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Suspens en qualitat ambiental
La meitat d’indústries inspeccionades al Baix Vallès el 2016 no complia els requisits legals
gerard magrinyà

NEU EFÍMERA
La nevada emblanquinava el paisatge al
Baix Vallès però no causava incidències
DE POSTAL Les zones on es van assolir gruixos de neu més considerables van ser les de muntanya i els espais rurals, com aquest camp de vinyes de Martorelles
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EN PORTADA

La meitat d’empreses del
Baix Vallès inspeccionades no
superen els controls ambientals
MOLLET. Una de cada dues empreses
baixvallesanes amb incidència ambiental
potencialment elevada inspeccionades el
2016 pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat no complia adequadament les condicions fixades en les
autoritzacions ambientals. Així es desprèn
dels expedients d’inspecció que recull anualment el departament i que detallen les
conclusions de les visites in situ a les empreses, on “es verifica el compliment de
les normatives en matèria d’emissions
a l’aire, aigua, residus, sòls, sorolls i vibracions, contaminació lumínica, etc.”,
apunten fonts del departament.
Concretament, de les 19 empreses inspeccionades el 2016 al Baix Vallès, nou no
garantien el compliment adequat de les
condicions fixades en l’autorització ambiental –Indústrias Químicas del Vallès (IQV),
Arkema Química, Indústrias Galvanizadas,
Lucta, Urquima, Danone, Stahl Ibérica, Molienda y Derivados i Galvanicas Gasmar–; sis
complien els requisits adequadament –Merck, Euromed, Purac Bioquímica, Sunitono,
DSM Neoresins i Decoral–, i només quatre
els complien satisfactòriament –Lubrizol,
Befesa, Hebrón i Uve 2003–.
La major part dels problemes detectats
en aquestes empreses tenien a veure amb
la contaminació atmosfèrica, la producció de residus i l’incompliment d’aspectes administratius, tot i que en algun cas
també es detectaven problemes amb els
abocaments d’aigües. “Considerem que
la indústria –el segon gran consumidor
d’aigua després de l’agricultura–, té un
gran potencial de millora en l’optimització de processos, reducció de fuites o
reutilització d’aigües residuals; tot això
permetria grans estalvis i un menor impacte al medi ambient”, admeten fonts

POTENCIALMENT
CONTAMINANTS
La Generalitat xifra enguany en 23 les
empreses del Baix Vallès d’incidència ambiental potencialment elevada,
la majoria del sector industrial i químic
però algunes també relacionades amb
la gestió i el dipòsit controlat de residus. Es tracta d’IQV, Arkema Química,
Merck, Kao Corporation i Euromed, de
Mollet; UVE 2003, Galvanicas Gasmar,
Molienda y Derivados, de Parets; Francisco Alberich, Hebrón i Synthecoat, de
la Llagosta; Cobega Embotellador, de
Martorelles; Urquima, de Sant Fost; FCC
Ámbito, Purac Bioquímica, Farmhispania
i Lubrizol Advanced Materials Spain, de
Montmeló; i Bianchini Ingeniero, Industrial Galvanizadora, Sumitomo Bakelite
Europe Barcelona, Lucta, Prolaca i Ditecsa Soluciones Medioambientales de
Montornès.

d’IQV, una de les empreses inspeccionades.
Davant d’aquestes dades, el Departament
de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat inspeccionarà aquest any un total de
671 activitats econòmiques a tot Catalunya considerades d’incidència ambiental
potencialment elevada per comprovar el
grau de compliment de les autoritzacions
ambientals. Aquesta xifra suposa gairebé la
meitat de les 1.456 activitats autoritzades a
Catalunya d’aquestes característiques, 444
de les quals són activitats industrials, 93 de
gestió de residus, 36 dipòsits controlats de
residus i 883 explotacions ramaderes.
Pel que fa al Baix Vallès, enguany són 23 les
empreses considerades d’incidència ambi-

ental potencialment elevada i, per tant, susceptibles de ser inspeccionades per agències
qualificades per encàrrec de la Generalitat.
En total està previst que al Vallès Oriental
s’inspeccionin aquest any un total de 49 activitats –30 industrials, 15 de gestió i dipòsit de
residus i 4 empreses ramaderes–.
Segons Territori, les activitats que en les
últimes inspeccions han acreditat un compliment satisfactori de l’autorització ambiental
veuran reduïda la periodicitat d’inspecció, i
també es faran inspeccions no programades
per verificar el cessament d’activitats, investigar denúncies, accidents i incidents o comprovar si s’han corregit els incompliments
declarats en inspeccions anteriors. n x.lloreda

El Consorci Besòs,
distingit pel control
d’abocaments de
residus als rius
BAIX VALLÈS. El Consorci Besòs Tordera
(CBT) ha estat la primera administració de
l’Estat a obtenir una acreditació de l’ENAC
(Entitat Nacional d’Acreditació) per la tasca realitzada en el Servei de Control d’Abocaments. Aquesta acreditació ha estat
possible gràcies a “la feina ben feta” en
qüestions mediambientals, assegura Sergi
Mingote, president del Consorci.
Aquestes inspeccions serveixen per controlar els abocaments d’aigües residuals
industrials tant al clavegueram com als col·
lectors. És aigua que posteriorment tracta
el Consorci en les estacions depuradores
d’aigües residuals per tal que al final del
procés torni depurada als rius i complint
els criteris que marca la Unió Europea.

4.000 establiments industrials

En total, el CBT s’encarrega d’inspeccionar
més de 4.000 establiments industrials connectats als seus sistemes de sanejament, i
no tots compleixen la normativa mediambiental. Per aquest motiu els han hagut
d’obrir expedients sancionadors, que, com
asseguren des del consorci, “en la majoria de casos es tradueix en la millora de
l’abocament per part dels interessats”
sempre que les empreses col·laboren amb
les línies marcades per l’ens. “És inevitable imposar sancions en circumstàncies
en què s’incorre en actuacions de perill
o de reiterat incompliment”, afirmen
fonts del CBT.
Aquesta acreditació també servirà perquè el consorci col·labori activament amb
l’Oficina d’Acreditació d’Entitats Col·laboradores per normalitzar els procediments
d’inspecció ambiental d’aigües que es
duen a terme des de les administracions
i entitats de controls en l’àmbit de Catalunya. L’objectiu és reduir la contaminació
industrial per protegir la salut de les persones. n s.carrillo
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Mollet va superar el 2017 el valor
límit anual de diòxid de nitrogen
L’estació de control de la contaminació, a les pistes d’atletisme, registra 44 µg/m3

x.l.

BAIX VALLÈS. L’estació de Mollet

de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica del Departament de Territori i
Sostenibilitat, situada a les pistes
d’atletisme, va superar durant el
2017 el valor límit anual –40 micrograms per metre cúbic (µg/
m³) d’aire– dels nivells de diòxid
de nitrogen (NO2).
Concretament, l’estació molletana va ser una de les cinc estacions catalanes que van superar
aquests límits. El valor mitjà registrat durant el 2017 a Mollet va
ser de 44 µg/m³, menys que els
46 µg/m³ registrats el 2015 però
més que els 43 µg/m³ registrats
el 2016.
Les altres estacions catalanes
que també van superar aquests
límits –totes elles són estacions
fixes, urbanes i instal·lades a prop
de la influència de les emissions
derivades del trànsit– van ser
tres a Barcelona i una a Sant Andreu de la Barca.
Malgrat aquestes excepcions,
els mesuraments de les 68 estacions catalanes indiquen que, en

AIRE CONTAMINAT L’estació molletana és una de les cinc de Catalunya amb pitjors registres
general, els nivells de diòxid de
nitrogen (NO2) van mantenir-se
estables durant l’any 2017 respecte a l’any anterior. I van mantenir-se estables malgrat que la
mobilitat ha experimentat l’últim
any un augment d’aproximada-

MENYS EMISSIONS A LA CARRETERA
n El Departament de Territori i Sostenibilitat va atorgar l’any passat 300.000
euros en ajuts per fomentar l’adquisició de vehicles de baixes emissions destinats
al servei de taxi, usos comercials i transport de mercaderies que operen als
40 municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona decretats com a zones
de protecció especial de l’ambient atmosfèric. En total van registrar-se 201
sol·licituds, i van concedir-se ajuts per a l’adquisició de 30 vehicles elèctrics, tres
dels quals taxis i la resta d’empreses de diversos sectors. També els han obtingut
26 taxis propulsats per gas i 145 vehicles híbrids. Els incentius formen part del Pla
d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire horitzó 2020 de la Generalitat.

ment el 3% en tots els modes de
transport, i que l’activitat econòmica ha crescut un 3.9% a Catalunya. De fet, l’impacte dels contaminants de NO2 a la conurbació
de Barcelona va disminuir lleugerament a principis de la dècada, i
els últims anys s’està mantenint
força estable.

Reduir la contaminació

Fa anys que el Departament de
Territori i Sostenibilitat treballa
per reduir aquest contaminant
atmosfèric a la conurbació de Barcelona. D’una banda, a través del
Pla d’actuació per a la millora de
la qualitat de l’aire, horitzó 2020,
i, d’una altra, amb la Taula de la
Qualitat de l’Aire, formada per les
diferents administracions impli-

cades, sectors econòmics i socials.
Per reforçar les actuacions, el
març de l’any passat, la Generalitat, l’Ajuntament de Barcelona,

Els registres es mantenen
estables malgrat
l’augment del trànsit
i de l’activitat econòmica

l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), la Diputació de Barcelona i representants locals van
aprovar un seguit de compromisos per reduir un 30% les emissions vinculades al trànsit en un
termini de 15 anys. n x.l.

Som Energia
informa els veïns
baixvallesans sobre
la factura elèctrica
MOLLET. La cooperativa energètica

sense ànim de lucre Som Energia
posarà en marxa dilluns un punt
d’informació a Mollet adreçat
tant a propietaris o llogaters com
a comunitats de veïns, botiguers i
petits empresaris del Baix Vallès.
Estarà en funcionament el primer
dilluns de cada mes de 19 a 20 h
al Casal Cultural i estarà gestionat
pel grup de socis del Baix Vallès
de Som Energia. Serà un espai en
què s’oferirà informació als veïns
que vulguin saber, per exemple,
com funciona la factura de la llum
o el mercat elèctric, com fer-se
soci de la cooperativa o com canviar i facturar amb una nova comercialitzadora. La cooperativa
té actualment 430 socis entre el
Baix Vallès i la Vall del Tenes, i
algun ajuntament, com el de Martorelles, ja ha contractat els seus
serveis per subministrar energia
als equipaments municipals.

Uns 60 habitatges
rebran la bonificació
de la deixalleria
MARTORELLES. Un total de 15 comerços i 59 habitatges rebran la
bonificació del 2017 de la deixalleria municipal. Pel que fa els habitatges, quatre s’acolliran a la bonificació combinada de la deixalleria
més la del compostatge casolà i, per
tant, veuran reduïda la quota en un
15%. D’altra banda, dimecres va
finalitzar el termini per presentar
sol·licituds per la tarifa reduïda pel
compostatge casolà. En total s’han
rebut 12 sol·licituds per acollir-se a
una reducció del 10%.
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PLA RENOVE DUTXA

599€

CANVIA LA BANYERA PER UN PLAT DE DUTXA ANTILLISCANT

Regal*

dutxa
termostàtica
Només durant
aquest mes

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

*Només per a instal·lacions completes

FINANCEM LA TEVA OBRA SENSE INTERESSOS (TAE 0%). Finançament de 999 € a 12 mesos. 12 mensualitats de 83,25 € cadascuna. Import total del deute 999 €. Finançament subjecte a l’aprovació de
Sabadell Consumer Finance EFC, SAU

(IVA INCLÒS)

A més, per 400 €, afegeix
una mampara de vidre
d’alta seguretat (6 mm
de gruix ) amb tractament
anticalç inclòs

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

VISITA LA NOSTRA EXPOSICIÓ A CAMÍ DE CAN BASSA

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

Camí de Can Bassa 10. nau 1. P. I. Pla de Palou. Granollers
www.duchavida.cat § info@duchavida.cat
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ELS TÈCNICS MUNICIPALS ESTUDIEN L’INFORME DELS
ARQUITECTES QUE HAN SUPERVISAT EL DESENRUNAMENT AL TABARAN
A mitjans d’aquesta setmana, l’arquitecte contractat per la comunitat de propietaris del Tabaran
que s’ha encarregat de dirigir les tasques de desenrunament i apuntalament de la zona afectada
per l’ensorrament de fa unes setmanes lliurava als tècnics municipals l’informe de l’estat de
l’edifici. Els arquitectes de l’Ajuntament hauran de donar el visitplau perquè es reobrin els locals.

URBANISME EL TANCAMENT DE L’ENTORN DE LA PISTA D’ATLETISME SERÀ UNA DE LES PRINCIPALS ACTUACIONS

TRANSPORT

Parets treu a concurs l’ampliació
del complex esportiu del Tenes

El servei de taxi
al Vallès s’amplia
a 18 municipis i
congela tarifes

PARETS. L’Ajuntament de Parets
ha convocat la licitació per executar la primera fase del projecte
d’ampliació i transformació del
complex esportiu que hi ha al voltant del riu Tenes, al qual podran
optar les empreses constructores
interessades fins al 26 de març.
Es tracta d’un projecte redactat per l’empresa RGA Arquitectes, que va rebre l’encàrrec de
l’Ajuntament el mes de setembre.
La constructora que s’hagi de fer
càrrec de les obres del complex
esportiu tindrà un termini de
quatre mesos per a fer la primera fase, amb un pressupost d’uns
850.000 euros, de manera que la
previsió és que la primera fase
del projecte del complex esportiu
del Tenes estigui enllestida abans
d’arribar a la tardor.
L’espai en el qual s’actuarà és la
zona del parc fluvial del municipi,
delimitat a l’est pel talús que hi ha
entre el passeig Fluvial i la ribera

del riu Tenes, al nord pel carrer
asfaltat que delimita l’aparcament i a l’oest pel talús que forma
l’avinguda de Catalunya.
L’objectiu de l’actuació és resoldre paisatgísticament el tancament de les pistes d’atletisme,
ampliar la zona de bar, preveure
possibles creixements esportius
en un futur –amb la ubicació del
tercer pavelló– i resoldre la connectivitat amb el centre històric
i l’Eixample, així com la relació
amb el parc fluvial del Tenes i els
seus camins i accessos. S’opta per
fer un tancat a les pistes i instal·
lar-hi una tanca de 400 metres.
“Això comporta una acció mínima que es pot realitzar evitant grans moviments de terra
i respectant i preservant l’entorn natural i mantenir així el
protagonisme del parc fluvial”,
apunten els arquitectes.
Més enllà del tancament de les
pistes d’atletisme, també s’am-

BAIX VALLÈS. L’àrea única de trans-

PLÀNOL Aquest és l’espai en el qual es faran les actuacions
pliaran altres instal·lacions de
l’entorn, com la seu social i el magatzem del Centre Excursionista
(40 m2), la seu social, la sala de
musculació, els vestidors i el magatzem del Club d’Atletisme (130
m2), el bar i el seu magatzem (50
m2), així com els serveis, el vestíbul, els passos i les instal·lacions

de la sala polivalent (130 m2). En
total l’ampliació del complex serà
d’uns 350 m2.
El projecte és un dels que preveu
el govern de Parets al Pla d’Actuació Municipal (PAM) 2016-2019,
i en la previsió inicial s’explicava
que es podria desenvolupar entre
els anys 2016 i 2018. n s.carrillo

port del servei del taxi del Vallès,
que fins ara aplegava 13 municipis
del Vallès Oriental i l’Occidental,
ampliarà fins a 18 les poblacions
que en formaran part. Amb aquesta ampliació es donarà servei a
més de 240.000 habitants i es convertirà així en el primer àmbit de
Catalunya en servei de taxi, només
per darrere de l’Àrea Metropolitana. Els municipis que s’incorporen
a l’àrea única de taxi del Vallès són
Caldes de Montbui, Castellar del
Vallès, Sant Feliu de Codines, Santa Eulàlia de Ronçana i Tagamanent. Fins ara, les poblacions que
a finals de 2016 van acordar unir
el servei i poder operar conjuntament i indistintament en qualsevol
dels seus termes municipals eren
l’Ametlla del Vallès, la Garriga, la
Llagosta, Lliçà de Vall, Martorelles, Mollet del Vallès, Palau-solità
i Plegamans, Parets del Vallès, Polinyà, Sant Fost de Campsentelles,
Sant Maria de Martorelles, Santa
Perpètua de Mogoda i Sentmenat.
Així, els veïns de les localitats
de la xarxa podran desplaçar-se
a qualsevol dels municipis que
formen part de l’àrea amb la tarifa unificada, que enguany s’ha
congelat. Per la seva banda, els taxistes podran usar les parades de
qualsevol dels 18 municipis. n
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CIUTADANIA

El Síndic crida
a adherir-se al
manifest antirumors
MOLLET. La ciutat de Mollet “treballa en la promoció d’una societat lliure de rumors, estereotips
i prejudicis a través del diàleg
i de compartir la informació
necessària per rebatre’ls”. Per
aquest motiu, el Síndic Personer,
el Consell de Ciutat i l’Ajuntament
volen que els molletans signin el
manifest Mollet lliure de rumors
per tal de “construir un present i
un futur des de la plena igualtat
de drets i deures”.

Martorelles fa
una recepció als
nouvinguts el 2017
MARTORELLES. L’Ajuntament de

Martorelles va celebrar la setmana passada una recepció institucional a les persones nouvingudes
i nascudes el 2017 al municipi,
un acte vol facilitar la integració
d’aquestes persones al poble. En
aquesta edició –la segona– van
assistir-hi unes 80 persones, i
l’acte va comptar amb un espectacle del mag local Killin Mag i es
va cloure amb un refrigeri per a
tots els assistents.

SALUT LA PLATAFORMA EN DEFENSA DE LA SANITAT VA DENUNCIAR LA UBICACIÓ INICIAL

XERRADES

La unitat de medicina esportiva
es farà des del Sociosanitari

Persones LGTBI
als camps feixistes

CatSalut, titular de l’edifici de l’Hospital de Mollet, confirma el trasllat
arxiu

SOCIOSANITARI L’equipament és propietat de la FSM
MOLLET / BAIX VALLÈS. La unitat de

medicina esportiva que s’havia
d’obrir properament a l’Hospital de Mollet es traslladarà finalment a l’hospital Sociosanitari.
L’anunci de l’obertura va provocar les crítiques de la Plataforma
en Defensa de la Sanitat Pública
del Baix Vallès, que denunciava
l’obertura d’un servei privat en
unes instal·lacions públiques.
La direcció del Servei Català de
la Salut (CatSalut) ha confirmat
que la unitat s’ubicarà finalment al

Nova especialitat d’al·lèrgies
pediàtriques a l’Hospital
MOLLET. L’Hospital de Mollet ha

incrementat els últims mesos
el servei de pediatria del centre
sanitari amb la incorporació de
diverses consultes externes especialitzades. Concretament, durant el tercer trimestre de 2017

es va posar en marxa la consulta
externa especialitzada en neuropediatria, digestologia pediàtrica
i endocrinologia pediàtrica, uns
serveis que van afegir-se als que
ja existien fins ara a l’Hospital
en aquest àmbit sanitari, com les

De fet, la Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública del Baix
Valles i la Marea Blanca de Catalunya van reunir-se dimecres de
la setmana passada amb Elvira, a
qui van reclamar un informe sobre l’obertura de la nova unitat.
En aquest sentit, preguntat al
ple municipal de dilluns per Canviem Mollet, l’alcalde Monràs assegurava que des del 2012 hi havia autorització del CatSalut per
poder obrir el servei, “per això el
patronat de la FSM va prendre
la decisió”, deia.

centre Sociosanitari, situat al carrer Sant Llorenç, que és propietat
de la Fundació Sanitària Mollet
(FSM) a diferència de l’Hospital,
que és de titularitat del CatSalut.
En declaracions a Vallès Visió,
David Elvira, director del CatSalut, ha assegurat que aquesta unitat “es farà en l’equipament de
l’antic hospital que no és propietat del CatSalut” ja que “l’activitat a què es fa referència és
de tercers obligats –afecta a
mútues esportives–”.

Rebuig de la plataforma

urgències pediàtriques, la consulta externa de pediatria general,
l’atenció als nounats, la cirurgia
pediàtrica en oftalmologia, otorrinolaringologia, algunes especialitats de traumatologia i la cirurgia
general.
A més, segons apunten fonts
de la Fundació Sanitària Mollet,
durant aquest 2018 també s’hi
afegirà una altra consulta externa
especialitzada de pediatria nova,

concretament la relacionada amb
les al·lèrgies. D’aquesta manera,
el centre podrà atendre nens i nenes amb tota mena de trastorns
al·lèrgics i immunodeficiències,
unes malalties que a l’Estat afecten un de cada cinc infants.
L’Hospital de Mollet té actualment una població de referència
de 165.000 persones d’una desena de municipis del Baix Vallès i
de l’eix de la Riera de Caldes. n

Des que es va fer l’anunci de
l’obertura de la unitat a l’Hospital, la plataforma ha dut a terme
diverses accions per mostrar el
seu rebuig a aquesta decisió.
A finals de gener, el ple de Mollet
va aprovar una moció de la plataforma en què es rebutjava l’exercici de serveis de medicina privada a
l’Hospital. “Privatitzar una àrea
de l’Hospital i a l’ús de recursos
materials i humans del centre
per a medicina privada”, deia. n

20 anys al seu servei a Mollet

Un equip de professionals, Advocades i Administradores de Finques, amb tracte personalitzat,
directe i amb la ﬁnalitat de prestar un servei associat a les necessitats del client

El Servei d’Igualtat de l’Ajuntament de Parets ha organitzat la
xerrada Recuperem la memòria
històrica de les persones LGTBI
als camps de concentració feixistes, a càrrec de David Serrano,
professor de la URL i director
del CILEC. La xerrada serà dijous (19 h) a Cal Jardiner.

El procés de
dol a Martorelles

La junta local de l’AECC Catalunya contra el càncer de Martorelles i Santa Maria ha convidat la
pisicooncòloga Mireia Galobardes a fer una xerrada i col·loqui
sobre com afrontar un procés de
dol. La sessió, amb el títol Com
fer front a la pèrdua d’un ésser
estimat, serà dilluns (18.30 h)
a la Biblioteca Montserrat Roig.

Sessió del cicle
Parlem de salut

Dimarts (19 h), a La Marineta
de Mollet, tindrà lloc la sessió
Menja bé! Agri-Urban, un projecte d’alimentació i salut a
Mollet, dins el cicle de xerrades
Parlem de salut. Anirà a càrrec
de la dietista Lilisha Burris i del
responsable de projectes europeus Albert Garcia.

Jornades sobre
hemodiàlisi a Mollet
Uns 150 especialistes en nefrologia de tot Catalunya van
participar la setmana passada
en una jornada sobre l’accés
vascular per a hemodiàlisi organitzada per l’Hospital. Entre
d’altres, es van analitzar temes
com l’R+D de l’accés vascular.

§ CIVIL
§ LABORAL
§ MATRIMONIAL
§ FAMÍLIA
§ HERÈNCIES
§ ACCIDENTS
§ PENAL
§ SUCCESSIONS
§ SEGURETAT SOCIAL
§ ADM. DE FINQUES

Rambla Pompeu Fabra, 38 · MOLLET DEL VALLÈS · T. 93 570 33 36 F. 93 570 02 76 · www.abiadvocats.com
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NAIXEMENTS

HABITATGE LA HIPOTECA TENIA CLÀUSULES ABUSIVES

DEFENSA LA DACIÓ EN PAGAMENT I EL LLOGUER ASSEQUIBLE

L’Audiència de Barcelona El ple molletà, a favor de
paralitza el desnonament la llei d’habitatge de la PAH
d’una parella de Mollet
MOLLET. L’Audiència Provincial de
Barcelona ha ordenat el sobreseïment del procés d’execució hipotecària d’un matrimoni de Mollet
en considerar “abusives” diverses
clàusules de la seva hipoteca multidivisa. El jutge ha decidit, per
tant, aturar el desnonament de la
parella per “l’abusivitat de la hipoteca” amb la qual se’ls va incrementar l’import en més 140.000
euros. El Col·lectiu Ronda, que ha
portat el cas, va acreditar que el
matrimoni afectat no va ser informat dels riscos que comportava la
contractació del model d’hipoteca
signat amb Barclays Banc (actualment Caixabank). El contracte
qualificava la hipoteca de “producte financer complex” i transcorreguts 16 mesos de la subscripció va incrementar l’import
del préstec més de 140.000 euros.
Segons el jutge, l’entitat financera
no va oferir als seus clients infor-

mació “precisa i correcta” sobre
“les especials condicions del
préstec multimoneda pactat, ni
les repercussions econòmiques
i jurídiques que comportava”,
de manera que incomplia així el
deure de transparència que la legislació estableix per als bancs en
la seva relació amb clients minoristes sense formació específica
en matèria financera.
La resolució de l’Audiència també considera que el redactat del
préstec hipotecari incorpora altres clàusules abusives, com per
exemple el venciment anticipat,
una clàusula mitjançant la qual
l’entitat podria exigir anticipadament el pagament de tot el deute
si es produís “qualsevol incompliment per part del prestatari”. Així, Barclays Banc podia
executar la hipoteca sencera amb
tan sols una única demora en el
pagament d’una quota mensual. n

MOLLET. El ple de Mollet va votar a
instàncies de Canviem Mollet una
moció de suport a la tramitació
al Congrés de Diputats de la llei
d’habitatge proposada per la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca
(PAH), que, entre d’altres, proposa
la dació en pagament retroactiva
i l’aturada dels desnonaments. En
concret, el projecte de llei –amb el
suport públic de Podem, PDeCAT,
ERC, Compromís i EH Bildu– té per
objectiu legislar cinc mecanismes
bàsics per fer front, de manera
“efectiva i eficaç”, a l’emergència
habitacional: la dació en pagament
retroactiva, el lloguer assequible,
l’aturada dels desnonaments, la
promoció de l’habitatge social i la
garantia dels subministraments de
serveis bàsics com l’aigua o la llum.
El ponent de la moció, Francisco Sancho, de Canviem, va posar
l’atenció en l’actual problema del
lloguer, que està incrementant
el preu els últims mesos. “Ara el
gran problema és la pujada dels
lloguers amb fons inversors vol-

tors que compren edificis sencers per especular amb els habitatges”, deia Sancho, que acusava
els poders públics de “mirar cap a
un altre costat quan es tracta de
frenar l’especulació”.
La moció va comptar amb el
suport de PSC i Ara Mollet ERC
MES. La socialista Mireia Dionisio
defensava que “Espanya ha de tenir una llei que doni suport als
deutors de bona fe”, mentre que
Marta Vilaret (Ara Mollet) alertava
que l’activitat d’aquests fons voltors “se centra ara a Barcelona,
però es pot estendre a l’àrea metropolitana i afectar ciutats com
Mollet, on els lloguers ja estan
pujant; cal adoptar mesures”,
deia. Mentrestant, Cs i PP s’abstenien. Susana Calvo (PP) mostrava
el seu desacord a permetre la dació en pagament en tots els casos, i
Francisco Muñoz (Cs) considerava
que algunes mesures de la llei són
“contraproduents” i defensava la
proposta de Llei de segona oportunitat elaborada pel seu partit. n

Dimecres 21
Horeya Ait Addi (Mollet)
Dijous 22
Mario Vara Cisneros (Martorelles)
Divendres 23
Osiozokhai Aaron Anani (Mollet)
Dijous 24
Paulo González Cerrillo (Palau-solità)
Divendres 25
Emma Díaz Romero (Mollet)
Miquel Cerrillo Maldonado (Mollet)

Dades facilitades per l’Hospital de Mollet
(només consten els naixements amb
el consentiment dels pares per ser publicats)

DEFUNCIONS
Dimarts 20
Pablo Pi Padilla (Mollet)
84 anys
Dimecres 21
Joan Arbó Pérez (Mollet)
75 anys
Luis Picó Fernández (Martorelles)
79 anys
Dijous 22
Inmaculada Salas Villalba (Mollet)
50 anys
Divendres 23
Antonia Muñoz Ropero (Mollet)
67 anys
Juan Pérez Pujadas (Mollet)
82 anys
Dissabte 24
Maria Márquez Castillo (Mollet)
85 anys
Eufemio Cerezo Valencia (Sant Fost) 80 anys
Diumenge 25
Francisca Bravo Burrero (Parets)
101 anys
Montserrat Pastor Borrás (Mollet)
90 anys
Catalina Álvarez Martínez (Parets)
82 anys
Dimarts 27
Lluís Fadò Riba (Santa Perpètua)
92 anys
Manuel Cordero Bersieres (Sta. Perp.) 69 anys
Dimecres 28
Maria Giménez López (Mollet)
91 anys

Dades facilitades per la Funerària Monserdà
i la Funerària Montserrat Truyols

aj. sant fost

Sant Fost enjardina
la zona verda
del carrer Albinyana
SANT FOST. L’Ajuntament està enjardinant
aquests dies la zona verda del carrer Albinyana. Les obres consisteixen en l’execució d’un mur de contenció de terres, la col·
locació de paviment de panot a la vorera
i la generació de terrasses per plantar-hi
diverses espècies d’arbres i arbustos.
D’altra banda, aquesta setmana han continuat els treballs de neteja i desbrossament de les rieres del municipi, en aquesta ocasió a l’entorn de l’avinguda Aragó. n

Mollet planta 150
arbres a la ciutat

ZONA VERDA S’hi planten diversos arbres i arbustos

MOLLET. L’Ajuntament està reposant els arbres dels carrers, parcs
i jardins de la ciutat que estan en
malalts o en mal estat. Enguany es
plantaran 150 arbres de 30 espècies diferents, escollides per la seva
adaptació al clima i a les condicions de plantació de la ciutat. També s’ha mirat que siguin resistents
a plagues i malalties, no al·lèrgens,
que tinguin baixes necessitats d’aigua, la mida adequada per al lloc
de plantació i valor ornamental.

FARMÀCIES DE TORN
MOLLET
02. morales. Ferrer i Guàrdia, 39
03. rovirosa c. Av. Rívoli, 23
04. rovirosa s. Berenguer III, 66
05. sánchez. Sant Ramon, 55
06. satorres. Av. Llibertat, 36
07. tugas. Plaça Catalunya, 1
08. vilaseca. Jaume I, 87

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

MARTORELLES
04. c. holguera. c. Nou, 4

SANTA MARIA
f. muñoz.

c. López de Castro, 9
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EDUCACIÓ MOCIÓ DEL PDeCAT APROVADA PER UNANIMITAT AL PLE MUNICIPAL

RECONEIXEMENTS ENTRE ELS MILLORS DE CATALUNYA
sant gervasi

Mollet estudiarà el retorn de
diners a les famílies usuàries de
les escoles bressol municipals
MOLLET. L’Ajuntament de Mollet
estudiarà la manera de poder retornar a les famílies usuàries de
les escoles bressol municipals la
part proporcional dels diners que
han hagut d’assumir en les tarifes
del servei per la falta de finançament derivada dels impagaments
dels ajuts de la Generalitat.
Així ho va aprovar el ple de
Mollet dilluns arrel d’una moció
presentada pel PDeCAT. Amb tot,
el retorn d’aquestes quanties està
supeditat al pagament dels gairebé 600.000 euros que l’Ajuntament ha anunciat que reclamarà
a la Generalitat pels impagaments
dels ajuts entre els cursos 20122013 i 2016-2017, que estaven

fixats en 1.300 euros per alumne.
Part dels diners que va deixar de
pagar la Generalitat es van substituir per l’acord entre la Generalitat

El retorn està condicionat
al pagament dels 600.000
euros que l’Ajuntament
reclamarà al govern català

i les quatre diputacions catalanes
per fer aportacions de 875 euros
per alumne, i tant els ajuntaments
com les famílies han hagut d’assumir amb diners propis el que han
deixat d’ingressar les administracions locals. “Les famílies usuàri-

es de les escoles bressol de Mollet han hagut d’assumir gran
part d’aquesta falta de finançament suportant importants
increments en les seves quotes
mensuals”, apuntava el regidor
del PDeCAT Joan Daví.
La proposta, que va comptar amb
el suport de tots els grups municipals, planteja que es faci un estudi
econòmic del finançament de les
escoles bressol des de l’any 2012
fins a l’actualitat en un termini màxim de dos mesos i que es determini quin és el cost addicional que
han hagut d’assumir les famílies
perquè un cop es cobrin els diners
per part de la Generalitat es pugui
fer el retorn a les famílies. n l.o.

PREMIATS Clàudia Platel i Miquel Garcia es pengen medalla

Medalles ‘olímpiques’ de
biologia i física per al Sanger
MOLLET. Dos alumnes de l’Escola
Sant Gervasi han aconseguit medalles en les olimpíades organitzades per les societats catalanes
de Biologia i de Física juntament
amb les principals universitats
catalanes. La Clàudia Platel i en
Miquel Garcia, ambdós alumnes
de la modalitat científica de 2n de

batxillerat de l’Escola Sant Gervasi, han obtingut respectivament
medalles en les olimpíades de
física i biologia, després de realitzar diverses proves destinades
a valorar el domini de les dues
matèries. De fet, han estat seleccionats d’entre més de 450 participants de tot Catalunya. n

EL PLENARI DE L’AJUNTAMENT DE MOLLET S’ADHEREIX AL MANIFEST DE LA PLATAFORMA SOMESCOLA, QUE DEFENSA EL MODEL EDUCATIU CATALÀ

Suport al model d’immersió i
d’escola catalana al ple molletà
MOLLET. El ple de Mollet ha do-

nat suport un cop més al model
d’escola catalana. Ho feia dilluns
amb l’aprovació d’una moció presentada pel PDeCAT d’adhesió
de l’Ajuntament al manifest de la
plataforma Somescola, que va néixer fa sis anys amb l’objectiu de
coordinar totes aquelles persones
i entitats que es comprometen a
actuar de manera activa en suport
del model educatiu català.
El PDeCAT presentava la mo-

ció davant dels “atacs que està
rebent el sistema educatiu català i, en concret, la immersió lingüística”, un model que segons el
portaveu del grup municipal, Joan
Daví, el que fa és “unir i cohesionar una societat diversa i no separar per llengües”, deia Daví en
referència a la possibilitat que l’Estat, en virtut de l’article 155, pugui
incloure una casella en les preinscripcions escolars per donar a triar
la llengua vehicular en què poden

estudiar els alumnes a Catalunya.
En aquest sentit, Gabriel Espinosa (Canviem) defensava que
“cal lluitar contra la segregació
lingüística a les nostres aules”
i Raúl Broto (PSC) indicava que el
model d’escola catalana ha estat
“l’eina de cohesió que ha garantit la igualtat d’oportunitats”,
una defensa amb què també coincidia Ara Mollet ERC MES.
Per la seva banda, Cs i PP van
votar en contra de la moció. Per a

Francisco Muñoz, de Cs, la societat
catalana és “bilingüe” i “a l’escola
també s’ha de garantir la cooficialitat de les dues llengües”.

Moció sobre immersió
En el mateix ple també es va aprovar una altra moció, en aquest cas
presentada per Ara Mollet ERC
MES, en defensa de la immersió
lingüística, que demana que “en
cas que es faci efectiva la intervenció i modificació del sistema
d’immersió lingüística per part
del govern de l’Estat mitjançant
l’article 155, l’Ajuntament de
Mollet es posarà al costat de la
comunitat educativa i no acatarà imposicions que vinguin
des del Govern espanyol i que

no segueixin les consideracions
previstes per la Llei d’Educació
de Catalunya”. Aquesta moció va
ser aprovada amb els vots a favor
d’Ara Mollet, Canviem i PDeCAT.
En aquest cas, el PSC s’hi va abstenir perquè “tot i estar a favor de
la immersió lingüística creiem
que aquesta moció no busca el
consens”.
Per la seva banda, Cs i PP hi votaven en contra. La portaveu popular,
Susana Calvo, opinava que “en cap
moment s’està atacant el català
i no volem que el castellà sigui
tractat com una llengua estrangera”. Els portaveus de Canviem
i d’Ara Mollet acusaven tant el PP
com Cs d’atiar “un conflicte per la
llengua que és inexistent”. n l.o.

MARIA GIMÉNEZ LÓPEZ
(1927 – 2018)

Vídua de Josep Nogués Bernat
Els teus fills, néts i familiars no t’oblidarem
Mollet del Vallès, 28 de febrer de 2018
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CONVIVÈNCIA JORNADA DE CONSCIENCIACIÓ SOBRE EL MALTRACTAMENT I L’ABANDONAMENT

Un centenar de gossos a la
primera fira animalista de Sant Fost
SANT FOST. L’Associació en Defen-

sa i Llibertat Animal (ADYLA) de
Sant Fost va organitzar diumenge
la primera fira animalista del municipi. La Bòbila va veure desfilades de gossos, concursos de bellesa i xerrades sobre els animals.
Un centenar de gossos, tant
acompanyats dels seus amos com
per membres d’associacions per
ser adoptats, van assistir-hi, una
xifra positiva, segons l’organització. La vicepresidenta d’ADYLA,
Maribel Caballero, explica que
l’objectiu de l’esdeveniment era
“donar a conèixer la tasca de
les associacions i entitats animalistes d’arreu de Catalunya

–n’hi havia que venien de fora de
Barcelona– i donar visibilitat
als animals abandonats que
van passar per la passarel·la
d’adopció”. També pretenien
“conscienciar sobre l’abandonament i maltractament, i sobre
la vinculació de les administracions amb l’actual legislació”.
Un dels actes va ser una xerrada
de l’educador caní Jordi Oller, d’Els
Peluts, que va parlar de temes com
la “percepció que té la gent sobre els gossos potencialment
perillosos, la mentalització a
l’hora de treballar amb cada gos
o les diferències entre l’educació canina i l’ensinistrament”.

La Llagosta ajuda els joves en la
seva formació amb la Fira Guia’t
LA LLAGOSTA. Del 5 al 8 de març, de 17 h a 19 h, Can Pelegrí acollirà la Fira

Guia’t, adreçada especialment a l’alumnat de 4t d’ESO per ajudar-los en
el seu circuit formatiu. També hi haurà assessorament personalitzat a
càrrec de l’informador del Servei d’Informació Juvenil. Fira Guia’t és una
exposició que organitza l’Ajuntament de la Llagosta, el Consell Comarcal,
la Xarxa de Transició Escola i Treball (XTET) i la Diputació de Barcelona.
ona cervera

L’Escola Les Pruneres fa camí
Unes 400 persones van participar dissabte en la caminada per
commemorar els 25 anys del naixement de l’Escola Les Pruneres, el
segon centre educatiu públic de Martorelles després del Simeó Rabasa.
En acabar la caminada es van fer activitats i tallers per als participants.

B UFET E SPAÑOL M OREDA
A DVOCATS
Especialistes en accidents de trànsit
Dret hipotecari i cessions de crèdit
Divorcis - Desnonaments
Llei 2ª oportunitat - Pensions d’invalidesa

è

Av. Burgos, 29 1ª planta
Mollet del Vallès

Tel. 93 570 73 09
www.bufetespanol.com

D’altra banda, dissabte (10 h)
la Sala Serra de la Cooperativa de
Parets del Vallès acollirà la xerrada Comunicació animal com a eina
d’enteniment per animals maltractats i abandonats, a càrrec de
l’Associació Protectora d’animals
Peluts de Parets n

PELUTS La fira santfostenca es va celebrar a la Bòbila
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MOCIÓ TOTS ELS PARTITS VAN DONAR SUPORT A LA VAGA DEL 8 DE MARÇ, EXCEPTE EL PP, QUE HI VA VOTAR EN CONTRA, I CIUTADANS, QUE ES VA ABSTENIR

El ple de Mollet s’adhereix
a la vaga del Dia de la Dona
La proposta va ser del PSC, Canviem Mollet i Ara Mollet ERC
MOLLET. Dilluns s’aprovava una

moció al ple ordinari de febrer
perquè el consistori molletà s’adherís a la vaga feminista del Dia
de la Dona del 8 de març. I la proposta va tirar endavant gràcies
als vots favorables del PSC, Canviem Mollet, Ara Mollet ERC i PDeCAT. Per la seva banda, Ciutadans
va abstenir-se i el PP va votar-hi
en contra.
Es tracta d’una moció que van
presentar conjuntament el PSC,
Canviem Mollet i Ara Mollet ERC,
i que també demanava la col·locació d’una estàtua o monument
que representi les dones lluitadores i treballadores de la ciutat al
llarg de la història i que pugui estar enllestida per a la commemoració del Dia de la Dona del 2019.
Dimarts va ser el torn dels sindicats UGT i CCOO del Vallès Oriental, que van fer una xerrada
al Casal Cultural en la qual van
exposar els motius pels quals cal
afegir-se a la vaga i en què consisteix: dues hores per torn. Es vol
reclamar així una pujada del sòl
salarial que serveixi per reduir la
bretxa salarial entre homes i dones, una situació que precaritza
especialment el treball femení i
que augmenta les desigualtats.

De fet, segons apunten els sindicats, l’última enquesta d’estructura salarial, de juny de 2017, indica
que la bretxa salarial anual a Catalunya se situa, de mitjana, en el
24%, de manera que, en comparació amb els homes, “en una jorna-

da laboral de 8 hores les dones
treballen gairebé dues hores
sense cobrar-les”. I en les ocupacions menys qualificades la bretxa
arriba a ser de més del 37%.

Premi Maria Àngela Palau

El Dia de la Dona d’enguany
també comptarà amb un seguit

OBRES I MANTENIMENTS

PARTICULARS · COMUNITATS · EMPRESES
OBRES I SERVEIS SL

“La tranquilitat de
treballar amb
professionals quali�icats”

BANYS · CUINES · PINTURA · SERRALLERIA · TREBALLS
VERTICALS · ADAPTACIONS PER A MINUSVÀLIDS · ASCENSORS
ELEVADORS · TERRASSES · PATIS · IMPERMEABILITZACIONS

Amb el nostre servei “Manitas” no t’hauràs
de preocupar del manteniment de la teva llar

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

d’activitats commemoratives a
la ciutat, entre les quals destaca
el guardó Maria Àngela Palau, en
honor a l’activista molletana que
va morir el gener passat als 68
anys.
Ara Mollet ERC convoca aquest
premi que, en la primera edició,
servirà com a reconeixement a
títol pòstum a Palau i que recollirà la seva família. El premi vol
fomentar la cohesió i el benestar
social, el civisme, l’enfortiment
democràtic, la defensa dels drets
socials i les llibertats individuals,
la defensa dels drets de les dones
i la igualtat de gènere.
A més, del 2 al 23 de març hi
haurà exposicions, conferències,
tertúlies, obres de teatre, literatura i música arreu de la ciutat
per reivindicar la igualtat entre
dones i homes. Tot emmarcat en
el programa municipal Les dones
treballadores del món.
La primera activitat serà divendres (18.30 h) amb la lectura
compartida dels relats de la nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie i l’anglesa Zadie Smith, al punt
jove del Centre Cívic L’Era. Es
tracta de dues autores que posen
en relleu el paper de les dones en
la literatura contemporània. n

La marxa violeta
obre els actes
del cicle Març de
Dones a Parets

La Llagosta es
qüestiona el paper
dels mitjans en
la lluita feminista

PARETS. La commemoració del Dia
Internacional de les Dones arrenca diumenge a Parets amb la primera activitat del Març de Dones.
Serà amb la Marxa Violeta, una
caminada popular per la igualtat
que recorrerà 10 km per Gallecs
amb el suport del Club d’Activitats de Muntanya (CAM). D’altra
banda, els socialistes paretans
han engegat una campanya amb
el lema La igualtat depèn de mi en
què animen tothom a iniciar una
cadena de missatges d’igualtat,
amb fotos i vídeos, a través de les
xarxes socials i conscienciar així
sobre el paper actiu de tots a l’hora d’aconseguir la igualtat real. n

LA LLAGOSTA. La youtuber Patri-

L’Ajuntament de
Martorelles dedica
tot el mes de
març a les dones

Les Dones Hedera
tornen a organitzar
el sopar del Dia de
la Dona a Sant Fost

MARTORELLES. El consistori dedica
aquest mes de març a les dones, i
ho fa amb espectacles, debats, reflexió i poesia. El primer acte serà
la lectura del manifest institucional del Dia de la Dona, dijous a les
12 h a l’aparcament de l’Envelat
de Carrencà. Dissabte, el Celler
de Carrencà acollirà la quarta
edició del Sopar de Dones, amb
una actuació a mig camí entre la
narració i el clown. I dimecres de
la setmana vinent es projectarà el
documental Quina feinada!, editat
per l’Observatori de les dones en
els mitjans, i a continuació hi haurà una taula rodona sobre la bretxa salarial entre dones i homes. n

SANT FOST. Arriba el Dia de la
Dona i, com ja és tradició, l’associació Dones Hedera de Sant Fost
organitza dissabte de la setmana
vinent un sopar per commemorar
aquesta data tan assenyalada. Dimecres, però, també hi haurà un
altre acte amb motiu del Dia Internacional de la Dona Treballadora: serà el taller itinerant que
la Diputació de Barcelona portarà
sota el nom de Visca les bruixes,
amb l’objectiu de fer viatge amb
els assistents per descobrir el
poder de les dones. En acabar hi
haurà un refrigeri i la lectura del
manifest a càrrec de l’Associació
de Dones Hedera. n

cia Castro encapçalarà divendres
de la setmana que ve un debat
sobre el paper dels mitjans de
comunicació en la lluita feminista, una activitat organitzada per
les agrupacions locals de Podem,
EUiA i ICV. La trobada serà al Centre Cultural de la Llagosta (plaça
Alcalde Sisó Pons) a partir de les
19 h. A més d’aquest debat, a la
Llagosta també hi haurà moltes
altres activitats amb motiu del
Dia de la Dona. Per exemple, el
reconeixement a les dones presidentes d’entitats esportives per
part del Centre d’Informació i Recursos per a Dones (CIRD). n
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POLÍTICA MOCIÓ D’ARA MOLLET DE SUPORT A JUNQUERAS, FORN, CUIXART I SÀNCHEZ

PROJECCIÓ AMB 300 PERSONES DE PÚBLIC AL MERCAT VELL
erc

El PSC s’absté en la demanda
d’apropar els presos polítics
ara parets

MOLLET. Els vots de Canviem Mo-

llet, Ara Mollet i PDeCAT van permetre tirar endavant la moció
presentada dilluns al ple per Ara
Mollet per demanar l’excarceració o l’apropament dels presos
polítics catalans que es troben en
presó preventiva en centres penitenciaris de Madrid. “No entenem
perquè Oriol Junqueras, Quim
Forn, Jordi Cuixart i Jordi Sànchez estan a 600 km de distància
si no és per castigar-los”, deia el
portaveu d’Ara Mollet ERC MES,
Oriol López, qui considerava que
la decisió de mantenir-los a presó
“dificulta la normalització de la
situació política a Catalunya”.
La moció considera que aquesta “situació d’excepcionalitat”
contradiu el Pacte Internacional
de Drets Civils i Polítics de l’ONU
i el Conveni Europeu per a la
Protecció de Drets Humans i de
Llibertats Fonamentals. “Les persones preses han d’estar a prop
de casa seva; la situació contrària només pot respondre a
una pràctica punitiva coneguda
com a dispersió que l’Estat espanyol ha usat tradicionalment
en casos com el de terrorisme”,
apunta la proposta aprovada, que
demana que mentre no es produeix l’excarceració es procedeixi
immediatament al trasllat dels
quatre presos a centres peniten-

A LA VENDA S’han venut més de 220 DVD del documental

Campanya #FreeJunqueras a Parets
Ara Parets ERC instal·larà aquest dissabte una carpa informativa a la plaça
de la Vila de Parets emmarcada dins de la campanya #FreeJunqueras, que
reclama la immediata posada en llibertat dels presos polítics i el retorn dels
exiliats i la restitució dels seus drets polítics com a representants electes.
ciaris catalans “per raons d’humanitat”.
La portaveu del PP, Susana Calvo, es mostrava contrària a la moció –tot i que a l’hora de la votació
del punt s’havia absentat de la sala.
Calvo opinava que “no hi ha d’haver impunitat per a aquells que
han volgut trencar la democràcia espanyola” i apuntava que “el
PP respectarà el que decideixi el
jutge”, un argument amb què va estar d’acord el portaveu de Cs, Francisco Muñoz, qui deia que “des dels
ajuntaments no podem pressio-

nar el poder judicial”.
Per la seva banda, els socialistes
s’hi van abstenir. “La mesura de
presó preventiva desproporcionada i l’allunyament penitenciari ha d’estar molt justificat, però
no podem votar que sí perquè és
intentar incidir en decisions que
haurien de ser estrictament judicials”, deia la portaveu del PSC, Mireia Dionisio. López, d’Ara Mollet, li
responia que “a Espanya no hi ha
separació de poders i és l’Estat,
la Fiscalia, qui demana la presó
preventiva”, concloïa. n l.ortiz

El documental sobre
l’1-O es veurà a Parets
MOLLET. El documental Octubre.
El referèndum que va canviar un
poble, realitzat per Mariona Rabasa i produït per Ara Mollet ERC,
es projectarà divendres (19 h) a
Parets a la Sala Basart de la Cooperativa, on persones que van fer
possible el referèndum a Parets
explicaran la seva experiència.
Dijous passat, el documental va
ser estrenat a Mollet davant de
més de 300 persones. La presentació va comptar amb la intervenció de Txell Humbert, secretària
d’organització d’ERC a Mollet, qui
va destacar les dificultats específiques d’organització del referèndum a la ciutat i la implicació de la
secció local d’ERC per fer-ho possible. També va intervenir-hi Francesc Riera, membre de l’Associació

Catalana pels Drets Civils i cunyat
d’Oriol Junqueras, qui va explicar
els objectius de l’associació i va denunciar la situació dels empresonats i la injustícia que les famílies
hagin de traslladar-se més de 600
km per visitar els seus familiars.
L’autora del documental, Mariona Rabasa, va explicar el procés de
creació del documental i com es va
viure des de darrere la càmera una
jornada com l’1 d’octubre.
A principis d’aquesta setmana,
s’havien venut 220 DVD del documental i gairebé 200 llaços grocs.
La recaptació anirà destinada a
l’Associació Catalana pels Drets
Civils per ajudar a les famílies
dels presos i els exiliats. El documental serà penjat pròximament
a les xarxes. n
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PLE MUNICIPAL LA PRIORITAT SÓN LES ESCOLES BRESSOL PÚBLIQUES

L’Ajuntament de Mollet
crea una comissió per aplicar
la tarifació social el 2019
MOLLET DEL VALLÈS. El ple de l’Ajuntament

de Mollet aprovava dilluns per unanimitat la creació d’una comissió de treball per
estudiar l’aplicació de la tarifació social en
el pagament d’alguns serveis municipals
de cara al 2019. La tarifació social és una
de les reclamacions que durant anys ha
posat sobre la taula Canviem Mollet. En
aquest sentit, la regidora Marina Escribano es mostrava satisfeta per la creació de
la comissió i exposava les virtuts d’aquest
sistema de tarifació, que aplica preus escalats dels serveis municipals en funció de
la situació de cada família o persona. “Es
tracta de redistribuir el cost perquè als
serveis hi pugui accedir tothom però en
funció de les seves possibilitats”, deia.
L’aplicació de la tarifació social és una

de les demandes que Canviem ha inclòs
en l’acord que ha permès al govern del
PSC tirar endavant el pressupost municipal per al 2018. Escribano apuntava que
el sistema es pot aplicar a molts serveis
com l’Escola de Música Municipal, l’aigua,
els serveis culturals i de lleure, però reconeixia que “ens haurem de posar en les
prioritats”. En aquest sentit, apuntava les
escoles bressol municipals com un servei
bàsic prioritari.
Amb tot, tant Escribano com el regidor
d’Ara Mollet ERC MES Oriol López criticaven la manca d’activitat d’algunes comissions ja creades sobre altres temes com la
gestió de l’aigua, el ROM o la mobilitat. “A
vegades crear una comissió és allò més
fàcil per no fer res”, etzivava López. n

DISSABTES MIGDIA
MENÚ ESPECIAL

Arròs caldós de llamàntol

òmnium

Per picar:
§ Pasta de full amb verduretes i formatge brie
§ Amanida de formatge de cabra gratinat
§ Croquetes casolanes
De segon:
Arròs caldós de llamàntol
Postres casolanes SAK + Beguda + Cafè

(Mínim 2 persones)

SALONS PRIVATS
Calçotada solidària amb els presos polítics
La calçotada solidària de suport als presos polítics que organitzava Junts per Catalunya a
Mollet diumenge va aplegar unes 150 persones. Es van recollir 792 euros que aniran a la caixa
solidària amb els presos i les seves famílies. L’acte va comptar amb la col·laboració d’Òmnium
Vallès Oriental, Súmate, Partit Demòcrata i la Swing Tenes Band.

ALCALDIA

DRETS

L’alcalde Mingote
assumeix la regidoria de
contractació i compres

El PSC organitza una
assemblea oberta per
parlar de les pensions

PARETS. L’alcalde de Parets, Sergi Mingote,
ha assumit la regidoria de contractació i
compres, que fins ara era responsabilitat de la regidora Paola Gratacós. Segons
Mingote, el motiu del canvi és el volum de
feina que genera a Gratacós la coordinació
de les regidories de barri, que “requereix
molta atenció ciutadana i més temps
del que pensàvem”, deia l’alcalde. En canvi, Sumem Parets considerava que la regidora ha anat minvant les seves responsabilitats i demanava si també hi hauria un
canvi en les seves retribucions.

MOLLET. El PSC de Mollet organitza el pro-

per dimecres 7 de març una assemblea
oberta a la ciutadania per tractar el tema
de les pensions. Sota el títol Pensions dignes, l’agrupació local socialista ha convidat la secretària de gent gran i pensions
del PSC i qui va ser portaveu socialista del
Pacte de Toledo, Isabel López Chamosa,
perquè expliqui quina és la situació actual
de les pensions i les mesures que reclamen
els socialistes. L’assemblea oberta es farà
a partir de les 17.30 h al centre cultural La
Marineta de Mollet.

MENJADORS PRIVATS
PER A CELEBRACIONS
aniversari, casament, reunions....
SERVEI DE CÀTERING
PER A EMPRESES O PARTICULARS

SAK Restaurant
C. Anselm Clavé, 15
La Llagosta
info@sakrestaurant.com
www.sakrestaurant.com

93 560 44 90

35 habitacions
Saló per a conferències
o reunions d’empresa

Habitacions amb bany privat
Apartaments amb cuina

Llagotel
C. Anselm Clavé, 11
La Llagosta
info@llagotel.com
www.llagotel.com

93 560 56 75
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FORMACIÓ

NOU CURS PROFESSIONALITZADOR DE TÈCNIQUES
DE VENDA AL SERVEI LOCAL D’OCUPACIÓ DE PARETS

ECONOMIA

El Servei Local d’Ocupació de Parets (SLOP) va engegar dimecres, i fins a l’11 d’abril,
un curs de 40 hores de formació professionalitzadora centrat en l’atenció al públic per
millorar les tècniques de venda i les competències en negociació en general. El curs tindrà
lloc cada dimecres i divendres al matí a Ca n’Oms.

contrapunt.cat/actualitat/economia

OCUPACIÓ LA TRANSPORTISTA, ACTUALMENT AMB SEU A BARBERÀ DEL VALLÈS, HAVIA ESTAT INSTAL·LADA A MOLLET

FORMACIÓ

El tancament de Transportes Souto
deixa al carrer uns 40 baixvallesans

Contacte entre
les empreses i els
aturats de Parets

arxiu

BAIX VALLÈS. Transportes Souto,

una de les empreses més reconegudes de transports i paqueteria
industrial a escala estatal, podria
tancar de manera definitiva i deixar al carrer prop de 700 treballadors a tot l’Estat, entre els quals
una quarantena del Baix Vallès. Es
tracta de treballadors procedents
en bona part de les antigues instal·lacions que Souto tenia al polígon Can Prat de Mollet i que el
2009 van traslladar-se a Barberà
del Vallès. Segons apunten diverses fonts, l’empresa tindria greus
problemes de liquiditat i un deute
aproximat de 18 milions d’euros,
motiu pel qual ha sol·licitat l’entrada en preconcurs de creditors
–tràmit que paralitza possibles
embargaments– i ha cessat la seva
activitat mentre mira de negociar
un ERO que salvi la companyia
d’una suspensió de pagaments.
De fet, segons admet la mateixa
companyia, després d’iniciar el
preconcurs s’ha intentat l’entrada
d’un fons d’inversió, però no ha
estat possible complir els requisits exigits ni configurar un pla
de viabilitat. L’empresa atribueix
la seva situació a la reducció de
circulant, el descens de facturació
de 2017 i la rescissió del contracte
del seu principal client.
Josep Pérez, del Col·lectiu Ron-

presentació sindical”, denuncia
Pérez. “És difícil coordinar-se
amb tantes delegacions d’arreu
de l’Estat”. Per això, assegura, “farem el possible perquè els treballadors puguin cobrar l’atur
de seguida i més endavant ja
exigirem responsabilitats”.

Baixvallesans afectats
L’empresa té una plantilla de gairebé 700 treballadors a tot l’Estat
repartits en 42 delegacions, entre
les quals la planta de Barberà del
Vallès, que fa uns anys va assumir
bona part de la plantilla de la delegació que la transportista tenia
al polígon Can Prat de Mollet. “En
aquesta planta hi ha 74 treballadors directes afectats, a més
d’una quarantena d’autònoms

¿Quieres ahorrar?
nosotros te ayudamos
ALUMINIS

COEL
LLIÇÀ

Fabricación, montaje,
reparación de
persianas y ventanas

COMERÇ

TRANSPORTES SOUTO Dels 74 treballadors de la planta de Barberà un 60% són del Baix Vallès
da, encarregat de la defensa dels
treballadors, explica que l’empresa està “pràcticament tancada, ja que actualment ja no
li queda gairebé cap client i els
empleats no tenen cap activitat
des de fa més de tres setmanes”. Per això, apunta, “instem
l’empresa a concedir un permís
retribuït fins que no se solucioni el cas”. Igualment, davant la
falta de resposta de la companyia,
el Col·lectiu Ronda presentarà als
jutjats una demanda d’extinció,
ja que ara com ara “no se sap si
l’empresa presentarà un ERO
perquè els seus responsables
estan desapareguts i tampoc no
hi ha una comissió representativa per tirar-ho endavant; a
moltes delegacions no hi ha re-

Consume menos energía,
gracias a nuestras ventanas
de última generación de
aluminio y PVC

Si cambias todas las
ventanas de tu casa,
TE REGALAMOS
LAS MOSQUITERAS

i una trentena de treballadors
d’ETT que també en depenien”,
diu Pérez. D’aquests, assegura,
“uns 40 són veïns de Mollet i els
pobles de l’entorn entre camioners, administratius i operaris
de magatzem entre d’altres”.
Malgrat que els empleats ja havien cobrat amb retard algunes
nòmines i parcialment algunes pagues extra, des de mitjans de gener
no han percebut el salari corresponent, cosa que en alguns punts de
l’Estat ja ha comportat mobilitzacions i reunions dels treballadors.
Els sindicats, per la seva banda,
han presentat una denúncia davant la Inspecció de treball i sol·liciten una reunió urgent amb l’empresa i el comitè per aclarir el cas
el més ràpidament possible. n x.l.

COLOQUE MOTOR
A SU PERSIANA

* Hasta fin de existencias

MOTORES PARA
TOLDOS CON MANDO
A DISTANCIA

149€
189€

+IVA

MONTAJE INCLUIDO

+IVA

MONTAJE INCLUIDO

MAMPARA DE DUCHA
Versalles

319€
+IVA

2 puertas 1,25 x 1,95 m
Cristal templado 6 mm
Acabados cromados
Tratamiento antical
MONTAJE INCLUIDO

Els directors de recursos humans de les empreses Ndavant,
Audens Food i Sertrans han
exposat aquesta setmana als
participants del programa integral per a persones majors de
30 anys i desocupades de llarga durada de l’SLOP els perfils
professionals que busquen per
a les empreses per a les quals
treballen i què els fa decantar
per un candidat o un altre. Els
participants van presentar la
seva candidatura i la seva trajectòria professional.

Nova oferta pública
de parades al
Mercat Municipal
Mercamollet, l’ens que gestiona el funcionament del Mercat
Municipal i el mercat ambulant
de la ciutat, ha obert una nova
convocatòria per transmetre la
concessió o arrendar parades
del Mercat Municipal. Es tracta
de les parades 14, 15 i 55, actualment lliures. La concessió es
fixa per a un termini de 25 anys,
mentre que els arrendaments
són per a un període de tres anys
prorrogables a tres més. Les
condicions es poden consultar
a Mercamollet i la data límit per
fer la sol·licitud és 12 de març.

Nuestros servicios

Ventanas
Puertas
Techos de aluminio
Toldos
Rejas
Motorización de persianas
Mamparas de baño
Mosquiteras
Vallas de jardín
Puertas PVC
Galerías
Cerramientos
PVC

Av. Montserrat, 67 · Lliçà de Vall Teléfonos: 938 436 339 / 619 843 546 aluminios-coel@hotmail.com aluminioscoel.es

ECONOMIA

dv, 2 març 2018

EMPRESES LA DISTRIBUÏDORA DE PRODUCTES PLÀSTICS TÉ UNA DESENA DE TREBALLADORS

INDUSTRIALS

L’empresa Thyssenkrupp Plastic
Ibérica s’instal·la a Mollet

Col·loqui de l’AIBV
amb els alcaldes
del Baix Vallès

thyssenkrupp

MOLLET. L’empresa Thyssenkrupp

Plastic Ibérica va inaugurar la setmana passada unes noves instal·
lacions al polígon Can Magarola.
Són més de 2.000 m2 que, entre
d’altres, han de servir per ampliar
la capacitat d’emmagatzematge
dels productes de l’empresa, especialitzada en la distribució de
plàstics amb gran cobertura logística. La companyia, amb fàbrica a
València, tindrà com a filial la seu
de Mollet amb una desena de treballadors.
L’empresa destaca la seva creixent presència en els mercats de
la comunicació visual, com impressió digital, retolació, imatge
corporativa, publicitat o reprografia, i els productes que ofereix
comprenen primeres marques
mundials tant en suports rígids
com flexibles, led, tintes i màquines. La firma compta amb cinc
àrees de negoci; tres pertanyen al

NAU La firma va inaugurar les instal·lacions la setmana passada
sector de béns industrials i dues
a l’àrea de materials, entre les
quals la divisió de plàstics Thyssenkrupp Plastic Iberica.
Pel que fa a les instal·lacions de
Can Magarola, són més de 2.000
m2 que, entre d’altres, han de ser-

vir per ampliar la capacitat d’emmagatzematge dels productes de
la companyia, que també disposa
d’una nova serra de tall horitzontal per fer, de manera senzilla i ràpida, qualsevol mena de tall en els
seus materials rígids. n

ADMINISTRACIÓ EL PLE CREA UNA COMISSIÓ PER REDACTAR UN AVANTPROJECTE DE REGLAMENT

Mollet tindrà un registre
d’empreses que puguin
oferir serveis a l’Ajuntament
MOLLET. El ple de Mollet va aprovar dilluns la creació d’una comissió d’estudi per redactar
l’avantprojecte de reglament
per elaborar un registre de licitadors locals, que consistirà en
una relació de totes les empreses
i professionals independents que
estiguin interessats a participar
en les diferents contractacions

que realitzi l’Ajuntament de Mollet. Aquesta és una demanda
que ja va fer el grup de Convergència a l’Ajuntament de Mollet
fa dos anys, quan va presentar
una moció per a la creació d’una
oficina local de contractació, que
va ser aprovada, tot i que fins ara
no s’hi havia treballat. Segons el
PDeCAT, aquest registre ha de

permetre “fomentar la transparència i la lliure concurrència
en la contractació i enfortir les
empreses de Mollet”.
El registre hauria de regular els
procediments de preparació i adjudicació dels contractes menors
o negociats sense publicitat de
manera que totes les empreses i
autònoms registrats serien convidats a les diferents contractacions de l’Ajuntament de Mollet
“atorgant més garanties als
principis de publicitat, igualtat
d’oportunitats i transparència
en els procediments de contractació del municipi”, deia la
moció aprovada el 2016. n

L’Agrupació d’Industrials del
Baix Vallès ha organitzat, pel 23
de març (10 h), un col·loqui amb
alguns alcaldes del Baix Vallès
obert als empresaris i industrials de la zona. L’acte serà al restaurant Can Prat de Mollet i està
previst que hi participin Josep
Monràs, de Mollet; Marc Candela, de Martorelles; Montserrat
Sanmartí, de Sant Fost, Antoni
Guil, de Montmeló; José Antonio
Montero, de Montornès; i Sergi
Mingote, de Parets. En la sessió
es presentaran dues iniciatives
d’interès per als municipis, una
sobre wifi i una altra sobre innovació aplicada als serveis.

COL·LABORACIÓ

Mollet impulsa el
foment econòmic
El ple de Mollet va aprovar dilluns l’adhesió del municipi a la
Taula per al Desenvolupament
Econòmic i l’Ocupació del Vallès Oriental, formada per ens
locals, sindicats i patronals.
“Volem que Mollet tingui un
pes especial en la presa de
decisions de la taula”, deia el
regidor d’Ocupació, Raúl Broto.

COMERÇ

Fira Estoc treu al
carrer les rebaixes
del comerç molletà
El carrer Barcelona, la plaça
Catalunya i les rambles Balmes
i Fiveller de Mollet seran l’escenari, aquest dissabte, de 10
a 20.30 h, d’una nova edició de
Fira Estoc, la fira de rebaixes
dels comerços molletans.

EMPRESES
ASSESSORS EMPRESARIALS

PYMES

CONSULTORI

Reclamar
deutes en altres
països de la UE
Quan qui ens deu una quantitat té el
seu domicili a l’estranger, el procés
de cobrament d’aquest deute sembla fer-se més complicat. No obstant
això, si el deutor té el seu domicili en
un país de la Unió Europea, l’ordenament jurídic posa a la nostra disposició l’eina del denominat “judici
monitori europeu”, que simplifica
enormement els tràmits a seguir.
D’aquesta manera, es configura un
procés que facilita i redueix els costos
de litigació en assumptes transfronterers, la finalitat dels quals no és
una altra que el cobrament de crèdits
dineraris, líquids i exigibles.
En concret, si el procés iniciat compleix els requisits del Reglament, el
Jutjat acabarà per expedir un requeriment europeu de pagament. Notificat
el requeriment al deutor, aquest pot
presentar escrit d’oposició. En aquest
cas, el judici monitori finalitza i si el
creditor vol, contínua amb el procediment civil que correspongui al país
on va presentar la reclamació. No
obstant això, si el deutor no paga ni
s’oposa, el requeriment europeu de
pagament serà directament executiu
en la resta de països de la UE, podent-se així embargar béns i drets de
forma immediata.
Iker Cabezuelo Adame
Advocat
icabezuelo@cgcabogados.net

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

AUTÒNOMS

PARTICULARS

Seguim oferint

Nous serveis

Dret de família i successions
Obligacions i contractes
Dret bancari
Dret societari i mercantil
Responsabilitat civil
Dret administratiu
Dret immobiliari
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Fiscalitat : IRPF, IVA, IS, Autònoms
Comptabilitat
Constitució , fusió i dissolució de societats
Anàlisi de viabilitat empresarial
Optimització de costos
Gestió i control del risc i endeutament
Tràmits davant organismes públics

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

L’APARADOR

ÚNIC CENTRE AUDITIU DE PARETS

H É CT O R CO N T ON E N T E
Podòleg. Col·legiat 1.889

LA PODOLOGIA I ELS SEUS SERVEIS
El podòleg és un professional de la salut qualificat per prevenir, diagnosticar i tractar totes les afeccions presents al peu. Prevenir és
gairebé tan important com curar, per la qual
cosa és important fer una primera visita i evitar possibles alteracions futures com durícies, fongs, ungles encarnades, etc.
Les patologies més comunes que rebem a
les nostres consultes les dividim en tres subgrups: les dermatològiques –fongs en pell o
ungles, papil·lomes, ungles encarnades...–; les
alteracions dels ossos –dits en ganxo, galindons...–; i les musculoesquelètiques, que poden venir donades per una mala trepitjada i
poden afectar el maluc, els genolls i l’esquena
–en aquest tipus de lesions hi ha les metatarsàlgies, la fascitis plantar, etc.–.
Per tant, per prevenir aquest tipus de lesions és molt important fer un estudi personalitzat de la marxa per analitzar i valorar,
mitjançant proves diagnòstiques i sistemes
informatitzats –plataforma de pressions–, els
suports del peu tant en estàtica com en dinàmica. Els objectius de l’estudi són relacionar

una lesió amb la petjada, prevenir futures
lesions i, en el cas dels esportistes, millorar el
rendiment esportiu. Per això, els serveis que
oferim al Centre Mèdic i Dental Parets són:
-Podologia general: diagnostiquem i tractem
qualsevol afecció del peu (ungla encarnada,
lesions dèrmiques, fongs, etc.)
-Podologia pediàtrica: estudiem i tractem els
peus infantils (peu pla infantil, caminar de
puntetes, caminar cap a dins, etc.)
-Estudi biomecànic: fem estudis personalitzats mitjançant proves diagnòstiques.
-Podologia esportiva: fem estudis personalitzats adreçats a esportistes per millorar el
rendiment esportiu.
-Plantilles personalitzades: fem tractaments
personalitzats per a cada pacient depenent
de les necessitats de cadascú.
-Peu de risc: les persones amb diabetis han
de tenir una cura especial dels peus; per això
disposem d’un protocol especialitzat per al
pacient diabètic.
-Cirurgia podològica: tractem patologies com
ungles encarnades, galindons, dits en ganxo...

CENTRE MÈDIC I DENTAL PARETS av. Catalunya, 155 I PARETS DEL VALLÈS
Tel. 93 562 25 53 I www.cmdparets.com I cmdparets@cmdparets.com

L’Optica 90 de Parets ha posat en marxa
aquest mes de febrer un nou servei auditiu, l’únic que hi ha al municipi. Amb l’objectiu de fomentar la importància que la
ciutadania es controli els nivells d’audició,
estan duent a terme revisions auditives
gratuïtes per als usuaris de l’establiment.
L’oferta durarà com a mínim fins al mes
d’abril, tot i que es podria allargar fins que
acabi la primavera.
Es tracta d’un control molt important
que tots els metges recomanen fer-se als
majors de 50 anys i que en molts casos és
també necessari per a gent més jove. L’ús
d’auriculars a volums molt elevats, per

OPTICA 90 av. Catalunya, 90 I PARETS DEL VALLÈS
Tel. 93 573 07 07 - 652 89 85 95

CENTRE DE MASSATGE
i OSTEOPATIA

Guia

MÈDICA i
ESTÈTICA

25 anys d’experiència

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

Perruquera · Estilista

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

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

exemple, pot afectar fortament els nivells
auditius de la població més jove.
Per això és important aprofitar l’oportunitat de tenir al Baix Vallès, concretament
a Parets, la revisió auditiva gratuïta que
ofereix l’Optica 90. Tant per als grans com
per als joves. La prova pot ser de deu minuts, en els casos d’audicions normals, o
d’entre 45 minuts i una hora en els casos
més greus.
Aquest centre auditiu complementa els
serveis òptics dels quals disposen al mateix local, i on des del febrer també han
afegit la revisió de la retina, la degeneració
macular i el seguiment del glaucoma.

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

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

COMPRA
PISO EN PARETS.
EIXAMPLE. Ascensor.

energética: G. Precio:
129.000 euros. Referencia: JV13588. Tel. 93
568 35 45.
MOLLET. EST. DEL
NORTE. Piso reforma-

PARA RESTAURANTE UBICADO
EN EL VALLÈS ORIENTAL

Totalment equipat.
Solsament per a professionals.
Bona situació. A Mollet.
Tel.

cocina. Carpintería exlefacción. Certificación

JEFE DE COCINA Y COCINERO

EN LLOGUER

3 hab., baño, salón,
terior de aluminio. Ca-

SELECCIONAMOS

BAR/RESTAURANT

601 33 69 22

LLOGO PLAÇA
DE PÀRQUING

249.000 euros. Tel . 93

cación energética: E.

579 33 33.

Ref. JV13588. Precio:

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

de aluminio. Certifi-

93 593 04 03

do. Todo exterior. Ter-

Descubrirás en mi una

y exterior de aluminio.

Gran

con

delicia. Hago una gran

MOLLET. CENTRE.

Calefacción.

Certifi-

salida a balcón. Baño

variedad de servicios

PISO EN MONTOR-

Pis amb 3 habitacions,

cación energética: E.

con ducha y otro con

como griego, 69, fran-

579 33 33.

NÈS. RIERA MARSA

2 banys i pàrquing.

Ref. JV13567. Precio:

bañera. Suelo parket.

cés hasta el final, beso

NORTE. Ref. JV13585.

Preu: 190.000 euros.

195.000 euros. Tel. 93

Cierres de aluminio.

negro, beso con lengua

ÁTICO EN MOLLET.

Con parquing, ascen-

Ref. 1-591. Tel. 93 579

579 33 33.

Calefacción a gas natu-

y lluvia dorada. Soy

RIERA SECA. Ref.

sor, 3 hab. (2 indivi-

65 65.

ral y aire acond. Incluye

muy completita. Tel.

JV13555. 90 m2, 3

duales y una doble

parking y comunidad.

611 26 20 91.

hab., cocina, lavadero,

suitte), salón-comedor

PISO EN MOLLET.

DEL

MOLLET. ESTACIÓN
NORTE. Piso

2 baños, salón-come-

y cocina office con sa-

CAN

PANTIQUET.

reformado, todo exte-

dor, balcón, plaza do-

lida a balcón, 2 baños,

Con parquing y traste-

rior, tercera planta en

salida a balcón, baño,

E. Precio: 260.000 eu-

reformados, cocina offi-

ble de parking. Suelos

plaza de parquing. Ca-

ro. Para entrar a vivir.

finca sin ascensor. 3

cocina indep. Suelos de

ros. Ref. JV13604. Tel.

ce con lavadero, amplio

de gres, carp. interior

lefacción. Suelo gres,

Con ascensor. 4 hab. (1

hab., salón con salida

gres, carp. int. de cedro

93 579 33 33.

salón-comedor

con

de haya y ext. alum.

carpintería exterior de

suitte), 2 baños, amplio

a balcón, baño, cocina

salida a balcón. Suelos

blanco. Calefac. y aire

aluminio. Certificación

salón-comedor, cocina

independiente, suelos

Certificación energética:

PISO EN MOLLET.

de gres, carpintería in-

acond.

Certificación

energética: E. Precio:

indep. con salida a la-

de gres, carpintería in-

F. Precio: 115.000 eu-

CENTRO. 3 hab. do-

terior de haya y exterior

energética: E. Precio:

157.000 euros. Tel. 93

vadero. Suelos de gres,

terior cedro y exterior

ros. Ref. JV13606. Tel.
93 579 33 33.
ADOSADA

EN MARTORELLES.
Bajos más 2 plantas.
3 hab., baño, 2 aseos.
Parquing, jardín privado.
Cuenta con acabados

PRECIO ESPECIAL
EMPRESAS Y GRUPOS

45€

Información al

639 857 650

NUESTROS CENTROS

LUNES
11-13 h
JUEVES 17 - 20 h
SÁBADO 11 - 13 h

MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES

18 -20 h
11 - 12 h
18 - 20 h

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

comedor

185.000 euros. Tel. 93

CERTIFICADOS MÉDICOS PARA RENOVACIÓN Y OBTENCIÓN DE CARNÉ DE CONDUCIR
· PERMISOS DE ARMAS · TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS ·
CERTIFICADOS NÁUTICA · GRÚAS Y TORRE MÓVIL · DEPORTE · SUBMARINISMO Y PESCA

20.00 -21.00 h
09.30 - 10.30 h

PARKING
GRATUITO
30 MIN

PZA. PAU CASALS
(Frente
Ayuntamiento)

todo muy morbosa.

ducha y 1 aseo, ambos

LA LLAGOSTA
C/ Dr. Fleming, 2. Local 1
08120 La Llagosta
93 574 36 74
lallagosta@cermsa.com

MIREIA. Alegre, diver-

cina office con galeria.

bles, baño con plato de

MOLLET DEL VALLÈS
Carrer l’Alsina
08100 Mollet del Vallès
93 593 99 50
info@cermsa.com

LLOGUER

RELAX

carp. interior de roble

568 35 45.

Certificación energética:

n No hace falta cita previa ni traer fotos.
n Entrega inmediata provisional de DGT
para conducir. n Tramitación gratuita.
Solamente se paga la tasa de tráﬁco.
n Recibe su carné en casa. n Reclamación gratuita si no lo recibe. n Recuperación gratuita del carné caducado, mismo
precio. n Entrega gratuita de fotos para
las obtenciones de permisos.

Ref. JV13606. Tel. 93

tida, coqueta y sobre

de calidad. Calefacción.

NUESTROS SERVICIOS

mes. T. 93 579 65 65.

Precio: 115.000 euros.

MOLLET. 3 hab., co-

asc. 3 hab., salón con

CASA

Precio: 900 euros/

cación energética: F.

PISO DE 100 M2 EN

cera planta. Finca sin

y exterior de aluminio.

de aluminio. Certifi-

579 33 33.

617 097 697

INTERESADOS/AS LLAMAR AL
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TRAVESTY
CUBANA BRASILEÑA
140 de pecho, 23 cm.
Sexo. Masaje.

Tel.

667 047 062
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EDITORIAL

UNA ESCOLA A PRESERVAR
Diversos estudis, tant el popular PISA –que avalua les competències a una
vuitantena de països del món– com altres elaborats pel Ministeri d’Educació
espanyol, corroboren que els estudiants catalans d’ESO tenen les
mateixes aptituds lingüístiques en llengua castellana que la mitjana dels
alumnes espanyols. Davant d’aquesta realitat i els bons resultats del
model educatiu català, és molt preocupant que algunes formacions
polítiques hagin trobat en el tema de la llengua a l’escola un filó per
esgarrapar vots tot posant sobre la taula un conflicte inexistent en el món
educatiu i la societat catalana. El sistema d’immersió lingüística a Catalunya
ha estat un model cohesionador que ha permès la igualtat d’oportunitats per
als autòctons, els vinguts de fora o els alumnes amb el castellà com a llengua
materna. Malgrat que el suposat conflicte lingüístic és un argument polític
que s’arrossega de ja fa uns quants anys –sobretot des de l’arribada de Cs
al panorama polític– la possibilitat que ara, en virtut de l’article 155, el govern
espanyol pugui prendre alguna mesura que obri la porta a la segregació
dels alumnes per llengües i trenqui amb un model amb més de 30 anys
de consens fa que sigui més necessari que mai defensar l’escola catalana.

LA IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA A CATALUNYA HA ESTAT UN SISTEMA COHESIONADOR
QUE ALGUNS PARTITS VOLEN TRENCAR PER ESGARRAPAR UN GRAPAT DE VOTS

A PEU PLA

JAUME

NORÓ

Mestre

Immersió

C

ap al tard d’un dia de primavera de fa 36 anys, una seixantena de famílies i els mestres
d’una escola feien una reunió
per decidir en quina llengua
farien l’ensenyament als infants que iniciaven el parvulari el curs següent. El
gruix de les famílies el formaven parelles
joves que, provinents majoritàriament
d’Andalusia, havien doblat la població
de Mollet en pocs anys; actuaven de
testimonis la regidora d’ensenyament i
l’inspector. Uns mestres presentaren la
proposta de fer l’ensenyament en llengua catalana, però altres en discrepaven
obertament; uns i altres exposaren els
seus arguments davant el silenci de les
famílies que havien de decidir en una votació secreta. La representant municipal,
potser per allò de quedar bé amb tothom,
es va treure de la màniga l’opció de fer un
grup en català i l’altre en castellà. Només
van intervenir dues mares; l’una, que va
expressar que no entenia el català, va dir
que no volia que als seus fills els passés
el mateix que a ella; a l’altra la convenci-

en més els arguments, i la manera d’exposar-los, dels mestres que proposaven
l’ensenyament en llengua catalana. La
votació fou gairebé unànime per l’opció
del que posteriorment se’n va dir d’immersió lingüística. La generalització del
sistema va venir després amb l’acord de
tot l’arc polític i la capacitació de la majoria del professorat.

Pioneres

N

GEMMA NAVARRO

Filòloga i professora i
membre de Dones d’Ara Mollet

ativitat Yarza Planas. La primera alcaldessa de Catalunya
(elegida democràticament el 14
de gener de 1934 per la candidatura d’ERC a Bellprat) va ser
també la primera de l’Estat espanyol. Corrien els temps de l’enyorada II República,
quan les idees de cultura i llibertat nacional
anaven de bracet de la lluita per la justícia
social. El vot de les dones i per les dones va
ser una d’aquestes fites dignes d’encapçalar un epígraf dels llibres d’història. No sé
si hores d’ara els llibres d’història del Reino
de España s’interessaran gaire en la figura
d’una pedagoga laicista i feminista, lluitadora per la causa republicana, però, en tot
cas, cal reivindicar que els llibres d’història
dels nostres estudiants catalans del segle
XXI sí que en parlin, perquè no és una dada
menor.
Conscient de la situació de dependència
que patia la dona per falta d’instrucció, pretenia que l’educació deslliurés les noies dels
consells dels capellans, dels prejudicis morals
que feien dependre el seu benestar i la seva
dignitat de la caritat dirigida per l’Església,
dels cacics que feien passar gana els que no
anaven a missa. L’administració republicana

L’èxit del model educatiu català
no ve dels resultats lingüístics,
ve de la fórmula inclusiva de no
separar per qüestió de llengua, de
no segregar per qüestió d’origen

Les virtuts i l’èxit del model educatiu
català no vénen, però, dels resultats lingüístics, venen de la fórmula inclusiva de
no separar per qüestió de llengua, de no
segregar per qüestions d’origen, d’oferir
a tothom eines de pertinència a la societat catalana. Ara, altre cop, polítics maldestres atien l’escola amb la qüestió de la
llengua, incapaços com són de veure en la
pluralitat una virtut, en la diversitat una
riquesa. La llengua i la cultura catalanes
els fan nosa perquè qüestionen el món de
la “una, grande y libre” que tenen instal·
lat al magí. Som escola i amb llaç groc.

li va permetre advocar per una educació laica que per primer cop sostreia les noies de
les mans del patriarcat; per això s’hi va implicar amb doble tasca, com a mestra i com
a alcaldessa. L’espai des d’on exercia el seu
activisme a Bellprat és simbòlic i universal:
unes escales conduïen la seva feina diària de
l’escola a l’ajuntament, de la cultura a la lluita política pel benestar col·lectiu.
La dita popular que un mestre predica amb
l’exemple se li pot aplicar a Nativitat Yarza
amb escreix, ja que des que al 1931 havia
participat en l’Associació Femenina Republicana Victòria Kent, aquesta mestra republicana era activa en la vida política amb la
intenció de crear en les noies i dones una
consciència ciutadana sense precedents. Va
fer un pas endavant per encapçalar les llistes
d’Esquerra Republicana de Catalunya a les
eleccions municipals de Bellprat. Ella era al
costat de Lluís Companys al Palau de la Generalitat en la Diada dels Ajuntaments d’Esquerra el març de 1934. Ella va participar
en els mítings que discutien la Llei de Contractes de Conreu. Ella també va ser al front
d’Aragó per al proveïment de les trinxeres.
Ella també va anar a l’exili.
Des de l’aspiració legítima dels nostres
dies per activar la República catalana, per
continuar lluitant per mantenir la representativitat de les nostres institucions i
per poder dur a terme una política social
sense traves, no podem oblidar la lluita per
l’emancipació que va preconitzar aquesta
mestra il·lustre. Els llibres d’història dels
nostres estudiants, tampoc.

Fem Memòria

Recordant la històrica nevada del 1962
Aquesta és una imatge de Mollet de la històrica nevada del 1962 que va deixar blanca bona part de
Catalunya. La foto és del carrer Serafí Pitarra pels volts de Nadal. josep m. escura mollet
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EL CB PARETS CONTINUA LÍDER
I ES PERFILA COM A ASPIRANT A L’ASCENS DE CATEGORIA
Amb la victòria del primer equip masculí del CB Parets contra el Vila de Montornès, el
conjunt es manté primer de la Tercera Masculina –amb dos punts d’avantatge respecte
al segon classificat, el Lliçà d’Amunt–, de manera que es converteix en un clar aspirant a
l’ascens de categoria. L’equip visita dissabte la pista del Solsona, setè a la classificació.

BÀSQUET I Lliga EBA EL CB MOLLET ESPERA EL LÍDER, EL VIC, AMB MOLTES BAIXES

Segona Femenina ESTAN A UN PUNT DEL LÍDER, EL TORDERA

El Recanvis Gaudí fitxa
el base andorrà Pol Vives

Pallissa de les noies del
Sant Gervasi a les Franqueses

Els molletans perden per lesió Argelats i Balaguer a Castellbisbal
bondia andorra

CB MOLLET - VIC
Dissabte, 20 h Plana Lledó
MOLLET. El Recanvis Gaudí-CB
Mollet va perdre a Castellbisbal
quelcom molt més important que
el partit; va perdre Xavi Balaguer
i Nil Argelats per dues lesions al
turmell. “Falta fer la ressonància, però, molt probablement,
Balaguer es perdrà el que resta de temporada i Argelats és
possible que en dues o tres setmanes pugui tornar trepitjar
les pistes. La recuperació està
sent bona i sembla que els lligaments no estan afectats”, explica Pau Garcia, entrenador del
Recanvis Gaudí.
Amb aquestes dues baixes,
l’equip es queda només amb vuit
jugadors fixes del primer equip i
sense una de les seves referències
en atac. “Es tracta que entre tots
fem els punts que feia en Nil”,
diu Garcia. Per aquest motiu, el
club ha tancat el fitxatge de Pol Vives, base andorrà que actualment
militava al Collblanc de Lliga EBA i
la temporada anterior havia jugat
a l’Andorra mentre es recuperava

Dissabte, contra el Vic

“No ens escudarem en les baixes i intentarem guanyar el Vic.
Estem en una situació precària

i no tenim el potencial que teníem, però encara queda molta qualitat a l’equip”, comenta
el tècnic. El Vic és el primer amb
tres punts més que els molletans
–cinquens–. “Ja els vam guanyar
a la seva pista i ho hem de tornar a fer a casa. Hem de competir, jugar al màxim i superar les
adversitats, que, al cap i a la fi,
d’això es tracta”, conclou l’entrenador Pau Garcia. n
ÚLTIM RESULTAT
CASTELLBISBAL - CB MOLLET

del Sant Gervasi va guanyar el
partit contra les Franqueses –
penúltim classificat de la Segona
Femenina– per un contundent
71 a 26. Les molletanes van signar un quart quart esplèndid, en
què el Sant Gervasi va anotar 24
punts per només set de les franquesines. Amb aquest resultat, el
Sanger es manté segon i continua
la persecució del líder, el Tordera, amb qui només el separa un
punt –34 per 33 de les escolars–.
Els dos equips s’enfrontaran a finals de mes i, si continuen igual
a la classificació, es podria decidir el futur de la lliga, ja que una
victòria molletana provocaria un

canvi de líder a la taula. Dissabte
rebran l’Onyar, que és novè amb
quatre victòries menys que les
noies de Mollet i és el segon equip
que menys cistelles en contra li
anoten –també és el segon menys
encistellador de la lliga–.

El masculí, contra el Manresa

Després de guanyar de 20 punts a
la pista del Barberà –60 a 80– els
nois del Sanger es mantenen tercers de la Primera Masculina amb
33 punts –un menys que el segon,
el Lluïsos de Gràcia–. Dissabte intentaran continuar sumant en el
partit que els portarà a rebre a la
Salle Manresa, penúltim classificat amb 25 punts. n

HOQUEI I Primera Catalana DISSABTE JUGA A RIPOLLET

POL VIVES La nova incorporació dirigint l’equip andorrà
d’una lesió als lligaments creuats.
“És un jugador jove, internacional amb Andorra i que enguany
no estava tenint gaires minuts
al seu equip”, comenta el tècnic.
Vives es va formar a les categories inferiors de Barça i Manresa i
ajudarà a cobrir la posició de base
que amb les últimes lesions havia
quedat vacant.

MOLLET. El primer equip femení

69-64

El Mollet HC surt de la
zona de promoció d’ascens
MOLLET. El Mollet HC no va poder

sumar la quarta victòria consecutiva i va caure al pavelló de Riera
Seca per 3 a 4 contra el Vic –un
rival directe per a la fase d’ascens
a un sol punt de distància–.
Amb aquesta derrota, el conjunt entrenat per Paco González
surt momentàniament de la zona
de promoció d’ascens i se situa
cinquè amb 31 punts, un menys

que el Ripoll, que marca la línia
dels llocs d’honor. Els nois de
González visiten dissabte (19.30
h) la pista del Ripollet –12è amb
25 punts–, un equip necessitat de
victòries ja que fa setmanes que
flirteja amb la zona de descens.
En les últimes sis jornades els del
Vallès Occidental han aconseguit
tres empats, dues derrotes i només han guanyat un partit. n
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FUTBOL I Segona Catalana LES OBRES COSTARAN 300.000 EUROS I ES PAGARAN EN SET ANYS

Primera Catalana DUEL DE CARA O CREU PER ALS MOLLETANS

El Josep Seguer tindrà gespa
nova la propera temporada

Un Cardedeu necessitat
s’enfronta al CF Mollet UE

ona cervera

MOLLET. El CF Parets estrena-

rà gespa de cara a la temporada
vinent. El consitori ha decidit renovar la gespa artificial del camp
municipal Josep Seguer, ja que
l’actual –instal·lada el 2003– començava a estar en mal estat i els
jugadors del club es queixaven.
El canvi costarà a l’Ajuntament
paretà uns 300.000 euros, que es
pagaran en mensualitats durant
els propers set anys. L’acord es va
aprovar en el ple de dijous de la
setmana passada amb l’abstenció
d’Ara Parets ERC, que es va mostrar en desacord amb la fórmula
de pagament de les obres.

El primer equip, a Sallent

El CF Parets es desplaçarà fins
a Sallent per disputar la 23a jornada de lliga. L’equip continua
líder de la Segona Catalana amb
51 punts –dos més que el segon,
el Sabadell Nord, i 22 més que els
rivals d’aquesta setmana, que van
12ns–. Diumenge els paretans es
van imposar al Bellavista 1 a 8. n

gust, ja que l’equip va plantar cara
a un dels conjunts més forts de la
lliga. Per la seva banda, el Cardedeu no coneix la victòria des de la
jornada 15 i només ha sumat tres
punts dels últims 21. Una victòria
dels molletans els donaria aire i els
podria fer superar –si perden els
seus partits– el Banyoles, el Júpiter
i el Lloret, de manera que quedarien al 12è lloc de la taula. La derrota,
en canvi, deixaria l’equip de Viale
en una situació molt complicada. n

BALL I Fit Kid CLASSIFICADES PER AL CAMPIONAT D’ESPANYA
assaig

La Molletense pateix contra el Berga
La UD Molletense va gaudir de moltes oportunitats per marxar en el
marcador durant la primera part, però només una va acabar al fons de la
xarxa del Berga. A la segona part el domini va ser per als berguedans, que
arribaven crescuts per les tres victòries consecutives que acumulaven. Un
gol del molletà Sergi Mateu donava tranquil·litat als de Mollet, però el gol
del Berga, al minut 88, els va fer demanar l’hora. Al final, 2 a 1. Dissabte visiten
el Vic Riuprimer, amb qui només els separen quatre punts. Els osonencs són
vuitens i la Molletense es manté a la sisena plaça de la classificació.

Ball Contemporani L’ESCOLA PARETANA ACONSEGUEIX SET METALLS A ITÀLIA
elite dance

Èxit d’Elite Dance
al Livorno in Danza

L’EQUIP AL COMPLET El vestidor va celebrar els resultats

L’escola Assaig de Sant Fost
debuta amb tres medalles

PARETS. Les paretanes de l’escola

de dansa Elite Dance van guanyar
un or –Maria Grima–, quatre plates –Carla Santamaría, Ambar,
grupal contemporani children
i júnior– i dos bronzes –Sara
Muñoz i Gisela Vara– en el festival internacional de ball Livorno
in Danza que es va celebrar a Itàlia el cap de setmana.

MOLLET. El CF Mollet UE rebrà diumenge (12 h) al Germans Gonzalvo el CF Cardedeu. Als dos equips,
situats a la part baixa de la taula
–Cardedeu 16è i Mollet 15è– els
separa només un punt. Manu Viale,
entrenador dels molletans, confia
“transmetre al camp el mateix
que transmetem als entrenaments; crec que s’està treballant
molt bé”. El CF Mollet UE va caure
el cap de setmana contra el líder,
però va ser una derrota amb bon

EN ACCIÓ Un dels grups paretans participants en el festival

SANT FOST. L’escola de ball paretana Assaig va debutar en el Campionat de Catalunya de Fit Kid, classificatori per al Campionat d’Espanya
que se celebrarà el mes d’abril al
País Valencià. En la categoria de Fit
Kid Promoció Adult, Marta Isern es
va emportar el bronze, mentre que
en la categoria Dance Show Junior

Jana Estany es va proclamar campiona de Catalunya i Paula Domínguez subcampiona. Les tres ballarines representaran Catalunya
al Campionat d’Espanya i tindran
l’oportunitat de guanyar una plaça
per disputar els Mundials de Fit
Kid de 2019. L’escola només fa un
any i mig que està oberta. n

PUBLICITAT

PRESENTACIÓ DE LA MOTO
DERBI 350 DE CROSS

dv, 2 març 2018

El passat 24 de febrer es va presentar al Museu
Isern de Mollet una rèplica de la Derbi 350 de
cross, feta pel nostre gran amic Estanislao
Soler del Museu de Basella. A la presentació,
a part d’una gran quantitat d’amics i persones
interessades, ens van acompanyar els 3 pilots
que van conduir aquesta màquina: Andreu
Basoli, Pere Pi i Toni Palou.
També hi va assistir el periodista Carlos
Domínguez. L’organització de l’acte va anar a
càrrec de la Glòria i el Josep Isern.

Av. Gaudí, 72, 5a planta · MOLLET Visites concertades: 665 67 07 07
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FUTBOL SALA I Seleccions LA JUGADORA DE LA CONCÒRDIA VA MARCAR EL GOL QUE DONAVA A L’EQUIP LA VICTÒRIA A LA FINAL

ESCACS

Sònia Blanco,
heroïna de la sub-21

Pas de gegant
per a la Penya
Mollet d’Escacs

LA LLAGOSTA. Un gol de Sònia Blan-

co, jugadora del CD La Concòrdia,
va donar la victòria a la selecció
catalana sub-21 al Campionat
d’Espanya d’Autonomies. El rival
a la final va ser el Múrcia i, després d’acabar en empat el temps
reglamentari, a falta de sis segons
per al final de la segona part de la
prórroga, Sònia Blanco va marcar
el 3 a 2 definitiu.
Però no va ser l’única gran jugada de Blanco –demostrant per
què és la capitana de la selecció–,
en la semifinal que va enfrontar
Catalunya i Galícia. Els dos conjunts van arribar amb taules al

fcf

Segona Nacional

LA CONCÒRDIA
TORNA A LA LLIGA
Després de la primera derrota de la
temporada i d’una jornada de descans
per la competició de seleccions, el
CD La Concòrdia torna a la lliga de la
Segona Divisió. Ho farà dissabte (17
h) a El Turó. El rival serà l’Hospitalet,
11è classificat amb només nou punts.
Les llagostenques intentaran millorar
el 5è lloc –29 punts– al qual s’han vist
relegades després de perdre contra
el Teldeportivo la darrera jornada.

Divisió d’Honor CAP DE SETMANA NEGRE PELS DOS EQUIPS

Sorprenent derrota
del Can Calet
a Premià de Dalt

El FS Parets espera
el Riudellots, cuer
a la classificació

SANT FOST. Contra tot pronòstic,
el FS Barri Can Calet –quart– va
caure derrotat per 1 a 2 a casa
contra el Premià de Dalt –penúltim classificat a la lliga gràcies
als tres punts contra els santfostencs–. Dissabte, l’equip intentarà
refer-se guanyant a la pista de
l’Arenys de Munt, segon.

PARETS. Després de perdre per 9
a 5 contra el Montseny, el FS Parets es manté setè a la classificació. Dissabte (17.30 h), al Joaquim
Rodríguez, rebrà el cuer del grup
1 de la Divisió d’Honor Catalana,
el Riudellots, que ha perdut 10
partits, n’ha empatat tres i també
ha fet un triplet de victòries.

cortines
ross
Decoració per a la llar
CONFECCIÓ I INSTAL·LACIÓ DE
TOT TIPUS DE CORTINES
PRESSUPOST SENSE COMPROMÍS
C. Monistrol, 1. Local 39
Parets del Vallès. Tel. 93 562 40 82

CAMPIONES El combinat català es va imposar en la final a Múrcia
tram final de partit, però tres gols
de la llagostenca, tirant de galons,
els últims dos minuts, van donar
el passi a la final a les catalanes.
La fase final va disputar-se a Sa-

lou i Catalunya va accedir-hi després de derrotar en la fase prèvia
–jugada a Malgrat i Palafolls– les
seleccions de La Rioja, Castella i
Lleó i Cantàbria. n

MOLLET. El primer equip de la Panya Mollet d’Escacs va fer una
gran jugada i va vèncer el Vallromanes per 7 punts i mig a mig
punt. Amb aquest resultat i la
derrota del Barad a Sabadell milloren les opcions que l’equip té
de pujar a Preferent, ja que s’ha
trencat el triple empat que hi havia a la classificació i ara només
queden Mollet i Castellar.
Per la seva banda, malgrat la
derrota per 3-5 contra el Castellbisbal, la Penya Mollet B, actualment penúltim del grup 5 de Primera Provincial, conserva opcions
per mantenir la categoria si aconsegueix puntuar davant els equips
que porten mig i un punt més. n

HANDBOL I Segona Catalana

MOTOR LA RÈPLICA L’HA CONSTRUÏT ESTANIS SOLER
ona cervera

Escalada a la taula
del CH Sant Fost
SANT FOST. El CH Sant Fost continua escalant posicions i se situa
tercer de la Segona Catalana després de guanyar el Polinyà per 26
a 29. L’equip rebrà dissabte (20
h) al Pavelló 1 el Manyanet, penúltim classificat i amb 22 punts
menys que el Sant Fost.

Lliga Catalana

La Derbi 350cc torna a ser real
El Museu Isern estava ple fins al capdamunt per veure la rèplica de la mítica
Derbi 350cc, que veia la llum després de més de 50 anys en el record.
Estanis Soler ha creat la motocicleta a partir de fotografies antigues i de les
indicacions dels pilots que hi van córrer: Andreu Basolí, Pere Pi i Toni Palau. La màquina original, de la qual només se’n va fabricar una i mitja –una
per córrer i mitja per tenir recanvis– va guanyar el Campionat d’Espanya de
Motocròs de la temporada 1959-1960.

Nova derrota
del CH Parets
PARETS. Derrota del CH Parets
contra el Cambrils. Els paretans
cauen fins a l’onzena posició i el
cap de setmana rebran el Pardinyes, últim a la lliga.
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ATLETISME I Cros MARIA CARNER VA COMPETIR AMB FEBRE I NO VA MOSTRAR EL MILLOR NIVELL

El CA Mollet queda setè al
Campionat d’Espanya de cros
ca mollet

Més curses

VANESSA PÉREZ
GUANYA L’OR A
LES VIES VERDES
La corredora del Club Atletisme
Parets Vanessa Pérez va guanyar la
prova dels 30 km de les Vies Verdes.
La paretana va fer un crono de 2
hores, 12 minuts i 46 segons, i va
fer el 45è millor temps de la prova
d’enguany. La cursa, que trancorre
per la Via Verda del Carrilet (Girona),
va començar a Cassà de la Selva
i va acabar a Platja d’Aro.
INTEGRANTS Els components dels equips cadet i juvenil
MOLLET. El Club Atlètic Mollet va
participar al Campionat d’Espanya de Clubs de la modalitat de
cros. L’equip juvenil femení, en
qui estaven posades més esperances, va quedar setè. “Esperàvem
entrar entre els cinc primers,
però Maria Carner va competir
amb febre i això va disminuir
les seves capacitats”, explica
Rogelio Vega, director tècnic de
l’entitat. Des del club, fins i tot,
es va recomanar a Carner que no
corrés, però ella hi va insistir.
En categoria cadet masculí, el
millor classificat va ser Marçal Erraiz, que va quedar 19è i va ajudar
que l’equip quedés en 37a posició.

La propera cita serà el Campionat
de Catalunya Individual sub-18
en pista coberta que es disputarà
a Sabadell diumenge, i on Isaac
Paradas té moltes possibilitats
de fer podi en la competició dels
1.500 metres.

NATACIÓ EL CN PARETS SUMA UN TOTAL DE QUATRE METALLS

Albert Cabezuelo guanya
tres plates al català aleví
cn parets

MOLLET / PARETS. Albert Cabezue-

lo, nedador del CN Parets, continua sumant medalles després
d’assolir tres subcampionats en
el Campionat de Catalunya d’Hivern Aleví que es va celebrar el
cap de setmana al CN Minorisa
de Manresa. Cabezuelo va obtenir
les plates en 400 estils, 200 papallona i 400 lliures. Norma Rodríguez, també del CN Parets, va
guanyar una medalla de bronze
en la prova dels 100 lliures. L’altre nedador paretà que va participar va ser Jan Tàpias, que va
obtenir, com a millor classificació, la 12a plaça als 400 estils. Els
relleus, formats per Miquel Coca,
Roger Porqueres, Martí Toldos,

ALBERT CABEZUELO
Albert Cabezuelo i Jan Tàpias,
van ser els 25ns als 4x100 lliures
i 21ns a 4x100 estils i els 4x (10075-50-25). n

CICLISME L’EQUIP ESTÀ FORMAT PER VUIT CICLISTES I QUATRE TÈCNICS
ona cervera

Plata per a Antonio López

L’atleta molletà –actualment a les
files del FC Barcelona– Antonio
López va aconseguir la segona
plaça de la prova dels 1.500 metres sub-20 en la Trobada Internacional en pista coberta celebrada a Minsk (Bielorússia). López
va fer un temps de 3:59:73 i es va
quedar a dos segons del primer. n

EL TRANSLUJAN
PRESENTA
L’EQUIP DE LA
NOVA TEMPORADA

Dissabte es va celebrar la presentació de l’equip júnior de ciclisme de carretera Translujan CC Mollet a les instal·lacions de l’Hotel Ibis. Enguany, l’equip
està format per 8 corredors: David Iserte, Arnau Campos, Marc Josep Acero,
Nicolás Fernandes, Raúl Nicolás, Marc Naveira, Gerard Llobregat i Carlos
Moreno. Tots ells sota la direcció de José Vicente Moreno, Hilari Sorli, Manuel
Mellado i Jordi Escursell. A l’acte es va lliurar una placa a Jaume Hernández
amb la qual el club va reconèixer la seva trajectòria dins el món del ciclisme.
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ARRIBA ‘LA CANÇÓ DE LES MENTIDES’ A LA
SALA FIVELLER PER SALVAR LA NIT DE NADAL
La companyia manresana Paranys presenta diumenge l’obra teatral
La cançó de les mentides a la Sala Fiveller, a partir de les 18 h. Entre
situacions reals i d’inventades, lladres i robatoris, i corredisses i
entrebancs, els protagonistes intentaran salvar la nit de Nadal.

Monòlegs

La segona Gala Solidària de Monòlegs de Mollet,
organitzada per l’associació Igualem, es farà
diumenge a Can Gomà de 17 h a 19 h. Manolito
El Gafas serà el presentador i hi actuaran Chechi
Cómico, Sergio Picón, Jorge Santini, Ito Pito
Gorgorito, Sergio Sarrión i Pepi Labrador.

CINEMA EL REALITZADOR S’INSPIRA EN EL MITE GREC DEL RAPTE D’EUROPA

MÚSICA COMENCEN LES SEMIFINALS A CAN PANTIQUET

Campanya a Verkami per
un curtmetratge molletà

Escalfa motors la setena
edició del DevilFest de
música metal emergent

El director, Xavier Rull, necessita 3.500 euros per acabar ‘Exile’
arxiu

MOLLET. El director de cinema

molletà Xavier Rull ha engegat
aquesta setmana una campanya
de crowfunding a Verkami per
finançar la darrera fase de la
postproducció del curtmetratge
en el qual està treballant, Exile.
Busca concretament 3.500 euros
per invertir en la llicència de les
cançons, les mescles d’àudio, les
còpies en diferents formats i la
distribució, entre altres. La resta
del curt ha estat finançat totalment amb diners propis, dels productors, amb inversions privades
i amb patrocinis diversos.
Es tracta del projecte més personal de Rull, en el qual ha fet una
adaptació lliure i moderna del
mite grec del rapte d’Europa. La
història, rodada en anglès i francès, l’ha inspirat en un entorn
industrial del nord del continent
europeu. A més, ha comptat amb
la col·laboració de l’empresa
d’especialistes d’acció In Extremis Film Services, guanyadors de
diversos premis Gaudí i Goya.

Del mite grec a ‘Exile’

Els relats mitològics grecs expliquen que el déu Zeus, transformat en un magnífic toro blanc, va

Premis virtuals

ES FAN PÚBLICS
ELS NOMINATS DELS
BLOGOS DE ORO

OBRA Portada del curt
enganyar una bella dama anomenada Europa i se la va endur fins
a l’illa de Creta, lluny dels seus
protectors.
Sota aquesta inspiració, Exile
mostra com Ville, un delinqüent
que es converteix en traïdor després de cometre un error i matar
a qui no hauria d’haver matat, vol
deixar enrere desesperadament
el seu entorn.
En els plans de la seva fugida hi
entra Edith, la seva antiga amant

Aquest divendres (17.30 h), a l’Antiga
Fàbrica Estrella Damm de Barcelona
es coneixeran les nominacions finals
de la cinquena edició dels Premis de
Cinema i Sèries Blogos de Oro. En
l’acte, encapçalat pel monologuista
Víctor Parrado, hi participarn els
directors Denise Castro, Marcel
Barrena i Carles Torrens, i l’actor
Alain Hernández llegiran els noms
dels candidats. L’esdeveniment,
a més, aplegarà actors, directors,
bloguers, youtubers i distribuidores
i productores de cinema. Els premis
són una iniciativa de l’Associación
Premios Blogos de Oro, que presideix
el molletà Javier Gutiérrez. Es tracta
d’un esdeveniment que posarà en
contacte mitjans en línia amb cineastes.
i filla del líder de la zona: vol portar-se-la amb ell. Per trobar-se
amb ella, Ville haurà d’entrar a la
boca del llop. n

MOLLET. Tres semifinals enfrona-

taran diverses bandes emergents
de música metal per seleccionar
els grups que actuaran a la setena
edició del DevilFest, a Mollet.
Aquest divendres serà la primera semifinal, en la qual actuaran les bandes Against the inspiration, Born in exile, Wall of paper
i Dryzer. El divendres 16 de març
arribarà la segona, amb la música de Dystonia, Arcadia, Saltimbankya i Debone. I el divendres 6
d’abril es disputaran les últimes
places per a la final del DevilFest

les bandes Hekatombe, 69 Válvulas, Liver killer i Dr. Wolfenstein.

La final, el 28 d’abril

El gran dia, la final, serà el dissabte 28 d’abril. Allà, després de les
actuacions dels finalistes i dels
guanyadors de l’any passat, Arcanus, coneixerem quina és la millor
banda Metal emergent.
Sota l’organització de l’Associació de Música i Art de Mollet, totes
les actuacions es faran al Centre Cívic Can Pantiquet de 21.30 a 1.30 h,
excepte la final, de 18 a 1 h. n

TEATRE TEMPORADA D’ESPECTACLES A PARETS

Les reivindicacions de
‘CabaretA’, a Can Rajoler
PARETS. No és el cabaret original,

però no renuncia a l’estil picant
amb el qual va deixar petjada Joe
Masteroff. CabaretA és un espectacle diferent i original que té aires dels clàssics, però reivindica
el paper de les dones.
L’actriu Maria Molins i la pianista Bárbara Granados han escrit i compost uns temes que van

des dels picants fins a la cançó
de denúncia. El teatre Can Rajoler de Parets gaudirà diumenge
a les 18.30 h del talent i l’humor
de totes dues, capaces de fer monòlegs seriosos a ritme de blues,
d’imaginar-se un personatge de
Rodoreda cantant el més sensual
dels cuplets o de dur el públic a
passejar entre textos i cançons. n
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LITERATURA L’AUTORA OMPLIA LA LLIBRERIA L’ILLA EN LA PRESENTACIÓ DE ‘LA DIETA DE LES EMOCIONS’, EDITAT PER GRUP62
n.e.

La molletana Neus Elcacho
reivindica l’alimentació
saludable al seu primer llibre
MOLLET. La dietista molletana
Neus Elcacho, de 28 anys, va omplir la llibreria L’Illa de Mollet
dimecres de la setmana passada
en la presentació del seu primer
llibre, La dieta de les emocions
(Grup62), que fa poc més d’un
mes que va sortir a la venda i que
ja està a punt de treure la segona
edició en la seva versió en català.
“Que s’hagi venut tant vol dir
que està ajudant i agradant a la
gent”, assegura Elcacho.
Amb la unió dels conceptes dieta i emocions (al títol), l’autora
vol fer sentir a la gent que encara
no veu la importància de l’alimentació saludable, que necessiten
més informacions per saber com
gaudir amb una dieta sana. “L’alimentació és fonamental per a
l’equilibri de les persones; per
exemple, la digestió afecta di-

rectament a les hormones i,
per tant, en l’estat d’ànim”, assegura Elcacho. El fet que es parli
d’emocions, ha provocat que el
llibre hagi estat catalogat a moltes
llibreries com a títol d’autoajuda
i no pas d’alimentació. “Al llibre
he redactat el mateix missatge que envio cada dia als meus
pacients l’única diferència és
la repercussió que està tenint”,
explica.

La dieta no és avorrida

La idea d’escriure un llibre surt
amb l’objectiu de plasmar en paper el mateix que Elcacho diu a les
consultes, que la dieta “no és avorrida”. I ha aprofitat un moment en
el qual, tot i que l’alimentació saludable està “de moda”, encara “cal
canviar el xip i fer molta feina
de formació i divulgació”. Per

aquest motiu, els lectors trobaran
arreu del llibre “idees, propostes
i receptes per gaudir menjant”.
Tot plegat, escrit amb un llenguatge molt planer, perquè sigui entenedor per a tothom.
El llibre és un recull de la formació i experiència professional
i personal de Neus Elcacho, i una
guia per ajudar a trobar el benestar, la felicitat i l’equilibri de les
emocions, “que moltes vegades
es veuen implicades en la nostra alimentació”.

La seva vocació
La dietista, que passa consulta a
Mollet, Barcelona i Terrassa, és
a més conferenciant i col·labora
amb diferents empreses i mitjans
de comunicació com La Vanguardia, Catalunya Ràdio, TV3, Etselquemenges, Cosmopolitan, RTVE,

PRESENTACIÓ Elcacho (esq.) durant l’acte a la llibreria L’Illa
Vogue o RAC 1, entre d’altres.
La seva relació amb els mitjans
ve de lluny, quan va començar a
estudiar la llicenciatura de Comunicació, Relacions Públiques
i Publicitat. Tanmateix, després
de diverses feines en agències de
comunicació, va acabar trobant el
sentit de la seva vida, la seva il·lusió i la seva vocació en la nutrició.
Per això es va formar com a dietista integrativa i coach nutricional a Barcelona i Harvard.

Ja es poden presentar les obres La biblioteca Montserrat Roig
del concurs literari de Sant Jordi reivindica el paper de les dones
Es tracta d’un concurs que orga- amb el premi de narrativa
MOLLET. El 26è Certamen literari de prosa i poesia de Sant Jordi nitza l’Ajuntament de Mollet a traha obert les convocatòries per
presentar les obres. Els adults
(nascuts a partir del 2.001) tenen
temps fins al 17 de maç, i els participants de les categories infantil
(entre el 2.006 i el 2.008) i juvenil
(entre el 2.005 i el 2.002) ho poden fer fins al 24 de març. Els relats i poemes s’han de presentar a
la Biblioteca Can Mulà o al correu
electrònic b.mollet.cm@diba.cat.

vés de la Biblioteca de Can Mulà
i l’Associació Cultural 7 Plomes, i
que enguany recollirà obres que
tractin temes que girin entorn del
concepte de la nit.
Els premis de la categoria
d’adults seran d’entre 275 i 75 euros, i als guanyadors de les altres
dues categories se’ls entregaran
lots de llibres per valor d’entre 35
i 65 euros. n

La biblioteca i
l’Ajuntament han convocat el 21è
Premi de Narrativa Montserrat
Roig, que té com a objectiu narrar
i divulgar les vivències personals i
col·lectives de les dones al llarg de
la història. Hi poden participar les
dones majors d’edat i tenen temps
per presentar les obres fins al dia
de Sant Jordi, 23 d’abril: o en paper,
a la mateixa biblioteca, o en for-

MARTORELLES.

mat digital, enviant-les al correu
premismontserratroig@gmail.com.
Els premis es lliuraran a l’estiu,
durant la Nit de les entitats, i seran de 700 i 300 euros. El jurat el
formen la regidora de Dones, el
director de la biblioteca, la coordinadora de l’àrea de serveis socials i dues persones destacades
de la literatura, el periodisme i la
defensa dels drets de les dones. n

La presentació de la molletana a L’Illa, que va comptar amb
la participació de Montse Mas,
responsable del centre d’esteticistes Mas, va aplegar més d’una
quarantena de persones, en una
de les assistències més multitudinàries que els responsables del
local havien acollit mai. Elcacho,
que també ha presentat a Barcelona i Sevilla, farà la propera presentació el dissabte 10 de març a
Figueres. n s.c.

El Joan Abelló
acull un certamen
comarcal de
lectura en veu alta
MOLLET. L’Escola Joan Abelló serà
l’escenari dels quarts de final del
Certamen de Lectura en Veu Alta,
que organitzen conjuntament el
Centre de Recursos Pedagògics
dels Serveis Educatius del Vallès
Oriental II i Enciclopèdia Catalana,
i que té abast a nivell català. L’acte
serà dimarts i hi participaran 27
centres educatius de la comarca.
L’activitat consisteix en la lectura de diversos textos per part
d’alumnes dels centres, que són
avaluats per un jurat i d’aquesta
surten els finalistes per a la semifinal de Barcelona.

El alumnes amfitrions

Pel que fa als alumnes representants de l’Escola Joan Abelló, i després d’un procés de selecció molt
renyit, finalment la Nora Fernández representarà l’escola i la Carla
Sans serà la reserva.
L’Escola Joan Abelló de Mollet
té el certificat d’innovació i renovació pedagògica i participa en
el projecte d’Impuls a la lectura
(ILEC), que té com a objectiu formar bons lectors. n
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GASTRONOMIA LA CITA SERÀ DIUMENGE 11 DE MARÇ

DIADA LA BANDERA ANDALUSA VA TORNAR A ONEJAR A PRAT DE LA RIBA
ona cervera

El temps obliga a ajornar
la calçotada de Gallecs
GALLECS. Les pluges dels darrers
dies han fet que l’organització
hagi ajornat la 13a edició de la
calçotada popular de Gallecs, que
estava prevista per a aquest diumenge. El Consorci de Gallecs ha
decidit traslladar-la al diumenge
11 de març a partir de les 14h a la
plaça de l’Església. “El terreny és
molt moll i esperem que la previsió meteorològica sigui millor”, apunten des del consorci.
Tots aquells que hi vulguin participar poden comprar els tiquets (a
un preu de 10 euros) a l’Agrobotiga de Gallecs (Porxo de Can Xambrers) o a L’Esquella (carrer Gaietà
Ventalló, 10) fins al 9 de març. Es
pot escollir entre el menú ecològic

CALÇOTS Davant l’Església
o el vegetarià ecològic, que canvia
la cansalada i la botifarra per hamburgueses vegetals, elaborades
amb producte de Gallecs. n

GEGANTINA El Centro Cultural Andaluz va estendre una gran bandera de 70 metres

Mollet llueix el verd-i-blanc
MOLLET. El Centro Cultural Andaluz
va fer diumenge la tradicional hissada de la bandera andalusa a la
plaça Prat de la Riba, davant l’antic
Ajuntament. Al costat de les banderes de Mollet, Catalunya i Espanya,
hi van col·locar la verd-i-blanca
d’Andalusia, amb motiu de la celebració del Dia d’Andalusia (que

s’escau el 28 de febrer). També s’hi
va estendre una bandera andalusa
de 70 metres en la cercavila que va
recórrer alguns carrers de la ciutat.
Els guitarristes i ballarines van fer
gaudir els assistents amb flamenc
i balls de sevillanes i també es va
celebrar una missa.
Per la seva banda, la Unión Cul-

tural Andaluza de Martorelles
també prepara un cap de setmana
dedicat a Andalusia, amb actuacions de ball, tallers de cant, una
missa i una cercavila.
A Parets, l’associació Hermanados-Agermanats celebrarà la
diada diumenge amb tot un seguit
d’activitats. n

NATURA L’ACTIVITAT SERÀ AL PARC DE LA PLANA LLEDÓ DIUMENGE A PARTIR DE LES 11 H

La Festa de l’Arbre plantarà
300 exemplars a Mollet
MOLLET. El parc de la Plana Lle-

dó comptarà amb tres centenars
d’arbres i arbustos nous a partir
d’aquest diumenge, quan es faran
les noves plantades en el marc de
la Festa de l’Arbre, que promouen
el Casal Cultural amb l’Ajuntament. Els exemplars seran d’espè-

EL TEMPS
divendres 2

dissabte 3

diumenge 4

=

per

dels arbres fins que hagin arrelat
prou per viure sense regs externs.
Els veïns estan citats a les 11 h
a la glorieta del parc de la Plana
Lledó (que envolta el cementiri)
per fer la plantació popular. Tot
seguit serà moment per a l’esmorzar popular. En l’acte també
col·laboren KAO i l’Escola de Ioga
Jaume Grau.
En els més de 30 anys de la festa
molletana, ja s’han plantat més de
4.000 arbres arreu de la ciutat. n

cies mediterrànies com pins, roures, alzines, aladerns, llentiscles
o llorers entre d’altres i s’espera
que, igual que ha passat amb la
majoria dels arbres plantats ara fa
un any, els que col·loquin aquest
diumenge arrelin bé. El consistori s’encarregarà del manteniment

Felip Comas

Cel serè i més fresca a primera hora. A partir de migdia,
vent de garbí amb augment
dels núvols i ruixats a la nit.
Encara núvols al matí, amb
algun ruixat residual. A la
tarda clarianes momentànias, per tornar-se a tapar.
Continuarà bufant vent del
SW, amb un matí més aviat
serè. A partir del migdia tornaran els ruixats.

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

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

Mín.

* Temp. Pluja (l/m2) Cop màx. vent

DIJOUS, 22

10ºC

1ºC

9ºC

-

23 km/h SSW

DIVENDRES, 23

11ºC

3ºC

8ºC

-

27 km/h SE

DISSABTE, 24

13ºC

0ºC

10ºC

-

27 km/h ESE

DIUMENGE, 25

15ºC

4ºC

13ºC

-

26 km/h E

DILLUNS, 26

10ºC

3ºC

4ºC

0,6

27 km/h SSW

DIMARTS, 27

5ºC

0ºC

2ºC

0,8

32 km/h NNW

DIMECRES, 28

5ºC

0ºC

5ºC

9,4

27 km/h NW
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METEOROLOGIA FEIA MÉS DE TRES ANYS QUE LA NEU NO AGAFAVA ALS CARRERS DEL BAIX VALLÈS, ENCARA QUE FOS NOMÉS PER UNES HORES I EN POCA QUANTITAT

La neu arriba al Baix Vallès
Fins a tres centímetres de neu a la Conreria
i una enfarinada blanca a la resta de municipis del Baix Vallès. Aquest és el balanç, sense incidències, de la nevada que
la matinada i el matí de dimecres va caure
a l’entorn de Mollet, una neu anunciada que va arribar a
primera hora de dimecres i va continuar caient fins a mig
matí, quan les precipitacions van convertir-se en pluja.
Així, pobles i ciutats es llevaven emblanquinats, una imatge molt poc habitual als municipis del Baix Vallès.
Davant la previsió que això pogués passar, des de dilluns estava en marxa el dispositiu especial del Pla Neucat, amb el qual la Protecció Civil alertava la població i es
preparava per actuar en cas de necessitat: escampava
sal per carrers i voreres i preparava màquines llevaneu.
Igualment, el Servei Català de Trànsit va prohibir la
circulació de camions de gran tonatge per totes les carreteres del país durant 24 hores, i diversos ajuntaments,
com el de Mollet, Parets i Sant Fost, activaven els plans
municipals d’emergències per fer front a la situació. A
Mollet, per exemple, la brigada va escampar sal en al-

guns carrers, principalment a les rampes, i controlava les
entrades de les escoles –que van obrir, tot i que no van
fer activitats lectives normals– per actuar ràpidament
en cas de possibles incidències. A Parets va tallar-se el
trànsit en alguns carrers que podien ser perillosos, tot i
que cap d’aquests talls no va afectar les vies principals,
va suspendre’s el mercat ambulant del Camp de les Peces i els centres escolars van obrir amb serveis mínims.
Al seu torn, el Consell Comarcal suspenia dimecres
totes les rutes de transport escolar de la comarca, entre
les quals la que trasllada els alumnes de les urbanitzacions de Vallgorguina a l’escola d’educació especial Can
Vila de Mollet.
Pel que fa la nevada, molts veïns van poder gaudir
d’una imatge molt poc habitual al Baix Vallès, i molts altres van treure els guants i els trineus per jugar i gaudir
dels parcs de la ciutat. Una vegada més, les imatges més
espectaculars de la nevada provenien de Gallecs, i de les
zones més rurals i de muntanya on la neu va agafar amb
més força. n fotos: g. magrinyà / aj. martorelles / l. ortiz /
t. lópez

NINOT Un dels paisatges més bucòlics va ser el de Gallecs

/ loli sánchez

JOCS Els nens van sortir a un parc de les Pruneres emblanquinat

TEULADES NEVADES Vista del nucli urbà de Martorelles, amb l’empresa Fainsa en primer pla

A PLAÇA La nevada davant l’Ajuntament de Martorelles

PETJADES La passarel·la de l’estany dels ànecs de Parets, emblanquinada

RECTA DE TRIBUNA La neu va afectar els entrenament de la F1
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SUGGERIMENTS

BAR-RESTAURANT

PIZZA MARIONA
Amb tomàquet fresc, bacó, xampinyons
frescos i formatge emmental

Av. Lluís Companys, 26. Masia Can Serra
Parets del Vallès. Tel. 93 172 83 99 · 640 114 095
canserradelpadro@gmail.com
/canserradelpadro. Horario: de 9 a 23 h.

CARNISSERIA LINA
ALIMENTACIÓN EN GENERAL

Carne de ternera,
cordero, cabrito,
pollo, pavo, conejo.
Especias árabes y
sudamericanas.

C. Sant Josep, 14. La Llagosta. T. 631 768 233

Una de les pizzes fresques que
podeu demanar a LA TOMATE
MAGIQUE és la Mariona. És saborosa i gustosa, que no us deixarà
indiferents.
LA TOMATE MAGIQUE és un establiment obert a Mollet des del
1999, que ofereix servei al migdia i al vespre i on podeu demanar pizzes per emportar. Les
nostres creacions són fetes
amb una massa fina i cruixent de pa artesanal i elaborades
amb farines selectes i productes

naturals. Estan cuinades al forn de
llenya, cosa que els dóna un sabor
inconfusible. Si veniu a LA TOMATE
MAGIQUE en sortireu satisfets,
amb ganes de tastar qualsevol
altra pizza de la nostra extensa
carta de creacions.

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

/Carnisseria Lina
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