ple de dilluns una proposta –aprovada per
unanimitat– de sol·licitud de recursos econòmics per a l’aplicació
de la Llei 24/2015 de mesures urgents en matèria d’habitatge i pobresa energètica. Concretament,
la proposta demanava a la Conselleria d’Economia –ara a càrrec
d’Oriol Junqueras– un pla de pagaments del deute que la Generalitat té amb la ciutat –una quantitat que l’Ajuntament xifra en
gairebé 3 milions d’euros.
Segons el govern municipal,
aquest deute condiciona les polítiques que el consistori pot desenvolupar en matèria d’habitatge
i pobresa energètica. “Demanem
cobrar el deute que hipoteca
les polítiques socials al municipi”, deia Josep Garzón, coordinador de l’àrea d’Economia.
Francisco Sancho, de Canviem,
recordava que “la llei marca que
els ajuntaments disposin de recursos”, i alhora instava els seus
companys de ple a parlar més de
temes socials, com el de l’habitatge o la pobresa energètica. Al seu
torn, el portaveu republicà, Oriol
López, indicava que “tots els governs han de complir”, i alhora
celebrava “que la moció reculli
que el govern de l’Estat ha de
pagar els deutes que té amb el
govern català”. Francisco Muñoz,
de Ciutadans, també va reclamar
el cobrament del deute, i Susana
Calvo, del PP, va afegir que “espero que el nou govern català
sigui municipalista i doti els
ajuntaments de recursos”.
Igualment, més enllà de la moció aprovada al ple i amb la intenció de reforçar les polítiques

AJUTS Els casos de necessitat s’han incrementat aquest any
destinades a evitar el risc d’exclusió social, l’alcalde de Mollet ja
es va adreçar la setmana passada
al nou govern de la Generalitat
per demanar una proposta de finançament que doti de recursos
els ajuntaments i que els permeti
afrontar situacions d’emergència tant en l’àmbit de la pobresa
energètica com també en el de
l’habitatge. n

Prop de 900 ajuts

Durant el 2015, segons dades de
l’Ajuntament, el consistori molletà va ajudar prop de 900 famílies
de la ciutat per tal que poguessin
mantenir els subministraments
bàsics a casa seva.
Així, durant aquest període, van
atorgar-se fins a 1.200 bonificacions d’aigua i escombraries, es
va mediar per arribar a 65 acords
que van evitar talls de subministraments i es van tramitar uns
50 comptadors d’emergència. Pel
que fa als subministraments de
gas i electricitat, també al llarg del
2015 l’Ajuntament va atorgar 260

ajudes econòmiques i va mediar
amb les companyies subministradores perquè 256 famílies no
patissin talls de subministrament.

Pressupost definitiu

També en l’àmbit dels recursos
disponibles, el ple va aprovar de
manera definitiva el pressupost
del 2016 presentat al ple del 14 de
desembre. Josep Garzón va explicar que durant el període d’al·legacions havia quedat desestimada
una aportació de CCOO per haver
incomplert els terminis de presentació d’al·legacions.
El pressupost va ser aprovat de
manera definitiva amb els vots
favorables de PSC, C’s, CDC i PP, i
el vot contrari de Canviem Mollet
i Ara Mollet-ERC-MES. Per justificar el vot en contra, Xavier Buzón
(Canviem) va exposar que “els
pressupostos no són representatius de la ciutat” per la “falta
de participació” en la seva elaboració, i Oriol López (Ara Mollet)
va assegurar que “aquests pressupostos no estan a l’altura”. n
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MOBILITAT

SALUT AQUEST PRODUCTE POT SER PERJUDICIAL PER A LES PERSONES QUAN S’INHALA

POLÍTICA

El ple demana a
Adif manteniment
a la línia de Vic

Mollet farà una campanya
per evitar l’abocament
de sofre a les façanes

Convergència
retira la moció
d’adhesió a l’AMI

MOLLET. L’equip de govern va

presentar una moció en el ple
de dilluns per demanar a Adif el
correcte manteniment de la línia
ferroviària de Vic al seu pas per la
ciutat. La regidora de Via Pública,
Mireia Dionisio, va expressar que
la ciutat mereix “condicions dignes, saludables i segures”, i en
aquest sentit va exigir a l’administrador d’infraestructures ferroviàries que hi hagi més podes,
més desbrossament i més tanques al llarg del talús de la línia
que travessa el municipi.
Gabriel Espinosa, de Canviem,
va apuntar que “a més de la salubritat cal vetllar també per la
seguretat”, i Josep Gordi, d’Ara
Mollet-ERC-MES, va afegir que
“la situació de brutícia és molt
important, hi ha tanques trencades i el pas a nivell és perillós”. Davant d’això Gordi va afegir que “potser estaria bé que
en comptes d’enviar una carta
a Adif se’ls enviés la factura de
la feina feta”. n

Nova comissió
d’estímul cultural
MOLLET. Tots els grups amb repre-

sentació al ple també van aprovar per unanimitat una proposta
d’Ara Mollet-ERC-MES sobre la
creació d’una comissió independent d’afers artístics i plàstics, formada per educadors, professors i
artistes, que serveixi d’estímul a la
creació artística, que coordini els
centres culturals i artístics de Mollet i que proposi estratègies per
promocionar tant el Museu Abelló
com la creació local. n

x.l.

ble i que no garanteix que els gossos deixin d’orinar igualment en
aquests espais.
Al mateix temps, la campanya
de civisme també s’adreçarà als
propietaris dels gossos per recordar-los els seus deures i obligacions, i en aquest sentit recordarà la prohibició de deixar les
deposicions fecals dels gossos a la
via pública i, en general, en qualsevol lloc destinat al trànsit de
vianants, especialment els parcs
infantils o jardins.

Control de les colònies de gats

SOFRE Els abocaments dissuasius de gossos són perjudicials
MOLLET. L’Ajuntament de Mollet

iniciarà una campanya per informar la ciutadania de les ordenances municipals que prohibeixen
l’abocament de productes tòxics
o químics a la via pública, especialment els abocaments de sofre que se solen fer a façanes de

la ciutat per evitar que els gossos hi orinin. En aquest sentit, el
consistori recorda que el sofre és
una substància perillosa que pot
afectar la salut quan s’inhala, és
ingerit o quan entra en contacte
amb la pell, a més de tractar-se
d’un producte altament inflama-

El ple vol que altres municipis
també financin el Taller Alborada
MOLLET. El finançament de l’Ins-

titut Municipal de Serveis als
Discapacitats (IMSD) i, especialment, del Taller Alborada, també
va ser un punt de debat en el ple
de dilluns. El Taller Alborada treballa per la integració laboral de
persones amb discapacitat i dóna
servei a persones de 24 municipis de l’entorn, dels quals només
11 col·laboren en el seu finançament. Malgrat això, el 88% del fi-

nançament de l’entitat correspon
a les aportacions que fan l’Ajuntament de Mollet i la Generalitat,
i per això la moció –aprovada per
unanimitat– demanava la col·laboració i l’augment de les aportacions dels municipis implicats
i també dels consells comarcals
del Vallès Oriental i el Vallès Occidental. Joan Daví (CDC) i Oriol
López (ERC) van coincidir a demanar un increment de recursos

En relació amb la tinença responsable d’animals de companyia, el
ple de dilluns també va aprovar
per unanimitat la creació d’una
comissió d’estudi per a la modificació de l’ordenança de protecció
dels animals, sobretot per mirar
de controlar les diverses colònies
de gats abandonats que hi ha al
municipi.
La comissió estarà formada per
regidors de tots els grups municipals i per tècnics municipals.
La regidora Judith Vizacarra va
demanar que “aquesta nova comissió no serveixi per estigmatitzar les persones que tenen
animals de companyia”. n

per part d’altres administracions,
també d’altres comarques, i la
regidora de Serveis Socials, Ana
M. Díaz, va destacar “l’aposta de
Mollet per tenir tota la xarxa de
serveis als discapacitats”. Núria
Muñoz (Canviem) va indicar que
“la tasca dels nois del Taller Alborada és fonamental per a la
seva integració social”, i Susana Calvo (PP) va agrair la feina
que desenvolupa el centre. Finalment, l’alcalde, Josep Monràs, va
indicar que “el Taller Alborada
és l’únic centre de tot Catalunya d’aquestes característiques
gestionat per un Ajuntament”. n

MOLLET. El grup municipal de Convergència va decidir retirar dilluns
mateix, hores abans del ple, la moció d’adhesió a l’Associació de Municipis per la Independència (AMI)
que s’havia de debatre al ple. Segons va explicar CDC, la decisió de
retirar aquest punt de l’ordre del
dia es va prendre per la intenció
d’ERC de presentar una esmena
el mateix dia del ple, cosa que, “tenint en compte que no era una
esmena parcial, sinó gairebé a
la totalitat, hagués provocat que
el contingut debatut els dies anteriors diferís notablement del
contingut finalment presentat
al ple”. CDC creu que la presentació de l’esmena a darrera hora
“no és acceptable, donada la impossibilitat de la resta de grups
a analitzar-ho amb temps suficient”. CDC assenyala que durant
el mes de febrer s’estudiarà i s’intentarà consensuar l’esmena presentada per ERC entre els grups
que puguin acceptar el contingut
de la moció. n

Debat per l’Institut
Català de les Dones
MOLLET. El ple va aprovar una ma-

ció de Canviem de rebuig al “desmantellament” de l’Institut Català de les Dones, una paraula que,
segons Canviem, representa la
retallada en recursos econòmics i
personal tècnic en aquest organisme. CDC va explicar que la moció
estava motivada per un conflicte
laboral, cosa que va portar el PSC
i C’s a abstenir-se i CDC i PP a votar-hi en contra. Ara Mollet i Canviem van votar-hi a favor. n
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OFERTA
PÚBLICA
OFERTA PÚBLICA
OBJECTE: Arrendament de la concessió amb opció
de compra o transmissió de la concessió de
parades al Mercat municipal de Mollet del Vallès

CONSULTA DE LES BASES:
Pàgina web: www.molletvalles.cat/mercamollet
Oficines de Mercamollet SL:
Plaça Major 12 – 08100 Mollet del Vallès. Tel. 93.579.06.40
Horari: de 9 h a 14 h de dilluns a divendres
Correu electrònic: mercamollet@molletvalles.cat
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CÀRRECS

MOCIONS MOLLET I PARETS VAN VOTAR TEXTOS SEMBLANTS

MEDI AMBIENT NOMÉS EL PP VA VOTAR-HI EN CONTRA

Melgar (ICV-EUiA)
renuncia a l’acta
com a regidora
de la Llagosta

La bandera del col·lectiu
homosexual onejarà a
l’Ajuntament de Parets

El ple de Mollet rebutja el
nou pla hidrològic de l’Ebre

arxiu

Els ple de Mollet també aprova una proposta
pel desplegament de la llei contra la LGTBfòbia

MARTA MELGAR
LA LLAGOSTA. La regidora del grup
municipal d’ICV-EUiA Marta Melgar deixarà el seu càrrec com a
regidora a l’Ajuntament per tirar
endavant un nou projecte professional. En el ple d’aquest dijous
estava previst que es fes oficial
la renúncia de Melgar a l’acta de
regidora, un càrrec que ocupava
des del maig del 2007. Durant els
primers 18 mesos d’aquell mandat, quan PSC i ICV-EUiA van governar en coalició, va ser regidora
de Medi Ambient, i en el mandat
2011-2015 va ocupar les regidories d’Hisenda i Medi Ambient. La
seva substituta serà Eva Miguel,
que va ser regidora d’Acció Social
entre el 2011 i el 2015 . n

PARETS / MOLLET. Els plens de Parets i Mollet han aprovat per unanimitat sengles mocions contra
la LGTBfòbia i pel desplegament
de la llei per garantir els drets de
lesbianes, gais, bisexuals, trangèneres i intersexuals i per eradicar
l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia aprovada l’any passat al
Parlament de Catalunya. A Parets,
la proposta, presentada per Ara
Parets ERC, preveu, entre altres,
que la bandera irisada, símbol
del col·lectiu homosexual, onegi
a la plaça de la Vila el 17 de maig
i 28 de juny. El text aprovat compromet l’Ajuntament paretà a redactar durant el 2016 un pla local
contra l’homofòbia, la lesbofòbia,
la bifòbia, la transfòbia i la interfòbia, que s’inclouria dins del Pla
d’Igualtat 2016-2019.
A Mollet, la moció –presentada
conjuntament pels grups municipals de Ciutadans i Ara MolletERC-MES– demanava que l’Ajuntament dugui a terme accions per
garantir el compliment de la llei.
“Cal que la llei es desplegui a escala general, i a Mollet cal crear
protocols d’actuació”, deia Mar-

ta Vilaret (Ara Mollet-ERC).
D’altra banda, el ple de Parets
també va aprovar la creació d’una
comissió per modificar el Reglament Orgànic Municipal (ROM),
per adaptar-lo a la nova legislació
en matèria d’administració electrònica. En aquest sentit, Ara Parets ERC explicava que treballarà
per “facilitar l’accés de la ciutadania en les sessions plenàries”.

Més mocions al ple de Parets
El plenari paretà també va aprovar per unanimitat la moció d’Ara
Parets ERC de suport a la iniciativa
del Banc d’ADN de la Universitat
de Barcelona per a la identificació
de les persones desaparegudes
durant la Guerra Civil, així com a
altres iniciatives que s’endeguin a
Catalunya amb aquest mateix objectiu. Durant la sessió també es
van aprovar per unanimitat dues
mocions del PSC; una que defensa
i reclama la igualtat al món local
amb les polítiques de proximitat
dels municipis com les més útils
per combatre les desigualtats, i
una altra per reduir les emissions
de gasos d’efecte hivernacle. n

MOLLET. Una moció d’Ara Mollet-

ERC-MES en el ple de dilluns va
servir per mostrar el rebuig del
plenari al nou pla hidrològic de
la conca de l’Ebre aprovat pel govern espanyol el passat 8 de gener.
Oriol López (Ara Mollet) va exposar que “el cabal que proposa el
govern és inferior al necessari
per al manteniment del delta,
que és un espai fràgil”, una idea
que va compartir Marina Escribano (Canviem), qui va afegir que “el
pla hidrològic és una agressió al
territori i a l’hàbitat de l’Ebre”.
Susana Calvo (PP) va defensar
“el principi de solidaritat” i que
“l’aigua és de tots”, mentre que
C’s va assenyalar que el pla s’havia
aprovat amb “consens” i que preveia “plans de sostenibilitat per
a l’Ebre”. Finalment, Mireia Dionisio, del PSC, va assegurar que el
nou pla “incompleix les normatives europees en medi ambient”.
La moció es va aprovar amb els
vots favorables de PSC, Canviem,
Ara Mollet-ERC-MES i CDC, l’abstenció de C’s i el rebuig del PP. n

Suport majoritari
al sector agrari
MOLLET. El ple va aprovar una mo-

ció de suport al Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya, un dels principals instruments
que té la Generalitat per promoure
polítiques agràries. Segons CDC,
que va presentar el text, l’Estat
ha reduït les seves aportacions a
aquest programa un 75%, i “això
fa que no quedin garantits els recursos per preservar espais com
l’entorn rural de Gallecs”. Davant
d’això, la moció reclamava a l’Estat

Mobilització

L’ASSEMBLEA
POPULAR ANIRÀ
A L’EBRE EL 7-F
L’Assemblea Popular de Mollet ha
organitzat un autocar per assistir
a la manifestació que la Plataforma
en Defensa de l’Ebre celebrarà a
Amposta el pròxim 7 de febrer en
rebuig al nou pla hidrològic. La
mobilització tindrà el lema L’Ebre
sense cabals és la mort del delta,
i començarà a les 12 del migdia a
la capital del Montsià. L’Assemblea
Popular de Mollet ha decidit donar
suport a la mobilització “com una
de les lluites més importants del
país i en defensa del territori”.
L’autocar sortirà a les 9 del matí,
es participarà en la manifestació,
es dinarà i a les 17 h s’iniciarà
el camí de tornada. El termini per
inscriure’s acaba el pròxim
31 de gener a l’adreça de correu
assembleamollet@gmail.com.

les aportacions compromeses. En
el torn de paraules, Marina Escribano (Canviem) va indicar que
“cal donar sortida al món rural,
perquè és el nostre rebost”, i
Josep Gordi (Ara Mollet) que “la
població activa del sector agrari ha disminuït els últims anys,
igual com ho ha fet la renda dels
pagesos, i per això cal donar-hi
suport”. El PP va votar-hi en contra assegurant que “el govern espanyol lluita pels interessos de
tot el camp espanyol i català”,
i C’s es va abstenir en considerar
que “aquests temes no s’han de
debatre al ple de Mollet”. n
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TRIBUNALS EL DENUNCIAT S’HAURIA PRESENTAT A LA SEU DEL PARTIT PER DEMANAR DISCULPES I EL JUTGE ARXIVA EL CAS

CONSULTORI

La CUP Mollet retira
una denúncia contra
un veí per amenaces

L’extinció de la
pensió d’aliments
dels fills majors
d’edat

El Jutjat d’Instrucció número 3 de
Mollet va decretar dilluns el sobreseïment de la causa contra un
veí de la ciutat acusat d’amenaces
els membres de la CUP durant
la passada campanya electoral
del 27-S. El veí és el mateix que
en algunes ocasions ha penjat
banderes espanyoles en diversos indrets de la ciutat, i que s’ha
personat als mítings de diverses
formacions polítiques exhibint
una gran bandera espanyola.
Segons els representants de
la CUP, durant la passada campanya de les eleccions al Parla-

ment aquest veí, F.P., va amenaçar
membres del seu partit, els quals
van decidir interposar una denúncia per la qual estava citat a declarar al jutjat aquest dimarts. F.P.,
per la seva banda, ha negat que
ell fes aquestes amenaces i afirma
que va ser ell qui va ser increpat.
Malgrat tot, segons sembla, el
denunciat es va presentar fa uns
dies al local de la formació per demanar disculpes, motiu pel qual
els membres de la CUP van decidir retirar la denúncia. “No tenim cap interès a judicialitzar
aquest tipus de casos; valorem

cup mollet

Homenatge
als morts pels
bombardejos
La CUP de Mollet i el Casal Popular
El Tabaran van organitzar dilluns
un acte en record de les víctimes
dels bombardejos feixistes a Mollet
coincidint amb el seu 77è
aniversari. L’homenatge es va fer
al peu del monument instal·lat a
la cruïlla dels Quatre Cantons,
a l’entrada del Parc de Can Mulà.
el seu gest i donem el cas per
tancat”, explica Txus Carrasco.
Amb aquesta actuació dels
membres de la CUP, el jutge dóna
per arxivat el cas.
D’altra banda, i en relació amb
les informacions aparegudes en
diversos mitjans sobre el cas que
apunten a un conflicte pel cas de

les banderes, Carrasco afirma que
alguns mitjans “fan manipulació
informativa per fer creure que
hi ha conflicte de convivència,
però aquest cas no té res a veure amb les banderes, sinó amb
un episodi d’amenaces que ja
queda enrere”, assegura el responsable de la CUP. n

El fiscal demana 4 anys de presó L’exgerent de la Mancomunitat de
per portar 28 grams de cocaïna la Vall del Tenes espera veredicte
LA LLAGOSTA. La Fiscalia demana
per a Juan Miguel R.M. fins a quatre anys de presó i una multa de
3.400 euros per portar 28 grams
de cocaïna al seu cotxe. Els fets
van passar el 13 de desembre de
2012, quan agents dels Mossos
d’Esquadra que feien tasques de
seguretat ciutadana a la Llagosta
van sorprendre l’acusat a l’interior del seu cotxe, un Honda Cívic,

NTENAS
del

ALLÈS

amb tres envoltoris que contenien 28 grams de cocaïna, a més
de 230 euros en efectiu. La substància hauria arribat a un preu al
mercat de 1.680 euros.
Els fets de tinença de cocaïna
són constitutius d’un delicte contra la salut pública. El judici està
previst que se celebri el proper
dilluns, 1 de febrer, a l’Audiència
de Barcelona. n

SERVICIO
TÉCNICO
ANTENAS TDT
SATÉLITE
PORTEROS
VIDEOPORTEROS

MOLLET. El judici per malversació

de fons públics contra el molletà
Francesc Delgado, exgerent de
l’ens supramunicipal de la Mancomunitat de la Vall del Tenes,
està pendent de la decisió del jurat popular després que aquesta
setmana la Fiscalia i l’acusació
particular demanessin un veredicte de culpabilitat. Delgado
hauria transferit entre 2007 i

2011 un total de 525.000 euros
dels comptes de la Mancomunitat de la Vall del Tenes a comptes
que estaven al seu nom, que eren
compartits amb familiars seus
o bé d’empreses de les quals ell
n’era l’admimistrador. La defensa
en demana l’absolució perquè assegura que aquests diners els va
cobrar per l’exercici de les seves
tasques professionals. n

El Codi Civil de Catalunya permet
la fixació d’una pensió d’aliments
a favor dels fills majors d’edat fins
que tinguin ingressos propis, o estiguin en disposició de tenir-los. No
obstant això, l’actual tendència que
suposa incorporar-se més tardanament al mercat laboral pels estudis
de master, pot provocar situacions
injustes per als progenitors que paguen aquests aliments.
Per això, trobem Sentències, com
la dictada per l’Audiència Provincial de Barcelona el 10 de juny de
2015, que entenen que si el fill major d’edat ha finalitzat els seus estudis, i està en disposició d’accedir a
un treball, l’obligació ha de cessar,
i això encara que el mateix vagi a
iniciar els estudis d’un master universitari.
En aquest supòsit, el Tribunal va
considerar finalitzada la seva formació, doncs ja havia accedit amb
anterioritat al mercat laboral amb
ingressos suficients durant un
temps més o menys perllongat.
Si ben el contracte laboral era de
pràctiques, el jutge considera que
sent un contracte a temps complet,
amb una remuneració superior a la
del salari mínim, etc., el fill es trobava integrat al mercat laboral, per la
qual cosa la pensió d’aliments devia
extingir-se.
Iker Cabezuelo Adame
Advocat
icabezuelo@cgcabogados.net

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

Venta de receptores y accesorios para instalación

c. Anselm Clavé, 2 · 4t 2a · Mollet
T. 935 703 991
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SANT VICENÇ L’ALCALDE VA RECONÈIXER LA FEINA DEL PRESIDENT DEL CEM EN “LA CONSTRUCCIÓ CULTURAL I DELS SÍMBOLS DE LA CIUTAT”

Oriol Fort deixa la
presidència del Centre
d’Estudis Molletans
MOLLET. Oriol Fort, president del
Centre d’Estudis Molletans, va
anunciar divendres, durant la
presentació de la revista Notes,
que cedia el testimoni com a responsable de l’entitat després de
quatre anys, tot i ser-ne un dels
artífexs de la seva creació fa més
de 30 anys. Fort, que també va ser
regidor a l’Ajuntament del 1991
al 2007, va acomiadar-se dels assistents a l’acte, unes 200 persones, assenyalant que durant el seu
pas per l’entitat ha pogut tractar
“els temes que sempre m’han
interessat més: història, cultura i identitat”, i fent un al·legat
a “la importància de de mirar
a l’origen, als fonaments, per
tal de no perdre la identitat”.
En aquest sentit, Fort va assenyalar que “no es pot perdre mai

el CEM, perquè és l’entitat que
manté vius els orígens, la identitat, el que ens fa ciutat i el que
ens projecta cap al futur”.
El president del CEM va rebre
l’agraïment de l’alcalde i una reproducció del Lector de Premsa,
una figura que va valorar com “la
representació de la voluntat de
coneixement”, i alhora va agrair
al mateix Monràs i a l’exalcaldessa
Tura que en el seu moment l’haguessin incorporat “a construir
ciutat”. “Tots aquests anys al
servei de la ciutat m’han convertit en molletà”, va assegurar.

Un ‘Notes’ dedicat a l’aigua

L’edició número 31 de la revista
inclou diversos apartats. Un és
una miscel·lània –diversos articles de diferents temes– que en

ajuntament

UN SARDANA
DEDICADA A L’AIGUA

ORIOL FORT El president del CEM va rebre el Lector de Premsa
aquesta ocasió se centra en l’origen del nom de Mollet, les restes
arqueològiques de la Sagrera de
Sant Vicenç, el passat agrari de la
ciutat i les gàrgoles del campanar
de Sant Vicenç, uns elements arquitectònics d’un gran valor que
l’encara president del CEM va demanar que, d’una manera o d’una
altra, “esdevinguin un símbol
més de la ciutat de Mollet”.
Un altre apartat del Notes és un
monogràfic que enguany analitza la vinculació de l’aigua amb la

ciutat de Mollet, tant des dels seus
orígens com els darrers 150 anys,
moment en què el desenvolupament demogràfic, agrícola i industrial de la ciutat és més evident.
El monogràfic recull articles
sobre l’aigua com a font de vida,
agricultura i industrialització; sobre mines i recs; la meteorologia;
l’antiga canalització des de Santa
Maria de Martorelles; els ponts
antics i moderns; l’aigua en l’imaginari col·lectiu i la seva presència
en la toponímia molletana, de la

Durant l’acte de presentació del
Notes també es va donar a conèixer
la sardana composada per Vicenç
Corominas i Jaume Boix, una peça
inèdita que es va estrenar divendres
davant l’auditori de la Sala Fiveller.
La peça du per títol La Mina de
Can Magre, i és la versió musical
que els autors han dedicat a la
vinculació històrica entre l’aigua
i la ciutat de Mollet.
qual en va fer un recull en un recital la responsable del Servei Local
de Català, Montserrat Pocurull,
amb l’acompanyament musical de
dos alumnes de violí de l’Escola
Municipal de Música i Dansa, Carla Garcia i Miquel Redón. Pocurull
va explicar que actualment hi ha
més de 400 noms d’espais molletans vinculats amb l’aigua, i que
abans de l’estiu es farà una presentació del recull i es publicaran
els elements estudiats. n

joanma gómez

Alèxia Putellas,
Micròfon de l’Any a
la Festa de la Ràdio
La molletana Alexia Putellas, nomenada
per la Federació Catalana de Futbol com la
millor jugadora catalana del 2015, va ser la
guanyadora del Micròfon de l’Any que Mollet Comunicació va lliurar divendres en el
marc de la Festa de la Ràdio. La Notícia de
l’Any va ser per a la ciutat de Mollet després de convertir-se en ambaixadora verda
europea en rebre l’European Green Leaf.
També van ser reconeguts els treballadors
de Valeo; la Biblioteca de Can Mulà pels
seus 25 anys; el Carmanyola Sound i l’Associació Adimo pel programa Barreres Fora. n

Música

El CEM programa
més actes durant
els pròxims mesos

GUARDONATS Els premiats a la Festa de la Ràdio celebrada per Sant Vicenç

MOLLET. Els pròxims mesos hi
haurà més actes relacionats amb
aquest tema a la ciutat. L’exposició
Memòria fotogràfica: l’aigua a Mollet s’instal·larà al Lledoner fins al
31 de gener; a Can Borrell del 8 al
26 de febrer; al CIRD Joana Barcala
de l’11 al 30 de març i a Can Mulà
de l’1 al 30 d’abril. També hi haurà
diverses xerrades a l’Ateneu Gran,
un cafè tertúlia sobre Dona i aigua
a Mollet el 15 de març al CIRD Joana Barcala, i dues sortides en dues
depuradores de la comarca. n
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programació

Dissabte, 30 de gener
A les 13.30 h. Resum informatiu de la
setmana
Diumenge, 31 de gener
A les 22 h La Jornada de diumenge
Dilluns, 1 de febrer
A les 20.30 h La Jornada

EDUCACIÓ LA FESTA DE L’AMPA VA RECAPTAR 1.000 EUROS

LLENGUA

L’Escola Sant Vicenç celebra
una nova bicicletada a Gallecs

Les inscripcions
per als cursos de
català, al febrer

ampa sant vicenç

MOLLET. El període d’inscripcions
per als cursos de català per a
adults, presencials o semipresencials, serà del 8 al 16 de febrer.
El Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL), a través
del Servei Local de Català de Can
Lledó, ha habilitat aquest període
d’inscripció de dilluns a dijous de
10 a 13 h i de 16 a 19.30 h i els
divendres de 10 a 13 h. n

Dimarts, 2 de febrer
A les 20.30 h Montmeló a debat amb
Alicia Navarro
Dijous, 28 de gener
A les 20.30 h Visions, amb Neus Parés
i Susanna Aguilera
I tota la informació al VV Notícies cada
dia a les 20, 22, 00, 02, 04, 06.30, 9,
13.30 i 15h

www.vallesvisio.cat

FARMÀCIES DE TORN
MOLLET
Farmàcies de guàrdia

29. rovirosa s. Berneguer III, 66
30. sánchez. Sant Ramon, 55
31. satores. Av. Llibertat, 36
01. tugas. Plaça Catalunya, 1
02. vilaseca. Jaume I, 87
03. amadó. Prat de la Riba, 17
04. barbero. Gaietà Vínzia, 66

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

MARTORELLES
07. g. llenas. Av. Piera, 41

SANTA MARIA
f. muñoz.

c. López de Castro, 9

DE FESTA Un grup d’alumnes de sisè amb els lots de la rifa
MOLLET. Dissabte passat va tenir
lloc la setena bicicletada a Gallecs
de l´Escola Sant Vicenç, organitzada per l’Ampa del centre. La bicicletada va aplegar unes 70 persones, que van anar fins a Santa
Maria de Gallecs, on van esmorzar.
Mentrestant, a l’escola se celebraven els jocs de pati organitzats pels
nens de 6è i un taller de castellers
a càrrec d’un grup de voluntaris
dels Castellers de Mollet, així com
una xocolatada elaborada per les

mares de l’escola, una ballada de
gegants i una rifa final per aconseguir diners per a la festa de final
de curs dels nens de 6è. Aquest
any la rifa va tenir una aportació
rècord dels petits comerços i algun supermercat de Mollet, sobre
uns 80, que voluntàriament van
donar productes per preparar la
trentena de lots que es van rifar. Al
final de la jornada es van recaptar
uns 1.000 euros per a la festa de
comiat dels alumnes de sisè. n

La biblioteca
revisarà els horaris
MOLLET. L’Ajuntament i la Biblio-

teca de Can Mulà estudiaran la revisió dels horaris d’aquest equipament perquè siguin més flexibles i
s’adaptin millor a les necessitats
dels col·lectius que en fan un ús
més intensiu. L’Ajuntament es
reunirà amb diferents col·lectius,
com els joves estudiants, per saber quines són les seves prioritats
i així mirar d’adaptar els horaris a
les seves demandes. n

NAIXEMENTS
Dissabte 16
Eros Navarrete Lerida (Parets)
Diumenge 17
Júlia Catalán Moreno (Mollet)
Aylén Vilar Herrera (Mollet)
Divendres 22
Manuel Casado Rodríguez (Mollet)
Enzo Andrés García (Mollet)

Dades facilitades per l’Hospital de Mollet

DEFUNCIONS
Dimarts 19
Juan Costa Milà (Sant Fost)
69 anys
Patrocinio Ballesteros Medina (Mollet) 83 anys
Dimecres 20
Maria Llamelis Martínez (Parets)
77 anys
Josefa Pardo Herraiz (Sta. Perpètua) 91 anys
Montserrat Rius Feliu (Sta. Perpètua) 84 anys
Dijous 21
Ivan Domenjo Tejero (Santa Perpètua) 36 anys
Divendres 22
Manuel Calvo Vidal (Mollet)
67 anys
Dolores Jiménez Sierra (Mollet)
79 anys
José Fernández Tena (Mollet)
85 anys
Catalina Cardona Riera (Mollet)
86 anys
Dissabte 23
Juan Coll Mir (Parets)
84 anys
Jesús Rodríguez Pascual (Mollet)
97 anys
A. Maria Aguilar Grifols (La Llagosta) 58 anys
Diumenge 24
Carmen Calaf Gràcia (Santa Perpètua) 87 anys

Dades facilitades per la Funerària Monserdà
i la Funerària Montserrat Truyols
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RACÓ DEL PROFESSIONAL

L’APARADOR

RESTAURANT LA MOLLETA, PER
GAUDIR DE LA MILLOR MARISCADA

Al restaurant La Molleta,
a la plaça Major de Mollet,
han ampliat notablement
la carta i la varietat de
productes de qualitat per
fer encara més plaent l’espectacle de menjar i beure. Peix, marisc, carn de la
millor qualitat i ben elaborada... Cada dia podreu
degustar un menú de migdia de cuina de mercat per
només 11 euros, i els petits de la casa podran fer
un menú per només 6 euros. A més, La Molleta ofereix una selecció de tapes
de la millor qualitat, amb
una gran varietat de productes frescos.
I aquest mes de febrer hi trobareu una
promoció especial. Per només 30 euros
–amb reserva prèvia– podreu degustar
una excel·lent mariscada acompanyada d’una ampolla de vi tèrbol, postres
i cafès, per a dues persones. I recordeu

que tot sovint, divendres i dissabtes, hi
ha programades actuacions en directe
per prendre una copa, i un cop al mes
música remember per amenitzar la vetllada. La Molleta està obert de dimarts
a dissabte de 12 a 16 h i de 20 a 24 h,
i diumenges al migdia de 12 a 16.30 h.

RESTAURANT LA MOLLETA Plaça Major, 6, local 5 I MOLLET DEL VALLÈS
Tel. 93 579 21 34

GUIA MÈDICA I ESTÈTICA

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

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

DE N TAL V ALLÈ S
Clínica dental

ALIMENTS BENEFICIOSOS
I PERJUDICIALS PER A LES DENTS

Mantenir una bona higiene dental i cuidar l’alimentació és essencial per a la salut de la boca.
Hi ha aliments que pel seu contingut poden
danyar l’esmalt dental, erosionar les peces o
produir càries, mentre que altres afavoreixen
el bon desenvolupament de la dentadura. Entre els que contribueixen a la bona salut bucal
hi ha els lactis i derivats. La llet és un aliment
amb alts continguts de calci, vitamines i fòsfor,
i per això és vital per enfortir les dents. També
el formatge i el iogurt són aliments beneficiosos
per remineralitzar les dents. El xiclet sense sucre afavoreix l’eliminació dels bacteris que es
poden acumular després d’un àpat i potencia la
generació de saliva que protegeix les peces. El
xilitol que conté restaura l’equilibri i elimina els
efectes de l’excés de sucre. Les fruites i verdures
també són molt beneficioses per a les dents. Les
pastanagues i l’api les netegen, i fruites com les
pomes i les maduixes ajuden a mantenir el color
blanc. També el magnesi de la fruita seca ajuda a
reforçar l’estructura dental. I beure molta aigua

també és clau per mantenir la boca en bon estat: elimina bacteris, sucre i altres elements més
agressius, i per això redueix la càries i afavoreix
l’equilibri ideal de saliva a la dentadura. D’altra
banda, entre els productes perjudicials, hi ha
aliments amb sucre. Els dolços i caramels són
els causants principals de càries. Es barregen
amb els bacteris i s’enganxen a la dentadura. El
sucre dels carbohidrats o les fruites deshidratades també afavoreixen l’aparició de bacteris,
de manera que cal una bona higiene dental després d’haver-les consumit. Els cítrics també poden provocar sensibilitat dental i càries. L’aranja, la llima o la llimona contenen àcids que poc a
poc erosionen l’esmalt dental. I el vi pot provocar taques a les dents i sequedat bucal. També
les begudes energètiques o els refrescos poden
ser perjudicials pel seu alt contingut en sucre.
Són molts els aliments que poden perjudicar o
beneficiar la salut dental, però la clau és consumir-los de manera adequada, en quantitat i freqüència, i mantenir una dieta equilibrada.

DENTAL VALLÈS Rambla Pompeu Fabra, 43 b I MOLLET DEL VALLÈS
Tel. 93 579 32 61 I www.dentalvalles.com
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MULTINACIONAL BUSCA
CUBRIR VACANTES

FEINA

Classificats

DEMANDA
PROYECTO

ÚNICO

EN SU SECTOR. Tra-

Incorporación inmediata y
formación a cargo de la empresa
según departamento.
Llamar al 630 593 341
Sra. Isabel

bajo para las próximas

04707. Por 700 euros/

facil maniobralidad para

mes. Tel. 93 579 33 33.

trailers, puente grua ex-

mes. Tel. 93 572 30 73.

alum., asc. Gastos co-

PANTIQUET.

mun. incl. Ref. 04476.

talmente

baños, cocina office,

de hacer dos viviendas

biar de oficio con traba-

balc. Asc. Ref. JV13011.

con

jo asegurado. Llamar al

Precio: 191.000 euros.

pendientes, excelente

902 090 578.

Tel. 93 579 33 33.

ubicación. Ref. 36307.

accesos

inde-

Precio: 267.890 euros.

IMMOBILIARIA

TORRE DE 223 M2
A 4 VIENTOS EN
SANT FOST.

Muy

COMPRA

amplia y con grandes

PISO EN PLANTA

espacios

exteriores,

BAJA DE 80 M2

CASA DE PUEBLO

práctica y cómoda. Ga-

CON PATIO DE 100

ADOSADA

EL

raje de 85 m2, primera

M2 EN MARTORE-

CENTRO DE SANT

planta de 86 m2: coci-

LLES. 3 hab., baño y

FOST. 172 m2 cons-

na, salón-comedor, 2

aseo, cocina, comedor,

truidos y muy céntrica.

hab. y aseo con ducha,

lavadero, suelo terrazo,

Parcela de 240 m2.

segunda planta: 3 hab.

ventanas de aluminio,

Planta baja con 3 hab. 1

dobles y baño completo

calefacción,

baño, comedor y cocina

con bañera, posibilidad

blado, parking. Ref.

EN

amue-

TRES CHICAS TE
ESPERAN EN CASA

PISO AMPLIO DE 90

Precio: 525 euros/mes.

3 hab., baño, cocina

DE

NAVE INDUSTRIAL

Muy bien comunicada.

M2 CON PARQUING

Tel. 93 579 33 33.

equipada con electro-

los servicios. Masaje

DE 1.058 M2 EN

Posibilidad de ampliar

EN MARTORELLES.

domésticos, suelo gres,

erótico, masaje anal,

SANT

FOST. Con

800 m2 de sótano con

Centro. 4 hab., 2 baños

PISO

IMPECABLE

ventanas de aluminio,

juguetitos.

estructura de hierro, 1

montacargas. Ref. NI-

cptos., coc. con lavad.,

DE 65 M2 EN MO-

ascensor. Sin muebles

en lenceria. Todo lo que

puerta TIR y 1 peatonal,

20351. Por 3.180 euros/

balc., calefac., vent.

LLET. ZONA CAN

(dispone de nevera y

pidas. Regalo por 1/2

lavadora). Gastos co-

hora copa de cava. Por

mun. incl. en el precio.

1 hora botella de cava.

Ref. 04637. Tel. 93 579

Dos chicas por una: 60

33 33.

euros. 93 570 36 64.

Por apertura de nueva oficina en Granollers,

seleccionamos 3

PROMOTORES/AS

para trabajo de información y captación

Tel. 93 572 30 73.

LLOGUER

To-

reformado.

terior, bies, detectores.

décadas. Se valorará
gente que quiera cam-
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• Contrato laboral indefinido con alta S.Social.
• Formación a cargo de la empresa y remunerada.
• Dietas y transporte.
• Importantes comisiones.
• Jornada completa.
• Ingresos mensuales 1200-1500.
Interesados presentarse en Av. Diagonal, 662-664 planta -1

MARTES día 2 de 10.30 a 18.30 h

o mandar CV a jsolana@circulo.es

CONTACTES

RELAX. Todos

Recibimos

DOS AMIGUITAS. Sí
a todo. Dos chicas: 60
euros masaje erótico

RELAX

con final feliz. Muy
viciosas y besuconas.

NUEVA EN MOLLET.

24 horas. Copa gratis.

Manos de diosa, mala-

Salidas. 688 400 248.

gueña, madurita bien
conservada. Todo tipo

RUBIA PARTICULAR

de masaje con final fe-

39 AÑOS. Apasiona-

liz. Llámame y te infor-

damente besucona con

mo (de lunes a viernes,

lengua. Mucho pecho.

de 9 a 20 h). Tel. 625

Sí a todo. Te recibo

08 37 83.

sola. 688 39 96 85.

Planta 1ª con 2 hab.
baño, comedor y cocina. Patio con trasteros.
Ref. JV12998. Precio:
150.000 euros. Tel. 93
579 33 33.
PISO

CON

PAR-

QUING Y TRASTERO
EN MOLLET. 3 hab., 2

Ens movem per tu

FUNDACIÓ BENÈFICA
EL ROURE DEL VALLÈS
La Fundació Sanitària Mollet ha impulsat la fundació
benèfica i social El Roure del Vallès, una entitat
sense ànim de lucre que neix amb la voluntat de
prestar serveis socials adreçats als col·lectius més
desafavorits per evitar-ne l’exclusió social i sensibilitzar la ciutadania en el compromís i la humanitat.
Coherent amb els valors que la inspiren, la fundació
treballa en tres grans àmbits: la integració social,
que es concreta actualment amb la col·laboració
amb els àpats diaris que la Fundació Sanitària
Mollet aporta al menjador social del municipi i que
gestiona Càritas; l’atenció a les persones amb discapacitats, amb la
col·laboració amb el CET Taller Alborada per a la integració sociolaboral de persones amb discapacitats amb la cessió de la botiga de
l’Hospital i la contractació d’una persona per a la seva gestió diària, i
un tercer gran àmbit com és la cooperació en salut en origen, a través
d’un conveni amb l’Ajuntament de Parets i l’associació Youbari per a
la cessió de material sanitari i assessorament professional. Al marge
d’aquestes tres actuacions i amb l’esperit de prestació de serveis

socials, de millora de qualitat de vida i de compromís amb l’entorn, la
Fundació també ha col·laborat amb altres entitats i iniciatives solidàries
del territori.
Us convidem a conèixer més d’a prop la Fundació i les opcions
per col·laborar-hi a través de la web: elrouredelvalles.fsm.cat

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

DOS ANYS DE CONFLICTE
“Mollet i el Baix Vallès és un territori més tranquil del que m’esperava”.
Aquesta és l’afirmació que ha fet l’inspector en cap de la comissaria dels
Mossos d’Esquadra, Roger Sales, després dels seus primers 16 mesos al
capdavant de la policia catalana a l’àrea del Baix Vallès, zona que durant
dècades ha patit l’estigmatizació per part de molts ciutadans d’altres indrets
que consideraven moltes de les poblacions de l’entorn metropolità insegures
i perilloses. Segons les dades, Mollet no és una ciutat conflictiva i el nivell
de delictes es troba per sota de la mitjana catalana i de la resta de la Regió
Policial Metropolitana Nord, que comprèn ciutats com Badalona, Mataró,
Cerdanyola i Granollers, entre d’altres. L’any passat a Mollet, els robatoris, un
dels delictes més comuns, van baixar notablement, un indicador positiu que
s’ha aconseguit en part, segons l’inspector, per la col·laboració ciutadana. La
comunicació constant entre veïns i policia és una eina important per millorar
la feina dels cossos de seguretat, que es troben que gran part de les queixes
veïnals responen a problemàtiques més relacionades amb la convivència
que no pas amb l’activitat delinqüencial. Sigui amb policia local o amb agents
dels mossos, l’administració pública ha d’actuar per evitar accions incíviques
al carrer, que poden enrarir la convivència, perquè tan important és la
reducció objectiva dels delictes com la sensació de seguretat del ciutadà. n

MOLLET NO TÉ PROBLEMES GREUS DE DELINQÜÈNCIA, PERÒ L’INCIVISME
POT INCREMENTAR LA SENSACIÓ D’INSEGURETAT DELS CIUTADANS

PER COMPARTIR

ORIOL

FORT

Graduat en Humanitats

GRATITUD

E

l passat dia de Sant Vicenç, tot
aprofitant l’acte de presentació
de la revista Notes i de clausura del curs del Centre d’Estudis
Molletans, vaig acomiadar-me com a director del CEM.
He estat vint anys en càrrecs de responsabilitat pública a Mollet: setze com a regidor, especialment en àmbits culturals i
institucionals, i quatre com a director del
CEM. Una bona part de la meva vida que
m’ha permès, més enllà de dificultats i de
dolors, aprendre, conèixer, gaudir i fer
servei. No tothom té l’oportunitat de ferho; és un privilegi.
Emocionat de rebre de mans de l’amic
i alcalde Monràs la reproducció d’una de
les escultures més estimades i amb més
simbolisme de la ciutat, El lector de premsa, vaig voler remarcar tres idees. Primera: no sóc de Mollet, però tot el que he
viscut a Mollet m‘ha fet molletà.
Segona: sense la feina del CEM, Mollet

tornaria a estar en un risc enorme de perdre la seva identitat, filla de la història, de
perdre el seu ser, fill de la vida viscuda de
molletanes i molletans.
Tercera: un immens agraïment
als col·laboradors, socis i amics del
CEM; als tècnics, administratius i
càrrecs electes de l’Ajuntament; als
gestors de la Sala Fiveller de la Parròquia de Sant Vicenç; i als mitjans de co-

Bàndols
MIREIA DIONISIO

Portaveu del grup municipal
socialista a Mollet

Q

ue Canviem Mollet felicités la
Festa Major d’Hivern parlant
de bàndols és ben bé la clara
mostra de quin tipus de política estem tenint últimament al nostre
Ajuntament.
Des del mes de juliol passat, els socialistes vàrem entomar, de nou, el govern
de la ciutat, però aquest cop els resultats
electorals van demanar que s’obrís un
nou moment de diàleg i de consensos.
Han passat 7 mesos des de llavors, i en
nom del govern socialista, m’agradaria fer
un balanç de com ho veiem i què opinem.
Diferenciem claríssimament tres oposicions amb tarannàs completament diferents: uns que proposen, que truquen,
que no esperen al ple de cada mes per
fer preguntes a l’equip de govern; uns
que encara no han acceptat els resultats
electorals i que legítimament tenen com
a principal i quasi únic objectiu preparar
una moció de censura per aconseguir amb
la llei el que les urnes no els han donat; i
uns que viuen immersos en una contínua
campanya electoral, i que viuen exclusivament pensant en com desgastar el govern,
com comunicar titulars buits i quins tuits
escriure.
Avui vull aprofitar aquest article per

Sense la feina del Centre d’Estudis
Molletans, Mollet tornaria a estar
en un risc enorme de perdre
la seva identitat, el seu ser

municació. Totes i tots han fet possible
emotius i inoblidables actes i publicacions
que formaran part, tostemps, del nostre
patrimoni col·lectiu.
I un agraïment assenyalat –mínima part
del reconeixement molletà que en veritat
es mereix– a l’alcaldessa Montserrat Tura,
per donar-me l’oportunitat de participar
en unes vivències que sense ella no haurien estat possibles.
Coda: benaurats els que podem agrair,
perquè allò que hem rebut ens farà més
despresos. n

Premi a la millor iniciativa empresarial de l’Ajuntament de Mollet del Vallès (2001) / Premi Tasis-Torrent de
la Diputació de Barcelona a la millor publicació de premsa local i comarcal de Catalunya (2006) / Premi de
periodisme Eugeni Xammar d’Òmnium Cultural (2013)
Edita CONTRAPUNT SCCL Capçalera fundada l’any 2001. Rambla Pompeu Fabra, 32 · 08100 Mollet del Vallès
T- 93 570 52 59 · F- 93 579 33 88 · www.contrapunt.cat
STAFF: Gerència Sílvia Vinyeta svinyeta@contrapunt.cat Conseller Delegat Ramon Torrents rtorrents@contrapunt.cat
Departament Comercial publicitat@contrapunt.cat Redacció redaccio@contrapunt.cat
Disseny Gràfic contrapunt@contrapunt.cat Administració administracio@contrapunt.cat Distribució Contrapunt SCCL
Dipòsit legal B-22583-2001 ISSN: 1579-4148 Tancament de l’edició 21.34 h del 28 de gener

donar les gràcies als grups municipals
de Ciutadans, CiU i Partit Popular pel seu
tarannà dialogant. Per posar la nostra
ciutat per damunt de les sigles dels seus
partits i dels seus interessos electorals.
Som partits diferents, tenim en moltes
ocasions plantejaments diferents, però
fins ara hem estat capaços de trobar punts
d’acord, i espero que així continuï sent.
D’altra banda, també m’agradaria demanar al grup municipal d’ARA MolletERC-MES que facin, en la mesura del possible, un punt i seguit. Que mentre que
treballen per canviar els resultats electorals siguin capaços d’obrir la ment. Votar
un no per concepte simplement perquè la
proposta vingui de l’equip de govern, com
va passar en els pressupostos municipals,
és una frase que Mollet no es mereix.
Respecte a Canviem Mollet, o com es
defineixen ells, respecte a “l’altre bàndol”,
m’agradaria que deixessin de pensar que
estem en guerra. Que la campanya electoral
ha acabat, i que tot i que segurament ells es
trobin molt còmodes en la confrontació política, també és hora de treballar, de sumar,
de proposar i de trobar punts en comú.
Tenim tot el mandat per davant. Des
del govern continuarem treballant, segur
que amb encerts i errors pensant exclusivament amb el benefici de Mollet. Tenim
tots plegats l’oportunitat de començar
una nova etapa en què la discrepància política i els posicionaments polítics vagin
de costat, però mai per sobre, del diàleg i
dels acords, que potser per naturalesa optimista socialista, estic segura que sabrem
trobar. n

A la xarxa

Fixeu-vos com està el talús de la via ferroviària de Puigcerdà al seu pas per Mollet.

ArbresJosepGordi. @ArbresJGordi

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

CONTRAPUNT SCCL forma part
del grup empresarial cooperatiu

Control de difusió PGD

Amb la col·laboració de

Patrocinadors d’honor Joan Abelló · Col·lecció Privada Garreta-Rovira
· Kao SA Industrias Químicas del Vallés

L’Editorial, als efectes previstos a l’article 32.1 paràgraf segon del vigent TRLPI, s’oposa expressament a que qualsevol de les pàgines d’aquesta obra o parts d’ella siguin utilitzades per a la realització de resums de premsa. Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només pot realitzar-se amb l’autorització dels seus titulars, llevat d’excepció prevista per la llei. Dirigeixi’s a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necessita fotocopiar o escanejar fragments
d’aquesta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)
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CIBERACTIVITAT
Comentari a www.contrapunt.cat

Segueix-nos a www.facebook.com/DiariContrapunt

Opina a contrapunt.cat/enquestes

Després d’una campanya a Twitter i instàncies a
l’Ajuntament per part de Mollet Opina, finalment
l’Ajuntament ha pres “cartes” en l’assumpte i
contemplarà la “llei” que ells van posar en marxa

S’ha de fer una campanya per
informar i formar la gent que té un
gos perquè no el deixin pixar a les
portes dels veïns

Creus que el Baix Vallès s’ha
de convertir en comarca?

Jordi. A la notícia ‘Mollet farà una campanya per evitar
l’abocament de sofre a les façanes’

Ahmed El Jerrari

SÍ
NO
NO HO SÉ

Bústia

50%
48%
2%

Resultat provisional

redaccio@contrapunt.cat

Resposta al sr. Emiliano
Vull començar agraint al senyor
Isidre la deferència de respondre
les meves paraules. Vull aclarir
que sóc professional, però no de
la política, sinó de la meva professió, i que ocasionalment estic
en política per servir el ciutadà
de Mollet que vulgui compartir
el nostre projecte polític i ideari.
Em sobta com pot ser d’agosarat
per dir el temps que hi dedico. No
sé com medeix vostè la meva feina i l’esforç que li dedico cada dia,
i li puc dir que és molt de temps
el que inverteixo en el que crec,
encara que a vostè no li agradi,
represento i lluito per un ideari
que comparteix una part del poble català.
Encara que el general Franco
va morir fa més de 40 anys vostè el té molt fresc, i potser si no
hagués existit el trobaria a faltar
per fer aquest discurs tan sectari, i així fer-lo servir per insultar
una part del poble català que se
sent representat pel centredreta
democràtic de tall europeu que
és el PP.
No en té prou amb el viatge
al franquisme que també va a la
guerra de Successió. Faci una revisió del període, i així igual surt
del discurs de la història-ficció de
l’independentisme. L’únic que fa
servir els insults és vostè, jo em
limito a donar la meva opinió
com a catalana i espanyola.
susana calvo

regidora del pp de mollet

L’escola pública a Mollet, en perill?
Aquesta és la pregunta que es fa la Coordinadora d’Ampas de Mollet
del Vallès després de l’ensurt del curs passat on un gir d’última hora
va mantenir la línia de P3 que perillava a l’escola Montseny. Un
any més tard ens trobem en una situació d’indefinició per part del
Departament d’Ensenyament que encara no ha tret l’oferta pel curs
2016-2017 i del silenci de l’Ajuntament que no hi te competències,
però sí molt a dir.
Des de la coordinadora es faran els passos necessaris per saber
cap a on van les intencions del Departament d’Ensenyament. Hem
sol·licitat una reunió amb els Serveis Territorials i amb el regidor
d’Educació de l’Ajuntament per conèixer quina és la implicació del
nostre consistori.
Estem preocupats per la continuïtat de les línies de P3, tot i que la
solució és molt senzilla reduint les ràtios. Però també per la falta
d’infraestructures per a la nova promoció de 1r d’ESO i els nous
batxillerats.
Coneixem la situació de saturació dels quatre centres públics de
secundària de la nostra ciutat i de l’estat d’algunes de les seves
instal·lacions. Per aquest motiu és urgent saber quines solucions han
pensat les administracions competents per afrontar un curs que es
presenta complicat.
Comptant sempre amb la col·laboració de les famílies per a
l’educació dels nostres fills i filles, les famílies no es quedaran de
braços plegats si les respostes que ens donen són més retallades i
cap inversió. Aquí no ens hi trobaran.
coordinadora d’ampas de mollet
mollet del vallès

Va per Parets
Un cop finalitzada una nova Festa
Major d’Hivern no puc més que
felicitar la nostra Taula d’Entitats
per superar les expectatives, com
ja és habitual. Però també vull
donar-vos les gràcies a tots vosaltres, pel vostre entusiasme i per la

vostra participació massiva.
L’èxit és cosa de tots i per això
vull que, des d’avui mateix, ens
feu arribar les vostres idees i propostes per a futures edicions i festes majors. Ho podeu fer a través
de l’e-mail govern@parets.cat.
Allà, amb els meus companys i

companyes, analitzarem i canalitzarem les vostres propostes per
estudiar entre tots i totes, amb
deteniment, aquelles que puguin
formar part de futures programacions i ens ajudin a continuar millorant les nostres festes.
Parets és un poble referent en
moltes coses però, sobretot, és un
poble model pel que fa a les seves
entitats i la seva gent.
Gràcies per la vostra participació, felicitem-nos tots plegats i
feu-nos arribar les vostres idees
per fer unes programacions encara millor.
#Parets #Transparència #Participació.
sergi mingote

alcalde de parets del vallès

Gossos perillosos i amos
irresponsables
El passat dissabte 23 de gener, a
les 14.30 h aproximadament, al
pipican de Can Estrada estava fent
córrer el meu gos de raça Carlino
(mitjà/petit 10 kg), un gos jove i
juganer. Va arribar una senyora
amb un American Stanford al recinte. Jo seguia tranquil ja que mai
he tingut problemes amb cap gos
perquè el meu és molt sociable.
El de la senyora es va llençar
obre el meu. El va agafar pel coll
i no el deixava anar. Tant la mestressa del gos com jo, a cops i estirades, volíem reduir l’American
Stanford, però era impossible, el
sacsejava com un drap. L’animal

estava tan encegat que fins i tot
va mossegar la seva mestressa a
la mà, ferida suposo important ja
que sagnava bastant.
Quan al final el va deixar anar,
el meu gos va quedar estès a terra,
sagnant pel coll, una pota, l’orella
i fins i tot el cap. Em vaig ajupir
per recollir-lo, el vaig agafar i, en
aixecar-me, la senyora i el seu gos
havien desaparegut. Em semblava
mentida que marxés sense interessar-se pel gos veient l’estat en
què estava. Quina irresponsabilitat més gran...
Vaig córrer cap al veterinari. Li
va curar les ferides, li va embolicar la pota i el van haver de deixar
20 hores en observació. Ha de
medicar-se amb antiinflamatoris
i antibiòtics i ha de tenir controls
periòdics, ja que no sabem si el
gos que el va atacar està sa i al
corrent de les vacunes.
Si aquest escrit arriba a mans
de la senyora en qüestió, sens
dubte amb una mà malmesa, li
agrairia es posés en contacte amb
la redacció de CONTRAPUNT per
contactar amb mi i així ensenyar-me la cartilla de vacunació del
gos per saber que tot està en regla
i que es faci càrrec de les despeses
del veterinari.
I per tothom, si us plau, amos
de gossos grans, porteu-los lligats
i amb morrió. Encara que no hagin mossegat mai, sempre hi ha
un primer cop.
j.r.l.

mollet del vallès
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LA CAMBRA DE COMERÇ OFEREIX A MOLLET UN
CURS SOBRE COM NEGOCIAR CRÈDITS DOCUMENTARIS
L’Antena Local de la Cambra de Comerç a Mollet ofereix el proper dijous 4 de febrer
un curs de formació amb el títol Com negociar crèdits documentaris, que té com a objectiu
donar a conèixer la millor opció per eliminar riscos financers d’una operació
de compravenda internacional. El curs té una durada de 6 hores i un preu de170 euros.

RECURSOS CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA PATRONAL DE LA PETITA I MITJANA EMPRESA I L’AJUNTAMENT

RECERCA

Pimec ajudarà a fer el relleu generacional
a les empreses familiars de Parets

Grifols inverteix
en la investigació
contra el VIH

h.gallardo

/ ajuntament

PARETS. El relleu al capdavant de

les petites i mitjanes empreses
familiars és un procés que pot
ser traumàtic i que, en ocasions,
pot suposar la desaparició d’una
firma amb anys d’activitat. Per
evitar aquestes situacions, l’Ajuntament de Parets i la patronal
Pimec Vallès Oriental han signat
un conveni per posar en marxa
l’anomenat Projecte de relleu generacional, adreçat a assegurar la
continuïtat de l’empresa familiar.
De fet, segons dades de Pimec,
un 65% de les petites i mitjanes
empreses catalanes es troben a
mans de propietaris amb una llarga trajectòria però que a l’hora de
de jubilar-se i delegar la gerència
tenen un problema de relleu. “Hi
ha casos en què la família no
tira endavant el projecte i s’ha
de buscar gent de fora o promocionar algú de la mateixa
organització”, explicava el president de Pimec Vallès Oriental, Vicenç Paituví, dimarts en l’acte de
signatura del conveni. En aquest
sentit, amb el nou servei les empreses paretanes que es trobin en
aquesta situació podran disposar
de l’assessorament de tècnics de
Pimec que visitaran l’empresa
per orientar en aquest procés de
traspàs. Segons Pimec, es poden
trobar solucions diverses, dins i

SIGNATURA D’esquerra a dreta, Paituví, de Pimec, l’alcalde Mingote i el regidor Toni Fernández
fora de la família, que, fins i tot,
poden quedar recollides en un
document notarial “per evitar
conflictes”, apunten. El servei
també preveu un temps de seguiment posterior al relleu, ja que el
traspàs, depenent de la complexitat de l’empresa, pot allargar-se
fins a un any, segons Pimec.
Paituví destacava que el servei
suposa “un pas important per
afavorir el món empresarial i
garantir la continuïtat de les

pimes que depenen del relleu
generacional”.
Per la seva banda, l’alcalde,
Sergi Mingote, apuntava que “cal
donar suport a les empreses
familiars perquè són una part
molt important de l’economia
d’un territori com a generadores d’ocupació”.
D’altra banda, dijous es presentava al Mercat Central de l’Eixample el programa Reinventa’t, un
projecte d’assessorament adreçat

a copsar els punts forts dels diferents negocis i promoure els
canvis necessaris per a la seva
millora.
El programa, impulsat per
l’Ajuntament per mitjà del servei
Parets Empresa, està adreçat inicialment als comerciants del Mercat Central de l’Eixample, com
una experiència pilot, amb la voluntat d’implantar-lo més endavant a la resta del teixit comercial
del municipi. n l.ortiz

PARETS. La companyia Grifols invertirà 3,75 milions d’euros en AlbaJuna Therapeutics per finançar
el desenvolupament i la producció d’anticossos terapèutics contra el VIH. AlbaJuna Therapeutics és una empresa derivada de
l’Institut de Recerca de la Sida
IrsiCaixa, impulsat conjuntament
per l’Obra Social La Caixa i el Departament de Salut de la Generalitat, constituïda per promoure el
desenvolupament preclínic i clínic d’anticossos monoclonals que
neutralitzen l’acció del VIH al cos,
alhora que augmenten l’activitat
de les cèl·lules natural killer, encarregades de la destrucció de les
cèl·lules ja infectades. n

Telefonica acaba
el desplegament de
fibra al polígon Roca
MARTORELLES. Telefonica ha con-

firmat a l’Ajuntament la finalització del desplegament de fibra òptica al polígon industrial. Segons
el consistori, aquest desplegament
fa que el polígon de Martorelles
“estigui a l’avantguarda pel que
fa a les telecomunicacions i, per
tant, ajuda les empreses existents a ser més competitives i
fomenta l’arribada de noves”.
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INDÚSTRIA L’INCREMENT DE COMANDES PER AQUEST 2016 FARÀ AUGMENTAR EL NOMBRE DE TREBALLADORS A FINAL D’ANY
arxiu

Alstom suspèn l’ERO
temporal i preveu
contractar 100 persones
BAIX VALLÈS. La direcció de la
planta d’Alstom a Santa Perpètua de Mogoda, dedicada a la
fabricació de trens, tramvies i
metros, ha anunciat la suspensió
de l’expedient de regulació temporal d’ocupació que va iniciar el
setembre del 2014 i que s’havia
d’allargar durant dos anys.
Alstom també ha anunciat la
contractació de 100 nous treballadors a finals d’aquest any, que
s’afegiran als prop de 300 que
la planta té actualment. El canvi
de rumb de l’empresa es deu a

l’elevat nombre de comandes que
s’han adjudicat aquest 2016 a la
planta de Santa Perpètua, entre
les quals hi ha diversos projectes d’abast internacional, com
els tramvies d’Ouargla (Algèria),
Lusail (Qatar) i Sidney (Austràlia) i els metros de Guadalajara
(Mèxic) i Santo Domingo (República Dominicana). Igualment, un
altre d’aquests projectes destacats serà la renovació de fins a 90
combois del metro de Panamà.
De fet, durant els últims mesos
ja s’han incorporat 60 persones

ALSTOM La planta de Santa Perpètua té uns 300 treballadors
noves a les àrees d’enginyeria i
als tallers de caldereria i pintura,
i a mesura que avanci el procés
de fabricació dels projectes en
curs també es preveu que hi hagi
noves incorporacions als tallers

d’acabats i electricitat.
Els darrers mesos ja s’ha incrementat la càrrega de treball de la
planta, que treballarà al 100% de
la seva capacitat durant aquest
trimestre. n

Avalot ajudarà 20
joves a inserir-se
laboralment
BAIX VALLÈS. Avalot- Joves de la

UGT de Catalunya oferirà assessorament integral a 20 joves del
Vallès Oriental que ni estudien ni
treballen a través del programa
Construeix el teu futur, un projecte que forma part de la Garantia
Juvenil de la Unió Europea.
Segons Òscar Riu, secretari general de la UGT del Vallès Oriental, i Afra Blanco, portaveu nacional d’Avalot-Joves de la UGT de
Catalunya, el programa oferirà
assessorament integral (competencial, recerca de feina, etc. ) a
un total de 20 joves per tal d’ajudar-los a construir el seu projecte
professional. La sortida final pot
ser a través de la inserció laboral
o de retorn al sistema educatiu. n

Programes del
Consell Comarcal
per ocupar 60
joves a l’atur
BAIX VALLÈS. El Consell Comarcal
del Vallès Oriental ha posat en
marxa dos programes subvencionats pel Servei d’Ocupació de
Catalunya, el Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social i el Fons
Social Europeu, en el marc de la
Iniciativa d’Ocupació Juvenil, per
orientar, formar i inserir 60 joves
en situació d’atur. D’una banda,
el programa Fem Ocupació per a
Joves, que compta amb la col·laboració de Pimec, se centra en
joves d’entre 18 i 29 anys amb un
nivell d’estudis mínim de graduat
en educació secundària i màxim
de cicle formatiu de grau mitjà. La
idea és servir d’intermediaris entre les empreses del territori que
cerquen un treballador i els joves
interessats en el programa, per
formalitzar un contracte laboral
subvencionat. El jove rep per part
del Consell una formació que millora la seva capacitació per dur a
terme les tasques a l’empresa.
D’altra banda, el programa Joves
per l’Ocupació se centra en joves
d’entre 16 i 25 anys que, o bé no
tenen el graduat en Educació Secundària o bé, tot i tenir-lo, no han
continuat els estudis. Els joves reben formació professionalitzadora
en un ofici demandat pel mercat
laboral, concretament en Activitats auxiliars de magatzem i Activitats administratives a l’empresa.
En l’experiència anterior, Fem
Ocupació per a Joves va obtenir
un 97% d’inserció en oficis com
soldador, administratiu, peó agrícola o instal·lador electricista. El
Joves per l’Ocupació, que tot just
ha finalitzat, ha aconseguit la contractació de 19 joves provinents
de tota la comarca. n
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comerç i serveis de martorelles
sense anar més lluny

SALA QU4TRE, LA TEVA HAMBURGUESERIA
I BAR MUSICAL A MARTORELLES
La Sala Qu4tre és una hamburgueseria, cerveseria i bar musical on trobareu els millors entrepans, torrades, amanides
tapes i una gran terrassa exterior on gaudir dels millors moments a Martorelles. Hi trobareu una àmplia selecció d’entrepans freds i calents, plats combinats, tapes casolanes i un
menú especial per als dissabtes, dies de celebracions i comiats. Els dies laborables el menú el trobareu a 8,90 euros.
La sala està oberta 365 dies a l’any, de 5 a 24 h, i les nits del
cap de setmana són festives i temàtiques, i estan especialment ambientades. Si hi passeu un dia segur que repetiu!

SALA QU4TRE

Carrer Barcelona, 5 - MARTORELLES
Tel. 692 92 98 72 - Facebook: qu4tre - qu4tre@live.com

rambla pompeu fabra
de mollet descobreix-la
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DESTACATS

EL JURAT DÓNA CINC MENCIONS ESPECIALS I DÓNA UN PREMI
ESPECIAL A ALEXIA PUTELLAS, JUGADORA DEL FC BARCELONA

ESPORTS

El jurat reconeixerà fins a sis persones vinculades amb l’esport local amb cinc mencions per a
Joan Sabaté Gallart, vinculat al Mollet Hoquei Club; el Club Ciclista Mollet; Joan Mayolas, soci del
CC Plana Lladó; Joaquín Villanueva, vinculat a l’esport escolar i Ruben Viciana i Eva Moya
Campions del Món de balls llatins. Alexia Putellas, jugadora del Barça, rebrà el Premi Especial.

contrapunt.cat/actualitat/esports

fegr

NIT ESPORT I UNA TRENTENA D’ESPORTISTES NOMINATS

La 23a edició de la Nit de l’Esport de Mollet se
celebra aquest divendres (20 h) a Can Gomà
i servirà per cloure la
Festa Major d’Hivern
de Sant Vicenç
d’enguany

’

La selecció de rítmica, protagonista
La selecció espanyola de gimnàstica rítmica rebrà el Premi Internacional
pel bronze obtingut el setembre de 2015 al Campionat del Món. Amb el
tercer lloc mundial, el combinat espanyol va aconseguir un bitllet directe
per disputar els Jocs Olímpics de Rio de Janeiro d’aquest 2016.

Set guardons amb
els millors finalistes
La Nit de l’Esport tindrà set categories destacades per decidir:
Millor masculí, amb Joan Comadran, Antonio López i Pere
Garriga; en femení, Júlia Marco,
Ona Fuentes i Sonia Bocanegra;
Promesa masculí, Isaac Parada
(CA Mollet), Jordi Garcia (CT Mollet) i Jon Pilar (CF Mollet UE); femení, Laura Vallet (Club Shorinryu Karate Goshindo i Hip Hop)
Marta Sallent Vilar (Club Patinatge Artístic) Ariadna Gemas i Judit
Villalba (Club Esportiu Pantiquet
Jiu Jitsu); Millor equip masculí, CB
Mollet, juvenil C CF Mollet UE i CC
Mollet; Millor base, infantil UFS
Mollet, pre-infantil femení Sant
Gervasi, benjamí A CF Mollet UE;
i Millor entrenador, Alicia Romero (CP Artístic Mollet), Raúl Gracia (Club Atlètic Mollet) i Óscar
Recio (CB Mollet). n

Reconeixements i
guardons a escoles
Fins a tres reconeixemets encara
s’han de decidir en les categories
de Club (Sant Gervasi, CPAMollet
i CF Mollet UE); Escola (Institut
Mollet, EEE Can Vila i Centre d’Estudis Mollet); i Empresa (Recanvis Gaudí, Serme fustes i taulers i
Fecosauto).
Pel que fa a les escoles tenen
una participació destacada amb
el Premi Valors que enguany és
per a l’Institut Gallecs per prioritzar els valors en les classes
d’Educació Física; mentre que
el Premi a l’Esportivitat dels
Jocs Esportius Escolars és per a
l’AMPA Princesa Sofia. n

FINALISTES MASCULINS I FEMENINS DE LA NIT DE L’ESPORT 2016

Joan Miquel
Comadran

Antonio
López

Pere
Garriga

Julia
Marco

Ona
Fuentes

Sonia
Bocanegra

BMX VALLÈS

CLUB ATLÈTIC
MOLLET

CLUB ESCACS
MOLLET

PATINATGE
ARTÍSTIC MOLLET

ESCOLA
SANT GERVASI

CLUB ATLÈTIC
MOLLET

Pilot destacat a nivell
estatal de bmx. Primer
classificat en la Copa
d’Espanya màster amb
Catalunya.

Campió d’Espanya
cadet de 3.000 m.ll.
en pista coberta, i amb
la catalana als 1.000
m.ll. a l’aire lliure.
També, campió català
als 1.000 m.ll.

Campió de Catalunya,
subcampió d’Espanya i
va participar al
Mundial.

Tercera classificada
a l’estatal sènior de
figures obligatòries i
quarta en combinada
a la Copa
d’Alemanya.

Primera classificada
amb la selecció
catalana infantil al
Campionat
d’Espanya.

Campiona d’Europa
màster amb Espanya
als 4x200 m.ll. en
pista coberta.
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FUTBOL I Primera Catalana CF MOLLET UE I UD MOLLETENSE EMPATEN SENSE GOLS AL DUEL DEL CAMP GERMANS GONZALVO

Tercera i Quarta Catalana

Empat insuficient al derbi molletà

El CF Parets es
manté a 6 punts
de la promoció

sheila spreu

CF MOLLET UE - UD MOLLETENSE

0-0

El derbi entre el CF Mollet UE i
l’UD Molletense va ser del tot insuficient per als dos conjunts. El
Mollet necessitava guanyar per
tornar al colideratge i es va quedar
al tercer lloc a dos punts del líder;
mentre que a la Molletense només
li val sumar de 3 en 3 per sortir de
l’últim lloc i intentar salvar-se.
El duel del Germans Gonzalvo va
ser intens i amb poques ocasions. El
favorit, el CF Mollet UE, no va exercir com a tal i la Molletense, el més
feble, va mostrar una de les seves
millors versions amb José Linares a
la banqueta. El domini dels del Germans Gonzalvo va ser estèril, tot i
gaudir de més ocasions que el seu
rival: els xuts de Jandro, el remat
de Flores i Jordi, molt clars, i un xut
llunyà de Parra. La Molletense, que
estrenava davanter amb Evans en
punta, va tenir en les botes de Ma-

SENSE GOLS Gurrea intenta marxar de Yustos
tito el màxim perill amb dos xuts,
mentre que Padilla va ser una assegurança al migcamp fins que es va
lesionar a la represa. En totes dues
àrees van brillar els porters, Pol
Flores al Mollet i Vincenzo Napuri a
la molletense.

El partit es va trencar del tot amb
l’expulsió injustificada de Sergio
Navarro, que va ser el millor jugador local, per doble targeta groga al
minut 76. Un minut després l’àrbitre va equilibrar la balança, també
injustificada, per l’expulsió de Jai-

PORTES OBERTES
AL MUSEU ISERN

ro. A partir d’aquí, partit de bojos i
amb una última ocasió de Quijada
que va desaprofitar físicament.
En acabar el partit, el tècnic del
Mollet, David Ortiz, va considerar que “amb una mica de sort
el més normal hauria d’haver
estat guanyar el partit” i va criticar l’actuació de l’àrbitre per
l’expulsió de Navarro: “li ha dit
que s’havia equivocat quan l’ha
expulsat i es carrega el partit i,
clar, després ha compensat amb
Jairo”. Pel que fa José Linares va
advertir que “a la segona part
havien estat millor, tot i no finalitzar les ocasions”.
El proper partit del Mollet serà
al camp del colíder, el Vilassar,
que té dos punts més que els molletans; mentre que la Molletense
rep l’Escala, que és 13è. n
UD MOLLETENSE - L’ESCALA
Dissabte, 18 h Zona Sud

VILASSAR MAR - CF MOLLET UE
Diumenge, 12 h

BÀSQUET I Lliga EBA DUES DERROTES EN ELS TRES DARRERS PARTITS

El Recanvis Gaudí Mollet rep
l’Arenys amb el lideratge en joc
CB MOLLET - ARENYS
Dissabte, 19.45 h Plana Lledó

Moto Ducson

El CF Parets va empatar al seu
camp contra el Canovelles (3-3)
però es manté a sis punts del segon lloc del grup 9 de la Tercera
Catalana, que ocupa ara la torreta i que dóna lloc a la promoció
d’ascens. Els paretans baixen
al 8è lloc amb 31 punts, però es
troba dins el grup de set equips
que lluiten pel segon lloc en una
diferència de tan sols 6 punts. El
proper partit dels paretans tindrà
lloc el diumenge contra la PB Sant
celoni, que ocupa l’11è lloc. Per
banda del Martorelles, va perdre
contra el Vilamajor i es manté
quart per la cua amb 16 punts.
Dissabte visitarà el Santa Eulàlia
de Ronçana, que és 9è.
Pel que fa a la Quarta Catalana, la Lourdes segueix líder amb
un coixí de punts, tot i empatar
contra el Santa Maria. La Lourdes
ocupa el 1r lloc amb 40 punts i
visita l’Atlètic Polinyà; la Llagosta
és 3a amb 30 punts i va a Sabadellenca B i el Sant Fost és 7è amb
26 punts i va a Sentmeneat. n

Quan falten tres partits per acabar la fase
regular de la Lliga EBA, el Recanvis Gaudí
Mollet ha vist minvat el marge de victòries
de què disposava respecte al seu perseguidor, el Quart, i tots dos són colíders. Als
molletans, que ocupen el primer lloc, els ha
penalitzat perdre en dos dels darrers tres
partits i totes dues derrotes van ser lluny del

Plana Lledó: el cap de setmana passat contra
el JAC Sants i fa tres setmanes a Barberà. Dissabte rep l’Arenys amb la doble intenció de
guanyar per seguir com a mínim colíder una
setmana més i arrossegar en la fase d’ascens
la victòria, si finalment l’equip maresmenc
també es classifica. A la primera volta els
d’Àlex Coma van perdre el seu primer partit
de la temporada en la pista de l’Arenys. n
ÚLTIM RESULTAT
JAC SANTS - CB MOLLET

79-75

FUTBOL SALA I Segona i Tercera LA CONCÒRDIA FEMENÍ PUJA AL TERCER LLOC
Isern en conferència
El passat mes de desembre, els amants del motor van tenir l’oportunitat
de gaudir d’una matinal molt agradable al Museu Isern amb la jornada de
portes obertes. Hi havien exposades diverses màquines entre elles una
Derbi 98, una Derbi 95 i una de les últimes Ducson de trail sortida de la
fàbrica de Mollet. També vam poder escoltar en Josep Isern parlant de
la importància de la indústria auxiliar a Mollet, la qual ha desaparegut, i
anècdotes d’alguns ex-treballadors de Derbi i Ducson. Entre els assistents
hi podiem trobar: Pere Pi , Bermudez, Joan Parés, el corredor de Derbi
Frederic van Hover i en Freddie San Juan.

Av. Gaudí, 72, 5a planta · MOLLET Visites concertades: 665 67 07 07

El FS Parets visita el líder després
de guanyar contra la PB Johan
El FS Parets visitarà l’equip líder destacat
del grup 1 de la Tercera Nacional masculina, el Cerdanyola, amb la confiança
d’haver guanyat la jornada passada el seu
quart partit de la temporada. Els paretans
es van imposar contra un dels equips punters, la PB Johan que ha baixat fins al 8è
lloc. La victòria paretana permet als del
Joaquim Rodríguez guanyar una posició
fins a l’avantpenúltim lloc i seguir lluitant

per la permanència.
Pel que fa al CD la Concòrdia femení, va
guanyar el Centelles i va pujar fins al 3r
lloc de la Segona Nacional. Les llagostenques visiten el Castellón, a 3 punts del líder, el Teldeportivo. n
ÚLTIMS RESULTATS
FS PARETS - PB JOHAN
CD LA CONCÒRDIA- CENTELLES

5-2
3-2
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La Masia de Pedra, el nou restaurant
de referència per a tothom a Sant Fost
Des del passat 5 de desembre, el restaurant La Masia de
Pedra, a Sant Fost, té nova gerència i una gestió renovada. L’establiment ofereix servei de bar i restaurant,
amb especialitat de carn a la brasa, i des d’aquesta setmana està disponible un servei de bufet lliure de dilluns a divendres, no festius, per només 10 euros més
el cost del refresc, a més d’un menú exclusiu per a executius. D’altra banda, els menús habituals de dissabtes,
diumenges i festius els trobareu per 13,95 euros més el
cost del refresc, amb la possibilitat d’optar per un menú
d’executiu. A més, La Masia de Pedra (l’antic restaurant
L’Aplec), organitza cada últim dissabte de mes un sopar
amb sessió de discoteca per animar la vetllada.
Aquest dissabte, 30 de gener, el restaurant celebrarà
una festa remember amb la millor selecció musical dels
anys 70, 80 i 90, un sopar temàtic per només 22 euros
amb pica-pica de benvinguda, còctel de pinya i gambes,
xai al forn amb guarnició, beguda, postres i cafès.
Igualment, pròximament tenen previst oferir calçotades familiars, i anar ampliant poc a poc el catàleg de
serveis d’un restaurant agradable i de qualitat.

BAR RESTAURANT LA MASIA DE PEDRA
(ANTIC RESTAURANT L’APLEC)
carretera B-500 (direcció Badalona), 183-185
Tel. 93 570 64 12 - SANT FOST DE CAMPSENTELLES
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HANDBOL I Internacional

Antonio García, en la
lluita per l’or Europeu
LA LLAGOSTA. Antonio García Ro-

bledo s’ha classificat amb Espanya per disputar la fase final del
Campionat d’Europa d’Handbol,
que acabarà aquest diumenge a
Polònia. El combinat estatal, amb
el jugador llagostenc, juga aquest
divendres la semifinal contra
Croàcia (21 h) amb l’objectiu de
passar a la final, que es jugaria diumenge (17.30 h). L’altre semifinal serà entre Noruega i Alemanya. En cas de derrota d’Espanya,
encara podria penjar-se el bronze
diumenge en el partit pel tercer
lloc (15 h).

Primera Catalana

El CH Parets venç
el líder, el Terrassa
El CH Parets rebrà el BM la Roca
B després d’haver sumat una
important victòria en la pista
del líder, l’Handbol Terrassa. Els
paretans, que són tercers i continuen en llocs d’ascens, sumen
20 punts i tenen a només 1 punt
el segon, el Cooperativa Sant Boi,
i a 4 el primer classificat. Els del
Joaquim Rodríguez rebran el filial
roquerol, que és 9è amb 14 punts,
el dissabte (17.30 h) al darrer
duel de la primera volta. n
ÚLTIM RESULTAT
TERRASSA - CH PARETS

21-23

ATLETISME I 10 km UNS 850 ATLETES PRENEN PART A LA 17A CURSA POPULAR MOLLETANA

Cursa popular

Jorge Tarragó s’imposa a la Sant
Vicenç davant Otmane Btaimi

La cursa de l’Anselm
Clavé, el 28 de febrer

s.vinyeta

MOLLET. Jorge Tarragó, del Kalen-

MOLLET. L’Agrupació Escolar An-

selm Clavé celebrarà la 30a edició
de la cursa popular el 28 de
febrer. La prova, que compta amb
diverses categories a partir dels 2
anys, es fa en un circuit urbà pels
carrers circumdants al col·legi
Anselm Clavé. La participació de
la cursa popular està oberta a tothom i aplega uns 600 corredors
entre totes les edats. n

ji Team, va guanyar la partida al
gran favorit de la 17a Cursa Popular de Sant Vicenç de Mollet, i 6è
Memorial Jordi Solé Tura, Otmane
Btaimi. En categoria femenina va
guanyar Mónica Ardid, del Vacarisses. La cursa de 10 km molletana va aplegar uns 850 atletes.
Tarragó, que no era la primera
vegada que participava a Mollet,
va imposar el seu ritme i va aconseguir marxar del gran grup seguit
pel favorit, Otmane Btaimi que ja
havia guanyat la prova molletana
el 2013. Btaimi va baixar la intensitat a dos quilòmetres del final i
Tarragó va creuar sol l’arribada
amb un temps de 33 minuts i 32
segons. El podi es va completar
amb Ivan Límia (CE Montornès) al
segon lloc i Dani Cuartero, al tercer esglaó. Btaimi va quedar quart.
En categoria femenina, Mónica
Ardid va ser molt superior durant
els 10 quilòmetres de la cursa i va

guanyar amb 40 minuts i 12 segons. La segona va ser Aitana Fernández i la tercera, Vanessa Olmos.
En la categoria d’equips, que
s’estrenava enguany, el conjunt
campió masculí va ser el Kalenji

HOQUEI I Segona Catalana

NATACIÓ I Catalunya PRIMER ALS 50 I 100 METRES BRAÇA

ESCACS I Divisió d’Honor

El Mollet HC visita el
Palau Plegamans

Miguel Luque, millor nedador
del Campionat català d’hivern

Victòria dels Escacs
Mollet en el debut

El Mollet HC reprén la competició després d’una jornada de
descans. Els molletans visiten
dissabte l’HC Palau Plegamans.

10 km

La Cursa Els 10 de la
Llagosta, el 17 d’abril

SORTIDA Un dels moments de més expectació de la prova
Team i el femení, el CA Parets. “La
nova categoria d’equips ha tingut molta acceptació”, explica el
director de la cursa, Rogelio Vega,
que valora positivament els 850
dorsals de la cursa. n j.l.r.b.

PARETS. El nedador paralímpic

Miguel Luque s’ha proclamat
campió de Catalunya a Terrassa.
Luque, vinculat al CN Granollers,
va mostrar el seu bon estat de forma al català de natació adaptada
d’hivern el passat 23 de gener. El
paretà va assolir la millor puntuació als 50 metres braça (870
punts), que és la seva especialitat,
i també es va alçar amb el títol
català als 100 metres braça. n

MIGUEL LUQUE

La Cursa Els 10 de la Llagosta,
que organitza el Club Esportiu
Fondistes, celebrarà la 29a edició
de la prova de 10 km el proper
17 d’abril. D’aquesta manera,
l’organització manté la cursa al
tercer cap de setmana d’abril com
va passar a l’edició passada. La
prova llagostenca preveu obrir el
termini d’inscripcions a finals de
la propera setmana. n

El Club d’Escacs Mollet va estrenar la segona temporada a la Divisió d’Honor amb victòria contra
el Sant Boi (8-2). En la segona
jornada, els molletans visiten el
Lleida, que també va estrenar-se
amb victòria.
Pel que fa a la Penya d’Escacs
Mollet, que debuta enguany en
la Segona Territorial després de
pujar l’any passat, va començar
amb victòria contra el Barberà C
(0-6). En la segona jornada rebrà
el Terrassa B. n
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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

Constructora Perefran, 30 anys de
servei i professionalitat a la construcció
La constructora Perefran,
a Mollet des de l’any 1986,
ofereix un servei multidisciplinari per a tota mena
d’obres, construccions i
reformes, un servei integral que inclou tant els
serveis tècnics de disseny
de l’obra per als primers
moments
–arquitecte,
aparellador, enginyer...–
com els de l’execució final
de l’obra –paletes, guixaires, fusters, instal·ladors,
etc.–, així com també tramiten cèdul·les d’habitabilitat i fan els tràmits
necessaris per completar
les obres.
Perefran, avui gestionada pels tres fills de
Francisco Martínez (Pedro, Francisco
i Remei) és especialista en l’adequació i reformes de tot tipus d’edificis:
blocs, comunitats de veïns, naus industrials, torres, pisos, habitatges
unifamiliars..., i alhora també ofereix
un servei complet d’instal·lacions interiors per donar confort i garantir
l’habitabilitat dels espais: il·luminació, aigua, gas, electricitat, calefacció,
aire condicionat, energia solar, ventilació, descalcificadors... sempre amb
una àmplia gamma de productes i

possibilitats per escollir.
A Perefran sempre s’adapten a les
necessitats dels clients, i en aquest
sentit ofereixen la possibilitat de finançar les obres sense cap interès, alhora que fan pressupostos complets i
detallats sense cap tipus de compromís. Alhora, treballen amb les millors
marques del mercat per assegurar un
treball ràpid, eficient i net, atents a les
urgències i a les peticions dels clients
i garantint el compliment dels terminis d’execució acordats, preus compe-

titius i màxima qualitat.
Si esteu pensant a reformar el bany,
o la cuina, o busqueu un constructor
experimentat i de qualitat per a qualsevol tipus d’obra, consulteu els serveis de Perefran, veureu com podeu
completar la vostra reforma d’una
manera ràpida, senzilla i eficaç.

CONSTRUCTORA PEREFRAN, SL
Carrer Ramon Casas, 47 - MOLLET
Tel. 93 579 35 96 - perefran@gmail.com

31

32

dv, 29 gener 2016 contrapunt

MÚSICA

CULTURA
contrapunt.cat/actualitat/cultura

MÚSICA 15 BANDES PUJARAN A L’ESCENARI

EL ROCKABILLY D’ANITA O’NIGHT AND THE MERCURY TRIO
ATERRA AL CENTRE DE SERVEIS EL LLEDONER
Dins del cicle de música Veus en femení de l’Ajuntament de Mollet, aquest divendres (19 h) el
Centre de Serveis El Lledoner acull el concert de la banda Anita O’Night and the Mercury Trio.
Liderada per la cantant Anita O’Night, la formació, que ve de Barcelona, està especialitzada en
els gèneres rockabilly, country i jazz.

FOTOGRAFIA EL CENTRE PARETÀ EXPOSA LA MOSTRA ‘CAMINO ANDANDO’

AMAM ja sap els noms dels Can Rajoler revela les
semifinalistes del DevilFest imatges de Joan Guerrero
MOLLET. L’Associació de Música i
Art de Mollet (AMAM) ha donat a
conèixer els noms de les 15 bandes que participaran a les semifinals al cinquè festival de metal DevilFest. D’aquestes formacions en
sortiran les sis finalistes que el dia
7 de maig tocaran al Mercat Vell.
A la primera semifinal, que tindrà lloc el 4 de març, s’haurà d’escollir d’entre els grups Reaktion,
Suddenlash, Evnen, Non Sense i
Symethric Chaos. La segona semifinal, el 18 de març, enfrontarà les
bandes Mugak, Destral, Not Today,
Bad Motherfuckers i Dryzer. La
darrera i última semifinal es farà
l’1 d’abril amb les formacions Synchronical, Expel the Grace, Aerial
Blacked, Elvandar i Letal Oncoming
Wrath. A excepció de Synchronical,
de Madrid, i de Dryzer, de Girona,
les bandes estan establertes a la
província de Barcelona.
De cada eliminatòria, sortiran
dos participants, l’un triat pel públic i l’altre, pel jurat. El dia del
festival, els tres grups més votats
seran premiats. A més, el guanya-

Taller de fotografia

AMAM ENSENYA A
UTILITZAR EL FLAIX
Aquest dissabte (10 h) AMAM
impartirà un taller per aprendre com
utilitzar el flaix de les càmeres
fotogràfiques reflex. El curs està
dirigit a aficionats a la fotografia que
tinguin nocions bàsiques d’aquest
aparell de llum però que vulguin
perfeccionar-ne la tècnica. La classe,
al Cívic Can Pantiquet, va dirigida a
socis de l’entitat i a persones majors
de 16 anys. Les places són limitades i,
per reservar-ne una, cal fer constar la
inscripció a través del correu
amamollet@gmail.com.
dor podrà actuar de cap de cartell
a l’edició del 2017.
Les tres semifinals se celebraran al Centre Cívic Can Pantiquet
a les 21.30 h. Per accedir-hi i
prendre part en les votacions caldrà pagar tres euros. n

arxiu

Referent de la fotografia social a l’Estat
PARETS DEL VALLÈS. El Centre Cul-

tural Can Rajoler inaugura aquest
divendres (19 h) una mostra del
fotoperiodista Joan Guerrero, una
selecció de les obres de la seva
trajectòria que porta per títol Camino andando.
Guerrero és considerat un
dels grans mestres de la fotografia social de l’Estat i un referent per als fotoperiodistes ac-

tuals. Ha treballat, entre d’altres
mitjans, a El País i El Periódico
de Catalunya, i l’any 2009 va
rebre la Medalla d’Or al Mèrit
Artístic que atorga l’Ajuntament
de Barcelona.
L’acte inaugural de l’exposició
comptarà amb la presència del
mateix Joan Guerrero. La mostra
fotogràfica romandrà oberta al
públic fins al 21 de febrer. n

‘EL SALVADOR’obra de Guerrero

ART UNA DE LES SEVES PECES IL·LUSTRA EL VOLUM D’UN LLIBRE DIGITAL NORD-AMERICÀ
arxiu

Mira exposa a les biblioteques
de Lleida i Barcelona
L’artista de Martorelles mostra a les terres de
Ponent l’exposició ‘Creativitat i salut mental’
El baixvallesà Ricard Mira col·labora actualment en l’exposició
col·lectiva que els artistes de l’Institut Català per a la Recerca en Escultura (ICRE) –de la qual forma
part Mira– mantenen a la Biblioteca Clarà, al districte de Sarrià-Sant
Gervasi de Barcelona. La mostra es
pot visitar fins al març.
D’altra banda, la Biblioteca de
Lleida acollirà a partir de dijous
l’exposició itinerant Creativitat i

salut mental, a la qual Mira ha cedit 42 peces de la seva obra escultòrica. Aquest recull s’ha exposat
abans a les principals ciutats de les
comarques lleidatanes.

Al volum d’Steve Hancoff

L’escultura de ferro massís de la
plaça Pau Casals en honor al músic
que el 2005 va forjar Mira ha estat
escollida per il·lustrar el tercer volum del llibre digital Bach, Casals

PAU CASALS
and the six suites for cello solo que
el guitarrista nord-americà Steve
Hancoff ha escrit sobre les figures
dels compositors. n
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TRADICIÓ L’ESBART DANSAIRE I LA COMPANYIA CARNAMOLLES ENCETEN ELS ACTES DE CARNAVAL

El Ball del Barraló marca
el pas al rei Carnestoltes

FESTES D’HIVERN ACTES PER SANT VICENÇ I SANT SEBASTIÀ
sheila spreu

arxiu

MOLLET. Com cada any, el Car-

nestoltes arriba a Mollet una
setmana abans de Carnaval per
posar-ho tot cap per avall. La
benvinguda al rei dels poca-soltes, aquest diumenge (12.30 h)
a la plaça Prat de la Riba, tornarà
a anar acompanyada del Ball del
Barraló, una tradició que l’Esbart
Dansaire va recuperar fa dotze
anys i per al qual cal portar un
barret al cap.
Un any més, el Carnestoltes
vindrà a la ciutat acompanyat del
seu particular seguici –el Moll,
la Cor, la Granota, la Mantis, la
Porqueta i el Rumbero– i dels
personatges que representen els
poders eclesiàstic i militar –la Papessa, la Collares, el Caudalillo, la
Pepa, l’Avar, el Pere de la Cullera,
el Calollu i el Guardaespatlles.
Les dues comparses, estan formades per membres de la Companyia Carnamolles, nascuda el
2005 per donar vida a la litúrgia
carnavalesca. Per poder conèixer
una mica més cada personatge, el
Centre Cultural La Marineta tor-

narà a exposar al vestíbul plafons
amb el currículum de cadadcun
d’ells.
La gira del Carnestoltes per les
escoles molletanes començarà dimarts i s’allargarà fins divendres.
Enguany, l’acompanyarà el clown
Pep Callau i la seva companyia,
els Pepsicolen. Tots junts es desplaçaran amb un vehicle d’estrena amb un equip potent de llum

i so, i amb un sistema que treu
bombolles i fum.
Dijous (17 h), els socis del Casal
Cultural celebraran Dijous Gras
amb la presència del rei cràpula
com a convidat d’honor. Tot seguit, tindrà lloc el ja tradicional
concurs de truites, amb el premi
a la Tortillera major, i la desfilada
de disfresses i el tastet de botifarra d’ou. n

Concurs de truites
a la Biblioteca
Montserrat Roig

Els Gegants de la
Llagosta se’n van
a Calafell

Primer cinefòrum
Pera posa la cirereta a la festa paretana
sobre l’aigua a
El carismàtic actor Joan Pera va posar el punt i final a la festa major d’hivern
Mollet a El Lledoner de Parets dilluns al vespre al teatre Can Rajoler. Pera va desplegar tots els

MARTORELLES. La Biblioteca Mont-

LA LLAGOSTA. La Colla Gegantera

MOLLET. En el marc d’activitats

serrat Roig dóna la benvinguda al
Carnaval amb un concurs de truites. Així, per Dijous Gras (19 h),
qui vulgui podrà retre homenatge
a un dels principals ingredients
d’aquesta tradició, l’ou, tot demostrant la seva habilitat als fogons.
L’endemà, divendres (17.30 h), hi
haurà espectacle carnavalesc. n

EL TEMPS

per

L’Eloi Xiroi ingressa a la família gegantera
Desenes de famílies van sumar-se diumenge passat a la cercavila de la 22a
Trobada Gegantera de Mollet per donar la benvinguda a un nou gegantó a la
ciutat, l’Eloi Xiroi, de l’escola bressol Gegants. Amb aparença d’infant, una bata
de classe i el mocador geganter amb el logo de l’escola, Xiroi va dansar
feliçment amb el Vicenç, la Marinette, la Guillema, la Mariona i el Mir.
BALLARUGUES El Ball del Barraló obre la litúrgia carnavalesca

de la Llagosta organitza aquest
dissabte la segona sortida de l’any,
que s’escau a Calafell, a la trobada
gegantera de La Candelera. L’entitat anima tothom qui ho vulgui
a acompanyar el Josepet, la Blanqueta, la Torradeta i el Llago a la
cercavila que tindrà lloc a partir
de les 17 h a la vila tarragonina. n

Felip Comas

dons còmics per demostrar que Fer riure és un art, el títol de l’obra que hi feia.

programades pel Centre d’Estudis Molletans al voltant del tema
de les darreres Jornades, l’aigua
a Mollet, aquest diumenge se celebrarà el primer dels tres cinefòrums que acollirà el Centre de
Serveis El Lledoner. A les 18 h, es
projectarà el film Una acción civil,
d’Steven Zailian (EUA, 1998). n

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

divendres 29 Malgrat les altes pressions, Registres de la setmana * Dades a les 19 h de l’estació meteo de Mollet (Est. de França)

dissabte 30

el pas d’un front només ens
durà molts núvols però cap
precipitació.

Molts núvols encara al matí,
que s’aniran diluint amb el
pas de les hores, fins quedar
la tarda totalment serena.

diumenge 31 L’anticicló acabarà imposant

el seu domini, amb cel serè,
i amb més insolació, les temperatures pujaran.

joanma gómez

Màx.

Mín.

* Temp.

Pluja

DIJOUS, 21

15ºC

2ºC

11ºC

-

19 km/h SW

DIVENDRES, 22

15ºC

2ºC

14ºC

-

18 km/h WSW

DISSABTE, 23

19ºC

6ºC

14ºC

-		

15 km/h SW

DIUMENGE, 24

15ºC

5ºC

12ºC

-

13 km/h NNW

DILLUNS, 25

16ºC

11ºC

14ºC

-

21 km/h N

DIMARTS, 26

17ºC

9ºC

14ºC

-

23 km/h NNW

DIMECRES, 27

19ºC

5ºC

14ºC

-

Cop màx. vent

21 km/h NNW
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BUTLLETÍ FEBRER 2016
LA CANDELERA
Dimarts 2 de febrer a les 17 h a la
Sala d’Actes hi haurà el tradicional
repartiment de candeles, beneïdes
el dia de la Candelera pel rector
de la Parròquia de Sant Vicenç,
mossèn Miquel Planas.

CARNAVAL AL
CASAL. REBUDA DEL
CARNESTOLTES
Dijous 4 de febrer a partir de les
17 h farem la rebuda de sa majestat
Carnestoltes a la Sala d’Actes. Amb
el tradicional Concurs de truites,
amb premi a la Tortillera Major i desfilada de disfresses, amb l’animació
i gresca habitual. Convidarem tots
els socis a un tastet de botifarres
de dijous gras.

ESCUDELLA
DE CARNAVAL
Dissabte 6 de febrer, durant tot
el matí, el cuiner Pep Salsetes
elaborarà l’Escudella de Carnaval a
la rambla del davant del Casal a la
vista de tothom.

ENTERREM LA
SARDINA AL CASAL
Dimecres 10 de febrer a 18 h a
la Sala d’Actes representació de
Sainets per no enterrar mai la sardina.

CONFERÈNCIES
Divendres 19 de febrer a les
19.30 h a la Sala d’Actes, visionarem i comentarem el documental
El somni català amb la presència
del seu director, Josep Maria Forn,
i de Martí Porter i Joan Corbalan.

ESCAPADES
AL TEATRE
FANG I SETGE, EL MUSICAL AL
TEATRE VICTÒRIA. Divendres 26
de febrer anirem al Teatre Victòria.
Espectacle musical de gran format
dirigit per Joan Font, que explica
la vida a Barcelona durant el setge
de 1714. Música impressionant de
Salvador Brotons. Preu: 27 euros.
Sortida a les 16 h de l’av. Llibertat.
Inscripcions: Sra. Regina (matins) o
Sra. Imma (tardes).

SANTA MARIA DEL MAR I
MUSEU DE LA XOCOLATA DE
BARCELONA. Dissabte 6 de febrer
farem una visita guiada molt dolça:
el Museu de la Xocolata. Preu, 11
euros. Inscripcions: Sra. Regina
(matins) o Sra. Imma (tardes).

SORTIDES i
EXCURSIONS
CAP DE SETMANA DE CARNESTOLTES A EMPÚRIES (Alt
Empordà) Dies 6 i 7 de febrer.
Preu 85 euros (no inclou taxa
turística). Inscripcions a partir de
l’11 de gener a les 16 h, al despatx
de viatges de la 2a planta.
VIATGE ALS CASTELLS DEL
LOIRA. Del 24 al 30 d’abril Preu
tot inclòs: 1.395 euros. Inscripcions
a partir del dia 25 i 26 de febrer a
les 17h, al despatx de viatges de la
2a planta. Paga i senyal 300 euros.
LA TOSCANA I ROMA. Del 21 al
28 de maig. Preu tot inclòs. 960
euros, suplement individual 135
euros. Paga i senyal 200 euros.
Inscripcions a partir del dia 1 de
febrer a les 16 hores al despatx de
viatges de la 2a planta. Cal portar
el DNI al fer la reserva.
AVANÇAMENT D’ESTIU: VIATGE
A LA COSTA AMALFITANA
DE ROMA-CAPRI-POMPEIAPOSITANO-SORRENTO. Del 31
d’agost al 7 de setembre.

TEATRE INFANTIL I
JUVENIL LA XARXA
Diumenge 14 de febrer, al Teatre
de Can Gomà, podrem veure a la
companyia Cirquet Confetti amb
l’espectacle Pianíssimo Circus.

SÍNDIC DELS SOCIS
El Sr. Àlvar Yañez és el nou Síndic
dels Socis, per vehicular els suggeriments, queixes i/o felicitacions
dels socis envers la Junta o el
funcionament del Casal en general. Mitjançant la sol·licitud d’una
entrevista o bé amb un escrit que
es pot dipositar a la bústia corresponent. No s’acceptaran anònims.

CORAL DEL CASAL
Continua el curs amb el assajos
habituals sota la direcció de la senyora Adela Milan. Cada dimarts a

les 17.45h al segon pis del Casal. La
inscripció està oberta a nous socis
cantaires. Sra. Regina (matins) o
Sra. Imma (tardes)

RECAPTE PELS
REFUGIATS
Gràcies Mollet pel recapte d’aliments destinats als refugiats, amb
la col·laboració del Casal Cultural.

NOU SERVEI DE
CALLISTA PODÒLOGA
Adreçat als socis i sòcies les persones interessades cal que demanin hora els dimarts a la tarda a la
Sra. Regina (matins) o Sra. Imma
(tardes)

CADA DIA DINAR
AL CASAL
De dilluns a divendres podeu venir
a dinar al Casal al preu de 5,60
euros el menú. Les persones interessades han de fer la reserva telefonant al 93 593 11 74 Sra. Regina.

CINE CLUB EL CASAL.
LA MIRADA
DEL CINEMA
Divendres 5 de febrer a les 21 h a
la Sala d’Actes visionarem El àngel
exterminador.
Divendres 4 de març a les 21 h
a la Sala d’Actes visionarem Belle
de jour.

PARELLES
LINGÜÍSTIQUES
Demanem la col·laboració dels
socis i sòcies per fer de parelles
lingüístiques amb una estona setmanal de conversa en català amb
persones vingudes d’altres països
interessades en aprendre la nostra llengua. Adreceu-vos a la Sra.
Regina (matins) Sra. Imma (tardes).

INTERNET
Continuem el curs d’internet pels
socis majors de 50 anys amb ganes
d’entrar en l’apassionant món
on-line. Més informació Sra. Regina
(matins) Sra. Imma (tardes).

SARDANES
Cada dimarts a les 18 h i amb
la col·laboració de Tradicions i
Costums de Mollet fem un curset
d’ensenyament de ballar sardanes
al segon pis del Casal.

BALLS DEL DISSABTE
Cada dissabte i diades especials,
a partir de les 17.30 h continua la
ballaruga a la Sala d’Actes del Casal
amb música en directe. Acabem
sempre el ball amb una sardana.

BINGO 2016

Cada divendres, a partir de
les 15 h, l’espai habitual de jocs
(cartes, domino, parxis...) de la
Sala d’Actes, es trasllada a la primera planta, per tal de facilitar el
muntatge de les taules pel bingo.
A partir de les 5 de la tarda, tots
els divendres continuarem amb
la tarda especial de bingo amb
l’aportació de 0,50 euros com
a contribució a la despesa dels
regals que s’oferiran.

TALLER DE MEMÒRIA
Cada dilluns a las 16 h, adreçat a
tots els socis del Casal. Places limitades. Inscripcions Sra. Imma, per
les tardes. Preu noves inscripcions
20 euros.

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.
· Cada dilluns: psicomotricitat de
17.30 h a 18.15 h (sala Cesc Bas).
· Cada dimarts: preparació dels diferents tallers.
· Cada dimecres: taller de manualitats de 16:30h a 18h (Sala d’actes).
· Cada dijous: taller de memòria, de
16:45h a 17:45h (sala Cesc Bas).
· Cada divendres: Bingo a la Sala
d’actes.
· Dimarts 2 de febrer La Candelera,
repartiment de candeles beneïdes
pel rector de la Parròquia a la Sala.
· Dimecres 3 de febrer, decorarem
la Sala per festejar el Carnaval.
· Dijous 4 de febrer, Dijous Gras,
rebuda de sa majestat Carnestoltes,

PER A MÉS INFORMACIÓ: www.elcasal.cat | mail: casalcultural@telefonica.net
Rambla Balmes, 2 · 08100 MOLLET DEL VALLÈS
Telèfon i fax de secretaria: 93 593 11 74 / Telèfon primer pis: 93 570 89 23

amb Concurs de truites, gresca i
Tastet de botifarres de Carnaval a
la Sala del Casal.
· Dimecres de Cendra 10 de febrer
, tarda de Sainets al Casal.

CURSOS I TALLERS
DEL CASAL AMB
L’OFICINA D’ACCIÓ
CÍVICA
ANGLÈS
PER
VIATJAR,
DIFERENTS NIVELLS: dilluns i
dijous de 17.30 h a 19 h; dimarts
i dijous de 19.15 h a 20.45 h;
dimecres de 19 h a 20.30 h.
DIBUIX: cada dilluns de 10 h a 12 h.
AERÒBIC I PILATES: cada dilluns
i dimecres de 9 h a 10 h. Cada
dimecres de 19 h a 20.30 h.
IOGA PASSIU-ESTIRAMENTS:
cada dilluns i dijous de 9.30 h a
10.30 h.
ESTANY, PATCHWORK, VITRALLS: cada dimecres i dijous de
16 h a 18 h.
MANUALITATS INFANTILS: cada
dimecres i dijous de 17.30 h a 19 h.
LABORS (Sra. Victòria): cada dilluns de 15 h a 17.30 h. i dimarts de
16 h a 18 h.
IOGA: cada dilluns i dimecres de 19
h a 21 h.
PINTURA D’OLI I ACRÍLIC: cada
dimecres i dijous de 16 h a 18 h.
INFORMÀTICA: tots els matins de
9 h a 13 h.
BALLS LLATINS EN LÍNIA: cada
dijous de 19.15 h a 20.15 h.
PINTURA DE ROBA: cada dimarts
i dijous de 16h a 18h.
SARDANES: cada dimarts de 18.30
h a 20 h.
XERREM EN CATALÀ: cada dilluns
de 16.30 h a 18 h.
TAI-TXÍ: cada divendres de 10 h a
11 h; cada dilluns de 17.30 h a 19 h i
de 19.15 h a 20.45 h.
ESCACS: divendres de 17 h a 21 h.
PUNTES DE COIXÍ I BIJUTERIA:
cada dilluns de 10 h a 12 h i de 15 a
19 h; cada dimecres de 15 h a 19 h.
LLEGIR PER PARLAR, LLEGIR
PER APRENDRE: Te la finalitat
de reforçar l’aprenentatge i l’ús de
la llengua a través de la lectura.
Dilluns de 16.30 a 18h
COSTURA: Vols aprendre a fer
una bora, posar una cremallera, fer
un trau, etcètera? Tots els dijous
la monitora Gloria et pot ajudar.
Dijous de 16 h a 18 h.

Hi col·laboren:

36

CULTURA

dv, 29 gener 2016 contrapunt

MÚSICA TOTS DOS MÚSICS MANTENEN VINCLES ESTRETS AMB EL CENTRE MUSICAL

CANT CORAL

GARBUIX

El duet paretà Noemí Gilabert i Sergi
Igual debuta al CEM Maria Grever

La Capella de
Música canta pel
patró Sant Vicenç

El Ball dels Jubilats
de Sant Fost celebra
el primer aniversari

MOLLET. La Capella de Música Santa Maria de Mollet oferirà dissabte el tradicional concert en honor
al patró de la ciutat, Sant Vicenç.
El recital tindrà lloc a l’Església
de Sant Vicenç a partir de les 18 h.
En aquesta ocasió, els molletans rebran la visita de l’Orquestra Amics dels Clàssics de
Barcelona, que celebra el 80è
aniversari de la seva fundació.
Hi col·laboraran la pianista Iris
Merino i el violinista Guillem
Carmona. Per primer cop, s’interpretaran diversos fragments d’El
Messies de Haendel. Aquest és el
segon concert de l’any que organitza la coral, després del que va
fer per Any Nou. n

SANT FOST. El Ball dels Jubilats
de Sant Fost compleix el primer
any en actiu aquest dissabte
(18 h) amb una festa a l’Escola El Roure, seu de l’entitat. La
vetllada per commemorar l’aniversari, que val quatre euros,
comptarà amb ball i un berenar
sopar per als dansaires. El Ball
dels Jubilats va néixer ara fa un
any per oferir una eina d’oci i
esbarjo als usuaris del Carnet
del Jubilat i a les persones majors de 52 anys. Les trobades se
celebren cada últim dissabte de
mes a les instal·lacions de l’Escola El Roure. Compta, a més,
amb la col·laboració de Ràdio
Sant Fost. n

PARETS. Els músics de Parets Noe-

mí Gilabert (veus) i Sergi Igual
(guitarra) estrenen temporada
escènica aquest dissabte (22 h) al
Centre d’Estudis Musicals Maria
Grever. El duet tot just ara comença a fer carrera en companyia.
El primer tema que han penjat a la

xarxa és una versió de la cançó Put
your records on de Corinne Bailey
Rae. Igual és professor de guitarra
elèctrica i ha compartit escenari
amb grups com The Wailers, Adrià
Puntí o Standstill. Gilabert és alumna del centre paretà i ha posat veu,
entre d’altres, a la peça Amb no-

saltres anirem del disc Psiconautes
Indomables, produït amb el segell
de Parets Producciones Violentas.
Com que l’aforament és limitat,
s’ha de comprar entrada a través
de Ticketea. Les 50 primeres persones, podran accedir-hi gratuïtament. n
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SERVEI MOTOR 2, el taller de
confiança amb garantia de qualitat
El taller Servei Motor 2, a la rambla
Pompeu Fabra de Mollet, us instal·la un servei d’autogàs al vostre
de vehicle de gasolina i us permet
estalviar fins a un 50% en aquest
combustible. Fent-vos ECO aconseguireu un 30% de descomptes en
peatges, emetreu menys emissions
a l’atmosfera i podreu allargar la
vida útil del motor del vostre vehicle. A més, també gaudireu de la
reducció en impostos de circulació.
Igualment, a Servei Motor 2 són
especialistes en la instal·lació i el
manteniment de caixes de canvi automàtiques.
Servei Motor 2, amb més de 10 anys
d’experiència en el sector, forma
part de la xarxa de tallers Bosch Car
Service, i sempre podeu portar-hi
el vostre cotxe per fer-li qualsevol
tipus de servei, des de revisions i
manteniments fins a reparacions
més complicades. Sigui quina sigui
la marca o el model del vostre automòbil, fins i tot durant el període
de garantia d’origen del fabricant,
podreu portar-lo a una xarxa de
més de 600 tallers a Espanya, sempre amb la tranquil·litat de saber
que Bosch és el líder mundial en fabricació de peces d’automòbil, i amb
la seguretat de saber que sempre

t’ofereixen la millor relació entre cotxe o la possibilitat que us porqualitat i preu.
tin el vehicle a passar la ITV, entre
Sempre genera confiança saber que d’altres. A més, en les seves repahi ha a prop un taller Bosch Car Ser- racions sempre utilitzen productes
vice, i sobretot sabent que és Servei originals o equivalents de primera
Motor 2. A les seves instal·lacions hi línia, inclosa la venda d’accessoris i
trobareu l’última tecnologia per al de recanvis que pogueu necessitar.
diagnòstic i la reparació del vehicle. I no oblideu que són especialistes
Les reparacions inclouen tots els en la reparació i el manteniment del
problemes de mecànica, electricitat, sistema d’aire condicionat i climaelectrònica, rèntings, xapa i pneu- tització de l’automòbil.
màtics. I tot amb la possiSERVEI MOTOR 2
bilitat de gaudir d’altres
Rambla
Pompeu
Fabra,
39
MOLLET DEL VALLÈS
serveis de qualitat, com
Tel.
93
579
56
97 - 93 579 20 90
el vehicle de cortesia, la
www.serveimotor.com
servei.motor2@bosch-bcs.com
recollida i l’entrega del
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Una selecció dels millors bars i restaurants de Mollet i el Baix Vallès
Si vols anunciar-te en aquesta secció: publicitat@contrapunt.cat o 93 570 52 59

Reserva
taula
LA LLAGOSTA
MAVERICK
Tapes
c. Estació, 6-8
& 93 574 13 38
MOLLET
ANALÒGIC
Vins i tapes
c. Anselm Clavé, 11
BEUMALA
Cuina casolana i
tradicional
Roger de Llúria, 7
& 93 593 08 21
CAL MARFÀ
Cuina casolana
Prat de la Riba, 13
& 93 593 00 04
CASA GERARDO
Cuina de mercat,
gins i cocktails
Del Sol, 75
& 93 544 07 88
CHINA TOWN
Cuina xinesa
Av. Burgos, 61
& 93 570 66 46 -

93 511 34 83
EL GARBÍ
Entrepans i tapes
Pompeu Fabra, 20
& 93 593 49 28
EL RACÓ DE
CA LA LEO
Cuina tradicional
i catalana
Pompeu Fabra, 40
& 93 570 10 12
EL REFUGIO
Hamburgueses,
pizzes i esmorzars
Pompeu Fabra, 14
& 635 097 630
EL VELL NOU
Pizzeria i tradicional
c. Antònia Canet, 6
& 93 570 88 61
EL VELL NOU 2015
Tradicional i pizzeria
c. de Pere Ramon, sn
& 93 001 13 37
EVA
Cuina tradicional
i catalana
Avda. Gaudí, 62

& 93 593 21 16
KENFIR
Braseria
Joaquim Mir, 57
& 93 570 85 93
LA LLAR D’EN
TARIEL
Braseria - Cafeteria
Pompeu Fabra, 42
& 93 570 05 46
LA MARIETA
Cuina Mediterrània
Plaça de l’Esglèsia, 9
& 93 593 31 83
LA MOLLETA
Especialitat en peix i
marisc
Plaça Major, 6 L- 5
& 93 579 21 34
LES PRUNERES
Cuina Mediterrània
La Pau, 48
& 93 593 38 69
PITAPES
Vermuts, platets i
tapes creatives
Jacint Verdaguer, 6
& 93 593 72 22
RACÓ DEL
MONTADITO
Montaditos i tapes
c. Joaquim Mir, 88
& 93 187 65 76

RÍVOLI
Cerveseria
c. Agricultura, 9
& 93 570 57 57
TAPES I DESTAPES
Tapes, torrades i
entrepans especials
Plaça Major, 7
MARTORELLES
BAR DE PASO
Tapes i entrepans
c. Sant Isidre, 11
CAN RAIGUER
Cuina tradicional
c. Fenosa, nau 21
& 93 579 49 66
EL RACÓ DEL PLA
Cuina tradicional
c. Francesc Layret,21
& 93 010 75 35
EL JOGLAR
Rostisseria - Braseria
c. Joan XXIII, 2
& 93 570 74 96
PARETS
MOLÍ DE VENT
Cuina casolana
Garbí, 17
& 93 562 16 34
LA PLAÇA
Cuina de mercat

Tenes, 1
& 93 562 14 28
LA SALUT
Cuina tradicional
Sant Jaume, 78
&93 562 03 02
LLEVANT PARK
Entrepans especials
Tenes, 1
& 93 562 14 28
PALAU-SOLITÀ I
PLEGAMANS
CAN JOAN
Cuina catalana
Camí Real, 55
& 93 864 57 52
SANT FOST
CASTANYERS
Cuina catalana
Camí Castanyers,
s/n (La Conreria)
& 93 593 00 42
EL RACONET
DE L’EDU
Menú i tapes
Av. Sant Jeroni, 14
& 655 83 85 12
EL XARAGALL
Cafeteria - Catering
Plaça de la Vila, 2
& 644 44 36 08
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