
 ANY XVIII   Núm. 917 17 gener 2020sommollet.cat

DIARI DE MOLLET I BAIX VALLÈS

EQUIPAMENTS
L'AJUNTAMENT RECLAMA A LA GENERALITAT UNA 
SEGONA RESIDÈNCIA PÚBLICA PER A GENT GRAN, 
EN L'ANIVERSARI DE LA DE SANTA ROSA   6

AUDIÈNCIA NACIONAL
EL CDR MOLLETÀ GERMINAL TOMÀS 
SURT DE LA PRESÓ AMB CÀRRECS I 
AMB UNA FIANÇA DE 15.000 EUROS  12

DEMOGRAFIA  LA TENDÈNCIA A L'INCREMENT DE GENT GRAN ES REPETEIX A ALTRES MUNICIPIS BAIXVALLESANS COM SANT FOST, MARTORELLES I LA LLAGOSTA  4

Per primer cop, els veïns majors de 65 anys superen el col·lectiu de menors de 0 a 14 anys a la ciutat

víctor león

CONVIVÈNCIA
Col·lectius animalistes 
reclamen més espais per 
a gossos i la millora dels 
actuals correcans  3

POLÍTICA
El govern santfostenc 
requerirà el retorn de 
17.670 euros a l'exregidor 
d'esports d'IUSF  14

CULTURA
El Museu acull l'antologia 
de l'obra del ninotaire
molletà Josep Antoni 
Fernández, 'Fer'  32

Població molletana envellida

ANIVERSARI  Membres de l'entitat es van passejar dissabte pel centre de Mollet per mostrar vestits que formen part de la història d'aquests 25 anys  33  

L'ESBART SURT AL CARRER
ESPECIAL

Sant Vicenç
La programació de la festa 
major d'hivern de Mollet 

30 a 35



dv, 17 gener 20202

EN PORTADA

Espai Gos denuncia 
el mal estat de les 
zones per a gossos

MOLLET. La plataforma ciutadana 
Espai Gos, considera que els pipi-
cans que actualment té el municipi 
són insuficients per atendre els més 
de 4.000 gossos censats al municipi 
i denuncia la seva falta de neteja i 
manteniment.  

Segons Cisco Falip, membre 
d'Espai Gos, cal una implicació del 
consistori per millorar aquests 
equipaments: "Haurien de tenir 
unes dimensions considerables 
perquè els gossos poguessin cór-
rer, tenir desnivells, vegetació 

i arbres per donar ombra i una 
doble porta perquè no s'escapin 
els animals; així com un recinte 
per a gossos grans i un altre per a 
gossos petits i un plafó on s'indi-
qués el seu manteniment i la seva 
desinfecció, a banda d'una font", 
assegurava Falip.

I és que segons el membre 
d'aquesta plataforma animalista, 
"a la ciutat només tenim pipi-
cans", tot i que el govern identifiqui 
aquests espais amb dues termi-
nologies, pipicans i correcans: els 

ZONA DEL CARRER DEL BOSC Els integerants de la plataforma critiquen la mida que té el recinte i el seu manteniment

primers, espais perquè els animals 
facin les seves necessitats i, els se-
gons, espais més extensos i d'esbar-
jo, perquè els gossos puguin córrer.

Per tal de poder començar a tre-
ballar en la millora d'aquests espais, 
així com en altres aspectes relacio-
nats amb promoure la convivència 
entre les persones i els animals, la 
plataforma ciutadana ja s'ha reunit 
amb entitats i la majoria dels grups 
polítics de la ciutat. Ara mateix, no-
més els queda pendent la reunió 
amb el PSC, la qual està prevista per 

la setmana vinent i de la qual espe-
ren poder sortir amb "bones sen-
sacions", deia Falip.

Per altra banda, una de les inici-
atives que des d'Espai Gos es plan-
teja durant aquests primers mesos 
del 2020 és elaborar un dossier de 
l'estat dels pipicans de la ciutat. En 
aquest sentit, la plataforma té pre-
vist incorporar dades sobre l'estat 
d'aquests espais i afegir-hi propos-
tes de millora basades en exemples 
de municipis veïns, que segons el 
seu punt de vista, estan executant 
"bons projectes". Aquest seria el 
cas de Sant Cugat i també de Caldes. 

Espais per a gossos a Mollet
Actualment a Mollet hi ha cinc 
espais perquè els gossos puguin 
anar deslligats situats al carrer 
del Ferrocarril, a Ca l'Estrada, a 
la carretera de Badalona, al Parc 
del cementiri i al carrer del Bosc. 
Segons la plataforma ciutadana, 
les mides són acceptables en els 
tres primers, mentre que pel que 
fa al del Parc del Cementiri i el del 
carrer del Bosc, els consideren 
"petits i ridículs". 

Des del consistori s'havia 
anunciat la possibilitat de crear 
un nou correcan, tot i que de mo-
ment es desconeix on s'ubicaria i 
quan està previst que pugui po-
sar-se en marxa.

Què diu el PAM
En aquest sentit, el Pla d'Actuació 
de Mandat de l'equip de govern 
inclou un punt sobre aquest tipus 
d'equipaments en el qual anuncia 
la seva intenció "d'ampliar el 
nombre de zones d'esbarjo per 
als gossos de la ciutat i compa-
ginarem espais diferents per a 
gossos grans i gossos petits", 
una de les reclamacions de la pla-
taforma.

Aquest Pla d'Actuació de Man-
dat incorpora vuit punts més en-
tre els quals destaquen "un pla 
de xoc per una tinença respon-
sable d'animals de companyia 
per tal que hi hagi un equilibri 

entre el respecte animal i la 
seva protecció amb l'existència 
de molèsties als veïns per al fo-
ment d'una bona convivència". 

També anuncien que continua-
ran mantenint la gratuïtat en el 
cens d'animals domèstics, així 
com que continuaran garantint la 
recollida d'animals perduts. Un 
altre dels aspectes que inclouen 
és el d'incrementar les sancions 
previstes  a les ordenances muni-
cipals per als propietaris de gos-
sos amb conductes incíviques.

Per últim també aposten per 
promoure amb associacions i clí-
niques veterninàries campanyes 
per a la implementació del xip i el 
cens de gats, gossos i fures. 

A més a més de promoure fires 
d'adopció, activitats educatives 
i culturals, especialment en es-
coles i instituts on es reconegui 
el respecte i l'empatia vers els 
animals. Tot i això, des del con-
sistori no es determina quan està 
previst començar a aplicar l'or-
denança aprovada el 2016 que 
volia aplicar el cens d'ADN dels 
animals.   a.mir  

El Pla d'Actuació de Mandat de l'equip de govern contempla 
la creació de nous espais d'esbarjo per a aquests animals 

El cens

Actualment a Mollet hi ha censats 4.432 
animals de companyia, la gran majoria 
gossos (4.010) i en menor mesura gats 
(422). Per barris, el dels Col·legis Nous 
(678), Can Borrell (599), Can Pantiquet 
(572), la Zona Centre (538) i el de la 
Plana Lledó (518) serien els cinc on hi 
hauria un nombre més gran d'animals 
censats. Mentre que a l'altre cara de la 
moneda hi hauria la Rosaleda de Can 
Gomà amb només 5 animals, en aquest 
cas amb més gats (4) que gossos (1) 
i La Casilla, amb 10 i  Gallecs amb 26 
gossos i cap gat.

A MOLLET HI HA 
CENSATS 422 GATS I 
4.010 GOSSOS
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Jose Alva

SANT FOST. L'Ajuntament ha posat 
en marxa conjuntament amb l'As-
sociació Defensa Animal Sant Fost 
(ADA) i l’Associació en Defensa i 
Llibertat Animal (ADYLA) la taula 

aquells agents implicats en l'àm-
bit animal", va explicar el regidor 
de drets animals, Alberto Bastida. 

Una de les prioritats d'aquest 
òrgan participatiu passa per crear 

local per la defensa del dret animal. 
L'objectiu d'aquest òrgan participa-
tiu és "crear uns protocols i mar-
car estratègies conjuntament 
amb la policia local, i amb tots 

CONVIVÈNCIA  EL GOVERN PLANTEJA CREAR DURANT AQUEST 2020 UNA ORDENANÇA REGULADORA DE PROTECCIÓ I DRET ANIMAL AMB EL SUPORT DE LES ENTITATS

Sant Fost crea una taula per 
la defensa del dret animal

a.mir

ACREDITATS El regidor Alberto Bastida amb els voluntaris d'ADA i ADYLA mostrant el carnet d'alimentador de gats

una ordenança reguladora de pro-
tecció i dret animal, l'esborrany del 
qual podria veure la llum enguany.

Entrega de carnets 
La taula local per la defensa del 
dret animal es va presentar di-
marts al saló de plens de l'Ajunta-
ment, un acte que també va servir 
per fer entrega als voluntaris de 
les associacions santfostenques 
ADA i ADYLA dels carnets d'ali-
mentadors de colònies de gats. 

El carnet servirà per identificar 
als voluntaris d'aquestes associa-
cions que estan col·laborant amb 
l'Ajuntament per garantir el be-
nestar de les colònies de gats, les 
quals sobrepassen la vintena.

Els requisits per obtenir aquest 
carnet són que la persona estigui 
empadronada a Sant Fost, col·la-
bori amb les associacions anima-
listes locals i sigui major d'edat. 

Des d'ADA i ADYLA es van 
mostrar agraïts amb el suport del 
consistori i van voler reivindicar 
la tasca que els voluntaris d'amb-
dues associacions fan al muni-
cipi de cara a poder controlar 
les colònies de gats: "Amb una 
simple esterilització evitem el 
naixement de cries no desit-
jades que acabaran al carrer", 

explicava Miguel Soria, membre 
d'ADYLA.  I és que aquests vo-
luntaris no només s'encarreguen 
de donar menjar als gats, el que 
els comporta unes despeses del 
voltant de 140 € mensuals; sinó 
també de la seva esterilització 
(entre 70€ i 90 €), la qual dema-
nen que es fomenti també des de 
les llars amb gats.

Els voluntaris també van voler 
fer èmfasis en la necessitat de po-
der col·laborar amb l'associació 
adoptant animals. També van in-
sistir en la  importànica de poder 
censar, una pràctica que a Sant 
Fost és gratuïta. i A.mir

MOLLET. L'entitat animalista Red 
Solidaria Pro Animal i la Plata-
forma Solidaria de Artistas orga-
nitzen aquest dissabte, al Parc de 
Can Mulà, el Festanimal. La inici-
ativa se celebra coincidint amb 

L'OBJECTIU D'AQUESTA JORNADA ANIMALISTA ÉS SENSIBILITZAR LA POBLACIÓ SOBRE ELS DRETS DELS ANIMALS 

El parc de Can Mulà 
acull dissabte la primera 
edició del Festanimal

red solidaria pro animal

EL CARTELL

la festivitat de Sant Antoni Abad, 
patró dels animals, una jornada 
"laica", segons els organitzadors, 
"per reivindicar els drets dels 
animals" i fomentar la convivèn-
cia d'aquests amb els humans, 

arribant també als més petits de 
casa.

La primera edició del Festani-
mal començarà a les 10 h al parc 
del cementiri amb una marxa ca-
nina fins al parc de Can Mulà on 
tindran lloc la resta d'actes. Entre 
aquests, destaca la xerrada, a les 
11 h, de Núria Querol, Fundadora 
de VioPet i una de les primeres 
especialistes a Espanya sobre el 
maltractament animal. 

Durant la jornada també es farà 
un homenatge a les alimentadores 

de gats (16 h) i es representarà 
l'obra de teatre La estrella de Bru-
no, a càrrec de la Plataforma Soli-
daria de Artistas (17 h). 

Al Festanimal també hi partici-
paran el partit animalista PACMA, 
la fundació Mona, que treballa pel 
benestar dels primats; la platafor-
ma ecologista Mollet pel Futur i la 
fundació per la defensa dels ani-
mals i la natura (Daina). Aquesta 
última, oferirirà en adopció al-
guns dels animals abandonats que 
cuida actualment. i 

Les xifres

Segons un estudi del 2018 de la 
Fundació Affinity, uns 138.000 animals 
van ser abandonats a Espanya (104.688 
gossos i 33.718 gats). L'informe també 
posiciona Espanya entre els països de 
la UE amb major taxa d'abandonament i 
amb un nivell més baix d'adopció. 

ESPANYA, UN DELS 
PAÏSOS AMB MÉS 
ANIMALS ABANDONATS
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MOLLET.  Per primer cop, el nombre de veïns ma-
jors de 65 anys a Mollet és superior al d'infants 
i joves de fins a 14 anys. Després d'una tendèn-
cia a l'alça de l'envelliment de la població i d'una 
davallada de la natalitat, el 2018, va ser el pri-
mer any en què les línies del gràfic a Mollet es 
van creuar. Així, segons les dades publicades per 
l'Idescat, el 2018, el nombre d'habitants d'entre 

0 i 14 anys era de 8.318, un 16,3% del total de 
la població. En canvi, els veïns de 65 anys o més 
eren 8.509, un 16,7%. 

Tendència a l'envelliment
La combinació d’una natalitat baixa –tot i que 
amb un cert repunt els darrers anys– i una espe-
rança de vida cada cop més alta, fa que l’envelli-

DEMOGRAFIA  EL COL·LECTIU DE VEÏNS D'ENTRE 0 I 14 ANYS REPRESENTA EL 16,3% DE LA POBLACIÓ MOLLETANA, MENTRE ELS MAJORS DE 65 SÓN EL 16,7%

La població major de 65 anys supera 
per primer cop a Mollet els joves

Millora de l'accés al CAP de Plana Lledó
L'ICS ha començat aquest dimecres els treballs per 
substituir les actuals portes de l'accés de l'avinguda Rivoli 
al Centre d'Atenció Primària de Plana Lledó. Mentre durin 
les obres, que es preveuen  acabar la setmana que ve, 
l'accés a l'ambulatori es farà des del carrer Pau Vila.  

Manteniment de la riera a Lourdes
L'Ajuntament de Mollet ha tret a concurs el contracte per al 
manteniment de la Riera Seca al seu pas per Lourdes, des 
del pont del Passeig de Ronda �ins a l'alçada del pont de la 
carretera C17. El pressupost de licitació és de 41.957,86 € IVA 
inclòs i la durada del contracte serà de 4 anys. 

EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ A MOLLET SEGONS L'EDAT

font: idescat, a partir del padró continu de l'ine
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ment de la població sigui generalitzat. De fet, que 
la població més gran sigui superior a la jove és 
una situació que, en els darrers anys, s'ha conver-
tit en habitual a la majoria de municipis del Baix 
Vallès. La Llagosta, Sant Fost i Martorelles també 
registren una població més envellida. 

A Sant Fost, per exemple, la tendència ja es 
va capgirar el 2011 i des d'aleshores el nom-
bre de majors de 65 ha anat a l'alça progressi-
vament. El 2018, el col·lectiu de santfostencs 
de 0 a 14 anys era de 1.309 individus (15% de 
la població) i el de majors de 65 anys era de 
1.779 (20,4%). 

A Martorelles, el canvi de tendència es va 
donar molt abans, segons les dades de l'Ides-
cat, des del 2001. Els menors de 14 anys el 
2018 eren 661 (13,8%) i els majors de 65, 971 
(20,2%). 

A la Llagosta, des del 2000 el col·lectiu de 
persones d'entre 0 i 14 anys sempre havia es-
tat major que el de majors de 65 anys. En can-
vi, el 2015 aquesta tendència es va capgirar i 
en els tres anys següents la quantitat d'avis és 
major a la d'infants. El 2018, el total de per-
sones de 0 a 14 anys va ser de 2.202 (16,5%); 
de 15 a 64 anys, 8.667 (64,8% ), i de 65 anys i 
més, 2.498 (18,7%).

Municipis joves
Per contra, hi ha dos municipis baixvallesans 
que no compleixen aquesta norma. Es tracta 
de Montornès i Parets. A Montornès, el grup de 
persones d'entre 0 i 14 anys, amb 3.021 indivi-
dus el 2018, encara és més elevat que el de la 
gent gran, que registrava 2.423 persones. A  Pa-
rets, la població menor de 14 anys, era de 3.311 
habitants, pels 2.855 majors de 65. ❉ l.ortiz

Padró 2019

Segons les dades publicades fa uns 
dies per l'Idescat, el nombre d'habitants 
als municipis del Baix Vallès el 2019 va 
créixer molt lleugerament respecte a 
l'any anterior. De fet, totes les pobla-
cions baixvallesanes van veure incre-
mentats el seu nombre de veïns amb 
dades definitives del padró municipal a 
1 de gener de 2019. Amb tot, en cap dels 
casos l'augment ha estat superior a l'1%, 
fins i tot, en el cas de Montmeló, s'ha 
perdut població. Les dades del nom-
bre d'habitants registrats van ser: Mo-
llet 51.318 habitants (+0,36%); Parets 
19.082 habitants (+0,2%); Montornès 
16.393 habitants (+0,8%); La Llagosta 
13.480 habitants (+0,84%); Montme-
ló 8.755 habitants (-0,33%); Sant Fost 
8.737 habitants (+0,17%); Martorelles 
4.801 habitants (+0,14%). L'Idescat en-
cara no recull les dades oficials de Santa 
Maria de Martorelles.

EL BAIX VALLÈS SUMA 
UN LLEUGER AUGMENT 
D'HABITANTS

61.828
ÉS EL NOMBRE DE DONES ALS 
municipis  baixvallesans, una xifra 
una mica més alta que la d'homes,
que se situa en 60.738. Com a 
curiositat, Parets compta amb el 
mateix nombre de veïns masculins i 
femenins: 9.541.

GESTORIA VIAPLANA
Gestions de trànsit · Matriculacions · Transferències 

IVA · IRPF · Declaracions de renda 
Corredoria d’Assegurances

Assessorament integral a empreses i emprenedors 
Plans d’empresa

Nova adreça: Rambla Balmes, 53 (cantonada Ronda Can Fàbregas) · Mollet del Vallès 
T. 93 570 46 58 / 659 37 48 42 · gestoria@gviaplana.com

ANIVERSARI
èè
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MOLLET.  "Hem passat per aquí 
tots els germans i ens han cuidat 
bé. Hem estat com en família". El 
Miguel és un dels usuaris de la re-
sidència de gent gran Santa Rosa, 
que aquest mes de gener celebra 
els 25 anys de la seva obertura. 
"En aquests 25 anys ha canviat 
tant el perfil de les persones 
grans que viuen en centres re-
sidencials com el model d'aten-
ció", reconeixia dimarts Elisabet 
Piñas, directora de la residència, 
en l'acte de celebració de l'aniver-
sari. "Hem iniciat un camí que va 
transformant la manera de trac-
tar l'usuari perquè la persona 
atesa, en la mesura de les seves 
capacitats, pugui cuidar-se a si 
mateixa, fomentant així l'auto-
nomia", deia Piñas. 

Atenció centrada en la persona 
Així doncs, la residència treballa 
amb un model centrat en la per-
sona usuària, en què "les seves 
necessitats, la seva dignitat, el 
seu benestar i els seus drets i 
preferències marquen qualse-
vol pla de treball amb ells. La 
persona passa de ser un subjec-
te passiu a decidir, per exemple 
quines intervencions vol rebre", 
assegurava Piña.  

En aquest sentit, aquest aniver-
sari coincideix amb el compromís 
de la residència amb la Norma 
Libera impulsada per la fundació 
Cuidados Dignos, que té com a ob-
jectiu eliminar les contencions per 
tal de recuperar la funcionalitat de 
la persona. "No podem fer atenció 
centrada en la persona amb con-
tencions, conscients dels efectes 
que provoquen a nivell físic però 

GENT GRAN  L'EQUIPAMENT, AMB 80 PLACES RESIDENCIALS I 22 DE CENTRE DE DIA, CELEBRA EL 25È ANIVERSARI AMB LLISTES D'ESPERA QUE PODEN SUPERAR ELS DOS ANYS  

La residència Santa Rosa rep el certificat 
com a espai lliure de contencions

l.o.

L'USUARI AL CENTRE La directora de la residència i el director de la FSM flanquejant el Miguel, un dels residents 

MOLLET.  Amb 80 places de residèn-
cia i 22 places de centre de dia, la 
residència Santa Rosa, gestionada 
per la Fundació Sanitària Mollet, 
és l'única de titularitat pública que 
existeix a la ciutat, on conviu amb 
dues de privades (La Immaculada i 
Les Masies de Mollet) i amb el pro-
jecte d'una tercera també privada 
gestionada per FIATC, a la Farinera. 

En l'acte d'aniversari, la regidora 
de Gent Gran, Ana M. Díaz, reclama-

va a la Generalitat una segona resi-
dència de gent gran pública. "No és 
l'Ajuntament que no la vulgui fer, 
és competència de la Generalitat 
i nosaltres oferirem espais i tre-
ballarem conjuntament perquè 
sigui una realitat", deia Díaz. En 
aquest sentit, els terrenys del Cal-
derí serien una opció per a  la cessió 
d'un espai a la Generalitat, segons la 
regidora, qui, amb tot, demanava al 
Govern català que tingui en compte 

espais que té a la ciutat de la seva 
propietat. En concret, Díaz es va re-
ferir al solar de l'Incasòl on es van 
començar els jutjats, una reclama-
ció que també s'ha fet des d'altres 
formacions polítiques com Mollet 
en Comú i des de la Plataforma en 
Defensa de la Sanitat Pública al 
Baix Vallès. "És veritat que al Baix 
Vallès hi ha moltes places de re-
sidència però no públiques i a 
més, allunyar els avis de la seva 

Díaz reclama a la Generalitat una 
segona residència pública a Mollet

població no és beneficiós per a 
ells", considerava Díaz, qui afegia 
que les llistes d'espera per entrar a 
Santa Rosa estan entre un i dos anys.

Pel que fa a altres serveis, la regi-
dora també reclamava públicament 
a la Generalitat que obri la segona 
planta de l'Hospital Sociosanitari, 
una segona planta que serviria per 
a pacients de més llarga estada, i la 
tercera planta del centre per a disca-
pacitats La Vinyota, també gestionat 
per la FSM. La regidora aprofitava 
l'acte d'aniversari per recordar el 
"compromís de l'Ajuntament pel 
benestar del col·lectiu de gent 
gran de la ciutat" i l'aposta per l'en-
velliment actiu.   l.ortiz

també a nivell psicològic i emo-
cional", reconeixia Piñas. El 2018, 
tant la residència Santa Rosa, com 
la Pedra Serrada de Parets, també 
gestionada per la FSM, van iniciar el 
camí per fer d'aquestes residències 
espais lliures de contencions i ara, 
el centre molletà ha rebut la certifi-
cació que l'acredita.   

Resposta a la vulnerabilitat
En el discurs d'aniversari, el direc-
tor general de la FSM, Jaume Duran, 
agraïa els professionals, entitats i 
administacions que van fer possi-
ble el naixement de la residència i 
reconeixia la tasca de les persones 
que hi treballen. "La finalitat de la 
fundació és fer dels seus centres 
llars per a les persones vulnera-
bles, sigui per malaltia o proble-
mes socials. Els professionals que 
hi han treballat han fet possible 
un servei que ha proporcionat 
una llar i ha deixat una petjada 
d'amor", concloïa Duran.  l.ortiz
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MEDI AMBIENT

L'Illa acull la 
presentació del 
llibre 'Residuo Cero'

La piscina Miguel Luque de Pa-
rets s'ha tancat temporalment 
per una avaria en el sistema 
d'escalfament de l'aigua dels 
vasos i les dutxes, que no per-
met assolir les temperatures 
adients. L'Ajuntament de Parets 
informa que s'estan efectuant 
els treballs per resoldre les in-
cidències relatives a la tempera-
tura de l'aigua de la piscina mu-
nicipal i de les dutxes d'aquesta 
instal·lació, detectades la set-
mana passada.

EQUIPAMENTS

La piscina Miguel 
Luque tancada 
per una avaria  

El Centre de Formació de Per-
sones Adultes de la Llagosta 
acull fins al 23 de gener l'expo-
sició Menys plàstics, més vida, 
que compta amb el suport de 
l’Agència Catalana de l’Aigua de 
la Generalitat. La mostra pretén 
conscienciar sobre la problemà-
tica mediambiental relacionada 
amb l’ús dels plàstics.

Exposició a la 
Llagosta sobre 
l'ús dels plàstics

La Llibreria L'Illa de Mollet aco-
llirà dimarts (20 h) la presenta-
ció del llibre Residuo Cero, una 
obra que recull mesures per ini-
ciar-se en l'economia circular a 
casa i reduir la quantitat de resi-
dus generada. L'acte, enmarcat 
en el programa Gener pel clima, 
comptarà amb la presència de 
l'autora Yve Ramírez.

SOLIDARITAT

VIA PÚBLICA

LA LLAGOSTA. Durant el 2019, l'en-
titat llagostenca La Murga va re-
captar 3.267 € per a la investigació 
de l'Esclerosi Lateral Amiotròfica 
(ELA). Aquesta és la xifra més alta 
aconseguida per l'entitat en els 
darrers anys de recaptació, durant 
els quals ha aconseguit superar els 
10.000 €. Com en anys anteriors, 
l'entitat ha donat els diners al Vall 
d'Hebron Research Institute per 
contribuir a la recerca d'aquesta 
malaltia minoritària. La iniciativa 
segons Pepe Monterrubio, mem-
bre de la Murga, "va néixer amb 
la finalitat de contribuir a donar 
a conèixer malalties que sem-
pre estan amagades i que tam-
bé pateixen veïns del municipi". 
La Murga va organitzar durant 
l'any passat diverses activitats per 
aconseguir donacions. Entre les 
més destacades hi ha les activitats 
que l'entitat organitza durant la 
festa major, com la Cercavila Cana-
lla i la paellada popular. L'última 
de les iniciatives va ser la botifar-
rada que es va fer aquest Nadal al 
Parc Popular. ❉ 

MOLLET. El grup municipal d'Ara 
Mollet ERC MES ha presentat una 
moció al proper ple en què de-
mana mesures perquè hi hagi un 
retorn social del rescat bancari 
que va assumir l'Estat durant la 
crisi econòmica. En la proposta, 
Ara Mollet recorda l'elevada in-
versió per part de l’Estat per a 
reestructurar la banca i assegurar 
la liquiditat de les entitats bancà-
ries i el sistema financer de l’Estat 
i demana que aquesta aportació 
es tradueixi en un retorn social, 

en concret, pel que fa a l'existèn-
cia d'habitatge social. Per aquest 
motiu, la moció reclama al Govern 
espanyol que modifiqui el règim 
jurídic de la SAREB –banc dolent–, 
per tal que cedeixi el 30% d’im-
mobles al lloguer social, per a la 
creació d’un fons social d’habitat-
ge. A més també demana la mo-
dificació legal necessària perquè 
l'Estat elimini la limitació de l’ús 
del superàvit municipal, i poder 
constituir un estoc d’habitatge 
públic de lloguer social. ❉ 

La Murga de la 
Llagosta recapta 
3.267 euros per 
investigar l'ELA

MOLLET. La Comissió d'Entitats de 
Solidaritat i l'Ajuntament, amb el 
suport de la Diputació de Barcelo-
na organitzen aquest diumenge al 
parc de Les Pruneres una festa de 
la solidaritat, emmarcada en els 
actes de Sant Vicenç 2020. Serà de 
10.30 a 13 h.

El Parc de les 
Pruneres acull una 
festa de la solidaritat

SANT FOST. Aquesta setmana han 
començat els treballs de poda de 
l'arbrat de la via pública a Sant 
Fost. Com és habitual, les actua-
cions afectaran l'estacionament 
dels carrers on es realitzin els 
treballs, que estaran degudament 
senyalitzats. En concret, els carrers 
afectats seran l'avinguda Catalun-
ya, els carrers Ernest Lluch, Gran-
ja Corominas, Alba i Sant Jeroni, 
així com també l'avinguda Aragó, 
l'avinguda Mauri i els carrers Joa-
quim Abril i Joaquim Blume.

Comencen els 
treballs de poda de 
l'arbrat a Sant Fost

Moció d'Ara Mollet vol reclamar 
a la SAREB que cedeixi el 30% 
dels seus pisos al lloguer social

MOLLET.  Segons un informe de Fe-
dea, la Fundació d’Estudis d’Econo-
mia Aplicada, la ciutat de Mollet va 
ser el municipi de més de 50.000 
habitants de l'Estat on la desigualtat 
de renda entre els seus habitants va 
ser menor l'any 2014.Segons les da-
des de l'informe, la renda personal 
mitjana el 2014 era de 17.474 euros 
i segons els índexs calculats, la taxa 
de desigualtat era d'un 0,3575, la 
més baixa de tots els municipis de 
més de 50.000 habitants de l'Estat.

L’informe de Fedea Renda per-
sonal dels municipis espanyols i la 
seva distribució analitza els nivells 
de renda i desigualtat als municipis 
de més de 5.000 habitants. Segons 
aquest document, hi ha tres ciutats 
de Catalunya on va baixar més la 
desigualtat de tot l’Estat espanyol 
entre els anys 2011 i 2014. Al cap-
davant d’aquest rànquing se situa 
Mollet del Vallès (-19,56%), men-

BENESTAR  EL 2014 ERA LA CIUTAT DE MÉS DE 50.000 HABITANTS AMB MENYS DESIGUALTAT

Mollet, dels municipis que més
va reduir la desigualtat de renda

s.c.

PREMIATS  Monràs recollint el reconeixement per la inversió social 
tre que en cinquè lloc hi ha Gra-
nollers (-8,93%) i en desena posi-
ció hi ha Rubí (-4,94%), per posar 
altres exemples vallesans dins del 
top ten. A més a més, segons l’in-
forme de Fedea, Mollet del Vallès és 
també la ciutat de l’Estat espanyol 
amb menys desigualtats. 

D'altra banda, la setmana passa-

da l'alcalde, Josep Monràs, recollia 
a Santa Coloma de Gramenet el 
reconeixement de Mollet a la seva 
Excel·lència en inversió social, que 
atorga l’Asociación Estatal de Di-
rectoras y Gerentes de Servicios 
Sociales. Han estat guardonades 28 
ciutats a tot Espanya, cinc d'elles 
catalanes.  
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Dos accidents en dos dies al 
mateix punt de l'AP-7 a Parets

Últims serrells per inaugurar 
El Safareig de Can Sunyer

SUCCESSOS  TRES ACCIDENTS PROVOQUEN CUES QUILOMÈTRIQUES A L'AP-7

EQUIPAMENTS  LA INTENCIÓ DEL CONSISTORI ÉS OBRIR L'ESPAI A FINALS DE FEBRER

PARETS. El punt quilomètric 137 de l'AP-7 
en direcció nord, a l'altura de Parets, ha es-
tat dos dies consecutius l'escenari de sen-
gles accidents, que s'han saldat amb vuit 
ferits lleus i cinc il·lesos. Dimarts al matí es 
van produir dues col·lisions per encalç. La 
primera va ser després que quatre vehicles 
xoquessin en cadena al voltant de les 7.46 
h. En aquest accident hi va haver cinc ferits 
lleus. Posteriorment, a les 8.05 va tenir lloc 
el segon accident del dia. Aquest va ser al 
quilòmetre 136,5 entre cinc vehicles que 
estaven en la retenció del primer accident. 
Els xocs en cadena van provocar un ferit 

lleu i cinc il·lesos. En total, es van arribar a 
produir retencions de fins a 9 quilòmetres.

Dimecres al matí, un accident al mateix 
punt cap a les 8.28 h va obligar a tallar un 
carril de l'autopista durant una hora. En 
aquest cas, la col·lisió per encalç va ser en-
tre un camió i una furgoneta, i hi va haver 
dos ferits lleus. Aquest xoc va causar reten-
cions de fins a 5 quilòmetres.

D'altra banda, també dimecres però al mig-
dia, un camió de grans dimensions bolcat a 
la mateixa autopista però a l'altura de Santa 
Perpètua, va provocar cues quilomètriques. 
Segons Trànsit, no es van registrar ferits. ❉

MARTORELLES.  L'Ajuntament ultima els dar-
rers detalls per tal d'inaugurar l'Espai Cívic 
el Safareig de Can Sunyer després de gaire-
bé dos anys d'obres. Els treballs a l'interior 
de l'equipament ja estan acabats i també la 
primera fase de les tasques d'adequació de 
l'entorn. Es preveu que la segona fase, que 
contempla la millora de l'espai entre la pis-
cina i l'Escola Les Pruneres i l'arranjament 
del camí lateral que va des del carrer Lleida, 
quedi enllestida pròximament. La intenció 
del consistori és poder inaugurar l'espai 
abans de la segona quinzena de febrer.

Durant aquestes setmanes s'està treba-
llant en la programació de l'equipament que 
acollirà diverses entitats del municipi. En 
concret està previst que s'hi instal·li un grup 
de criança, el Consell d'Infants i les activitats 
del casal d'avis. També es realitzaran tallers 
de cuina, culturals, formatius i educacionals.

El que restarà pendent, un cop s'inauguri 
l'equipament, serà l'obertura del bar de dins 
de la instal·lació. "La licitació per a la seva 
explotació va quedar deserta però prò-
ximament obrirem una nova licitació", 
apunta l'alcalde, Marc Candela. ❉ anna mir

sct

BOLCAT  L'accident d'aquest camió va ser dimecres al migdia a l'AP-7, a Santa Perpètua

a.mir

L'ENTORN  Els treballs al voltant del centre cívic estan pràcticament enllestits



dv, 17 gener 202010

MOLLET. El col·lectiu Mollet Opi-
na ha demanat a l'Ajuntament la 
instal·lació de prioritat semafò-
rica per als autobusos a la cruïlla 
d’avinguda d’Antoni Gaudí amb 
carrer de Can Flequer amb l'ob-
jectiu de millorar la velocitat co-
mercial dels autobusos. Segons els 
experts en mobilitat, un dels prin-
cipals problemes dels autobusos 
és la seva convivència amb la resta 
del trànsit. La congestió i la falta 
de prioritat per al transport públic 
es tradueix en una caiguda de la 
velocitat comercial, que és la velo-
citat mitjana considerant també el 
temps que el vehicle és aturat.

Des de Molletopina han observat 
que, a causa de la presència de tres 
semàfors en aquesta zona, els bu-
sos de les línies 320, 360/361/362 
i e21 poden perdre fins a 3 minuts 
aturats. "En el cas del 320 poden 
ser més perquè creua la cruïlla 
dues vegades en una mateixa ex-
pedició", expliquen.

Així, tenint en compte que un 
dels causants principals dels re-
tards són les interseccions amb 

semàfor, el sistema de prioritat 
semafòrica permet l'obertura pre-
matura del verd o el retard del tan-
cament del verd, per permetre que 
el transport públic pugui travessar 
aquestes cruïlles al més aviat possi-
ble. Segons el col·lectiu, la prioritat 
semafòrica "possibilita als busos 
escurçar el temps en vermell o 
allargar el temps en verd uns se-
gons per poder recuperar temps 
si van tard".

Aquest sistema, que millora la 
velocitat comercial dels autobusos, 
ja es troba present en altres muni-
cipis de la comarca com Parets del 
Vallès o Lliçà d’Amunt, on se'n be-
neficien el bus exprés e7 i els busos 
urbans de Lliçà d’Amunt (TLA). En 
el cas dels vehicles de la línia e7, 
tots els vehicles porten un equipa-
ment tecnològic que permet can-
viar el semàfor de vermell a verd, 
quan s’apropa el bus. 

arxiu

MOBILITAT  CONSIDEREN QUE LA MESURA MILLORARIA LA VELOCITAT COMERCIAL DELS BUSOS

Mollet Opina demana prioritat 
semafòrica per als autobusos

CRUÏLLA  El col·lectiu considera aquest encreuament un dels conflictius

MOLLET. Els agents van portar a 
terme un total de 611 proves pre-
ventives d’alcoholèmia i la majo-
ria van donar negatiu. El dispo-
sitiu desplegat durant les festes 
de Nadal 2019-2020 de la Policia 
Municipal de Mollet del Vallès es 
va fer entre el 4 de desembre i el 
6 de fener. Dues de les campanyes 
d’aquest dispositiu són la de pre-
venció d’alcohol i drogues, en co-
ordinació amb el Servei Català de 
Trànsit, i la Grèvol, de seguretat 
als comerços.

En la primera campanya, la Po-
licia Municipal va portar a terme 
611 controls preventius d’alcoho-
lèmia, 602 dels quals van ser nega-
tius i 9 van ser positius. En el mo-
ment de fer alguns dels controls, 
els agents també van detectar i 
denunciar algunes infraccions per 
no disposar de l’assegurança obli-
gatòria, per no tenir el carnet de 
conduir o per haver perdut tots 
els punts.

Seguretat als comerços
Pel que fa la segona campanya, les 
visites dels agents als comerços 
de la ciutat es van centrar a actu-
alitzar les dades dels establiments 
en cas de necessitar localitzar els 
propietaris, posar al dia els telè-
fons de contacte de la Policia Mu-
nicipal i dels Serveis Municipals, 
compartir consells de seguretat i 
recollir suggeriments dels barris, 
entre d'altres.

El patrullatge per prevenir ro-
batoris als comerços es va portar 
a terme a les mateixes zones co-
mercials i es va completar amb 
controls de circulació a les entra-
des i sortides del municipi. 

SEGURETAT

La Policia local 
ha fet 611 proves 
d'alcoholèmia 
durant el Nadal

BAIX VALLÈS. El grup tecnològic 
alemany Freudenberg ha aprovat 
una important donació a la Fun-
dació RIVUS, creada pel Consorci 
Besòs Tordera, per tirar endavant 
diversos projectes de patrocini 
relacionats amb la preservació i 

l’educació ambiental. Concreta-
ment, la multinacional destinarà 
els fons necessaris, entre els anys 
2020 i 2022, per finançar dues de 
les vuit línies d’investigació i segui-
ment que té en marxa l’Observatori 
RIVUS: ocells i macroinvertebrats. 

MEDI AMBIENT  LA MULTINACIONAL HA FET UNA DONACIÓ A LA FUNDACIÓ RIVUS

Freudenberg patrocina 
la preservació del Besòs

Dins de cadascuna d’aquestes lí-
nies es duen a terme treballs de 
recerca i dues campanyes anuals 
de mostreig per conèixer la seva 
presència i distribució arreu de 
les conques del Besòs i la Tordera. 
Durant aquest trienni i gràcies a 
l’aportació, es podrà fer arribar tota 
aquesta informació a la ciutadania 
amb l’organització de matinals i jor-
nades, l’elaboració de material de 
divulgació i el disseny i l’elaboració 
d’exposicions itinerants.  

Requisits per accedir 
a la Llei de la Segona 
Oportunitat

Desde que es va publicar la Llei 25/2015, de 
28 de juliol, de mecanisme de segona opor·
tunitat, ja són moltes les persones que s’han 
acollit a aquesta. I és que la novetat d’aques·
ta norma consisteix a oferir una nova opor·
tunitat a les persones endeutades perquè 
obtinguin l’exoneració del passiu insatisfet, 
ja que fins a la promulgació d’aquesta Llei 
aquestes persones havien de respondre amb 
tots els seus béns presents i futurs sense cap 
possibilitat d’exoneració.

Per obtenir aquest benefici, en resum, la nor·
ma exigeix que el deutor ho sigui de bona 
fe, és a dir:

1. Que el concurs no hagi estat declarat cul·
pable.

2. Que el deutor no hagi estat condemnat 
en sentència ferma per determinats delictes 
en els deu anys anteriors a la declaració de 
concurs.

3. Que s’hagi celebrat o, almenys, intentat 
celebrar un acord extrajudicial de pagaments.

4. Que hagin satisfet en la seva integritat 
els crèdits contra la massa i els crèdits con·
cursals privilegiats i, si no hagués intentat 
un acord extrajudicial de pagaments previ, 
almenys, el 25% de l’import dels crèdits con·
cursals ordinaris.

5. Que, alternativament al número anterior:   
I) Accepti sotmetre’s al pla de pagaments 
previst en la norma.

II) No hagi incomplit les obligacions de col·
laboració.

III) No hagi obtingut aquest benefici dins dels 
deu últims anys.

IV) No hagi rebutjat dins dels quatre anys an·
teriors a la declaració de concurs una oferta 
d’ocupació adequada a la seva capacitat.

V) Accepti que l’obtenció d’aquest benefici es 
farà constar en el Registre Públic Concursal 
per un termini de cinc anys.

En complir tots aquests requisits, el deutor 
optarà per aquest benefici, i, per tant, podrà 
gaudir de la cancel·lació dels seus deutes.

CONSULTORI

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

José Ignacio Carnero Sobrado
Abogado

jicarnero@cgcabogados.net
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MOLLET DEL VALLÈS. Dissabte cen-
tenars de persones es van aplegar 
davant l'Ajuntament de Mollet 
per rebre el CDR molletà, Germi-
nal Tomàs, que va ser posat en 
llibertat amb càrrecs divendres 
després de més de tres mesos a 
la presó madrilenya de Soto del 
Real.De la mateixa manera que 
quan va ser posat en llibertat Ale-
xis Codina, una concentració de 
veïns de Mollet del Vallès va rebre 
Tomàs entre crits de No tenim por 
i Llibertat. "Seguirem al peu del 
canó fins al final", prometia To-
màs durant la seva intervenció en 
els parlaments que es van fer. 

Durant la concentració, Emili Car-
ballo, membre del CDR de Mollet, va 
denunciar els empresonaments, en 
el marc de l'Operació Judes, i asse-
gurava que el grup de suport als 
CDR empresonats "estarà al car-
rer fins que no hi hagi l'absolució 
i l'arxivament de la causa perquè 
realment no hi ha res".

En el seu discurs, Carballo tam-
bé tenia un record per a les famí-
lies dels empresonats que "han 
hagut de passar tot això, una 
doble tortura per part d'un Es-
tat que té la repressió com a 

Unes 400 persones reben Germinal, el CDR 
molletà empresonat en l'Operació Judes

PROCÉS  VA SER ALLIBERAT DIVENDRES DESPRÉS QUE L'AUDIÈNCIA NACIONAL DECRETÉS UNA FIANÇA DE 15.000 EUROS

LA DECISIÓ DE JUSTÍCIA PERMETRÀ "L'INICI PROGRESSIU DEL RETORN A LA COMUNITAT" DELS POLÍTICS EMPRESONATS

PARETS.  La setmana passada, el 
Departament de Justícia ratifica-
va el segon grau penitenciari per 
al paretà Jordi Turull i per a la 
resta de polítics i líders indepen-

dentistes condemnats a presó per 
sedició pel Tribunal Suprem.

L'equip del Servei de Classifi-
cació de la Secretaria de Mesures 
Penals, Reinserció i Atenció a la 

Justícia ratifica el segon grau 
penitenciari de Jordi Turull

Víctima ratificava la proposta de 
l'11 de desembre de les juntes de 
tractament dels centres peniten-
ciaris de Mas d'Enric, Puig de les 
Basses i Lledoners. Totes les reso-
lucions subratllen un procés d'in-
serció social "favorable" però "el 
ponderen" tenint en compte la 
durada de les penes, d'entre 9 i 13 
anys de presó. Amb tot, se subrat-

lla que el règim en segon grau 
"també permet l'inici progres-
siu del retorn a la comunitat".

Ara, les classificacions es poden 
recórrer davant del jutge de vigi-
lància penitenciària. La decisió que 
prengués aquest jutge es podria 
recórrer també, en última instància, 
davant del tribunal sentenciador, 
en aquest cas el Tribunal Suprem. 

única arma", deia. Entre els con-
centrats hi havia els activistes que 
també van ser empresonats Alexis 
Codina i Eduard Garzón, així com 
Jordi Ros, que també va ser allibe-
rat el divendres.

Després de gairebé quatre me-

sos a la presó, l'Audiència Naci-
onal decretava la llibertat sota 
fiança per a Tomàs i Ros, els dos 
últims CDR que quedaven a la pre-
só després de la seva detenció el 
23 de setembre passat.

La sortida de la presó els suposa 

pagar una fiança de 30.000 euros 
per a Jordi Ros i 15.000 euros per 
a Germinal. Ambdues fiances, les 
més altes des que el passat desem-
bre l'Audiència comencés a alli-
berar als detinguts de l'Operació 
Judes del passat 23 de setembre.  

v.león

ALLIBERATS AMB CÀRRECS Germinal, a la dreta, amb altres tres CDR que han sortit de presó, entre ells Alexis Codina

Dissabte, 18 de gener de 2020 
A les 13.30h: Resum informatiu de la setmana

Diumenge, 19 de gener de 2020 
A les 18.45h: El Partit. Bàsquet, Copa Catalunya: 
Sant Gervasi- Recanvis Gaudí Mollet “B” 

A les 22h: La Jornada de diumenge

Dilluns, 20 de gener de 2020 
A les 20.30h: La Jornada,  amb Albert Maspons 
i Xavier Aymamí

Dimarts, 21 de gener de 2020 
A les 20.30h: Parlem-ne, amb Susanna Aguilera 

Dijous, 16 de gener de 2020 
A les 20.30h: Visions, amb Alba López

I a més VV Notícies cada dia a les 20 h, 22 h, 
00 h, 02 h, 04 h, 06.30 h, 9 h, 13.30 h i 15 h.

www.vallesvisio.cat

programació

MOLLET DEL VALLÈS
7/01 Francisca Monserdà Fores 84 anys
13/01 Cecilio Rayo Cuevas 76 anys
13/01 Magdalena Rovira Llop 88 anys

LA LLAGOSTA
7/01 Marcial Garcia Orgaz 84 anys
8/01 Timoteo Lozoya Muñoz 82 anys
8/01 Rosario Gómez Molina 89 anys

SANTA PERPÈTUE DE MOGODA
10/01 Pilar Arco Sánchez 57 anys

Dades facilitades per la Funerària 
Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols

Defuncions

12/01 Samuel Gómez Carrión (Sabadell)
12/01 Alba Torrents Luque (Martorelles)

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

Naixements
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SANT FOST. El govern  ha anunciat 
que requerirà a l'exregidor d'es-
ports, Marc Rico, que retorni els 
"pagaments indeguts" que hauria 
percebut per assistir a les Juntes 
de Govern Local durant l'anterior 
mandat d'Independents Units per 
Sant Fost (IUSF), tal i com dictami-
na l'informe raonat emès per l'Ofi-
cina Antifrau de Catalunya i que 
es donava a conèixer aquesta set-
mana. Així ho feia saber l'alcalde a 
aquest diari: "Requerirem que es 
retornin els diners", diu Miquel al 
Diari Som.

Segons l'informe d'Antifrau els 
pagaments indeguts tindrien un 
valor de 17.670 euros, una xifra 
que podria "ser superior per-
què la investigació comprèn 
el juliol de 2015 i el febrer de 
2019 i possiblement s’hauran 
d’afegir les sessions posteriors, 
fins al maig de 2019".

En el document  s'especifica 
que "s'aprecia una vulneració 
de la normativa bàsica de rè-

gim local", ja que "durant tot 
el mandat s'han abonat assis-
tències a un regidor que no 
forma part de l'òrgan col·legi-
at". Segons l'informe, la Junta de 
Govern Local estava formada per 
l'alcaldessa Montserrat Sanmartí, 
i quatre membres més, entre els 
que no constaria Marc Rico.

Amb tot, el document exposa 
que "Rico com els altres regi-
dors amb delegacions té dret a 
percebre una compensació eco-
nòmica pel temps de dedicació 
efectiva a les tasques que li han 
estat encomanades, entre elles, 
l'assistència, prèvia convocatò-
ria de l'alcaldia, a les sessions 
de la Junta de Govern Local i 
la preparació dels assumptes 
corresponents a les seves dele-
gacions que es tracten a les ses-
sions, ara bé, la forma adient 
d'articular aquesta dedicació 
seria mitjançant l'establiment 
d'una dedicació parcial", fet pel 
qual segons el mateix informe, 

"en aquests casos no procedeix 
cobrar assistències", que seria 
la forma en la qual Rico hauria 
percebut la quantia econòmica.

En l'informe, també s'exposa 
que el grup d'ERC va presentar 
una moció al plenari en data 19 
de juliol de 2016 on denunciava 
que en comptes de 4 eren 5 els 
regidors que percebien assistèn-
cies per concórrer a la Junta de 
Govern Local.

Des d'Esquerra Sant Fost  expo-
sen en un comunicat que "sem-
pre que hem detectat aques-
tes irregularitats hem instat 
l’Ajuntament a posar-hi solu-
ció, però la resposta de la se-
nyora Sanmartí sempre era la 
mateixa: mai rectificaven, mai 
reconeixen un error".

Aquesta és la segona vegada en 
poc més d'un mes que l'Oficina 
Antifrau emet un informe dema-
nant al consistori que investigui 
un presumpte pagament indegut 
de l'anterior equip de govern. 

L'anterior informe demanava in-
vestigar un pagament de 30.000 
euros al bar del CEM Can Lladó, el 
requeriment del qual ja està tra-
mitat, segons l'alcalde. 

La defensa de l'oposició
Per la seva banda, IUSF assegura 
que el pagament va ser "correc-
te" i alerta al consistori: "Ara 
això, ho haurà de decidir el jut-
jat del contenciós".

El grup municipal emetia di-
lluns un comunicat on deia que, 
"l'oficina, en cap cas posa en 
dubte que el regidor hagi as-
sistit efectivament a les Juntes 
de Govern, ni discuteixi que 
l’import pagat correspon exac-
tament al total de sessions a les 
quals va assistir. El que discu-
teix, la junta, és si ho havia de 
cobrar com indemnitzacions 
i dietes per assistència o com 
a retribució". També assegura-
va que l'equip de govern intenta 
"treure rèdit on no hi ha". ❉

El govern de Sant Fost requerirà a 
l'exregidor d'esports que retorni 17.670 €   

CONSISTORI  IUSF DEFENSA LA LEGITIMITAT DELS PAGAMENTS AL REGIDOR MARC RICO PER L'ASSISTÈNCIA A JUNTES DE GOVERN

PELUQUERIA

NO OXIDACIÓN · NO AMONÍACOS · NO RESORCINA · NO PARABENOS

MEZCLA 
DE EXTRACTO 
DE PLANTAS

En nuestro salón trabajamos 
con productos sostenibles 

y de origen vegetal.
Ofrecemos coloración vegetal, 
vegana y totalmente natural.

ORGÁNICO VEGANO
100%

NATURAL

C. Sant Isidre, 22

08105 Sant Fost 
de Campsentelles

T. 93 570 18 68

peluqueriavivas@gmail.com

OBITUARI

Mor Andreu Torcal, 
exregidor del PSC 
i expresident del 
CE la Llagosta
LA LLAGOSTA. Andreu Torcal, qui 
havia estat regidor del PSC a 
l'Ajuntament de la Llagosta i mem-
bre històric del Club Esportiu la 
Llagosta, va morir divendres, des-
prés d'arrossegar durant un temps 
problemes de salut. Torcal havia 
estat militant dels socialistes de 
la Llagosta i va ser edil del PSC a 
l'Ajuntament llagostenc durant els 
primers anys després de la recu-
peració de la democràcia.

Vinculat al CE la Llagosta
Posteriorment, va vincular-se al 
Club Esportiu la Llagosta i en 2014 
va deixar la presidència després 
d'onze anys com a màxim man-
datari i, anteriorment, havia estat 
sis temporades com a directiu fent 
diverses facetes.

Durant el cap de setmana, el CE 
la Llagosta va fer un minut de si-
lenci en tots els partits del futbol 
base i primer equip.  Dilluns es va 
fer el comiat del llagostenc al Ta-
natori de Mollet.  

NOVEL·LA  L'AUTOR DE 'CATALUNYA XXI, 266 DIES D'OBSTINACIÓ' VA PRESENTAR EL SEU LLIBRE DIMECRES AL CASAL CULTURAL 

MOLLET. El 2016, Catalunya acon-
seguia la independència. Aquest és 
el punt de partida de la novel·la Ca-
talunya XXI, 266 dies d'obstinació, 
del jove escriptor Anthony Corey 
Sánchez, qui dimecres presentava 
el llibre al Casal Cultural. Segons 
Corey, l'obra –que es desenvolupa 
18 anys després de la declaració 
d'independència– li permet fer 

una crítica "de com s'estan fent 
les coses, no només amb el pro-
cés, sinó també en temes com 
la pobresa i el canvi climàtic. 
Permet reflexionar i conèixer la 
història per no cometre els ma-
teixos errors". L'autor avançava 
que ja està treballant en una sego-
na novel·la que serà la continuació 
d'aquesta. 

PARETS.  Dimarts a les 19 h al Ca-
sal Asoveen, tindrà lloc la troba-
da amb el regidor dels barris de 
Can Roura, la Sardana i Estació, 
Joan Martorell. Durant la reunió, 
el regidor explicarà les principals 
actuacions que s'han previst en 
aquestes zones, i el veïnat podrà 
exposar els seus neguits i sugge-
riments, o preguntar sobre qües-
tions que afectin els seus carrers.

Una ficció ucrònica sobre 
una Catalunya independent 

Trobada dels veïns 
amb el regidor 
Joan Martorelles

l.o.

L'AUTOR  Anthony Corey amb el seu llibre al Casal de Mollet
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PARETS DEL VALLÈS. ERC ha volgut 
fer pedagogia davant les seves ba-
ses sobre l'acord amb el PSOE per 
a la investidura del president del 
govern espanyol, Pedro Sánchez.

El diputat Josep Maria Jové, 
membre de l’equip negociador 
per part d’Esquerra Republicana, 
va parlar a la militància del Vallès 
Oriental sobre les converses amb 
el PSOE en una assemblea infor-
mativa dimarts, en què també van 
participar Chakir el Homrani, con-
seller de Treball, Afers Socials i Fa-
mílies, i Marta Vilaret, vicesecre-
tària general de Drets, llibertats i 
Lluita antirepressiva.

A la reunió, celebrada a Parets, 
Jové va assegurar que Esquerra va 
establir els paràmetres de les ne-
gociacions: “Parlar de la repres-
sió, de la resolució del conflicte 
polític i la celebració del diàleg 
bilateral entre els governs català 
i espanyol”, mentre que “els so-
cialistes anaven d’entrada a fer 
una negociació convencional, a 

parlar de carreteres, aeroports, 
finançament, ... però nosaltres 
no hi vàrem entrar”. 

El resultat, segons Jové, és el “re-
coneixement d’un conflicte polí-
tic, de la Generalitat com a actor 
institucional i de la resolució 
del conflicte per la via política”. 
Jové no va defugir dels riscos de 
l’abstenció del grup republicà, i per 
això també va insistir en mantenir 
la mobilització: “La taula no ha de 
substituir ni adormir el carrer”.

Pressupostos catalans
Per la seva banda, El Homrani va 
avançar que el consens pels pres-
supostos catalans està finalitzant 
i tot indica que comptaran amb 
el suport de la majoria del Par-
lament: “S’incrementen 2.000 
milions d’euros, però tot i això 
no podrem arribar a totes les 
necessitats del país”. El conse-
ller granollerí va destacar l’accent 
social dels comptes: "Ens es-
mercem a tenir una comunitat 

ERC defensa l'acord amb el PSOE 
davant la militància comarcal

CONGRÉS  PARETS ACOLLIA UNA ASSEMBLEA INFORMATIVA LIDERADA PER JOSEP MARIA JOVÉ MUNICIPAL  L'EDIL ERA EL RESPONSABLE D'URBANISME

SANTA MARIA DE MARTORELLES. El 
número 2 de Fem Santa Maria i 
regidor d’Urbanisme, Medi ambi-
ent i Joventut, Oriol Vallbona, ha 
presentat la seva renúncia a l'acta 
de regidor a l'Ajuntament. Vallbo-
na ha estat regidor des del 2015, 
primer com a regidor del PDeCAT 
a l'oposició, i des de les passades 
eleccions municipals  com a regi-
dor de la coalició de govern entre 
ERC i Fem Santa Maria. En un es-
crit, Vallbona anuncia la seva de-
cisió de "finalitzar el viatge po-
lític" per motius "estrictament 
personals, en relació amb la 
gestió acadèmica i laboral que 
impossibiliten seguir amb el 
rigor i el temps de qualitat que 
requereix el càrrec". Vallbona, 
però, també abandona el projecte 
de FEM Santa Maria i "qualsevol 
vinculació política i de qualse-
vol partit polític de Santa Maria 
de Martorelles".

Vallbona apunta que "no és un 

Oriol Vallbona, de Fem 
Santa Maria, renuncia 
al càrrec de regidor

arxiu

ORIOL VALLBONA  

adéu per sempre; ni la Platafor-
ma, ni al moviment popular, ni 
a la vida política, però sento la 
necessitat d’un parèntesi", diu 
en l'escrit.

Segons fonts municipals, la re-
núncia tindrà efectes immediats. 
Des de Fem Santa Maria, han con-
firmat que Lidia Calvet –següent a 
la llista dels independents– ocu-
parà el càrrec de regidor que dei-
xa Vallbona. 

JOSEP MARIA JOVÉ

La taula de diàleg 
bilateral no ha de 
substituir ni adormir
la mobilització al carrer

Membre de l'equip negociador en 
l'acord d'investidura de Sánchez

cohesionada”, alhora que també 
s’ha aconseguit acordar una fisca-
litat progressiva.

Congrés comarcal
Esquerra renovarà al seva execu-
tiva comarcal divendres 24 de ge-
ner en un congrés que es celebra-
rà a la Garriga. L’actual president, 
Oriol Ramon, optarà a la reelecció 
tot i que té intenció de fer canvis 
en algunes secretaries. i
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Guia

MÈDICA i
ESTÈTICA

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

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

contacte@psicopnaturmolins.cat

Ansietat estrès i malalties; solucions
Si acceptem definir ansietat com la por amb 
la qual sentim i vivim les situacions quoti-
dianes, és correcte pensar que ens genera 
un desgast mental, emocional i físic, que 
afectarà el nostre sistema immunològic, 
deprimint-lo i afavorint l'aparició de tras-
torns i/o malalties orgàniques.

L'ansietat té una característica positiva, i 
molt útil, quan ens permet tant fer front a 
un repte amb autoconfiança, com actuar de 
forma òptima davant d'un perill. Però quan 
es manifesta de forma exagerada i quasi 
constant, esdevé una patologia que no ens 
deixa ni ser ni actuar lliurement.

Viure en un estat d'ansietat constant, 
constitueix un indicador d'estrès al qual 
cal fer cas. De fet, és un missatger que ens 
porta informació fiable respecte del nostre 
estat emocional. Alhora, aquest missatger 
també ens informa de les possibles conse-
qüències físiques si no ens decidim a veu-
re, prendre consciència i transformar la 
problemàtica emocional, la por, que estem 

encapsulant.
A continuació, destaco una idea que el re-

conegut divulgador científic català Eduard 
Punset argumentava en una entrevista on 
recomanava la pràctica de mindfulness per 
reduir l’estrès i l’ansietat.

-"En primer lloc, adoptar una postura 
de descans. En segon lloc, respirar profun-
dament gràcies a una absorció moderada 
d'aire i la consegüent exhalació. En tercer 
lloc, deixar que l'organisme superi l'acte 
de respirar profundament per acaronar, 
molt breument, els pensaments als quals 
es renuncia. En quart lloc, prendre nota 
què l'acte de respirar ha estat interrom-
put per algun pensament per tornar com 
més aviat al procés respiratori. Basta amb 
repetir-ho durant deu minuts cada dia".

A banda de mindfulness, altres eines a te-
nir en compte per reduir el nivell d’estrès i 
ansietat són: tècniques de relaxació, sofro-
logia, respiració conscient, meditació, ioga, 
esport, art, música...

GABINET PSICOPEDAGÒGIC I MÈDIC NATURISTA ESTHER MOLINS
Av. Llibertat, 20, 2n C. MOLLET. 93 570 43 04 / 618 07 72 20

www.psicopnaturmolins.cat I esther@psicopnaturmolins.cat

ESTHER MOLINS
Psicoanalogista, pedagoga,

naturòpata i terapeuta floral

EL RACÓ DEL
PROFESSIONAL

La Fira de l’Oli Vera i el Mercat
del Pa Artesà s'amplia a tres dies
La plaça del Trull de Bigues i Riells acollirà 
dissabte la 8a edició de la Fira de l’Oli Vera 
i el 6è Mercat del Pa Artesà, organitzada 
per l’Ajuntament i el Consell Comarcal. En-
guany, l’organització ha volgut posar en-
cara més en valor aquests productes i per 
això només s’hi trobaran parades dedica-
des a la venda d’oli Vera i de pa artesà. La 
Fira, que ja ha esdevingut una de les fires 

de referència del sector, va acompanyada 
de diferents activitats que es desenvolu-
paran al llarg del matí. Els visitants, a més 
de poder comprar oli i pa, podran visitar 
el Trull de Can Sapera i veure com es fa la 
mòlta d’olives. També hi haurà dues confe-
rències, així com un taller d’elaboració de 
sabó artesà i un altre de reciclatge d’oli per 
transformar-lo en biodièsel.

AJUNTAMENT DE BIGUES I RIELLS
Dissabte 18 de gener, a la plaça del Trull

www.biguesiriells.cat
L’APARADOR

DE LA SETMANA
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Classificats PER ANUNCIAR-TE EN AQUESTA SECCIÓ: PUBLICITATDIARISOM@SOM.CAT

PISO EN MOLLET. 
CENTRO. Para re-
formar. 2º sin as-
censor, 3 hab., baño, 
cocina con lavade-
ro, salón-comedor. 
Piso de origen. CEE: 
F. Precio: 125.000 €. 
Ref. JV14209. Tel. 93 
579 33 33.

PISO EN MOLLET 
CENTRO. 73 m2, 
frente al Parc de les 
Pruneres. Finca con 
ascensor, 2 hab., 
baño cpto., amplio 
s a l ó n - c o m e d o r, 
balcón, cocina in-
dep., vent. alum., 
aire acond. CEE: E. 
Precio: 169.000 eu-
ros. Ref: JV14182. Tel. 
93 579 33 33.

DÚPLEX EN MO-
LLET. ZONA CAN 

BORRELL. 105 m2, 
muy luminoso, 3 
hab., (antes 4), baño 
y aseo, cocina con 
salida a patio de 8 
m2, salón-come-
dor. Suelos de gres, 
vent. alum. CEE: E. 
Precio: 144.800 eu-
ros. Ref. JV14240. 
Tel. 93 579 33 33.

PISO EN MOLLET. 
CENTRO. Frente al 
Parc de les Prune-
res. Con Asc. 2 hab., 
baño cpto., amplio 
s a l ó n - c o m e d o r, 
balcón, cocina in-
dep., ventanas 
de aluminio y aire 
acondicionado. CEE: 
E. Precio: 169.000 €. 
Tel. 93 579 33 33.

PISO EN MONT-
MELÓ. CENTRO. 
Ref. EV11179. Asc., 
actualmente con 
inquilino con con-

trato vigente hasta 
final de julio 2020. 
3 hab., cocina, baño 
4 piezas con bañe-
ra y comedor salida 
a pequeño bal-
cón. CEE: E. Precio: 
130.000 euros. Tel. 
93 579 33 33.

PISO EN MOLLET. 
PLANA LLEDÓ. 
Económico. 65 m2, 
3 hab., salón de 16 
m2, cocina con la-
vadero, baño, su-
elos de gres, ven-
tanas de aluminio, 
calefacción. CEE: E. 
Precio: 97.500 eu-
ros. Ref. JV14221. Tel. 

93 579 33 33.

MONTMELÓ. PLAN-
TA BAJA. Zona IES. 
Ref. EV11176. 128 m2, 
a estrenar con ac-
ceso indep. y garaje 
propio. Aire acondi-
cionado, bomba de 
calor, suelo de gres, 
2 hab. (1 suite con 

vestidor y baño con 
plato de ducha) 2 
baños con plato de 
ducha (1 en suitte), 
despacho, trastero, 
lavadero, comedor 
con cocina abierta 
de estilo moder-
no y acogedor con 
salida a pequeño 
patio-balcón. Cer-

tificación energé-
tica: Exenta. Precio: 
225.000 euros. Tel. 
93 579 33 33.

PISO EN MOLLET 
CENTRO. Asc., 3 
hab., 2 baños cp-
tos., coc., lavad., 
comedor. Ref. CEE: 
E. Precio: 185.000 €. 

Tel. 93 579 33 33.

LOCAL DE 40 M2 
PER LLOGAR A 
MARTORELLES a 
l'Avinguda Piera. 
Per oficina, o per-
sona per fer arran-
jaments, o locutori 
i internet, etc. Alta 

vigent d'aigua i llum. 
Preu assequible a 
tractar. Tel.  93 593 
71 14.

V O L S K S W A G E N 
BEETLE 2.0 TSI, 210 
CV, DSG, año 2014. 
44.847 km. Precio 
financiado: 23.500 
euros. Tel. 93 593 
26 44.

SE VENDE NISSAN 
QASHQAI 2.0 DCI. 
150 CV, Tekna, año 
2007, 157.142 km. 
Precio financiado: 
7.900 euros. Tel. 93 
593 26 44.

PEUGEOT 207 1.4. 
75 CV Acces, 5 
puertas, año 2011, 
108.576 km. Precio: 
6.500 euros. Tel. 93 
593 26 44.

SE VENDE RENAULT 
FLUENCE 1.5 DCI, 
110 CV, Limited, año 
2014. 125.101 km. 
Precio: 9.900 euros. 
Teléfono de contac-
to: 630 06 59 90.

V O L K S W A G E N 
CADDY OUTDOOR 
2.0 TDI 102 CV, año 
2019, 12.234 km, 
automático. Precio: 
26.900 euros. Tel: 

630 06 59 90.

TOYOTA AIGO 
70X-PLAY. 5 puer-
tas, 2017, 6.344 km. 
Precio: 10.300 euros. 
Tel. 630 06 59 90.

SEAT ALTEA 1.6 TDI 
ECOMOTIVE. 105 CV, 
año 2014, 52.795 km. 
Precio: 10.500 euros. 
Tel:  630 06 59 90.

EN VENTA MER-
CEDES GLA 200 
D URBAN. 136 CV, 
año 2017, 14.476 km, 
cambio automático. 
Precio: 26.900 euros. 
Tel. 93 593 26 44.

IMMOBILIÀRIA

COMPRA LLOGUER

MOTOR

T. 651 04 00 07

S’OFEREIX AUTÒNOMA PER PORTAR 
COMPTABILITATS / FISCAL / IMPOSTOS, 
A PIMES I AUTÒNOMS AMB A3 I CONTAPLUS
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ECONOMIA

MONTORNÈS. La planta Lindor ad-
quirida per la multinacional ale-
manya Hartmann l'any 2017 co-
mençarà a produir per a Europa 
després de rebre una inversió de 
2,5 milions d'euros. Alhora també 
preveu millorar el manteniment i 
una millora tecnològica de les se-
ves instal·lacions industrials per a 
una millor eficiència.

Hartmann fabrica productes 
per a la incontinència adulta i, 
des de la planta de Montornès, 
produeix per al mercat espanyol 
i portuguès. Gràcies a aquesta 
inversió, que també ha rebut la 
planta que té a Mataró, veurà am-
pliada aquesta producció a escala 
internacional. La nova inversió 

permetrà fer modificacions en 
maquinària per tal d'adaptar-se 
als formats de talles que existei-
xen a Europa i poder començar a 
fabricar per a més països.

Jordi Guinovart, director gene-
ral de Hartmann a Espanya, valora 
molt positivament aquesta inver-
sió perquè "consolida la fàbrica 
de Montornès dins l'entramat 
industrial del grup Hartmann". 
Guinovart també ha destacat que 
"estem en una fase de modifica-
ció" i creu que cap a mitjans d'any 
ja començaran a fabricar les pri-
meres unitats per altres mercats.

Alhora, aquesta inversió també 
ha servit per fer una actualització 
de totes les plataformes d'estruc-

INDÚSTRIA  L'AMPLIACIÓ DE LA PRODUCCIÓ ES REALITZA GRÀCIES A UNA INVERSIÓ DE 2,5 MILIONS D'EUROS DEL GRUP ALEMANY

La fàbrica de Hartmann a Montornès 
produirà també per a Europa

PARETS. El govern local feia dime-
cres, a la Sala Serra Cooperativa, la 
sessió d'acollida a les 14 persones 
que s'han incorporat recentment 
a la plantilla de l'Ajuntament de 
Parets en diferents plans d'ocupa-
ció. Sis d'aquestes persones han 
estat contractades per mitjà dels 
plans d'ocupació impulsats per la 
Generalitat, mentre que les altres 
vuit pertanyen als plans d'ocupa-
ció local de l'Ajuntament.

En l'acte, l'alcalde, Jordi Seguer, 
assegurava que durant el 2020, 
l'Ajuntament continuarà "apos-
tant fermament pels plans 
d'ocupació. La voluntat política 
és presentar plans d'ocupació 
amb diversitat de durada i de 
diferents perfils de treball", 
deia. El regidor, Enrique Villegas, 
exposava als nous treballadors 
els objectius principals dels plans 
d'ocupació: "La finalitat és que 
pugueu inserir-vos en el món 
laboral i arribar a trobar un lloc 
de treball més estable".

Per la seva part, la primera 
tinent d'alcaldia, Casandra García, 
donava la benvinguda als nous 
treballadors i treballadores i els 
encoratjava perquè aquests plans 
d'ocupació "serveixin perquè 
feu un salt a una feina més esta-
ble. Estem a la vostra disposició 
per ajudar-vos", concloïa. i

Sagalés aconsegueix un contracte per deu anys a l'illa de Mallorca
Sagalés, juntament amb Autocars Caldentey, ha resultat adjudicatària d'un contracte del servei de transport 
interurbà de l'illa de Mallorca per als propers 10 anys. L'import del servei suposa per a Sagalés (soci 
majoritari) i Caldentey uns ingressos de 152 milions d'euros. La posada en marxa del servei es preveu per a 
finals de 2020. Amb aquest contracte Sagalés consolida el seu lideratge en mobilitat en el territori espanyol 
amb un increment previst de vendes de més d'un 10%. L'operació implicarà contractar unes 170 persones.

LABORAL  EL CONSISTORI OBRIRÀ EN ELS PRÒXIMS DIES UNA LICITACIÓ D'URGÈNCIA PER CONTRACTAR UNA ALTRA EMPRESA 

L'Ajuntament abona a les treballadores 
d'Expertus la paga extra de Nadal

hartman

LA FÀBRICA  Produirà per a països europeus a més d'Espanya i Portugal
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MOLLET. Les treballadores d'Ex-
pertus, encarregades de la neteja i 
consergeria dels equipaments de 
Mollet, ja han cobrat la paga extra 
de Nadal, però encara tenen pen-
dent cobrar la nòmina de desem-
bre. L'Ajuntament s'ha fet càrrec 
d'aquesta paga i també de les nò-

mines d'octubre i novembre, però 
resta pendent abonar la de de-
sembre. Assessors dels sindicats, 
delegats d'empresa i l'Ajuntament 
tenen prevista una nova reunió 
aquest divendres. Després d'aques-
ta trobada els delegats de l'em-
presa, que es troba en concurs de 

creditors des de principis de gener, 
es reuniran amb els treballadors.

L'Ajuntament de Mollet ha  anun-
ciat que en els pròxims dies obriran 
una nova licitació per procediment 
d’urgència per contractar una altra 
empresa que es faci càrrec del con-
tracte de forma immediata. 

El govern paretà 
es compromet 
a mantenir els 
plans d'ocupació

D'altra banda, la gestió de la crisi 
laboral ha aixecat crítiques des de 
l'oposició: "Lamentem que des 
de l’equip polític no s’hagi man-
tingut de forma proactiva, a tots 
els grups municipals, al dia de 
la qüestió", deia en un comunicat 
Mollet en Comú. Una afirmació que 
responien amb celeritat PSC i Po-
dem Mollet, que formen el govern 
de coalició, valoren "positivament 
la ràpida actuació del govern" i 
titllen de  "poc ètic" i "populista" 
el missatge de Mollet en Comú. i

tures tecnològiques de connecti-
vitat de la fàbrica. "Això perme-
trà que estigui completament 

connectada en tots els sistemes 
de connectivitat del grup", ha 
subratllat Guinovart. i f.figueras
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La residència Santa Rosa de Mollet ha complert 25 anys. Un quart de segle de 
serveis residencials a les persones grans, un col·lectiu que com s'ha demostrat 
en els darrers anys, segueix una tendència a l'alça que, a Mollet, ja ha fet que el 
nombre de persones majors de 65 anys superi els menors entre 0 i 14 anys. Tot i 
disposar de tres residències per a gent gran –dues privades i una pública– Mollet 
té una forta demanda de places residencials.

La majoria de forces polítiques molletanes estan d'acord en considerar que 
la construcció d’una residència i centre de dia per a gent gran és una prioritat. 
És cert que FIATC ja té prevista la construcció d'una nova residència –també 
privada– en uns terrenys municipals que va comprar a la Farinera, però els preus 
per accedir-hi són, en moltes ocasions, inassumibles per a les famílies. Sorprèn, 
doncs, que la qüestió no s’abordi com un projecte de ciutat que aplegui l’impuls 
de totes les forces polítiques en el marc de les seves possibilitats. Aquesta 
setmana la regidora de gent gran feia la reclamació a la Generalitat, competent 
en la matèria, d'una nova residència pública. Potser és el moment perquè tots els 
partits molletans vagin a una i es faci una reclamació unànime.

RESIDÈNCIES PÚBLIQUES 
Editorial

ls subscriptors a l’ABC, el Mundo o 
el País deuen haver passat un na-
dal desconcertant, sense entendre 
ben bé que succeïa entre el 19 de 

Desembre, quan el Tribunal de Justícia de la 
Unió Europea (TJUE) va reconèixer com a 
diputat a Oriol Junqueres, i 6 de Gener, quan 
el Parlament Europeu va confirmar que era 
Eurodiputat des del 2 de Juliol. Possible-
ment, el nostre lector “constitucionalista” es 
preguntarà perquè les institucions Europe-
es afavoreixen un moviment “euroescèptic” 
i “supremacista”.  
La decisió del TJUE i la posterior actuació del 
Parlament Europeu suposa un cop definitiu 
als esforços de la “Espanya Global” per a pre-
sentar l’independentisme com un perillós 
moviment anti-europeu, tot desdibuixant 
l’independentisme i els seus referents inter-
nacionals. S’ha intentat fer creure a Europa 
que l’independentisme català és més similar 
al Brexit que no a l’Scottish National Party. 
Propaganda sense fonament. Ni demosco-
picament, ni programàticament l’indepen-
dentisme s’assembla al Brexit. Un moviment 
basat en un nacionalisme identitari d’Estat 
que ha atret sobretot a les capes altes de la 
població, al món rural, els més grans i aquells 
sense educació universitària. El carril cen-
tral de l’independentisme, tal com explica 
Joan Manuel Tresserras, s’ha embolcallat 
en un republicanisme cívic que enllaça la 
lluita per l’autodeterminació amb altres 
reivindicacions socials. Els partidaris a la in-
dependència actuen mogut per motivacions 
de caire instrumental. L’unionisme es més 
identitari i tendeix a tenir actituds més xenò-
fobes. L’independentisme català s’assembla 
més a l’independentisme escocès, que no a el 
nacionalisme brexiter.  Per molt que l’Estat 
vulgui fer passar bou per bestia grossa. 

La Doctrina Junqueras
La “Doctrina Junqueras”, la decisió del TJUE 
que reconeix que Oriol Junqueras es euro-
diputat des de el moment de la proclamació 
dels resultats,  ha clarificat qui es creu de 
debò en les institucions Europees. Si de-
moscopicament l’unionisme es més similar 
al Brexit, l’únic trencament amb la legalitat 
Europea s’ha produït per part del búnquer 
judicial de l’Estat. 
La decisió del TJUE estableix que els mem-
bres del parlament Europeu son represen-
tats directes del poble Europeu i que els es-
tats membres no poden condicionar l’accés 
a la condició d’Eurodiputat a un ciutada que 
ha estat escollit en les eleccions Europees. 
Certifica que la repressió posterior a l’Oc-
tubre del 2017 s’ha fet sense cap tipus de 
respecte pels drets fonamentals de la ciuta-
dania. Si Junqueras es Eurodiputat des del 
2 de Juliol, la seva immunitat només pot ser 
revocada pel vot del Parlament Europeu, per 
tant el TS no podia dictar sentencia. No no-
més la sentencia tindria que ser nul·la, sinó 
que també ho han estat les suspensions dels 
diputats al Congreso i al Senat sense suplica-
tori. No hi ha hagut escrúpols a l’hora de vio-
lentar drets basics. I el Suprem s’ha ratificat 
en aquest abús.
L’Estat Espanyol no ha dubtat en fer les ins-
titucions Europees còmplices. L’anterior 
president del Parlament Europeu Antonio 
Tajani, soci de Berlusconi, va vetar l’entrada 
de Puigdemont i Comín. El TJUE va permetre 
al nou President, el social-demòcrata David 
Sassoli, girar full, malgrat no resistir l’embat 
del TS i finalment suspendre a Junqueras. No 
obstant, es reconeix que hi va haver-hi un 
Eurodiputat que no va poder exercir durant 
mesos i suspès sense vot al Parlament Eu-
ropeu. Les conseqüències van més enllà de 
Catalunya. El passat cap de setmana hi havia 
manifestacions contra les reformes autorità-
ries del Govern polonès i aquest presentava 
la sentencia del TS com un exemple al seu 
favor. El debat es si  la UE és una comunitat 
democràtica de drets compartits o un club 
d’Estats que condicionen la democràcia i els 
drets civils a la seva arbitrarietat?

E

JAUME
MARTORELL

Politòleg i Doctorat per la Queen 
Mary, University of London
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Bústia
40 anys de CFA la Llagosta
Com el Centre de Formació d'Adults de la 
Llagosta, moltes escoles de persones adul-
tes de Catalunya estan celebrant el 40è 
aniversari. Van néixer a finals dels anys 
setanta i obrir les portes en molts casos no 
significava que fossin reconegudes com a 
escoles oficials, sinó que un grup de perso-
nes, militants socials, d’associacions de ve-
ïns, de partits polítics, de sindicats obrers, 

van començar a fer classes en qualsevol 
local de forma voluntària a persones joves 
i adultes que ho necessitaven.

La llarga dictadura del general Franco, 
com totes les dictadures, tenia dos ele-
ments que la definien, la repressió brutal 
de les llibertats i la corrupció. En els anys 
seixanta hi va haver una important onada 
migratòria del camp a les grans ciutats i 
als pobles que les envoltaven. Les condici-

La poesia no l'expressen només 
les paraules, totes les activitats de

l'ésser humà –pintura, dansa, 
un viatge...– poden ser 

expressions de la seva presència

a convivència l’expliquen les 
relacions viscudes comunitària-
ment. Hi ha una base científica 
que demana el raonament del 

saber sobre la veritat humana i les seves 
circumstàncies, saber que depèn d’un desig 
de convertir els sentiments i emocions, que 
desperta el saber, en una vida feliç. 

Senzillament ser savi i viure feliç són els 
pols sobre els que gira la globalitat de l’exis-
tència humana. La ciència i la poesia són 
dues pedagogues que des del saber i el desig 
creen la imatge transcendent del ser humà. 
Coneixement i sentiment no poden enemis-
tar-se si de veritat la humanitat vol merèixer 
la qualificació de digna. Només les persones 
dignes entenen la filosofia de la vida. 

En ple segle XXI, fa la impressió que la 
filosofia i l’art de la vida humana són inasu-
mibles per la ciutadania. Dissortadament, 
és una herència de milions d’anys d’histò-
ria de la humanitat. I en l’evolució humana 
quin paper hi juga la poesia? L’exigència de 
l’auto-coneixement personal de cada ésser 
humà. La poesia intenta que cada persona 
descobreixi quina és la seva capacitat crea-
tiva mitjançat les paraules i els fets. I aques-
ta condició necessària en cada ciutadà, 

L
LA POESIA DEL POBLE, BASE DE LA CONVIVÈNCIA

Educador i promotor cultural
JOAN SALA VILAPensament lliure

també ho és en cada model de convivència. 
Parets del Vallès, en la seva condició de po-
ble, palesa en les seves relacions humanes 
una voluntat, dissortadament amb límits, 
imposats per institucions no culturals, li-
mitada o no prou conscienciada del valor 
de la poesia. 

La poesia no l’expresen només les pa-
raules, totes les activitats de l’ésser humà 
poden ser expressions de la seva presèn-
cia. Un poema és l’art de la paraula, però 
també ho és una pintura, una escultura, 
una dansa, una manifestació esportiva i 
un viatge cultural o de negocis. El Niu d’art 
poètic de Parets del Vallès, a través de la 
paraula, desitja ajudar a descobrir la vi-
vència poètica en la normalitat de la vida 
ciutadana.
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 acord PSOE-ERC és un fet. On mol-
ta gent hi veu ambigüitat i senzi-
llesa, jo hi veig un principi d’acord 
amb un final acordat difícil i ple 

d’entrebancs, però, així és el risc en la políti-
ca. Estem a les portes d’alguna cosa impor-
tant, o potser no, chi lo sa!

Tot llegint el document en qüestió em 
ve al cap la declaració protagonitzada pels 
mandataris irlandès i britànic (Declaració de 
Downing Street) per a l’inici de les converses 
de pau a Irlanda del Nord sota una sèrie de 
premisses polítiques pactades entre aquests 
actors governamentals. Mal m’estaria com-
parar el conflicte irlandès amb el català, però 
sí que aquest recent acord entre socialistes i 
republicans té alguns paral·lelismes amb el 
signat a Londres l’any 1993:

· Evidentment, aquest acord és entre par-
tits i no entre governs. Però, la participació 
en la mesa de negociació de “espais de dià-
leg institucionals i parlamentaris existents” 
és fonamental encara que hi trobo a faltar 
una taula de diàleg social a Catalunya, entre 
actors socials. El conflicte és d’arrel políti-
ca però les causes polítiques del conflicte 
també són socials (repressió judicial i poli-
cial, dialèctica política violenta vers a cossos 
socials, tancar ferides de l’1-O, o incompli-
ments de l’estat per motius d’arrel política).

· A Irlanda del Nord, tots els passos donats 
per avançar cap a la pau –fóra del costat que 
fóra- es va poder arrencar gràcies a una pri-
mera declaració –que no va voler dir mai ni 
coalició ni integració interpartidista- entre 
els dos grans líders d’obediència nacional 
irlandesa; Gerry Adams (Sinn Féin) i John 
Hume (Partit Socialdemòcrata i Laboris-
ta). L’exemple pot servir per entendre que 
aquest acord neix coix, però, ja nascut, no 
cal lamentar-se només gestionar les seves 
vicissituds.

· La consumació d’acords institucionals 
és una peça fonamental, no li podem deixar 
de donar rellevància per molta repressió 
i “guardianes del Tesoro de la Unidad de 
España (JEC)” que suspenguin drets i pre-
sidents com qui fa xurros amb xocolata un 
diumenge al matí. Ara bé, els acords, i amb 
això em vull referir al “sagrat” dret a l’au-
todeterminació no crec que sigui només 
feina d’una mesa de diàleg polític. El repte 
en aquest sentit és majúscul i la continuada 
mobilització social és fonamental per no 

Ni "tremendus" ni "estupendus"
tornar a permetre que es confongui entre 
“refrendisme” i autodeterminació. A més, 
és posar-li a “discreció” a la dreta espanyola 
albirar un possible acord d’exercici pràctic 
de l’autodeterminació en aquesta taula de 
diàleg, la pressió al PSOE ho faria esclatar. 
Calen altres vies.

L’acord és suficientment ambigu per en-
tendre que ambdós actors (ERC i PSOE) 
tenen dos condicionants; l’un, seria definit 
com un “ja veurem com va tot plegat” no si-
gui cas que ens fem mal ja abans de comen-
çar: l’altre, és de caràcter partidista, i és que 
el PSOE sap que l’agressivitat de la dreta i 
l’extrema dreta el condicionarà –també els 
senyors de les togues- i ERC, sap que només 
pot ser baga en aquest acord perquè JxCat 
li trepitjarà els talons en tot moment, cosa 
lògica per altra part vista la situació si aquest 
darrer no es veu o no vol veure’s integrat en 
aquest acord.

Dit tot això, jo resumiria la presentació 
d’aquests acord no com una entesa política, 
ni molt menys tampoc espero que s’utilitzi 
aquest acord com un mal menor, crec que és 
una premissa de procés polític que pot tren-
car marcs mentals incrustats. De la gestió 

entre els acords depèn el seu èxit, i diré més, 
em sembla que l’independentisme en el seu 
conjunt ha de poder jugar totes les partides 
sense por a res perquè si estem segurs que 
tenim la raó i la gent suficient, ho hem de sa-
ber demostrar a tot arreu i a tothom.

Malgrat tot, aquest acord no pot suposar 
una desmobilització –per inanició de certs 
actors-. Això seria un error històric (un de 
nou) i en això retrocedeixo a l’1-O per a fer 
entendre que el dret a l’autodeterminació 
és una conquesta nacional, i encara que uns 
actors (partits i actors propers) tinguin més 
protagonisme i poder que els altres (societat 
civil) l’èxit de l’1-O va servir per veure que en 
estrats diferents, tots els actors són neces-
saris per a qualsevol èxit polític nacional, i 
també social. I més si tenim en compte que la 
mobilització ja no depèn només de les decla-
racions d’un polític sinó del comportament 
de les xarxes respecte a la causa.

El cas de la inhabilitació del president Torra 
ha de ser un gest per a no abandonar per a 
res la via de la desobediència i mobilització 
tot sabent, que la vida de la mesa del diàleg hi 
ha de ser, almenys, que per nosaltres no quedi.

L'
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Pagès i cuiner

OPINIÓ

ons de molts barris perifèrics eren lamen-
tables. Moltes vegades construïts sense 
plans d’urbanisme previs o sota el signe 
de l’especulació urbanística: carrers sense 
asfaltar, manca de clavegueram, algunes 
vegades manca d’aigua corrent, d’escoles i 
de centres de salut. La violenta repressió 
de les manifestacions i les protestes man-
tenia a ratlla les reivindicacions, afavorint 
l’especulació. Malgrat tot, les lluites als 
barris, que en aquell moment tothom co-
neixia com a barris obrers on vivia la clas-
se treballadora, no es van aturar durant 
tota la dècada dels vuitanta.

En aquest caldo de cultiu neixen les es-
coles d’adults. Neixen de les lluites amb els 
veïns dels barris. El nivell d’analfabetisme 
o de persones que havien anat molt poc a 
l’escola era important. Per això un dels es-
lògans més repetits en les mobilitzacions 
era, “ni un barrio sin escuela de adultos, ni 
un obrero sin cultura”. Molts dels primers 
ajuntaments democràtics van donar su-
port a aquest part de les escoles d’adults, 
aportant mestres o/i ajuts econòmics. 
Però a mesura que la Generalitat va anar 
assumint les competències en educació, es 
van anar retirant, com ho havien fet ante-
riorment les associacions de veïns i enti-
tats culturals dels barris, ja que la Genera-
litat hi havia destinat una petita quantitat 
de mestres. 

Al llarg d’aquests 40 anys, les escoles de 
persones adultes i els professionals que hi 
estan immersos i formen part de la socie-
tat han respirat i bategat al ritme de l’at-
mosfera social com qualsevol persona o 
entitat: amb l’eufòria i les esperances dels 
començaments i amb el desencís més o 
menys contingut posterior. Com a col·lec-
tiu concret, a més del clima social, ha vis-
cut moltes vicissituds degudes als conti-
nus canvis de dependència administrativa 
a la Generalitat.

Segons va dir un diputat al Parlament 
de Catalunya l’any 1983, la Generalitat 
no va rebre de bon grat els traspassos de 
l’educació de persones adultes. Gairebé va 
ser una imposició de Madrid, va afirmar. 
Aquesta sensació de fillastre esdevingut, 

poc estimat o, potser millor, gairebé ig-
norat, i amb el que ben bé no se sap què 
fer-ne ha acompanyat aquesta història du-
rant tots aquests anys, tanmateix, amb no-
tables alts i baixos, amb normatives laxes 
que permetien als CFA més motivats ser 
creatius o amb normatives rigoroses que 
són una cotilla quan es pretén innovar la 
presència social dels centres.

Els CFA són centres de formació en com-
petències bàsiques. Però aquestes compe-
tències bàsiques han quedat reduïdes a les 
competències bàsiques acadèmiques, pel 
que no s’han pogut treure de sobre l’estig-
ma de “segona oportunitat”. Les compe-
tències bàsiques són i han de ser compe-
tències bàsiques per a la vida, no solament 
acadèmiques, sinó ciutadanes, socials i 
personals. 

Els centres de formació de persones 
adultes des del començament han treba-
llat amb la diversitat cultural i amb dife-
rents edats, diversitat i edats que han anat 
variant al llarg d’aquests 40 anys.

Per donar resposta a aquestes compe-
tències bàsiques, objectiu dels centres de 
formació de persones adultes, caldria tenir 
una normativa flexible que invités als CFA 
a detectar les problemàtiques educatives 
no cobertes del seu entorn i a donar-hi res-
posta amb els professionals adequats i un 
calendari adaptat i canviant. 

He escrit abans que els i les professio-
nals dels CFA respiren amb les esperances 
i desafeccions del clima social, com no pot 
ser d’una altra manera. Però també, com a 
la societat, hi ha mestres que han mantin-
gut l’entusiasme serè en l’educació bàsica 
de persones adultes tan necessària quan 
van començar les escoles com en l’actua-
litat. Cal reconèixer-los la seva tenacitat i 
la seva resistència tan imprescindible, tan 
indispensable socialment, tan necessària.

Felicitats al CFA La Llagosta per aquesta 
efemèride i a tants altres arreu del territo-
ri per la seva trajectòria i feina feta. 

Molta força i energia per continuar rea-
litzant una tasta tan necessària!

 alfons formariz poza / Mestre de 
persones adultes la llagosta

LA VINYETA de Manel Fontdevila

CIBERACTIVITAT Segueix-nos a @DiariSomMollet 

Avui fa un any de la inauguració 
de #LaNovaTramolla. Un any ja! 
Us ho podeu creure? Per molts 
anys d'art i creixement al vostre 
costat, que aquesta aventura tot 
just comença! 

@latramolla
Plataforma en Defensa de la Sanitat 
Pública al Baix Vallès @defensanitatBV

Volem valorar l'esforç del personal sanitari i la 
direcció del centre  d'atenció primària de Plana 
Lledó de Mollet per les millores aconseguides  
en atenció assistencial  i rebaixa substancial de 
les llistes d'espera

L'acord entre PSOE i ERC el 
presentaria com una premissa de

 procés polític que pot trencar
 marcs mentals incrustats 
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MOLLET. El molletà Ismael Moyano 
va celebrar dissabte el passi del 
CF Badalona, de la Segona Divisió 
B, als setzens de final de la Copa 
del Rei després de guanyar el Ge-
tafe, de la Primera Divisió espan-
yola i que enguany disputa l'Euro-
pa League. El conjunt català, amb 
el defensa de Mollet com a titular, 
va guanyar per 2 a 0 a l'equip ma-
drileny i va ser la gran sorpresa de 
l'eliminatòria a partit únic. 

Moyano, de 36 anys i que va ac-
tuar de capità, va disputar els 90 
minuts de l'eliminatòria històrica 
a l'eix de la defensa. "Era impen-
sable. El míster ens acostuma a 
fer xerrades de trenta minuts 
abans dels partits i ahir no va 
durar ni cinc minuts. Ens va dir, 
sortiu i gaudiu", admet el molle-
tà, que va haver de veure-se-les 
contra davanters de primer or-
dre, com ara l'internacional Jorge 
Molina o Ángel: "Un partit així 
s'afronta amb les alarmes ben 
enceses perquè davant hi ha 
grans davanters com són Mo-
lina i Ángel, contrastats i amb 
experiència. Però tenia molta 
il·lusió i moltes ganes, va sortir 
tot molt bé". 

El partit als badalonins se'ls va 
posar de cara a la mitja hora de 
joc per l'expulsió del visitant Da-
vid Timor. Les dues categories de 
diferència no es van veure dins el 

IM

FUTBOL | Copa del Rei  EL MOLLETÀ PASSA ALS SETZENS DE FINAL I JUGARÀ CONTRA EL GRANADA

El Badalona, amb Ismael 
Moyano, elimina el Getafe

ESPORTS
Putellas guanya contra el TacónSergi Mingote es prepara per a l'Annapurna
El FC Barcelona, amb la jugadora molletana 
Alèxia Putellas, va imposar-se diumenge passat 
contra el CD Tacón, propietat del Reial Madrid, 
per un contundent 0 a 6. El Barça femení és 
líder destacat de la Primera Divisió.  

L'alpinista paretà Sergi Mingote ha intensificat la seva preparació per 
intentar fer el cim de l'Annapurna al març, tal i com té previst en la 
seva planificació per pujar al vuitè cim de vuit mil dels catorze del 
projecte 14x1000 Catalonian Project. Mingote està passant aquests 
dies d'stage a la localitat montanyosa de Cervinia.  

Primera Catalana  GOMEZ REINA CONTRA JORDI CANDELA

MOLLET.  El vicepresident primer 
del CF Mollet UE, José Gómez Rei-
na, més conegut amb el sobrenom 
de Bobi, ha posat en marxa des 
d'aquest dilluns la plataforma Sal-
vem el CF Mollet, que agrupa una 
desena de socis de l'entitat i s'ha 
donat a conèixer mitjançant les 
xarxes socials. "Volem recollir 
signatures i fer fora el presi-
dent Jordi Candela", admet José 
Gómez Reina, empresari de 71 
anys, que té la intenció de recollir 
signatures en els pròxims dies al 
Municipal Germans Gonzalvo. 

Gómez Reina va entrar a la jun-
ta directiva del CF Mollet UE el 
2018 i des de fa prop de mig any, 
explica ell mateix, que ja no fa cap 
funció. "Encara no he presentat 
la meva dimissió, però ho faré 
d'aquí poc", explica Bobi, que es 
queixa que no el feien cas: "Vaig 
portar un entrenador per di-
rigir el primer equip aquesta 
temporada i no el van voler. 
L'objectiu de la plataforma és 
desenvolupar el nostre projec-
te, que no és altre que pujar a 
la Tercera Divisió però a la di-
rectiva de Candela no es fa res".

El club es mostra tranquil
Pel que fa al president del club, 
Jordi Candela, admet que la pre-
sència de Gómez Reina en el dia 
a dia de la directiva és inexistent 

Un vicepresident del CF 
Mollet crea una plataforma 
per fer fora el president

jgr

JOSÉ GÓMEZ REINA 'BOBI'

des de fa ja mesos. "Va intentar 
portar un entrenador a esque-
nes del club, quan aquest estava 
en una altra entitat. Això no pot 
ser", explica Candela, que remar-
ca viure l'entitat "en un moment 
molt tranquil i esportivament 
satisfactori després de l'ascens 
del primer equip a la Primera 
Catalana". A més, el president  
afegeix que no creu que tingui re-
corregut aquesta plataforma, com 
tampoc, segons recorda Candela,  
l'Elefant Rojo. Aquesta va ser una 
plataforma de socis impulsada el 
2018 contra l'expresident Feliu 
Tura i l'aleshores vicepresident 
Jordi Candela.  jl r.b.

CAPITÀ  El molletà, amb la samarreta groga del Badalona, abans del partit

terreny de joc i a les acaballes del 
partit els locals van marcar dos 
gols: Chema Moreno va fer l'1 a 
0 al minut 85 i Hugo Esteban, el 2 
a 0 al minut 93. "Fins que no va 
xiular l'àrbitre no es pot vendre 
la pell de l'os. Sincerament, els 
últims minuts va ser un autpen-
tic patiment però quan vam 
marcar el segon gol, ja era tot 
alegria. Ningú s'ho podia creu-
re", es mostrava satisfet Moyano.

Setzens contra el Granada
El rival dels badalonins als set-
zens de final de la Copa serà el 
Granada, també de la Primera Di-
visió. El partit tindrà lloc el 22 de 
gener a Badalona (21 h).  jl r

Trajectòria

Ismael Moyano, format a les catego-
ries inferiors del CF Mollet UE, és un 
rodamón del futbol català i encadena 
moltes temporades sent protagonista 
a la Segona Divisió B espanyola. A la 
Copa del Rei ha gaudit d'alegries amb 
equips modestos, com ara la tempo-
rada 2004-2005, amb la Gramenet, 
va eliminar a Barça, Llevant, lleida i va 
perdre els quarts contra el Betis; i el 
curs 2015-2016, amb el Reus, va per-
dre els setzens contra l'Atlètic Madrid.

UN RODAMÓN DEL 
FUTBOL CATALÀ
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La PENYA BARCELONISTA DE MOLLET 
informa que celebrarà

L’ASSEMBLEA 
GENERAL 

ORDINÀRIA, 
corresponent al present any 2020 

segons ordre del dia previst:

- Lectura i aprovació de l’acta 
de l’Assemblea anterior.

- Lectura i aprovació del Balanç 
de l’exercici 2018/19.

-Proposta i aprovació del Pressupost 
per l’exercici 2019/20.

- Incidències rebudes pel representant 
d’Atenció al Soci.

-Precs i preguntes.

EXCURSIÓ - CALÇOTADA
DIUMENGE 26 DE GENER DE 2020 A LES 8.30 H

MUSEU DE LA VIDA RURAL (Esplugues de Francolí)

PREU 
45€

DIVENDRES 24 DE GENER DE 2020 
a la seu social de la Penya de Mollet.

C. Lluís Duran, 20 · Mollet
A les 20.00 h 

amb una única convocatòria.
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MOLLET. La Unió FS Mollet va eli-
minar dimarts de la Copa Cata-
lunya el FS Parets, de la Divisió 
d'Honor. Els molletans, de David 
Sánchez, van imposar-se 4 a 3 en 
un duel ajustat i on el factor pista 
va ser decisiu en una eliminatòria 
a partit únic. 

El Mollet, de la Primera Catala-
na, va doblegar un equip de supe-
rior categoria, tot i que va haver 
de capgirar l'electrònic, que s'ha-
via posat 0 a 3 al minut 24, amb 
les dianes de Joaquin Doñate, Ivan 
Martin i Álex Pérez. A la represa, 
el factor pista va ser determinant 
i els molletans van marcar quatre 
gols. L'1 a 3 va ser en pròpia por-
teria de David Jiménez. Un minut 
després, Faisal Raiss va marcar el 
2 a 3 i a les acaballes del duel els 
locals van empatar mitjançant 
Juan José Martin. Amb l'empat, el 
Mollet va gestionar millor el tram 
final i Marc Fabregas va marcar el 
decisiu 4 a 3.

L'entrenador de la Unió FS Mo-

llet, David Sánchez, es mostra sa-
tisfet de la capacitat de reacció 
del seu equip. "Ens deixa un bon 
sabor perquè va ser un gran es-
forç col·lectiu. No és gens fàcil 
capgirar un 0 a 3 i, a més, contra 
un rival de superior categoria. 
Aquest passi ens dóna força per 
a la pròxima eliminatòria i per 
seguir lluitant a la lliga", explica 
Sánchez. Els molletans encadenen 
tres victòries a la Primera Catala-
na, ocupen el 9è lloc amb 15 punts, 
i diumenge visiten la pista de la 
Vall de Tenes, 8è amb 16 punts.

VÍCTOR LEÓN

FUTBOL SALA | Copa Catalunya  L'EQUIP MOLLETÀ ENCADENA TRES VICTÒRIES A LA LLIGA

La Unió FS Mollet elimina el FS 
Parets de la Copa Catalunya

EN JOC L'equip molletà a la pista municipal de Ca n'Arimon, de Mollet

El Mollet passa a la tercera ron-
da de la Copa Catalunya, on també 
hi és el Barri Can Calet. Ahir dijous, 
a l'hora del tancament d'aquesta 
edició, l'AE Montornès jugava con-
tra el Mataró la seva eliminatòria.

El Parets se centra a la lliga
Pel que fa al Parets, ara se centra 
només a la Divisió d'Honor Cata-
lana, que ocupa el 7è lloc amb 14 
punts. Amb dues derrotes segui-
des a la lliga, diumenge visitarà la 
pista del Sant Julià de Ramis, quart 
per la cua amb 10 punts.    jl r.b.

VALL DE TENES - UFS MOLLET
Dissabte, 18  18.30 h Lliçà d'Amunt

MOLLET. El CF Mollet UE segueix 
sent el pitjor equip visitant del 
grup 1 de la Primera Catalana 
amb tan sols un empat en tota 
la primera volta després de per-
dre al camp del Llagostera B, 2 a 
1. L'equip de Jordi López voldrà 
oblidar-se de la ratxa visitant amb 
la seva millor cara de la tempora-
da -quan juga de local- rebent diu-
menge el Júpiter (12 h). 

Quan falta una jornada per aca-
bar la primera volta, el Mollet en-
cadena tres partits sense guanyar, 
amb dues derrotes i un empat, i 

El CF Mollet, necessitat del 
caliu local contra el Júpiter

ocupa el 10è lloc amb 18 punts. 
Pel que fa als barcelonins, al 13è 
lloc amb 15 punts, suma tres 
derrotes seguides. "Afrontem 
aquest partit amb la idea de fer 
bo el fet de jugar a casa, on es-
tem mostrant la nostra millor 
cara", explica l'entrenador del 
Mollet, Jordi López. 

FUTBOL | Primera Catalana  DUES DERROTES I UN EMPAT SEGUITS

CF MOLLET UE - JÚPITER
Diumenge, 19  12 h Mollet

La UD Molletense 
visita la Gramenet
MOLLET. La UD Molletense, 9a amb 
22 punts, encadena cinc partits 
sense guanyar després d'empa-
atar dissabte contra el Masnou. 
Diumenge visitarà la Gramenet. 

FUTBOL | Segona Catalana

El Mollet HC reprèn la 
lliga contra el Caldes
MOLLET. El Mollet HC reprendrà la 
Primera Catalana aquest diumen-
ge a la pista del Caldes C. L'equip 
de Pacop González ocupa el 6è lloc 
amb 18 punts. 

HOQUEI | Segona Catalana

La Concòrdia rebrà 
dissabte l'Eixample 
LA LLAGOSTA. La Concòrdia, 7a 
amb 23 punts, rebrà dissabte 
l'Eixample, al CEM El Turó a les 
17.30 h. Aquest serà el primer 
duel de la segona volta. 

Segona Divisió femenina

ATLETISME  LA CURSA MOLLETANA TINDRÀ LLOC EL 26 DE GENER

Es presenta la Cursa Sant Vicenç
La 21a edició de la Cursa Popular de Sant Vicenç–10è Memorial Jordi Solé 
Tura se celebrarà el diumenge 26 de gener en el marc de la Festa Major 
d’Hivern de Mollet del Vallès. El president del Club Atlètic Mollet, Marcos 
Venteo, va animar dimarts la ciutadania a que participi en la Cursa de Sant 
Vicenç per tornar-la a convertir “en una festa de l’atletisme” i va 
anunciar que el CAM celebrarà el seu 90è aniversari l’any que ve “amb 
moltes sorpreses”. La prova tindrà un recorregut de 5 i 10 km. 

ajuNTamENT dE mOLLET
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Oferta válida hasta � nales de enero del 2020

Av. Badalona, 22 · Mollet · Tel. 93 593 26 44 / 630 06 59 90            
info@garciautodelvalles.com · www.garciautodelvalles.com

Mercedes GLA 200 d Urban 
136 CV · Año 2017 · Km 14.476

PVP: 
26.900 €*

AUT
OMÁ

TICO

PVP: 
26.900 €*26.900 €*

AUT
OMÁ

TICO

AUT
OMÁ

TICO

PRECIO FINANCIADO

25.500 €

Nissan Qashqai 2.0 DCI 150 CV · Tekna · 
Año 2007 · 157.142 km

PVP: 
8.900 €*

PVP: 
8.900 €*PRECIO FINANCIADO

7.900 €

Skoda Superb 2.0 TDI
150 CV DSG Style · Año 2017 · Km 16.841  

PVP: 
22.500 €*

PVP: 
22.500 €*22.500 €*PRECIO FINANCIADO

21.500 €

Skoda Spaceback 1.4 TSI 125 CV DSG 
Ambition · Año 2018 · Km 15218.

PVP: 
14.300 €*

AUT
OMÁ

TICO

PVP: 
14.300 €*14.300 €*

AUT
OMÁ

TICO

AUT
OMÁ

TICO

PRECIO FINANCIADO

14.100 €

Renault Fluence 1.5 DCI
110 CV Limited · Año 2014 · Km 125.101

PVP: 
9.900 €*

PVP: 
9.900 €*9.900 €*PRECIO FINANCIADO

8.500 €

Volkswagen Golf 1.4 Tsi  
125 CV · Año 2018 · Km 28.130

PVP: 
19.600 €*

AUT
OMÁ

TICO

PVP: 
19.600 €*19.600 €*

AUT
OMÁ

TICO

AUT
OMÁ

TICO

PRECIO FINANCIADO

18.900 €

Volkswagen Tiguan 2.0 TDI
110 CV · Año 2014 · Km 68.665

PVP: 
15.500 €*

PVP: 
15.500 €*15.500 €*PRECIO FINANCIADO

15.500 €

Volkswagen Beetle 2.0 TSI 210 CV · 
DSG · Año 2014 · 44.847 km

PVP: 
24.500 €*

PVP: 
24.500 €*24.500 €*PRECIO FINANCIADO

23.500 €

Volkswagen Caddy Outdoor 2.0 TDI
102 CV · Año 2019 · Km 12.234 

PVP: 
26.900 €*

AUT
OMÁ

TICO

PVP: 
26.900 €*26.900 €*

AUT
OMÁ

TICO

PRECIO FINANCIADO

25.990 €

Opel Corsa 1.4 90 CV · Selective · Año 
2015 · Km 90.216

PVP: 
7.500 €*

PVP: 
7.500 €*PRECIO FINANCIADO

7.500 €
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MOLLET. L'Escola Sant Gervasi fe-
mení va guanyar diumenge a la 
pista del Sant Nicolau B, per 57 a 
72, i va encadenar un ple de vic-

BÀSQUET | Segona Catalana  L'EQUIP FEMENÍ ÉS LÍDER EN SOLITARI AMB 13 VICTÒRIES 

L'Escola Sant Gervasi femení 
tanca la primera volta invicte

ANA MATNADZE

MOLLET. El Club d'Escacs Mollet 
s'ha reforçat amb cinc cares noves 
per afrontar la seva sisena tem-
porada a la Divisió d'Honor, que 
és la màxima categoria catalana. 
L'equip molletà debutarà dissab-
te a la primera jornada a domicili 
contra el Sant Cugat. 

D'entre les cares noves, des-
taca Ana Matnadze, de 36 anys i 
d'origen georgià, que fa anys que 
està establerta a Catalunya i que 
actualment és considerada com la 
segona millor jugadora d'escacs 
d'Espanya. Tot i que el club també 
s'ha reforçat amb mestres inter-
nacionals com són Joan Mellado 
o l'argentí Mario Villanueva, un 
jove prometedor francès Erwan 
Lever i un experimentat històric 
Joaquim Travesset, que va estar 
vinculat molts anys al Sant An-
dreu. "Aquesta temporada hem 
aconseguit amb els fitxatges te-
nir una plantilla molt compen-
sada, de fet és la plantilla més 
compensada dels sis anys a la 
Divisió d'Honor", admet el presi-
dent del Club d'Escacs Mollet, Ra-
món Caro. 

L'objectiu d'aquesta temporada 
2020 del club molletà és quedar 
entre els quatre primers classifi-
cats. "Intentarem quedar entre 
els quatre millors equips, però 
el sistema de competició és en-
ganyós perquè pots guanyar 

ESCACS | Divisió d'Honor  DISSABTE DEBUTA A SANT CUGAT

El Club d'Escacs inicia el 
curs amb cinc cares noves

tots els partits de la fase regu-
lar però després pots quedar 
eliminat pel títol si perds als 
quarts de final, com ens va pas-
sar l'any passat", recorda Caro, 
qui, amb tot, es mostra il·lusionat 
amb l'equip format perquè manté 
jugadors importants al club, com 
ara Leo Krysa o el molletà Pere 
Garriga, entre altres.

En busca de patrocinadors
El president del club molletà de-
mana ajut econòmic per seguir 
mantenint un equip de primer 
ordre a la màxima categoria ca-
talana, que pugui injectar prop de 
3.000 o 4.000 euros. Lliga EBA L'EQUIP MOLLETÀ VISITARÀ EL CAP DE SETMANA LA COMPLICADA PISTA DEL CORNELLÀ

arxiu

arxiu

CORNELLÀ - CB MOLLET
Dissabte, 18  18 h Cornellà

EN JOC Un dels moments del derbi femení al partit de la primera volta

van patir el descens de catego-
ria, però la plantilla es va poder 
mantenir i es va reforçar amb una 
jugadora destacada, i veterana, 
Anna Roser. "Anna Roser havia 
estat en la nostra etapa de Copa 
Catalunya i està sent molt im-
portant per donar el punt de ve-
terania i joc interior que ens va 
faltar el curs passat. A més, te-
nim un equip molt jove, de mol-
ta qualitat i molt comprome-
ses", adverteix Paredes, que tot i 
la bona dinàmica, és conscient de 
la dificultat de pujar de categoria.

Líder en solitari
Les noies del Sant Gervasi són lí-
ders destacades amb 13 victòries 
i afronten la segona volta amb 
un marge de dues derrotes amb 
les segones, el JET Sermatec. "No 
pensem en l'ascens. Anem par-
tit a partit i el proper és contra 
el Mollet", remarca l'entrenador.

El derbi molletà tindrà lloc dis-
sabte, a les 19.30 h, al Plana Lledó, 
i les col·legials són les favorites. El 
Mollet ocupa l'antepenúltim lloc 
amb tres victòries i al partit de la 
primera volta el sant Gervasi va 
guanyar clarament, per 81 a 39. 

tòries a la primera volta del grup 
1 de la Segona Catalana. "Teníem 
clar que estaríem competint 
amunt, però no que guanyarí-
em tots els partits de la primera 
volta", admet l'entrenador, Carles 
Paredes, que adverteix: "anem 
partit a partit".

El conjunt femení està format 
per un gran nombre de joves juga-
dores que la temporada passada 

CB MOLLET - SANT GERVASI 
Dissabte, 19  19.30 h Mollet

Victòria de mèrit del Recanvis Gaudí 
contra un rival directe, el Sant Adrià 

MOLLET. El Recanvis Gaudí Mollet 
ha començat la segona volta de la 
fase regular de la Lliga EBA amb 
victòria contra el Sant Adrià, per 
82 a 70. Els molletans van signar 
dissabte una victòria de mèrit 
contra un dels rivals directes del 
playoff d'ascens.

Ángel Soto va ser el millor juga-

dor molletà amb 14 punts, 10 re-
bots i 3 assistències, mentre que 
el màxim anotador del partit va 
ser el visitant, Jonel Palou, amb 20 
punts.

Amb la victòria, el Mollet se si-
tua segon classificat amb un ba-
lanç de 10 victòries i 4 derrotes, 
empatat amb el tercer, el Cornellà. 
El pròxim duel serà precisament 
a la pista dels del Baix Llobregat, 
que venen de guanyar contra el 
Palma Air Europa, 69 a 77. 

Derbi de Copa

L'Escola Sant Gervasi rebrà diumenge 
el Recanvis Gaudí Mollet B, a les 19 h. 
Els col·legials ocupen el 8è lloc amb 7 
victòries i el filial molletà és 7è amb 8 
victòries. A la primera volta va guanyar 
el Mollet B, per 74 a 66.  

EL SANT GERVASI REP 
EL CB MOLLET B

PARETS. Després de l'aturada de la 
competició per Nadal, el CH Parets 
reprèn la competició aquest dis-
sabte contra el Barberà. L'equip 
paretà havia d'haver encetat el 
2020 competitiu fa una setmana 

El CH Parets reprèn la lliga 
a la pista del Barberà, cuer

HANDBOL | Primera Catalana  PRIMER PARTIT DEL 2020

BARBERÀ - CH PARETS
Dissabte, 18  19 h Barberà

però van ajornar el duel contra el 
Martorell fins al març. 

El Parets, que busca encara la 
seva primera victòria del curs, 
ocupa el penúltim lloc, de la Pri-
mera Catalana, amb un punt. Dis-
sabte, es veurà les cares contra 
l'últim classificat que també suma 
tan sols un punt després de dotze 
jornades disputades. 

VIDENTE ALMAMY 
MUY RECONOCIDO
Resuelve problemas de pareja, 

negocios, amor, impotencia sexual, 
quita mal de ojo, desesperación.

692 32 20 52
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LA LLAGOSTA. Moisès Garcia, de 16 
anys i judoka de l'AE Karate-Ju-
do la Llagosta, va obtenir a finals 
del 2019 el cinturó negre amb la 
nota més alta de la trentena d'es-
portistes que van presentar-se a 
l'examen de grau, que va tenir lloc 
al Pavelló Llars Mundet, de Barce-
lona. El jove llagostenc va assolir 
la màxima puntuació, malgrat no-
més competir amb un sol braç. 

El llagostenc va néixer amb una 
malformació al braç dret, que li-
mita la seva funcionalitat tot i que 
no ha estat cap impediment per 
practicar un esport com el judo 
des que té 4 anys. "Aconseguir el 
cinturó negre és una meta per 
a mi, la meva sensació és molt 
bona", explica Moisès Garcia, tot 
i que admet que té certes limita-
cions, que ha anat superant. "Tinc 
una limitació perquè no puc 
agafar amb la mà dreta. A més, 
tinc la màniga més llarga, no 
fins al mig braç on tinc el mon-
yó, i això fa que als contraris els 
sigui més fàcil d'agafar-me. Tot 

jl.r.b.

JUDO EL LLAGOSTENC MOISÈS GARCIA ASSOLEIX EL CINTURÓ NEGRE AMB LA MILLOR NOTA, MALGRAT TENIR UN SOL BRAÇ

"Tinc una limitació fent judo, però 
això em fa buscar sempre solucions"

i això, he de buscar solucions 
per no tenir aquest desavantat-
ge", admet Garcia. 

El judoka va comptar a l'examen 
amb un dels seus entrenadors, 

Joan Carles Cerrudo, que va subs-
tituir un altre monitor, Sergio Re-
surrección, que estava lesionat. "A 
dos dies de l'examen, Resurrec-
ción va patir una lesió i jo vaig 

haver d'ocupar el seu lloc. Tot i 
els nervis perquè una situació 
així trastoca els plans de qual-
sevol judoka, Moisès Garcia va 
fer un examen impressionant", 
explica Cerrudo. Tanmateix, un 
altre dels seus entrenadors, Sergi 
Pons, admet que des de petit van 
veure que era un exemple de su-
peració. "Nosaltres tenim la sort 
que l'hem vist des de ben petit 
i fa coses extraordinàries per 
comptar amb un sol braç, que 
per a ell no ha estat cap impedi-
ment", comenta Pons. 

Moisès Garcia es mostra ena-
morat d'aquest esport. "El judo 
em va captivar per l'educació 
d'aquest esport, el respecte 
amb la resta de persones i que 
mai infravalora ningú A més 
de tot això, és una disciplina 
esportiva que m'ajuda a supe-
rar-me", explica. El llagostenc 
compagina les lliçons de judo amb 
els estudis, fent ara el Batxillerat 
tecnològic amb l'objectiu de fer 
una enginyeria en un futur. 

Mar Juárez guanya 
el Gran Premi de 
Marxa a Viladecans

MONTORNÈS. La montornesenca 
Mar Juárez, atleta de l'Avinent 
Manresa, va imposar-se a la 28a 
edició del Gran Premi Marxa At-
lètica Ciutat de Viladecans, que 
va aplegar prop de 200 atletes 
d'aquesta disciplina. La cursa, or-
ganitzada pel Club d’Atletisme Vi-
ladecans i l’Ajuntament de Vilade-
cans al circuit del Parc Torre-Roja, 
dóna el tret de sortida a la tempo-
rada 2020 de marxa. 

Juárez va imposar-se en el cir-
cuit de 10 km amb un temps de 
45 minuts i 58 segons, arribant 
en solitari a la línia de meta amb 
un marge d'un minut i un segon 
respecte la segona, Mireia Urrutia, 
del Canaletes. Una altra baixva-
llesana va competir en la modali-
tat absoluta: Bea Cantero, de l'At-
lètic Mollet, que va ser sisena amb 
un temps de 57 minuts i 19 se-
gons. "La sensació final és bona 
i per això estic molt contenta de 
guanyar aquí a Viladecans, una 
ciutat que té i ha tingut grans 
referents en aquesta disciplina, 
com ara Valentí Massana", deia 
en acabar l'atleta montornesenca, 
Mar Juárez. 

ATLETISME

Marc Fuentes és premiat a la 
Festa de l'Esport Català 2020
MONTORNÈS. La Festa de l'Esport 
Català 2020 va fer entrega del 
premi d’esperit esportiu a Marc 
Fuentes, que és veí de Montornès. 
La cerimònia va tenir lloc dimarts 
al CaixaForum de Barcelona i va 
estar organitzada per la Unió de 
Federacions Esportives de Cata-
lunya. 

FUTBOL L'ESPORTISTA MONTORNESENC VA RECOLLIR EL PREMI D'ESPERIT ESPORTIU DE LA GALA

avinent manresa

MAR JUÁREZ

MOISÈS GARCIA Al gimnàs de l'AE Karate-Judo la Llagosta

Fuentes va rebre el guardó per 
la tasca que fa com entrenador 
de futbol de l'equip de paràlisi 
cerebral del Club de Futbol Vila-
nova del Vallès des de fa anys. En 
el moment de rebre el guardó, el 
montornesenc va rebre una de les 
ovacions més grans de la gala es-
portiva catalana. 

ajuntament de vilanova

MARC FUENTES

Pluja de medalles a 
l'Open de Sabadell 
MOLLET / PARETS. El cap de setma-
na va tenir lloc l'Open Màster del 
Campionat de Catalunya d'Hivern 
de Natació amb una pluja de me-
dalles baixvallesanes, a Sabadell. 
L'Escola Sant Gervasi va aconse-
guir 21 medalles –4 d'or, 6 de pla-
ta i 11 de bronze–, mentre que el 
Club Natació Parets va sumar 8 –4 
medalles de plata i 4 de bronze–.  

NATACIÓ
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CERTAMEN  LA RESTA DE GUARDONATS VAN SER TANIA BARBECHO, SÍLVIA GRIERA, ALBERT RIBOT, MARTINA PI I JAUME XICOLA

Festa Major
d’hivern

del 10 al 31 
de gener

Sant Vicenç
AMB LA COL·LABORACIÓ DE:

MOLLET. Divendres passat es van 
lliurar a La Marineta els premis 
del concurs de fotografia de Sant 
Vicenç, i Xus de la Cruz va tornar 
a ser la guanyadora de la categoria 
Mollet, com ja ho va ser l'any pas-
sat. En aquest cas, amb Art Mural, 
i el seu premi va ser de 250 euros.

Els altres dos guardons d'aques-
ta categoria van ser per a Tania 
Barbecho, amb Llibertat a cap d’any 
(150 euros); i per a Sílvia Griera, 
amb Cargols esperant la tempesta 
(100 euros). D'altra banda, la ca-
tegoria Lliure la va guanyar Albert 
Ribot, amb Destins (200 euros); el 
premi al participant local va recau-
re en Martina Pi, amb Carlin (150 
euros); i el premi Mirada Jove, al mi-
llor participant d'entre 12 i 25 anys, 
va ser per a Jaume Xicola, amb For-
migó, acer i vent (càmera aquàtica).

En total, es van presentar unes 
79 fotografies –24 menys que l'any 
passat–, que estaran exposades al 
Centre Cultural La Marineta fins al 
30 de gener.

Ple de Xus de la Cruz
Aquesta ha estat la tercera edició 
en què la molletana Xus de la Cruz 
es presenta al concurs de fotogra-
fia de Sant Vicenç i ha estat la ter-
cera edició en què no marxa amb 
les mans buides. El 2018 va parti-

xus de la cruz

'ART MURAL'  Instantània guanyadora de la categoria 'Mollet'
s.c.

FOTO DE FAMÍLIA  Els sis premiats amb membres del jurat i de l'Ajuntament

Xus de la Cruz torna a guanyar 
el concurs de fotografia

cipar amb Hort d’en Domingo i va 
aconseguir el tercer premi de la 
categoria Mollet. L'any passat va 
endur-se el primer premi d'aques-
ta categoria amb Traç al tros. I en-
guany ha repetit el guardó.

De la Cruz va explicar després de 
ser guardonada que Art mural mos-
tra la façana d'un antic restaurant 
de Mollet, al carrer Santa Margari-
da. "És un carrer per on no passa 
gairebé ningú i quan passen els 
cotxes, el mural queda sempre 
d'esquenes", va afegir. Així que 
es va decidir a presentar aquesta 
instantània "per ensenyar un ra-
conet més de Mollet i per poder 
veure'l exposat a La Marineta".

Sobre el seu èxit en les darreres 
edicions del concurs de Sant Vi-
cenç, va dir: "Jo no em dedico a 
la fotografia, sóc jardinera, però 
aprofito la meva feina per obser-
var i per mirar els detalls, i la jar-
dineria m'ajuda a dedicar-m'hi".

Ribot, amant del blanc-i-negre
D'altra banda, Albert Ribot, premi-
at en la categoria Lliure per Destins, 
va ser l'únic guardonat del certa-
men que no viu a Mollet, tot i que és 
molletà i viu a Sabadell des de fa 10 
anys. Destins mostra "un noi negre 
pensatiu", amb el qual vol reflectir 
"les migracions i els problemes a 
la societat". "La meva intenció és 
que la gent reflexioni una mica 
sobre aquest aspecte", va afegir. 
La instantània és en blanc-i-negre, 
un estil que li agrada molt des de 
ben petit, quan va conèixer els re-
trats de Helmut Newton.  s.carrillo

CINEMA

L'últim film 
d'Amenábar lidera 
la cartellera del 
cap de setmana

MOLLET. El cinema serà un dels 
protagonistes d'aquest cap de 
setmana, amb la projecció de tres 
pel·lícules diferents. La primera 
serà Critters, que barreja terror, ci-
ència-ficció i comèdia, i que es pot 
veure aquest divendres (21.30 h) 
al Centre Cívic Can Pantiquet, or-
ganitzat per l'Associació de Música 
i Art de Mollet (AMAM). Les altres 
dues projeccions estan incloses en 
el cicle de pel·lícules que l'Ajunta-
ment organitza a la Sala Fiveller. 
Dissabte (18 h) serà el torn per a 
Mientras dure la guerra, l'últim film 
d'Alejandro Amenábar; i diumen-
ge es podrà veure el film d'anima-
ció infantil Elcano y Magallanes, la 
primera vuelta al mundo. 

s.c.
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Arribat de la població lleonesa de 
Mansilla de las Mulas, des dels 4 
anys, l'antiga caserna de la Guàr-
dia Civil de Mollet situada on ara 
hi ha el Museu Abelló, va ser la 
casa de Josep Antoni Fernández i 
Fernández, que més endavant es 
faria famós amb el pseudònim Fer, 
un dels noms imprescindibles de 
l’humor català contemporani. Ara, 
Fer torna a casa, amb una exposi-
ció antològica sobre la seva obra, 
que s'inaugurarà aquest dissabte  
en el marc de la Festa Major de 
Sant Vicenç.

L’exposició Fer. L’humor amable 
ha estat comissariada pel també 
dibuixant Kap (Jaume Kapdevila) 
i acosta l'espectador a l’obra d’un 
dels ninotaires més destacats del 
país. Fer publica els seus ninots al 
diari El Punt Avui des de 1987 i ha 
estat director de revistes satíriques 
com El Papus o El Jueves. Impulsor 
del Premi Internacional d’Humor 
Gat Perich, el 2018 va rebre la Creu 
de Sant Jordi per la seva trajectò-
ria vital i artística i el Micròfon de 
l’Any de Ràdio Mollet al 2019.

D'Historias fermosas a Puticlub
A la mostra retrospectiva es po-
dran veure obres de sèries memo-
rables com Historias Fermosas, 
sèrie que va iniciar el 1972, tras-
lladant al passat medieval l’actu-
alitat que la censura no permetia 
dibuixar. “Els soldadets simbo-
litzaven els grisos i el castell el 
franquisme”, explica ell mateix 
en una entrevista sobre aquesta 

EXPOSICIÓ  LA MOSTRA RETROSPECTIVA DEL DIBUIXANT DEGÀ DELS NINOTAIRES CATALANS ES PODRAN VISITAR FINS AL 14 D'ABRIL 

El Museu presenta una antologia 
de l'obra del ninotaire molletà Fer 

Més activitats

Com és habitual, el Museu Abelló ens 
proposa un seguit d’activitats per cele-
brar la Festa Major d’hivern. A banda de 
la inauguració de l’exposició sobre Fer, 
aquest dissabte, a les 12 h, s’inaugurarà 
una nova mostra al Racó de l’Artista, Ti-
empo al tiempo, a càrrec d’Óscar Moya. 
Els dies 18, 19 i el 22 de gener, hi haurà 
jornada de portes obertes al Museu i a 
la Casa del Pintor. A més, el dimecres 
22 s’organitza un taller familiar per di-
buixar ninots en pedretes. Per finalitzar, 
el diumenge 26 de gener, a les 12 h, hi 
haurà una visita comentada a l’exposi-
ció Fer. L’humor amable.

L'EQUIPAMENT 
INAUGURA UN NOU 
RACÓ DE L'ARTISTA

arxiu

RECONEGUT  Fer va rebre la Creu de Sant Jordi l'any 2018

A CONTRAPUNT  Fer va col·laborar amb la publicació local durant anys

La mostra, que repassa gran part del seu 
treball, ha estat comissariada per Kap

sèrie que encara ara es publica 
cada setmana a la revista El Ju-
eves, publicació que també va 
acollir entre les seves pàgines les 
històries costumistes de la sèrie 
Puticlub.

Fer és avui en dia el degà dels 
ninotaires de la premsa catalana. 
El 1987 va acceptar substituir 
Cesc en la vinyeta del diari Avui, 
un espai que 33 anys després en-
cara manté. A més, el molletà ha 
dibuixat en un gran nombre de 
publicacions, des de Don Balón a 
Illegal Times. Però, alhora, mai no 

ha deixat el seu vincle amb Mo-
llet, i durant anys va col·laborar 
amb una vinyeta setmanal al di-
ari Contrapunt, un dibuix en què 
emprava el campanar de l’església 
de Sant Vicenç com a referent mo-
lletà, i on, a més de comentar amb 
humor els esdeveniments nacio-
nals i internacionals, també va te-
nir l'oportunitat de ficar cullerada 

en l'actualitat molletana.
Fer. L’humor amable s’inaugura 

aquest dissabte, a les 18.30 h. La 
inauguració comptarà amb la pre-
sència de Fer i de Kap, així com 
de la regidora de Cultura, Mercè 
Pérez Piedrafita, i de l’alcalde de 
Mollet, Josep Monràs. L’exposició 
es podrà veure al Museu Abelló 
fins al 14 d’abril.  

El CEM presenta 
per Sant Vicenç 
un nou volum de 
la revista 'Notes'
Dimecres, dia de Sant Vicenç, tindrà 
lloc el tradicional acte de presenta-
ció de la revista Notes, la publica-
ció del Centre d’Estudis Molletans 
(CEM). Com a novetat d’enguany, la 
revista torna al seu format d’origen, 
una miscel·lània amb temes relaci-
onats amb Mollet i el Baix Vallès. El 
CEM ha decidit diferenciar la revis-
ta dels monogràfics, que continua-
ran publicant-se sense periodicitat 
en la col·lecció de monografies Vi-
cenç Plantada. 

Entre els temes que hi apareixen, 
hi ha sobre els orígens medievals de 
la Torre de Malla (Jaume Vilaginés); 
dos articles sobre el creixement 
urbà de Mollet (Josep Casanovas i 
Josep Gordi), la història de la biblio-
teca de l’Ateneu (Carme Macià); les 
penúries de l’exili republicà d’una 
nena molletana, la Nati Simarro (M. 
Àngels Suárez) i d’en Vicenç Bachs, 
assassinat al camp d’extermini de 
Gusen (Montserrat Tura); i un ar-
ticle sobre l’obra de Joan Solé Tura 
(Jaume Noró); la febre del futbol 
molletà a les dècades de 1970-80 
(Miguel Á. Catalán i Raúl González). 
A més, Notes inlcou un nou apartat 
en format entrevista sobre la me-
mòria oral de la nostra vila (Olga 
Rabasa entrevista la Balbina Camp) 
i dues fitxes sobre el patrimoni do-
cumental de l’Arxiu Històric (Jordi 
Bertran) i sobre el Fons Clausells de 
la Col·lecció Abelló (Pepa Ventura).

L'acte tindrà lloc a la Sala Five-
ller a les 12.30 h i comptarà amb la 
presentació del treball de cataloga-
ció i inventari que s’està fent sobre 
el fons documental de Joan Am-
brós i Lloreda, dipositat a l'Arxiu 
Històric Municipal, a càrrec d'Oriol 
Fort i Marrugat, humanitòleg. i

DIVULGACIÓ
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L'Esbart recupera 'Temps de 
llegendes' pel 25è aniversari

molt vius i que seguim molt vius. 
Tenim una salut espectacular i 
n'estem molt contents". I han ar-
ribat fins a aquest punt, tenint en 
compte que, segons Peixoto, "a la 
dansa tradicional sempre ha si-
gut complicat arrossegar gent".

Per celebrar aquesta efemèride, 
l'Esbart també ha exposat 25 ves-
tits i unes 80 fotografies en diver-
ses botigues del centre de la ciutat. 
"Hi ha mostres de pràcticament 
tots els vestits que s'han utilit-
zat", assegura Peixoto, qui afegeix: 
"El nostre patrimoni més gran 
és el vestuari. És on s'han inver-

tit més diners i més hores, i és 
d'una qualitat excel·lent. Volí-
em que el poble pogués gaudir i 
pogués veure quins vestits són, 
com són i de quins espectacles 
són cada vestit".

Roger Torrent hi assistirà
La presència més reconeguda del 
dissabte serà la de Roger Torrent, 
president del Parlament. En la seva 
visita a Mollet, Torrent realitzarà 
una trobada informal amb mili-
tants i amics d'Ara Mollet ERC al 
mateix recinte del teatre i abans 
que comenci l'actuació, a les 20 h. 

DANSA  EL PRESIDENT DEL PARLAMENT, ROGER TORRENT, HI ASSISTIRÀ DISSABTE

VÍCTOR LEÓN

MOSTRA EN VIU  Els membres de l'entitat van voltar dissabte pel centre de la ciutat amb els vestits dels espectacles

MOLLET. El teatre de Can Gomà es 
vestirà de gala el cap de setmana 
per gaudir de les dues actuacions 
d'aniversari de l'Esbart Dansaire 
de Mollet. L'entitat que compleix 
25 anys, ha preparat una actuació 
per dissabte (20 h) –precisament 
el 18 de gener farà 25 anys de la 
seva primera actuació– i una altra 
per diumenge (18 h), i ja s'han es-
gotat totes les entrades.

Primer, els infants de l’escola de 
dansa presentaran Balls i cançons 
en dansa i posteriorment, el cos de
dansa de l'Esbart recuperarà Temps 
de llegendes –estrenat l'any 2000–, 
amb "una de les coreografies més 
emblemàtiques de l'entitat", se-
gons apunta el director artístic de 
l'Esbart Dansaire, Eduard Peixoto. 
En acabar, els assistents podran 
gaudir d'un sopar a peu dret a càr-
rec del restaurant Pitapes.

Sobre la fita d'arribar al quart de 
segle, Peixoto es mostra molt satis-
fet: "Això vol dir que hem estat 

MOLLET. El saxofonista Big Dani 
Pérez –exmembre de Los Rebeldes 
i col·laborador de Seguridad Soci-
al, Loquillo o La Frontera, entre 
d'altres– representarà aquest di-
vendres el seu espectacle musical 
Saxplosion, emmarcat dins les acti-
vitats del 30è aniversari de l'Asso-
ciació Musical Pau Casals (AMPC).

El concert tindrà lloc al Mercat 
Vell a les 21 h, però el mateix ar-
tista oferirà a La Marineta a par-
tir de les 17.30 h una masterclass 
organitzada per l'entitat. Des de 
l'AMPC asseguren que aquesta és 
una manera "d'apropar i fer més 
accessible la formació musical".

De fet, asseguren que "Dani 
Pérez és sens dubte un dels mi-

llors saxofonistes de l’escena 
actual, una veu sorprenent i un 
compositor i arranjador amb 
molta classe i bon gust".

Amb un assaig públic a la plaça de 
Catalunya, l'AMPC va anunciar dis-
sabte passat aquest esdeveniment. 
Saxplosion és una barreja de R&B i 
Soul, en què el saxo i la veu de Dani 
Pérez, juntament amb una secció de 
saxos i una base rítmica, donen for-
ma a un còctel explosiu d’alt nivell.

L'entrada a la classe magistral té 
un preu de 3 euros, i la del concert 
són 5 euros, però també inclou 
l'assistència a la masterclass. Els 
tiquets es poden comprar a La Ma-
rineta o al Mercat Vell abans que 
arrenqui el concert. 

MÚSICA  SERVIRÀ PER CELEBRAR EL 30È ANIVERSARI DE L'AMPC

s.C.

PLAÇA CATALUNYA Durant l'assaig públic de l'Associació Musical Pau Casals

L'exsaxofonista de
Los Rebeldes Big Dani 
Pérez actua al Mercat Vell
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La unió de les entitats molletanes 
servirà per obrir la porta de l'infern

MOLLET. La plaça Prat de la Riba 
acollirà dissabte al vespre (20.30 
h) de l'espectacle de foc estàtic La 
porta de l'infern, a càrrec de Ball de 
Diables, les colles de Morats i Tor-
rats, Castellers de Mollet i la Colla 
Gegantera de Mollet.

Es tracta d'un xou en el qual hi 
intervindrà la Santa Teca torrada 
i el Moll Fer torrat, els castellers 
faran un pilar i també hi intervin-
dran els gegants Vicenç i Marinet-
te, així com membres de Diables, a 
càrrec del foc.

POPULAR  DISSABTE HI HAURÀ UNA CERCAVILA DEL BESTIARI AL MATÍ I AL VESPRE TINDRÀ LLOC UN ESPECTACLE DE FOC ESTÀTIC

arxiu

FOC  L'any passat es va explicar perquè el Moll Fer es pot dividir en dos

arxiu

CERCAVILA  La Cuca Molla tornarà a sortir amb la Santa Teca i el Moll Fer

GARANTIZAMOS UN 
ÓPTIMO AISLAMIENTO 
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MORATS CELEBRA ELS 10 ANYS DEL CLAN 
CHIPIRÓN AMB UN VERMUT MUSICAL
n La Colla Morada celebrarà dissabte (12 h) el desè aniversari del Clan Chipirón, amb 
el Vermut Chipirón. Serà a la plaça Prat de la Riba, amb una sessió de dj per amenitzar 
l'activitat i hi haurà servei de barra a preus populars. A més, Morats promet "moltes 
sorpreses més". D'altra banda, a la nit organitzaran la festa Sona Morat, que tindrà 
lloc al Mercat Vell a partir de les 22 h i amb entrada gratuïta. La música anirà a càrrec 
dels dj Maceta Sound Beat. En aquest cas també hi haurà servei de sopar i barra.

n La Colla Gegantera de Mollet orga-
nitzarà aquest divendres al vespre la 
primera cercavila de la Marinette pels 
carrers de Mollet. La plantada de la ge-
ganta serà a les 20 h a la plaça Catalu-
nya i a les 20.30 h arrencarà la marxa. Els 
geganters fan aquesta activitat asse-
gurant que "La Marinette, cansada de 
veure com el Vicenç surt sempre pel 
seu sant, vol dir la seva!". I tot plegat 
anirà sota el lema Sóc de la Marinette.

PRIMERA CERCAVILA 
NOCTURNA DE
LA MARINETTE

MÉS ACTIVITATS

Lliurament
de premis en
la 39a festa de
Ràdio Mollet
MOLLET. Com és tradicional el dia 
de Sant Vicenç –dimecres 22 de 
gener–, Ràdio Mollet organitzarà 
la seva festa anual, que enguany ar-
riba a la seva 39a edició. L'acte tin-
drà lloc al Mercat Vell i servirà per 
lliurar els premis Micròfon de l'Any 
i Notícia de l'Any. L'any passat, el 
Micròfon va ser per al dibuixant 
molletà Fer, qui havia rebut l'any 
anterior la Creu de Sant Jordi de 
mans del president de la Generali-
tat, Quim Torra; i la notícia de l'any 
va ser la subseu dels World Roller 
Games de Mollet aquest 2019, un 
guardó que van recollir el Mollet 
Hoquei  Club,  el  Patinatge  Artístic  
Mollet  i  la botiga Radical 360. 

La història plantejarà la següent 
situació: només si s'aconsegueix 
obrir la porta de l'infern, podrà 
arrencar la festa major d'hivern; 
però per obrir aquesta porta cal 
que totes les entitats s'uneixin.

Cercavila del bestiari
D'altra banda, quan és festa major 
–sigui d'estiu o d'hivern–, també 
és moment de gaudir del bestia-
ri als carrers de la ciutat. I és per 
això que Morats i Torrats, així com 

el Casal Cultural organitzaran dis-
sabte al matí una nova cercavila i 
ballada del bestiari.

Concretament, a les 11.30 h 
arrencarà la marxa des del Casal 
Cultural amb la Santa Teca, el Moll 
Fer i la Cuca Molla del Casal, acom-
panyats dels capgrossos de la Colla 
Gegantera de Mollet i dels músics 
dels Castellers de Mollet. I a les 
12.15 h arribaran a la plaça Prat de 
la Riba per fer un ball plegats entre 
tot el bestiari. 

Tallers de reciclatge 
a la biblioteca per 
celebrar Sant Vicenç
MOLLET. La biblioteca de Can Mulà 
organitzarà un parell d'activitats 
adreçades a un públic infantil i 
familiar durant aquests dies, em-
marcats en la festivitat d'hivern 
de Sant Vicenç. La primera serà 
aquest mateix divendres a les 
17.30 h, amb un taller de manuali-
tats amb material de reciclatge. La 
participació és gratuïta, però cal 
inscripció prèvia que es pot fer a la 
mateixa biblioteca.

I l'altra activitat també està re-
lacionada amb el reciclatge. Con-
cretament es diu Reciclem!, es farà 
dimarts a les 17.30 h i anirà a càr-
rec de Lanafadrina. En aquest cas 
també cal inscripció prèvia a la bi-
blioteca i està adreçada a infants a 
partir dels 4 anys. 
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CULTURA
L'Atrapallibres torna a la LlagostaCalçotada de la Penya Barcelonista de Mollet
Dilluns (de 17.30 h a 19 h) es trobaran els 
infants llagostencs que fan de jurat al premi 
Atrapallibres, impulsat pel Consell Català del 
Llibre Infantil i Juvenil. Tots ells comentaran i 
faranactivitats sobre el primer llibre llegit.

La Penya Barcelonista de Mollet organitzarà el pròxim diumenge 26 
de gener una excursió a l'Espluga de Francolí. Al municipi de la Conca 
de Barberà, els assistents primer visitaran el Museu de la Vida Rural i 
posteriorment aniran a la Masia del Cadet per gaudir d'una calçotada. El 
preu de l'excursió són 45 euros i la sortida tindrà lloc a les 8.30 h.

POPULAR  PARE I FILL HAN ESTAT ESCOLLITS COM A PRESIDENT I CAP DE COLLA

Ciscu i Javi Carvajal encapçalen 
la nova junta dels Castellers

castellers mollet

FOTO DE FAMÍLIA  Els membres de la junta directiva dels Castellers

ma alta de 7, com van fer el 2018 
amb el 5 de 7 i el 3 de 7 amb agulla. 
"Però no és l'objectiu principal", 
reitera. El que sí que és una línia 
marcada per treballar és "poten-
ciar l'escola de grallers".

Per últim, Javi valora la tasca 
conjunta que haurà de portar a 
terme amb el seu pare, com les 
dues persones al capdavant dels 
castellers molletans: "M'enorgu-
lleix poder compartir aquesta 
afició cultural i catalana amb el 
meu pare".  sergio carrillo

MOLLET. Els Castellers de Mollet es-
trenen aquest 2020 una junta con-
tinuista amb l'anterior. Tant és així 
que la gran majoria dels membres 
es mantenen al càrrec, a excepció 
d'unes poques variacions, i, de fet, 
el president tornarà a ser per se-
gon any consecutiu Ciscu Carvajal.

La novetat, però, està a la part 
tècnica, i és que Javi Carvajal –fill 
d'en Ciscu– és el nou cap de colla, 
substituint així Gisela Bombilà.

La junta directiva ha estat es-
collida per unanimitat –83 vots a 
favor–, mentre que les votacions a 
tècnica han rebut 82 vots a favor i 
només un en contra.

Amb un consens gairebé total 
dins la colla, Ciscu promet que 
"treballarem tant com puguem i 

sabem". D'altra banda, avança que 
una de les novetats d'enguany és 
que volen fer tallers castellers a les 
escoles de la ciutat: "Necessitem 
nens per alleugerir el pom de 
dalt". "També hem de fer canvis 
per alleugerir el tronc", afegeix.

En aquesta mateixa línia es pro-
nuncia el cap de colla, Javi Car-
vajal, qui destaca que "hi ha una 
manca de relleu i de base" i, per 
aquest motiu, l'objectiu principal 
de l'apartat tècnic és "generar 
una bona base dins de la gamma 
de 7, amb recanvis vàlids". Per 
fer-ho, cal "més gent activa a la 
pinya i als trancs". Tot i aquesta 
voluntat de consolidar els castells 
de 7, no descarta que puguin pro-
var de fer alguns castells de gam-

MOLLET. Diumenge a les 21.50 h 
arrencarà la 12a gala dels Premis 
Gaudí, de l'Acadèmia del Cinema 
Català, en la qual hi ha nominada 
la molletana Neus Ballús per El vi-
atge de la Marta (Staff Only). Con-
cretament opta al premi de millor 
directora, i se'l disputarà amb les 
realitzadores debutants Belén Fu-
nes –La hija de un ladrón– i Lucía 
Alemany –La innocència– i amb 
Carlos Marques-Marquet –Els dies 
que vindran–. El viatge de la Mar-
ta, però, també ha estat nominat 
als premis a millor pel·lícula en 
català, millor so (Albert Manera i 
Amanda Villavieja) i millor actor 
protagonista (Sergi López).

Aquesta és la segona nominació 
de Ballús als Gaudí, i en la seva 

primera experiència –el 2014, 
amb La Plaga– ja va recollir els 
premis a la millor direcció, al mi-
llor guió i al millor muntatge

El film, al Cicle Gaudí de gener
El Cicle Gaudí –iniciativa de l'Aca-
dèmia del Cinema Català amb el 
suport de la Diputació– arrenca 
aquest 2020 precisament projec-
tant El viatge de la Marta. La pel-
lícula es projectarà en una trente-
na de municipis de la província de 
Barcelona, entre les quals hi ha els 
pobles vallesans de Bigues i Riells 
(17 de gener) o Granollers (21 de 
gener). A més, la mateixa Neus 
Ballús presentarà la pel·lícula el 
dijous 30 de gener a les 20.30 h 
al Teatre Principal de Badalona. 

CINEMA  'EL VIATGE DE LA MARTA' OPTA A 4 PREMIS GAUDÍ

Neus Ballús, a un pas de 
poder tornar a ser la millor 
directora del cinema català

pau cortina / acn

ELS MILLORS DIRECTORS  El film de Ballús, a la dreta, opta a quatre premisTot l'equip

Més enllà del president i el cap de colla, 
la junta està formada per un ampli equip. 
Rosalia Areñas n'és la vicepresidenta i 
una de les secretàries. L'altre secretari 
és Jaume Vergés. Ferran Marcos i Jo-
sep M. Corretger són els tresorers i Xavi 
Ávalos el sotscap de colla. I les vocalies 
es reparteixen de la següent mane-
ra: Àlex Tres i Marina Vall a la sanitària; 
Roger Parera a la de relacions pública; 
Samuel Ferrando, Màrius Alarcón i Enna 
Ansó formen la vocalia de comunicació; 
Joanma Gómez i Mari Reca són els en-
carregats de la vocalia de material; i Toni 
Ramoneda està al capdavant de la social.

ELS MEMBRES DE
LA JUNTA DIRECTIVA
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L'ACTUACIÓ TINDRÀ LLOC AQUEST DIVENDRES A LES 19 H I L'ENTRADA ÉS GRATUÏTA

Sandra Bautista farà un concert 
ben íntim al Lledoner molletà

Mollet –l'entrada és gratuïta–. El 
concert servirà per presentar per 
primera vegada al Baix Vallès el 
repertori del seu segon disc, Tra-
pezista, publicat el passat setem-
bre. Ho farà en una actuació acús-
tica i "molt íntima", acompanyada 
del guitarrista Víctor Martínez, i en 
la qual també rememorarà alguns 
dels temes del seu primer àlbum, 
La casa de les mil olors. "Els més 
xulos, o com a mínim els que 
més m'agraden a mi", diu.

Bautista es mostra molt il·lusio-
nada per actuar al Baix Vallès, per-
què "fa bastant que no hi actuo".

Un regal a la seva mare
D'altra banda, divendres passat 
Enderrock va publicar, a través 
del segell discogràfic Satélite K, 
un videoclip artesanal i familiar 
de la cançó Mare, rema, inclosa 
en el segon disc de la cantautora 
martorellenca.

"Feia temps que volia recupe-
rar unes cintes VHS que tenia el 
meu pare al taller", explica Bau-
tista, qui va digitalitzar les cintes i 
va editar els vídeos "amb l'ajuda 
d'un amic, en Carlos Ulloa". Es 
tractava d'un regal íntim per a la 
seva mare, pel seu 55è aniversari, 
en el qual inclou vídeos enregis-
trats entre el 1992 i el 1998 on apa-
reixen principalment el seu germà 
gran, Raül, i ella "per il·lustrar 
l'amor incondicional de la mare 
cap als seus quatre fills i filles".

La intenció era que "si li agra-
dava a la mare, el publicaríem". 
"I li va encantar", assegura Bau-
tista.  sergio carrillo

DaviD Ruano

'TRAPEZISTA'  Imatge de la portada del segon disc de Bautista

'MARE, REMA'  L'artista de petita en un dels fotogrames del videoclip

MARTORELLES. L'Ajuntament ja tre-
balla per confeccionar la cinquena 
edició del festival musical Brunzit, 
que tindrà lloc el dissabte 23 de 
maig als entorns de Carrencà. I la 
gran novetat d'enguany serà que 
"es pretén que el festival no no-
més sigui al vespre i per a un pú-
blic principalment juvenil, sinó 
que es faci durant tot el dia, i que 
també hi hagi activitats familiars 
i per a infants", segons explica la 
regidora de Cultura, Mònica Garcia.

En aquest sentit, també es con-
templa que hi pugui haver preus 
diferenciats segons les franges 
d'estada, i, per tant, es pagarà 
menys diners si només s'hi assis-
teix al matí o la tarda, que si s'ad-
quireix l'entrada per a tot el dia.

Una altra de les novetats 
d'aquesta edició és que s'ha creat 
una partida pròpia en els pressu-
postos municipals per al Brunzit, 
de 38.000 euros, una inversió "una 
mica més alta que l'any passat", 
segons Garcia. Fins ara els diners 
destinats al Brunzit estaven inclo-
sos en una partida genèrica d'ac-
tivitats culturals, i Garcia exposa 

MÚSICA  ENGUANY ES PREVEU INVERTIR-HI UNS 38.000 EUROS

El festival Brunzit ampliarà 
l'horari a tot el dia per 
arribar a tots els públics

aRXiu

MISHIMA  Van ser un dels caps de cartell de l'edició de l'any passat

que s'ha decidit crear aquesta par-
tida principalment per dos motius: 
d'una banda, "per transparència" 
i per saber exactament quants 
diners costa l'esdeveniment; i d'al-
tra banda, "per donar-li la impor-
tància que té". En aquesta línia, la 
regidora de Cultura clou assegu-
rant que des del consistori treba-
llen per "potenciar aquest festi-
val que ja està consolidat".  s.c.

Els artistes

A hores d'ara encara es desconeixen 
els grups que formaran part del cartell 
del nou Brunzit, però en les darreres 
edicions hi han actuat grups de la talla 
de Mishima, Núria Graham, El Petit de 
Cal Eril, Pau Vallvé o Roba Estesa, però 
també hi han pujat a l'escenari artistes 
locals i baixvallesans com Tayo, Illa Ca-
rolina, Psychotropic Swamp, Raul Naro o 
Sandra Bautista.

MISHIMA, PAU VALLVÉ 
I GRUPS LOCALS

BAIX VALLÈS. "Mollet, Martorelles, 
Sant Fost i rodalia, divendres 
toco a casa. Veniu? Va, que serà 
molt guai!". Així ha anunciat a les 

xarxes socials la cantautora mar-
torellenca Sandra Bautista que 
aquest divendres (19 h) actuarà al 
Centre de Serveis El Lledoner de 

La cantautora martorellenca, a més, va publicar divendres passat el 
videoclip de 'Mare, rema', amb imatges familiars de la seva infantessa

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

Intervals de núvols alts i 
prims, més abundants al 
matí, amb una baixada de 
temperatura que es nota-
rà sobretot al vespre.

Molt tapat des del matí, 
potser amb alguna gota 
poc important i amb tem-
peratures fredes, preludi 
del fred que ens arribarà  
en dies posteriors.

Vent de gregal, que 
impulsarà una bona glo-
pada d’aire fred, amb rui-
xats de matinada i fred 
intens, que ens recordarà 
que som al gener.

EL TEMPS per Felip Comas 

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

DIJOUS, 9 15ºC 3ºC 19ºC - 19 km/h SW

DIVENDRES, 10 12ºC 7ºC 26ºC 11,6 26 km/h NE

DISSABTE, 11 12ºC 1ºC 8ºC - 8 km/h N

DIUMENGE, 12 14ºC -1ºC 10ºC - 10 km/h SE

DILLUNS, 13 13ºC 0ºC 11ºC - 11 km/h SW

DIMARTS, 14 15ºC 0ºC 23ºC - 23 km/h SW

DIMECRES, 15 15ºC 2ºC 18ºC - 18 km/h SW

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

dissabte 18

diumenge 19

divendres 17
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C. d’Antonia Canet, 6. Mollet | Tel. 93 570 88 61 
reserves@elvellnou.cat | www.elvellnou.cat

Cocina variada
distinta cada día

Productos de
PROXIMIDAD

SLOW COOKMENÚ DIARIO

MENÚ
EJECUTIVO

CARTA
Fin de semana

ENTREPANS TORRADES · CARN A LA BRASA
VINS · TAPES I MÉS...

C. Major, 64. Montornès del Vallès
RESERVA TAULA: 93 572 38 92 · 679 43 58 72

Especialitats
Ibèriques

Gaudeix
de les nostres

RESERVA TAULA

LA LLAGOSTA
LA FAMILIA
Menú i carta
c/ Estació
93 182 24 85
PIM PAM PUM 
BURGUER
Hamburguesaria
Av. 11 de setembre, 80
659 94 13 81 
VOSTRA VITE
Restaurant pizzería
Estació, 7
93 560 24 82

MARTORELLES
CAN RAIGUER
Cuina tradicional 
Fenosa, nau 21
93 579 49 66
EL JOGLAR
Rostisseria - Braseria
Joan XXIII, 2
606 94 18 30

MOLLET
CAL MARFÀ
Cuina casolana 
i tradicional
Prat de la Riba, 13
93 593 00 04 
CERVECERIA RÍVOLI
Tapes casolanes 
i menú diari
c. Agricultura, 9
93 570 57 57

CHINA TOWN 
Cuina xinesa
Av. Burgos, 61
93 570 66 46 
93 511 34 83
D'GUST RESTAURANT
Cuina casolana
Pl. Major, 7
645 66 66 06
EL GARBÍ
Entrepans i tapes
Pompeu Fabra, 20
93 593 49 28
EVA
Cuina tradicional
Avda. Gaudí, 62
93 593 21 16
KENFIR
Braseria 
Joaquim Mir, 57
93 570 85 93
LA LLAR D’EN TARIEL
Braseria - Cafeteria
Pompeu Fabra, 42
93 570 05 46
LES PRUNERES
Cuina casolana 
i tradicional
La Pau, 48
93 593 38 69
PITAPES
Vermuts i tapes d'autor
Jacint Verdaguer, 6
93 593 72 22

MONTORNÈS
AMBIGÚ
Especialitats ibèriques
C. Major, 64
93 572 38 97
BELLA LUNA 
Pizzeria
Onze de Setembre, 3
93 750 31 16
GLOBAL LA LIRA
Multiespai Gastronòmic
C. Sant Isidre, 15
93 572 12 73

PARETS
MOLÍ DE VENT 
Cuina casolana 
Garbí, 17
93 562 16 34
LLEVANT PARK
Entrepans especials 
Tenes, 1
93 562 14 28
 
SANT FOST
CASTANYERS
Cuina catalana
Camí Castanyers, s/n 
(La Conreria)
93 593 00 42
EL XARAGALL
Cafeteria - Catering
Plaça de la Vila, 2
644 44 36 08

Guia de restaurants
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