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EN PORTADA

Els robatoris amb 
força, una prioritat per 
a Mossos al Baix Vallès

MOLLET DEL VALLÈS.  La comissaria 
dels Mossos d'Esquadra de Mollet 
compta des del passat mes de de-
sembre amb una nova inspectora 
en cap, Elena Martínez, qui subs-
titueix Sílvia Catà després de dos 
anys en el càrrec. Martínez ve de 
l'ABP de Cerdanyola on havia tre-
ballat com a sotscap, un càrrec 
que anteriorment també havia 
exercit a la comissaria de Mataró.

"Vinc de ciutats amb certa 
entitat i també la meva carrera 
professional s’ha desenvolu·
pat amb relació a la seguretat 
ciutadana. Em sento tranquil·
la perquè estic preparada per 
assumir aquesta responsabili·
tat", diu Martínez qui considera el 
nou càrrec un "repte" que espera 
assolir amb el seu comanament 
"conciliador" i "tenint en comp·
te tothom". 

Els robatoris, una prioritat
Una de les prioritats de la nova 
inspectora en cap dels Mossos 
són els robatoris amb força a l'in-
terior dels domicilis: "Aquest fet 
delictiu ha pujat un 30% des de 
l'estiu", assegura Martínez, qui 
afirma que, així i tot, "són dades 
molt baixes", si es comparen amb 
les xifres registrades en l'àmbit de 
regió de totes les ABP. En concret, 
segons dades facilitades pels Mos-

sos d'Esquadra, des del gener fins 
al mes d'octubre del 2019 es van 
cometre un total de 484 robatoris 
amb força als set municipis que 
conformen l'ABP Mollet –Mollet, 
Martorelles, Montmeló, La Lla-
gosta, Sant Fost, Santa Maria i 
Parets–. En aquest sentit, segons 
Martínez, cal tenir en compte la 
fluctuació de la delinqüència: "No 
és només la delinqüència que 
pot venir de fora, sinó  també la 
delinqüència comuna autòcto·
na que estem detectant, perso·
nes que delinqueixen en pobla·
cions veïnes o en el seu mateix 
barri", explica la inspectora.

Municipis segurs
Tot i aquestes dades, segons la 
cap dels Mossos, delictivament 
parlant, el conjunt de les pobla-
cions que conformen l'ABP Mollet  
són segures. "Estem per sota de 
la ràtio delictiva de cada 10.000 
habitants que té la regió, no hi 
ha una casuística delictiva im·
portant, ni grans problemàti·
ques", afirma Martínez, qui es 
marca l'objectiu de seguir tre-
ballant al carrer: "Tot i ser una 
població tranquil·la, la gent és 
exigent. Al final, el ciutadà vol 
seguretat, que la policia estigui 
al carrer, que ens vegi i això ho 

tenim clar", assegura.
Per aquest motiu, Martínez 

aposta per seguir treballant des 
del territori en tasques de pre-
venció i alerta: "Estem a dins 
d’una àrea metropolitana molt 
important, rebem centenars 
de persones que venen aquí 
només a treballar. No estem 
aïllats en una demarcació tran·
quil·la". Unes tasques amb les 

quals volen seguir comptant amb 
el suport de les policies locals."És 
molt important per a nosaltres 
treballar conjuntament", diu la 
nova cap dels mossos. 

Aquest treball conjunt es coor-
dina, entre altres accions, a través 
de les diverses Meses de Coor-
dinació Operativa (MCO) que es 
realitzen duran l'any: "en vam fer 
una només entrar jo al desem·
bre i n'hi ha una altra prevista 
per al mes de febrer que ens 
servirà per copsar com ha anat 
l'any i marcar objectius i possi·
bles dispositius conjunts".

Martínez també remarca el fet 
de poder comptar amb la col·la-
boració veïnal: "A vegades les 
detencions més importants que 
hem fet in fraganti han estat 
gràcies a la col·laboració ciu·
tadana", però també demana als 
ciutadans que els hi "posin difí·
cil als cacos" i que comptin amb 
unes mesures de seguretat míni-
mes, com poder disposar d'una 
alarma o de panys de seguretat a 
les entrades de les seves llars. Una 
precaució que també demana en 

Elena Martínez ha estat nomenada nova inspectora en cap de 
l'Àrea Bàsica Policial (ABP) dels Mossos d'Esquadra a Mollet 

977
SÓN ELS FURTS DETECTATS 
L'ANY 2019. Els furts, considerats 
delictes contra el patrimoni i contra 
l'ordre socioeconòmic, van ser la 
tipologia de delicte més habitual 
registrada a l'ABP de Mollet durant 
el 2019. La xifra, que no arriba al 
miler, ha aconseguit reduir-se en 
gairebé un centenar respecte a les 
dades de l'any 2018. Així i tot, en tots 
els mesos de l'any els furts es van 
situar a la primera posició entre els 
delictes comesos als set municipis 
que conformen la demarcació, sent 
el mes de maig quan se'n va registrar 
el nombre més elevat (147).  Tot i ser 
el delicte més comú, els furts són 
l'única tipologia de delicte que va 
aconseguir reduir-se durant el 2019 
respecte al 2018.

a.mir

ELENA MARTÍNEZ Inspectora en cap de l'ABP de Mollet

Els robatoris amb força
han incrementat un 30% 

des de l'estiu a la demarcació.
La xifra més elevada es va

 registrar a l'agost
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les compres en línia: "Moltes de 
les denúncies són errades del 
mateix usuari. La gent no lle-
geix la lletra petita".

Mentre que pel que fa a la 
violència de gènere es mostra pre-
ocupada: "Encara detectem que 
costa molt denunciar. No tenim 

C. Berenguer III, 146 · Mollet del Vallès · T. 93 570 46 41
http://agora.xtec.cat/escolaanselmclave · secretaria@escolaanselmclave.com

Agrupació Escolar

ANSELM CLAVÉ INFANTIL · PRIMÀRIA · SECUNDÀRIA
VISITES GUIADES

HORES CONCERTADES EN HORARI FLEXIBLE DE MATINS I TARDES

CENTRE CONCERTAT PER LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA

CONEIX-NOS!

Robatoris amb força 467   484                     17            3,64% 

Robatoris amb força int. vehicle 215   317 102          47,4% 

Ocupacions 117   149 32            27,4% 

Danys  557   610 53              9,5% 

Furts    1.074   977 -97            -9% 

Estafes 560   588 28              5% 

TOTAL                                                      2.990   3.125 135          4,32% 

DELICTES MÉS HABITUALS        2018        2019

Variació anual

Var. absoluta Var. relativa

font: mossos d’esquadra

una casuística delictiva molt 
important, però sobta que en-
cara els hi costi tant", afirma 
Martínez qui explica que aquest 

silenci no només es dóna amb la 
policia, sinó també amb el cercle 
familiar de les víctimes.

A l'ABP de Mollet, compten amb 
un equip especialitzat (Grup de 
l’Atenció a la Víctima) que s'enca-
rrega d'atendre les dones maltrac-
tades, les quals, segons Martínez, 
solen denunciar quan pateixen 
una "agressió amb certa entitat 
o quan els fets delictius comen-
cen a afectar altres membres de 
la família". És aquest mateix Grup 
de l’Atenció a la Víctima, qui s'en-
carrega d'atendre-les en la seva 
primera visita a la comissaria i 
també un cop denuncien, de fer el 
seguiment del cas. "Han de saber 
que no estan soles, que la llei les 
empara", diu la inspectora en cap.

Amb tot, Martínez confirma que 
"no sempre som nosaltres la 
seva referència" i que en aquest 

SANT FOST. Les ocupacions irre-
gulars a habitatges són un dels 
altres temes que preocupen a 
nivell policial. Segons la nova 
inspectora en cap de l'ABP de 
Mollet, Elena Martínez, "s’ha de 
tenir una sensibilitat especial, 
perquè no sempre els que ocu-
pen són delinqüents". 

Per a la inspectora no es tracta 
només d'una qüestió policial sinó 
que hi ha un rerefons social molt 
important que s’ha de treballar: 
"Ens preocupa i quan ens arri-
ba intentem treballar-ho de la 
millor manera possible", afir-
ma Martínez. 

CONVIVÈNCIA  LA INSPECTORA EN CAP ACONSELLA QUE ELS VEÏNS TRUQUIN SEMPRE AL 112 QUAN SOSPITIN D'ALGUN CAS D'OCUPACIÓ AL SEU MUNICIPI

"Cadascú ha de fer la 
seva feina i la seguretat 
depèn de la policia"

En aquest sentit, confirma que 
és molt important la coordinació 
amb els ajuntaments i les enti-
tats: "Nosaltres fem el protocol 
que s’ha de seguir perquè arri-
bi l’ordre judicial, però men-
trestant passen moltes coses", 
explica. I afegeix: "La policia 
tenim una coresponsabilitat, 
però és un tema més social 
amb unes problemàtiques més 
profundes" per la qual cosa de-
mana prudència als veïns: "La 
trucada al 112 ha de fer-se 
sempre". I alerta: "Cadascú ha 
de fer la seva feina i la segure-
tat depèn de la policia", espe-

cifica Martínez. Ja que segons la 
inspectora, les noves tecnologies, 
com el whatsapp i els grups veï-
nals que d'ell en proliferen, són 
una "bona eina i poden ser molt 
interessants a nivell policial". 
Això sí, segons apunta la cap de 

l'ABP Mollet, "si està ben gestio-
nada i s'utilitza bé, i no pas per 
incendiar". 

Manifestació a Sant Fost
Precisament, divendres de la set-
mana passada una convocatòria 

enviada a través de whatsapp 
concentrava una cinquantena de 
santfostencs davant d'una casa 
ocupada a l'avinguda Aragó de 
Sant Fost amb la intenció de fer 
pressió perquè les persones que 
ocupaven l'habitatge marxessin. 

La manifestació va començar 
a les 19.30 h i acabava al voltant 
de les 22 h després que els Mos-
sos d'Esquadra i l'Ajuntament ha-
guessin d'intervenir com a media-
dors per aturar una disputa entre 
els ocupes i els veïns concentrats. 
Segons fonts policials,  hi va haver 
intercanvi d'insults, crits i fins i 
tot llançament d'objectes. Amb 
tot, no van haver-hi ferits.

Aquesta era la segona ocasió 
que els veïns es manifestaven da-
vant d'aquest immoble. 

Segons els Mossos, la casa estava 
ocupada feia un parell de setma-
nes i no els constava cap denúncia 
per per poder desallotjar-la. Un 
procés que no ha calgut, ja que els 
ocupes haurien marxat.  a.mir  

sentit és important la relació que 
la policia manté amb totes les en-
titats i organismes que conformen 

l'Àrea Bàsica Policial, de Mollet, 
així com la col·laboració de la ciu-
tadania. 

"Fa anys el veí que escoltava 
una baralla important d'un ma-
trimoni no denunciava. Ara, en 
canvi, es fan corresponsables, 
ens truquen i podem detectar 
una altra situació de risc", con-
clou la nova inspectora en cap de 
l'ABP Mollet.   a.mir  

"A les dones víctimes de 
violència els costa molt 

deunciar i el silenci no es
 dóna només amb la policia
sinó també amb la família"

j.p.

MANIFESTACIÓ  Els veïns divendres davant la casa ocupada a Sant Fost
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DEL 10 AL 15 DE FEBRER, ET CONVIDEM A GAUDIR 
DE LES NOSTRES REBAIXES I DESCOMPTES*

*Els productes de CatSalut no disposen de les nostres ofertes.

GRàCIeS VALLÈS ORIENTAL

m-ortopedics@m-ortopedics.com · www.mortopedia.com

M ORTOPÈDICS GRANOLLERS
C. Bartomeu Brufalt, 3  

T. 93 512 70 50

M ORTOPÈDICS MOLLET
C. Compte d’Urgell, 94, Esc. 1 Local 3 

T. 93 579 18 80
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MOLLET. Des d'aquesta setmana, 
els vehicles que circulin per qual-
sevol carrer de Mollet –incloses 
les rondes– no podran superar els 
30 km/h. Així ho indica el decret 
signat dilluns per l'alcalde, Josep 
Monràs, dins el paquet de mesures 
que ha presentat el govern local 
per lluitar contra el canvi climàtic. 
Dilluns es feien públiques les cinc 
primeres mesures concretes des-
prés que l'1 de gener es declarés al 
municipi l'emergència climàtica. 
La més immediata és la reducció 
a 30 km/h de la velocitat a totes 
les vies de la ciutat que siguin de 
competència municipal. El canvi 
s'indicarà a les entrades a la ciu-
tat amb senyalització especí�ica i 
es canviaran els senyals de màxim 

50 km/h –velocitat màxima �ins 
ara permesa al nucli urbà– pels de 
30 km/h. Tot i el canvi, la intenció 
del govern local és que la Policia 
Municipal no imposi sancions de 
moment. "L'objectiu és reduir la 
contaminació no imposar mul-
tes, per això els agents tenen 
instruccions per fer una tasca 
d'educació i sensibilització", es-
peci�icava Monràs, qui no indicava 
un termini per començar a multar. 
"Anirà en funció de la resposta 
dels ciutadans", assegurava.

"Ens avancem al que serà 
d'obligat compliment per a 
ciutats de més de 50.000 habi-
tants, tal i com avançava la mi-
nistra de Transició Energètica 
en el passat Consell de Minis-

tres en relació a les zones de 
baixes emisions", deia Monràs.

Nous vehicles de la Policia
Altres dues mesures presentades 
en l'àmbit de la mobilitat van ser la 
presentació de les dues motocicle-
tes de la Policia Municipal totalment 
elèctriques ja en funcionament i de 
dos turismes híbrids, amb la inten-
ció que, per aquest any, s'incorporin 
dues motocicletes elèctriques més i 
una furgoneta també elèctrica.
A més, pel que fa al servei de bus 
urbà, la previsió és incorporar un 
nou bus sostenible aquest any. En 
aquest sentit, aquests dies s'estan 
provant un autobús híbrid i un elèc-
tric, un dels quals s'afegirà al servei.

Una altra de les mesures preses 

aquesta setmana ha estat la cre-
ació dilluns al ple de la Comissió 
d’estudi per a l’ordenança solar 
amb què s’establirà una regu-
lació municipal que incentivi la 
implantació de les instal·lacions 
d’autoconsum amb energia solar 
fotovoltaica. L'objectiu és millo-
rar i simpli�icar les boni�icacions 
�iscals actuals sense que sigui 
necessari, per exemple, assolir el 
30% del consum per tenir dreta la 
boni�icació de l’IBI.

D'altra banda, Monràs recordava 
les inversions previstes en la pròr-
roga del contracte de l’aigua amb 
l'empresa Sorea. En aquest sentit, 
l'alcalde anunciava una inversió 
d'uns 500.000 euros per avançar 
en el reapro�itament d’aigües freà-
tiques per al reg de parcs i jardins.

Aquestes són les primeres mesu-
res que es presenten després de la 
declaració d'emergència climàtica–
signada per tots els grups munici-
pals que formen el consistori–, que 
també prenia com a compromís la 
creació d'una mesa per l'emergèn-
cia climàtica, un òrgan consultiu, 
format pels diferents grups mu-
nicipals i amb la participació del 
teixit associatiu. En aquest sentit, 
l'alcalde assegurava que "s'està 
avançant en la creació de la taula 
però presentem accions perquè 
no ens volem quedar només en 
declaracions", concloïa.  l.ortiz

aj.mollet

CIUTAT 30  Membres del govern i de la Policia Municipal en la presentació de les mesures contra el canvi climàtic

MOBILITAT  ÉS UNA DE LES MESURES QUE ES PREN PER REDUIR LA CONTAMINACIÓ EN EL MARC DE L'EMERGÈNCIA CLIMÀTICA SUCCESSOS

SALUT

Mollet limita a 30 km/h la velocitat 
màxima a totes les vies de la ciutat

Nou accés al CAP Plana LledóRenovació a l'escola bressol El Petit Roure
El Centre d’Atenció Primària (CAP) Plana Lledó 
ha estrenat noves portes a l’accés d’avinguda 
Rivoli. La instal·lació de portes automàtiques ha 
permès millorar l’accessibilitat dels usuaris, en 
particular aquells que tenen mobilitat reduïda. 

L'Ajuntament de Sant Fost ha iniciat un procés de renovació de 
l'escola bressol El Petit Roure, que preveu millores a les instal·lacions 
i els materials, entre les quals la instal·lació d'aire condicionat, una 
reivindicació de les famílies usuàries. El primer canvi ha estat, però, la 
renovació del logo: una petita gla triada per les famílies.   

BAIX VALLÈS.  L'Hospital de Mollet 
ha detectat aquesta setmana un 
increment de les urgències relacio-
nades amb diagnòstics gripals, des-
prés que la setmana passada el Cat-
Salut anunciés l'epidèmia de grip a 
Catalunya. Segons dades del centre 
molletà, des del dimecres de la set-
mana passada al d'aquesta setmana 
s’han tractat 45 urgències hospi-
talàries amb diagnòstics de grip, en 
comparació amb els 8 casos detec-
tats el passat mes de desembre. Tot 
i això, apunten que aquestes xifres 
encara estan un 63% per sota dels 
casos diagnosticats durant el ma-
teix període de l’any anterior (121).

MOLLET. L'Ajuntament ha quantifi-
cat en 18.000 euros els danys cau-
sats pel pas del temporal Glòria a 
la ciutat. Principalment, els des-
perfectes s'han donat a arbres i 
mobiliari urbà. D'altra banda, el 
consistori ha recordat als afectats 
pel temporal que en cas de tenir 
danys sobre béns cal posar-se en 
contacte amb les asseguradores i 
per talls de subministrament amb 
les empreses subministradores i 
asseguradores.

L'Hospital detecta un 
augment d'urgències 
causades per la grip

Mollet xifra en 
18.000 € els danys 
del Gloria als carrers
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PORTES
OBERTES

VISITES GUIADES
a partir del

20 de gener

14 DE MARÇ 
10H - 13H.

www.nsmontserrat.cat
C/ Sant Gaietà 10, 08150 Parets del Vallès

col-nsmontserrat@xtec.cat

935620356 / 689594722

Nou menjador escolar
Viatges a Secundària
Montessori EI 3 anys
Aprenentatge per projectes a EI i EP
Educació Emocional projecte d’escolaVine aconeixer-nosVine a

Si vens abans
del 29 de febrer a 
visitar-nos tindràs

UN MES DE 
MENJADOR 

GRATÜIT.

VIDENTE ALMAMY 
MUY RECONOCIDO
Resuelve problemas de pareja, 

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

692 32 20 52

MOLLET. Actualment, 357 perso-
nes es troben en llista d'espera 
per poder accedir a una plaça 
pública a una de les residències 
de gent gran de Mollet. Davant 
aquesta realitat, el ple municipal 
aprovava dilluns per unanimitat 
la moció presentada pel govern 
local (PSC-Podem) per reclamar a 
la Generalitat la construcció d'una 
segona residència geriàtrica pú-
blica a la ciutat i l'increment de les 
places concertades.

Mollet disposa de 266 places resi-
dencials, de les quals el 34% són 
públiques o concertades i la resta 
són privades. Tenint en compte els 
veïns majors de 65 anys que viuen 
a Mollet, amb aquestes 266 places 
es cobreix el 3% de la població, una 
ràtio "un 50% inferior a la ràtio 
d'equilibri que és del 6%", deia el 
regidor Xavier Buzón.

La proposta aprovada insta la 
Generalitat a construir la residèn-
cia en algun dels terrenys que el 
govern català té a la ciutat i, en cas 
que no fos així, l'Ajuntament es 
mostra disposat a cedir un solar 
municipal. "En cas que es cons-
truís, el procés es demoraria 
uns dos anys, per això, mentres-
tant demanem que es concertin 
més places públiques a les actu-
als residències", afegia Buzón.

EQUIPAMENTS EL PLE APROVAVA PER UNANIMITAT UNA MOCIÓ PER RECLAMAR LA SEGONA RESIDÈNCIA PÚBLICA A LA GENERALITAT 

Més de 350 persones esperen una 
plaça pública de residència d'avis

L'Ajuntament bonifica 225.000 € a FIATC, 
que construirà la residència a la Farinera

arxiu

ENVELLIMENT  Els veïns de més de 65 anys a la ciutat van en augment

El regidor reclamava "unitat 
d'acció" de totes les forces del 
ple per fer realitat la petició, una 
unitat que es va palesar durant la 
sessió amb el vot a favor de tots 
els grups municipals, inclosos Ara 

Mollet i Junts per Mollet –socis de 
govern a la Generalitat– que es 
posaven a disposició del ple per 
"ajudar quan s'hagi d'anar a 
trucar les portes que calgui".

Aquesta és la segona vega-

El ple de Mollet aprovava la de-
claració d'obres d'especial interès 
del futur centre residencial per a 
gent gran que el grup FIATC pre-
veu construir en uns terrenys del 
polígon la Farinera. La declaració 
d'obres d'especial interès suposa 
una bonificació de les taxes i tri-
buts per l'obra que ascendeix a 
225.000 euros.

La residència privada disposarà 
de 160 places, de les quals, segons 
anunciava la regidora de Planifi-
cació Urbanística, el compromís 
és que un 25% siguin públiques 
concertades. Dionisio justificava la 

bonificació perquè "és un equipa-
ment necessari per a la ciutat".

Amb tot, alguns grups expres-
saven els seus dubtes sobre la 
necessitat de bonificar l'obra. "Es 
tracta d'una empresa privada 
que el que farà serà negoci", 
apuntava la portaveu de Mollet en 
Comú, Marina Escribano.

Per la seva part, el regidor de 
Junts per Mollet, Joan Daví, posava 
en dubte el 25% de places concer-
tades. "Que l'empresa les oferei-
xi no vol dir que la Generalitat li 
concerti", advertia i reclamava al-
guna clàusula per poder reclamar 

la bonificació en cas que finalment 
no hi hagués aquestes places pú-
bliques. En aquest sentit, Dionisio 
apuntava que la bonificació no té 
un caràcter retroactiu però indi-
cava que existeix la fòrmula de la 
revocació, que "es podria estudi-
ar". "La bonificació és la garan-
tia de places públiques però es-
tarem atents i si no es compleix 
es podria revocar", concloïa.

El punt es va aprovar amb els 
vots a favor de PSC, Podem, Cs i 
Junts per Mollet, l'abstenció d'Ara 
Mollet ERC MES i el vot negatiu de 
Mollet en Comú.  laura ortiz

da que el ple aprova una moció 
d'aquestes característiques en 
menys d'un any. A l'abril, el ple 
també aprovava per unanimitat 
una proposta de Mollet en Comú 
per reclamar a la Generalitat una 
nova residència pública a la ciutat. 

Pregunta parlamentària
Precisament, el grup parlamentari 
d’En Comú Podem ha presentat al 
Parlament de Catalunya una pro-
posta de resolució per instar el go-
vern a iniciar els treballs per cons-
truir una nova residència de gent 
gran, de titularitat i gestió 100% 
pública als solars on es van comen-
çar a construir els jutjats. També 
reclamar iniciar els treballs per al 
projecte de construcció d’un Cen-
tre d’Urgències d’Atenció Primària 
(CUAP) als mateixos terrenys.  l.o.

MOLLET DEL VALLÈS
21/01 Francisca Calle Borrego 93 anys
22/01 Remedios De Dios Pérez 74 anys
24/01 María Salcedo Salcedo 89 anys
26/01 Carmen Sañudo Pérez 68 anys
MARTORELLES
24/01 Alberto Lafau Fonta 69 anys
SANT FOST
23/01 Juan Sánchez Pedreño 93 anys
MONTMELÓ
22/01 Antonia Martín Posada 74 anys
SANTA PERPÈTUA
22/01 Matilde Miranda Domingo 77 anys
22/01 María Palma Ordoñez 91 anys

Dades facilitades per la Funerària 
Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols

Defuncions

24/01 Aria Martíz (Parets del Vallès)
25/01 Eira Lópezz (Santa Perpètua)
13/01 Zarish Armghan (Santa Perpètua)
16/01 Lia Acedo (Mollet del Vallès)

Dades facilitades per l'Hospital de Mollet 
(només consten els naixements amb  

consentiment dels pares per ser publicats)

Naixements

Dissabte, 1 de febrer de 2020 
A les 13.30h: Resum informatiu de la setmana
Diumenge, 2 de febrer de 2020 
A les 22h: La Jornada de diumenge
Dilluns, 3 de febrer de 2020 
A les 20.30h: La Jornada, amb Albert Maspons 
i Xavier Aymamí
Dimarts, 4 de febrer de 2020 
A les 20.30h: Parlem-ne, amb Susanna Aguilera

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
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pel planeta

Mollet ja és Ciutat 
Mollet ya es Ciudad 

Primera ciutat catalana on la velocitat màxima és de 30 km/h 
a tot el municipi (decret signat 27 de gener de 2020) 

Primera ciudad catalana en la que la velocidad máxima es de 30 km/h 
en todo el municipio (decreto firmado 27 de enero de 2020)

És una mesura per reduir les emissions de CO2 , per seguretat i per 
una mobilitat més responsable. 
Es una medida para reducir las emisiones de CO2 , por seguridad y por una 
movilidad más responsable. 

La Policia Municipal
educarà i sensibilitzarà
al conjunt de la ciutadania. 
La Policía Municipal
educará y sensibilizará
al conjunto de la ciudadanía. 

Mollet serà més segura
i sostenible.
El Medi Ambient i Mollet
són cosa de tots i de totes.
Mollet será más segura
y sostenible.
El Medio Ambiente y Mollet
son cosa de todos y de todas.
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MOLLET/MARTORELLES.  Els plens 
dels ajuntaments baixvallesans 
comencen a mobilitzar-se davant 
l'amenaça d'una possible supres-
sió del jutjat de violència domèstica 
(VIDO) que existeix a Mollet.

Aquest dilluns tant els plens de 
Mollet com de Martorelles votaven 
unànimement sengles mocions 
contràries al projecte del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya 
(TSJC) que proposa la "comarca-
lització" dels jutjats que tracten 
els casos de violència masclista. En 
aquest sentit, l'òrgan judicial consi-
dera que hi ha una escassa càrrega 
de treball en alguns d'aquests jut-
jats i proposa que se centralitzin a 
les capitals de comarca.

En el cas del Vallès Oriental, això 
afectaria el partit judicial de Mo-
llet, ja que es quedaria sense el ju-
tjat específic VIDO –actualment el 
jutjat d'instrucció número 4– i les 
víctimes dels municipis baixvalle-
sans haurien d'adreçar-se als jut-
jats de Granollers. "Demostra una 
gran manca de sensibilitat cap a 
les víctimes perquè a la terrible 
situació en què es troben, se'ls 
afegeix la dificultat en el des-
plaçament a l’hora de fer tot el 
procés en els jutjats", deia la regi-
dora Mari Carmen Moya, de Mollet 
en Comú, ponent de la moció que a 
Mollet es va presentar consensua-
da amb els grups del PSC i Podem. 
La proposta va obtenir el suport de 
tots els grups municipals.

A Martorelles, el Partit dels Socia-
listes - Més Acció per Martorelles 
(PSC-MAM) va ser l'encarregat de 
presentar dilluns la moció de rebuig 

Mollet i Martorelles 
rebutgen el trasllat del jutjat 
de violència de gènere 

En Comú Podem acusa el Govern de 
cometre "violència institucional" 
La Diputada al Parlament de Catalunya d'En Comú Podem, Susana Segovia, 
acusa el Govern de la Generalitat de cometre "violència institucional" 
amb la supressió dels jutjats de violència de gènere. Segovia, que feia 
aquestes declaracions dijous davant dels jutjats de Mollet, considera que 
amb aquesta decisió "s'està allunyant la justícia de les víctimes". 

a.M.

Dos cotxes es van trobar calcinats aquesta setmana a zona comercial de la Riera 
Seca. Aïllats per una cinta policial, els vehicles completament destrossats i amb els 
vidres rebentats estaven aparcats al costat d'automòbils en bon estat. Mentre que 
a l'altre costat només hi quedaven les restes de la destrossa.  Foto: sergio carrillo

Cremen dos cotxes a Mollet

al trasllat dels jutjats de violència de 
gènere en el ple. La moció, consen-
suada per tots els grups polítics al 
govern, va ser aprovada per unani-

mitat. L'alcalde, Marc Candela, va la-
mentar que "els recursos en comp-
tes d'estar a prop de les víctimes 
es dediquen a altres coses".   

Les trucades 
perdudes a 
l'exparella, delicte 
de trencament de 
la prohibició de 
comunicació
La Sentència del Tribunal Suprem de 
20 de desembre de 2019, que asse-
nyala que les trucades perdudes a 
l'exparella consumeixin el delicte 
de trencament de la prohibició de 
comunicació, ve a explicar que no 
pot deixar-se en mans de la víctima 
la consumació del delicte. És a dir, 
seria injust que, si la víctima obser-
va la trucada i decideix agafar-la, 
el delicte seria consumat i, si no, es 
quedaria en temptativa.

És per això que Tribunal Suprem 
explica que "Qualsevol terminal 
mòbil reflecteix en la seva pan-
talla el número des del qual es fa 
la trucada, i, en cas que no sigui 
atesa, apareix en el registre del 
telèfon com anomenada perdu-
da, constant l'hora i el número 
de procedència". 

Aquesta és una forma de contacte 
escrit equivalent a un missatge que 
s'hagués remès a la persona desti-
natària de la trucada fent constar 
que aquesta s'ha efectuat; fins i tot 
encara que tingui lloc de manera 
automàtica. 

Es tracta d'un missatge en el qual es 
posa en coneixement del destinatari 
que se li ha efectuat una trucada des 
d'un determinat terminal, de mane-
ra que el mer fet de trucar, quan és 
possible identificar la procedència, 
ja suposa en aquests casos un acte 
consumat de comunicació.

CONSULTORI

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

Iker Cabezuelo
Advocat

icabezuelo@cgcabogados.net

SERVEIS ELS AJUNTAMENTS APROVEN SENGLES MOCIONS CONTRA LA PROPOSTA DEL TSJC PLE MUNICIPAL

JUNTA DE PORTAVEUS

Unanimitat contra 
el racisme i pel 
retorn social del 
rescat bancari

Rebuig a la 
resolució de la JEC 
per inhabilitar 
Torra i Junqueras 

MOLLET DEL VALLÈS. El ple muni-
cipal de dilluns va aprovar per 
unanimitat dues mocions presen-
tades per Ara Mollet ERC MES. La 
primera tractava sobre el retorn 
social del rescat bancari i, com a 
principals acords, reclama que la 
Sareb cedeixi un 30% dels seus 
immobles per a parc públic d'ha-
bitatge i que es deixi sense efecte 
l'actual limitació de despesa del 
superàvit que tenen els ajunta-
ments, que es veuen limitats a 
l'hora de fer inversions en parcs 
d'habitatge municipals. 

L'altra moció que també va tirar 
endavant amb el suport de tots els 
grups va ser la que declara Mo-
llet ciutat lliure de racisme, i que, 
entre altres, insta l'Ajuntament a 
col·laborar amb la Generalitat i la 
Direcció General d’Atenció a la In-
fància i l’Adolescència per garantir 
una acollida digna i integradora 
d’aquelles persones joves migra-
des que arribin a Mollet. 

D'altra banda, es va aprovar la 
sol·licitud per prorrogar les vi-
gents Normes de Planejament Ur-
banístic fins que la ciutat no dis-
posi del nou POUM.  

MOLLET. La Junta de Portaveus ce-
lebrada dimarts de la setmana pas-
sada va debatre dues mocions pre-
sentades pels grups municipals de 
Junts per Mollet i Ara Mollet- ERC-
MES i Ciutadans. La moció conjun-
ta presentada per Junts per Mollet 
i Ara Mollet-ERC-MES era relativa 
a la resolució de la Junta Electoral 
Central d’inhabilitar al president de 
la Generalitat Quim Torra i a Oriol 
Junqueras. Aquesta moció, que 
mostra el seu rebuig a la decisió 
d'inhabilitar-los, va rebre el suport 
de Mollet en Comú i Podem Mollet, 
l’abstenció del PSC i el vot negatiu 
de Ciutadans. Pel que fa la moció de 
Ciutadans, relativa a donar suport 
als òrgans constitucionals i instar a 
l’actual govern d’Espanya a no do-
nar concessions  als grups indepen-
dentistes, no va rebre el suport de 
cap grup municipal.  



dv, 31 gener 2020 9

PARETS. L’exconseller de Presidència Jordi 
Turull va participar dimarts al matí en la co-
missió d’investigació del 155 al Parlament 
de Catalunya, i en la qual va dir frases com 
que "si s'hagués acceptat la legitimitat 
del referèndum, en quatre mesos està-
vem preparats per ser un estat". I també 
va insistir en la defensa de la legalitat d'unes 
votacions d'autodeterminació per al poble 

de Catalunya, ja que "fer un referèndum 
no estava tipificat en el codi penal". En 
aquest sentit, el paretà, qui és llicenciat en 
Dret i advocat de professió, va apuntar: "A 
un alumne de primer de Dret li fan un 
examen i li pregunten: una cosa que no 
està tipificada al codi penal, pot ser con-
siderada delicte? Si respon que sí, està 
suspès i no el deixen ser advocat". Per tot 
plegat, va criticar que el fiscal del Tribunal 
Suprem digués que "el referèndum és i 
serà delicte encara que s'hagi despena-
litzat".

D'altra banda, Turull va aprofitar la co-
missió per demanar insistentment la uni-
tat d'acció de l'independentisme. "Si voleu 
que l'estada a la cel·la ens sigui més feliç, 
episodis com el d'ahir, si us plau, no els 
facin. No sóc feliç a la presó i estic molt 
trist quan veig episodis de desunió". Així 
que el paretà va reclamar: "Aparquem 
l'orgull, recuperem la dignitat, fem-ho 
junts, fem-ho bé i ho farem possible". I va 
asseverar que "on no podem fallar i amb 
el que es disgustaria la gent és en el que 
depèn de nosaltres, que és anar a la una 
a l'hora d'estipular marges, objectius i 
límits".  

POLÍTICA  L'EXCONSELLER INSISTEIX EN LA LEGITIMITAT DEL REFERÈNDUM

Turull: "Estic molt trist quan 
veig episodis de desunió"

Sílvia Jardí / aCN

JORDI TURULL  Dimarts al Parlament

MOLLET. "Prorrogar la gestió privada 
de l’aigua cinc anys és un fet antidemo-
cràtic que incompleix els compromisos 
electorals del govern de Mollet". Així de 
contundent es mostrava el portaveu de la 
Taula de l'Aigua, Quim Pérez, dilluns durant 
la concentració que el col·lectiu va organit-
zar per protestar per la decisió del govern 
molletà de prorrogar el contracte municipal 
amb Sorea. La Taula de l'Aigua, que defensa 
la gestió pública i directa del servei de sub-
ministrament d'aigua potable, denunciaven 
"l’arbitrarietat i el poc rigor democrà-
tic" de la Comissió de Seguiment del Servei 
Públic d’Aigua i ha organtizat per a aquest 
divendres a les 19 h una assemblea per es-
tudiar possibles mobilitzacions.

Pérez es mostrava especialment dur amb 
els socis de govern del PSC, Podem, a qui 
acusava de frau electoral: "En campanya 
electoral van signar el Pacte Social per a 
la gestió Pública i democràtica de l’Aigua 
a Mollet, on de forma clara es comprome-
tien a treballar per la implementació d’un 
model de gestió pública. Aquest acord de 
continuar amb la gestió privada de l’aigua 
a Mollet aprovat per Comissió de Govern 
és una estafa electoral que no compleix 
les promeses fetes per Podem". 

La Taula de l'Aigua 
proposa accions per 
la pròrroga a Sorea

SUBMINISTRAMENTS

MOLLET / BAIX VALLÈS. La Marineta va acollir 
dimarts la presentació a Mollet de la segona 
Assemblea sindical oberta (ASO) de CCOO 
de Catalunya, un espai de trobada per mar-
car estratègies de futur del sindicat. "És un 
procés participatiu entre tota l'afiliació 
i aquelles persones amb qui compartim 
espais previ al congrés que començarà a 
la tardor i on volem definir prioritats de 
l'entitat per fer front a les transformaci-
ons que es viuen al món laboral", expli-
cava Dolors Llobet, secretària d’Atenció a 
l’Afiliació, Estudis i Coordinació de Direcció 
de CCOO de Catalunya. Segons Llobet, els 
reptes de futur amb què es troba el sindicat 
són àmbits com l'emergència climàtica, la 
digitalització i el canvis tecnològics, el canvi 
demogràfic, els feminismes... "El problema 
davant aquests reptes és que el punt de 
partida després d'una gran crisi social 
és d'una societat amb grans desigualtats 
que fa difícil que la gent pugui tenir un 
projecte de vida digna. Des d'aquest punt 
de partida hem de determinar quines 
són les necessitats i reivindicacions que 
nosaltres hem de fer", explicava Llobet. Es 
faran assemblees a diverses poblacions i cap 
al mes de juny hi haurà una assemblea final 
a Barcelona per prioritarzar accions. 

CCOO defineix els 
reptes de futur amb 
assemblees obertes

PARTICIPACIÓ
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Insomni: dormir és un patiment
El fet que el dormir sigui reparador i ens faci 
sentir descansats al matí és molt important. 
Cada vegada som més conscients quan dor-
mim malament ens llevem amb la sensació 
de no haver descansat gens. Dormir bé és 
fonamental per tot el nostre cos i també pel 
nostre cervell. Mentre dormim, el cervell es 
posa en ordre i el cos es relaxa. Cada dia els 
psiquiatres veiem més insomnis en pacients 
que els hi costa molt iniciar el son, com els 
que inicien el son amb facilitat però al cap 
d'unes hores estan ben desperts. 

Es sol dormir malament per motius físics 
o psicològics, des d'un problema de circu-
lació a un problema d'ansietat. Això causa 
cansament, irritabilitat, mal humor, males-
tar en general, minva el nostre rendiment i, 
sobretot, apareix la desesperació i la preo-
cupació de què la propera nit tornem a dor-
mir malament. Per dormir amb qualitat cal 
estar tranquil i relaxat i, per tant, si tenim 

l'angoixa de si seré capaç de dormir, perdem 
la tranquil·litat necessària per agafar el son.

Cal prendre mesures ràpidament i cal 
trencar el cercle de l'ansietat per dormir. 
Iniciar un tractament mèdic breu per co-
mençar a dormir d'una manera més regular 
és urgent, però sense oblidar l'origen. Des-
cartar una malaltia física serà primordial, 
però el probable en l'insomni serà psíquic. 
Conflictes no resolts, poden ser uns exem-
ples, i per tant l'insomni no és més que un 
símptoma. Abordar el seu origen serà fona-
mental amb la col·laboració d'un psicòleg 
i prendre medicació serà un gran pas però 
mai una solució. És molt freqüent l'ús d'hip-
nòtics, siguin receptats o bé promocionats. 
Els primers han de ser controlats i cal pren-
dre sota estricte control de l'especialista, els 
més "naturals" es queden curts o són inú-
tils. Cal doncs estudiar cada pas i no prendre 
qualsevol remei que ens hagin comentat. 

CENTRE MÈDIC I DENTAL PARETS
Av. de Catalunya, 155, 08150 PARETS. 93 562 25 53

cdmparets@cdmparets.com | cdmparets.com

JOSEP REBORDOSA
Psiquiatra i psiquiatra infantil EL RACÓ DEL

PROFESSIONAL

Ni se t'acudeixi rendir-te!
Amb el nou any vas fer bons propòsits i sem-
bla que no es compleixen. No et desanimis. 
Comença pel més fàcil, mesura les teves li-
mitacions i deixa que t'ajudem.

Molts us haureu proposat menjar més sa 
i perquè et sigui més fàcil t'hem preparat 
un Menú Setmanal perquè puguis cuidar-te 
sense esforç. Podràs preparar fàcilment di-
nars i sopars saludables amb poc temps i en-
dur-te’l a la feina si vols. Passa per la botiga i 
te l’emportes gratis.

Si has decidit deixar de fumar pots pren-
dre el nostre Preparat de Flors de Bach per 
Deixar de Fumar perquè t'ajudarà a baixar 
l'ansietat i poder deixar aquest hàbit sense 
tant esforç. A més no té contraindicacions i 
és compatible amb altres tractaments.

T'has proposat perdre aquests quilos de 
més que tant et molesten, però ets dels que 
menges no sempre amb gana, sinó que et 
costa resistir-te a picar entre hores?

Moltes persones, fins i tot de manera in-
conscient, mengem no només quan tenim 
gana, si no quan estem avorrits, o per estrès, 
o busquem sentir-nos millor.

Amb voluntat no n'hi ha prou i per això un 
nou producte “Control Diet Triple Acció” que 
és una solució fàcil i efectiva per a moltes 
persones perquè te una fórmula molt com-
pleta: saciant que fa disminuir l'ansietat de 
menjar, detox-depuratiu i a més crema grei-
xos per perdre pes i volum.

Sovint és una fam emocional la que volem 
saciar i per això és necessari deixar-nos aju-
dar per un bon professional. Pots demanar 
hora a la nostra botiga per a una primera vi-
sita gratuïta i conèixer a la Marina, la nostra 
Tècnica en Dietètica i Nutrició.

Compta amb nosaltres per aconsellar-te 
sense cap compromís. Fa més de 40 anys 
que tenim cura de la salut i el benestar amb 
professionalitat. 

CENTRE DIETÈTIC I HERBORISTERIA TERESA PONS
Gaietà Ventalló, 9, 08100 MOLLET. 93 570 28 29       

Facebook: saludteresapons

T.J. CÁNOVAS 
Tècnic en nutrició i dietètica aplicada.

Psicoterapeuta i herborista

EL RACÓ DEL
PROFESSIONAL

Guia

MÈDICA i
ESTÈTICA

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

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

contacte@psicopnaturmolins.cat
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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: 
7.900 €*

PVP: 
7.900 €*PRECIO FINANCIADO

6.950 €

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

PVP: 
23.900 €*

PVP: 
23.900 €*23.900 €*PRECIO FINANCIADO

22.400 €

Opel Corsa 1.4 90 CV20 Aniversario  
Nuevo a estrenar · KM 0 · Año 2019

PVP: 
13.800 €*

PVP: 
13.800 €*13.800 €*PRECIO FINANCIADO

12.500 €

Toyota Aigo X-Shift 70 X-PLAY
Año 2015 · KM 93.996

PVP: 
8.900 €*

PVP: 
8.900 €*8.900 €*PRECIO FINANCIADO

7.900 €

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

PVP: 
20.900 €*

AUT
OMÁ

TICO

PVP: 
20.900 €*20.900 €*

AUT
OMÁ

TICO

AUT
OMÁ

TICO

PRECIO FINANCIADO

19.600 €

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

PVP: 
16.900 €*

PVP: 
16.900 €*16.900 €*PRECIO FINANCIADO

15.500 €

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

PVP: 
24.000 €*

PVP: 
24.000 €*24.000 €*PRECIO FINANCIADO

22.500 €

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

PVP: 
27.900 €*

AUT
OMÁ

TICO

PVP: 
27.900 €*27.900 €*

AUT
OMÁ

TICO

PRECIO FINANCIADO

26.500 €

Peugeot 207 1.4 75CV ACCES año 2011 
108.576 km

PVP: 
6.700 €*

PVP: 
6.700 €*PRECIO FINANCIADO

5.500 €

PRECIO FINANCIADO
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SANT FOST. L'Assemblea Nacional 
Catalana (ANC) de Sant Fost va 
recordar diumenge els republi-
cans caiguts durant la Guerra Ci-
vil i ho va fer celebrant dos actes 
commemoratius. Com a novetat 
d'enguany, a l'ofrena floral al mo-
nument memorial a les víctimes de 
la plaça del Remei s'hi va afegir una 
representació teatral a l'Ateneu. 
L'actuació va anar a càrrec de vo-
luntaris de l'ANC

Recordar per no oblidar va ser el 
nom escollit per a la representació 

MEMÒRIA HISTÒRICA  L'ACTE ES VA CELEBRAR DIUMENGE A L'ATENEU I A LA PLAÇA DEL REMEI

Homenatge als republicans 
caiguts durant la Guerra

que va començar a les 11 h a l'Ateneu. 
Una obra en la qual els actors volun-
taris van donar veu a la història basa-
da en fets reals d'un matrimoni sant-
fostenc, la vida dels quals va quedar 
truncada per la Guerra Civil. L'home 
de la parella va ser detingut i empre-
sonat, primer passant per la presó 
Model, a Barcelona, i després traslla-
dat a Saragossa on va morir afusellat 
pels franquistes. L'obra es va basar 
en les cartes que van intercanviar la 
parella durant aquell període.
"Va ser molt emotiu, una teatra-
lització molt colpidora", explica el 
coordinador de l'ANC de Sant Fost, 
Miquel Catalán. Uns fets que segons 
Catalán s'han de "seguir rememo-
rant per no deixar-los en l'oblit".

Després de la representació tea-
tral, a les 12 h, va tenir lloc una ofre-
na floral al monument memorial 
dedicat a les víctimes republicanes 

de la Guerra Civil situat a la plaça del 
Remei. 

Ofrena Floral
L'acte commemoratiu va anar 
acompanyat de la lectura d'un 
poema de Miquel Martí Pol que 
culminava amb aquestes parau-
les: "Aquesta remor que se sent 
no és de pensaments. Han estat 
prohibits perquè no engendrin 
la necessitat de parlar i sobre-
vingui, inevitable, la catàstrofe. I, 
tanmateix, la remor persisteix".

L'homenatge va comptar amb 
la presència d'una cinquantena de 
veïns i veïnes de la localitat. Durant 
l'acte també es van recordar, un per 
un, la setzena d'homes republicans 
veïns de Sant Fost morts o desapa-
reguts durant la Guerra Civil espa-
nyola, alguns dels wquals no tenien 
ni 15 anys.  a.mir  

anc sant fost

PLAÇA DEL REMEI Els veïns durant l'ofrena floral que es va fer diumenge al monument memorial als republicans 

SEU SOCIAL

Divendres 7 de febrer, a les 19 
h, tindrà lloc l’acte d’inaugu-
ració de la nova seu social de 
la Secció Local d’Esquerra Re-
publicana a Parets del Vallès. 
Aquesta estarà situada al carrer 
Major, 54 de la localitat. El nou 
emplaçament substitueix l’an-
terior local que estava ubicat al 
carrer Major 13. Des de fa tres 
anys i mig, ERC compta amb un 
local propi al municipi.

ERC inaugurarà 
divendres nova seu 
social a Parets 

HISTÒRIA 

L'Ateneu Gran acull 
una xerrada sobre 
la biblioteca
Dilluns 3 de febrer, a les 18 h, 
l'Ateneu Gran de Mollet cele-
bra la xerrada La biblioteca de 
l'Ateneu de Mollet a càrrec de la 
historiadora Carme Macià. La 
conferència forma part de Cicle 
de xerrades del Centre d'Estu-
dis Molletans (CEM) a l'Ateneu 
Gran.

Fem el Vallès Republicà des de cada municipi. Presentem candidatura al teu poble. 39 de 39.

Un equip republicà  
al servei del Vallès Oriental 
Congrés comarcal per enfortir-nos  i feminitzar-nos 

esquerra.cat/vallesoriental

PUBLI

PARTITS POLÍTICS

BAIX VALLÈS. El Congrés Comarcal 
d’ERC al Vallès Oriental celebrat 
divendres va renovar la perma-
nent comarcal i va triar els repre-
sentants al Consell Nacional, entre 
els quals hi haurà el molletà Oriol 
López. La nova executiva comar-
cal que continuarà liderant l'Oriol 
Ramon com a president, comptarà 
amb quatre baixvallesans: la mo-
lletana Núria Bustos com a Secre-
taria de Formació, Roger Parera, 
de Martorelles, com a Secretari 
d'Imatge i Comunicació, Carme 
Herrero, de Parets, com a Secre-
tària de transició ecològica i Josep 
Torà, de la Llagosta, com a Secre-
tari de polítiques LGTBI.

La resta de la permanent la 
forma la Sònia Galtié, de Vallro-
manes (Secretària general), Xavi 
Pinyol, de Granollers (Secretari 
d'organització), Montse Martínez, 
de Vilalba Sasserra (Secretària 
de finances), Joaquim Barrera, 
de Cardedeu (Secretari d'entorn, 
acció política i sectorial), Manoli 
Garrido, de Lliçà d'Amunt (Secre-
tària de política municipal), Àn-
gels Llive, de Caldes (Secretària 
de ciutadania), Assia Cherdal, de 
Canovelles (Adjunta a la secreta-
ria de ciutadania), Zoraida Díaz, 
de Sant Celoni (Secretària de les 
dones) i Jett Kirkerud, de Grano-
llers (Jovent Republicà).  

Quatre 
baixvallesans a 
la nova executiva 
comarcal d'ERC

Tardà present en la 
xerrada Memòria 
Democràtica a Parets
La Taula de la Memòria Històri-
ca de Parets organitza, aquest 
divendres, a les 18 h, a la Sala 
Basart Cooperativa, una xerrada 
sota el nom Memòria Democrà-
tica. Ara i aquí amb la col·labo-
ració de l’Ajuntament de Parets i 
Amical Brigades Internacionals. 
L’acte comptarà amb la presència 
de l’exdiputat d'Esquerra Repu-
blicana de Catalunya al Congrés, 
Joan Tardà.
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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

Classifi cats PER ANUNCIAR-TE EN AQUESTA SECCIÓ: PUBLICITATDIARISOM@SOM.CAT

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

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.

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.

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.

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: 22.500 
euros. Teléfono: 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: 8.300 euros. 
Teléfono de contac-
to: 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.

V O L K S W A G E N 

CADDY OUTDOOR 
2.0 TDI 102 CV, año 
2019, 12.234 km, 
automático. Precio: 
27.900 euros. Tel: 
630 06 59 90.

VOLKSWAGEN TI-
GUAN 2.0 TDI. 110 
CV, año 2014, 68.665 
km. Precio financia-

do: 15.500 euros. Tel. 
93 593 26 44.

EN VENTA OPEL 
CORSA 1.4, 90 CV 
20 ANIVERSARIO. 
Nuevo a estrenar. Km 
o. Año 2019. Precio: 
13.800 euros. finan-
ciado: 12.500 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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OPINIÓ

Les xarxes socials són una eina que, amb seny, pot ajudar a mantenir col·lectius 
interconnectats. Però aquest mateix poder es pot girar a la contra i tornar-se 
perillós. A Sant Fost, una convocatòria de whatsapp portava divendres al vespre 
unes desenes de veïns davant una casa ocupada. L'ambient es va anar caldejant 
i, tot i que no es van haver de lamentar mals majors, els Mossos d'Esquadra van 
haver d'intervenir per evitar enfrontaments entre veïns i ocupes. El problema de 
les ocupacions és complex i moltes vegades se simplifica posant-les totes en un 
mateix sac. Cal deixar treballar les administracions i els cossos de seguretat per 
evitar la criminalització i no posar-se davant de riscos innecessaris.

DAVANT LES OCUPACIONS, SENY 
Editorial

l 25 d’octubre de 2019 es va celebrar 
el 8è Congrés Nacional de la Gent 
Gran, on es van aprovar dues po-
nències que marquen el camí de les 
persones grans del futur i les políti-

ques d’adaptació de la societat a l’envelliment, 
atès que el procés d'envelliment de la població 
s'enfronta en els darrers anys a un nou repunt, 
resultat per un costat, del manteniment en 
l'augment de l'esperança de vida i per l'altre de 
la caiguda de la natalitat i de la marxa sortida 
de població jove del nostre país.

La població de la gent gran és cada cop més 
nombrosa i vivim més anys per tant per co-
brir les necessitats d'aquestes persones es 
converteix en una de les prioritats principals 
del model de benestar.

Cal tenir en compte l'estat de salut i grau 
d'autonomia de les persones grans per assegu-
rar els recursos suficients perquè la qualitat de 
vida de les persones afectades siguin el millor 
possible. En els últims anys  els retalls en sani-
tat, la manca de desenvolupament de l'atenció 
a la dependència el major i el menor desenvo-
lupament dels serveis socials, estan afectant en 
gran manera a la població gran.

Per altre costat, la seguretat econòmica de 
les persones grans està determinada per la 
cobertura del sistema públic de pensions, un 
model que es basa principalment en un dret 
generat a través de cotitzacions durant els anys 
d’ocupació laboral, que determina igualment 
la quantia de les prestacions econòmiques. 
Malgrat la seva àmplia cobertura, l'augment 
progressiu de les pensions mitjanes, aquest 
model no deixa de ser desigual, donat que re-
flecteix les desigualtats prèvies en el mercat 

Reptes al procés d’envelliment
de treball, i dóna lloc a quanties econòmiques 
considerablement diferents, especialment en-
tre homes i dones. Les disparitats en el mercat 
de treball actual permeten avançar que les di-
ferencies es mantindran en el futur.

Les pensions públiques s'han convertit en 
un dels principals recursos econòmics de les 
famílies, fins al punt que en els darrers anys, 
cada cop hi ha més llars que depenen d’aques-
tes pensions. Cal dir també, que les dones 
majors, que perceben pensions més baixes   
tenen un major risc de pobresa que els homes.

Dir també que en els darrers anys, està 
cobrant rellevància la visibilització de les 
situacions de discriminació a les persones 
grans, que condicionen la seva autonomia 
física i econòmica. Els mals tractes les perso-
nes grans representen la punta de l'iceberg 
que encara està per sortir a la llum en tota 
la seva dimensió, s'estan desenvolupant ju-
rídicament eines per prevenir part d'aques-
tes situacions, encara queda molt per fer per 
dotar de recursos a les persones majors per 
prolongar la seva autonomia i augmentar 
la seva seguretat. Això és especialment re-
llevant en el cas de les dones, que pateixen 
violència masclista en un grau encara molt 
poc visibilitzat. El treball coordinat i inte-
gral per part de les institucions públiques és 
imprescindible per treure a la llum aquestes 
situacions i combatre-les.

Per tot això les administracions han de 
prendre consciència dels reptes que suposa 
el progressiu increment de l’envelliment a la 
nostra societat, ja que representa un desafia-
ment global i que calen polítiques transver-
sals per fer-hi front. Per altre costat, revertir 
el procés demogràfic de la manca de nata-
litat, l’impuls real de polítiques d'igualtat 
efectiva entre homes i dones. Un nou model 
productiu, d'ocupació i de protecció social, 
són altres dels reptes socials que cal abordar 
de manera urgent.

E

XAVIER
HERNÁNDEZ

Secretari General de CCOO 
De la Federació de Jubilats i 

Pensionistes Vormaros

enso en un dels meus poetes pre-
ferits, un poeta amb versos que 
són cops de punys i dels quals tot 
s’aprofita, com el porc. Això del 

porc ja em voltava pel cap i aleshores apareix 
l’Ángel González: “Nada es lo mismo, nada / 
permanece. / Menos / la Historia y la morcilla 
de mi tierra: / se hacen las dos con sangre, se 
repiten.”  I aquests versos que havia desco-
bert a mitjan anys vuitanta, se’m fan clarivi-
dents ara quan estava fent-li voltes al tracte 
polític, administratiu i social de la Cultura. 

La Cultura la fem entre tots. I si no la fem, 
serà una altra cosa i potser li hauríem de 
canviar el nom. Entre tots hem decidit que 
el patró diner determina el nostre ordena-
ment social i amb el pas dels segles, allò 
que havíem creat a l’antiga Mesopotàmia i 
que havíem modulat després de la revolu-
ció industrial i les carnisseries de les dues 
guerres mundials, resulta que tornem enre-
re i res no és imprescindible si no produeix 
benefici econòmic. És la matança del porc: 
les coses materials, els recursos –inclosos 
els humans- han de bufar amb el vent de 
l’Economia. I la Cultura acaba sent alguna 

P
LA MATANÇA DEL PORC

Químic
ISIDRE OLLERFinestrals 

i mosquiteres

cosa fora del porc, perquè l’Economia no 
en treu botifarres, llengües, orelles o per-
nils. La Cultura que no entra en la Indús-
tria queda marginada a l’ús íntim d’uns 
quants i perd, fins i tot, aquell prestigi que 
tenia en generacions passades.

Som un dels països amb un pressupost 
més ridícul i amb menys atenció real a la 
Cultura en els mitjans. I Catalunya, el Vallès 
sense anar més lluny, segueix mantenint 
un bullit de gent i d’iniciatives que solen 
lluitar heroicament contra tots els ele-
ments. La gent de la Cultura no pot viure 
de l’aire, però la realitat és que qualsevol 
acte de creació o la seva posada en públic 
requereixen una burocràcia i d’un sobre-
esforç que ja ha dut a l’abandó de molts.

Al final, ens omplim la boca de progrés 
humà, benestar i justícia, però el canvi cli-
màtic està aquí, la massa populista està 
aquí, l’armamentisme està aquí, els mitjans 
tele-escombraries estan aquí, les polítiques 
d’habitatge, educació o investigació estúpi-
des, l’estrès per esgarrapar dos euros o una 
insegura jubilació estan aquí... Governants, 
quan fareu un canvi de timó? No poseu bar-
reres a la Cultura, us escombrarà, n’estic se-
gur. L’Ángel González va  escriure com ima-
ginava el seu epitafi: “Aquí no yace nadie”.

uan aquestes línies vegin la llum, 
el sol brillarà, diuen les previsi-
ons meteorològiques. Mentre te-
clejo aquest mots el cel encara és 

gris, emboirat. El Besòs baixa a l’ample com 
ho fan els rius del sud, del nord i de ponent. La 
llevantada ha negat deltes i lleres, s’ha endut 
vides humanes, collites i platges; ha tallat car-
reteres i línies fèrries; ha omplert de fang o 
sorra cases, carrers i naus industrials edifica-
des en zones inundables o a la façana maríti-
ma. Hem sentit persones afectades, protecció 
civil fent recomanacions, experts analitzant 
causes i conseqüències i polítics recitant les 
paraules de rigor. Del conjunt de les interven-
cions es pot deduir que, col·lectivament, no 
tenim consciència que en el nostre clima me-
diterrani aquestes situacions son recurrents  
i que és l’acció humana sobre el territori la 
que n’empitjora les conseqüències. 
Si es continua asfaltant massivament i 

Q
LLEVANTADA

Mestre
JAUME NORÓA peu pla

construint en terrenys inundables, s’està 
afavorint l’acumulació d’aigua superficial 
i les avingudes destructores. Les infraes-
tructures no poden fer de barrera a l’aigua.  
Si no es buiden els sediments dels embas-
saments, aquests tenen menys capacitat 
de retenció i es talla l’aportació de fang i 
sorra als deltes i a la formació de platges 
naturals. Cal deixar lliures els marges  flu-
vials perquè tard o d’hora l’aigua ocuparà el 
seu espai.  Aquest cop el Vallès no ha estat 
gaire afectat, però tenim memòria i sabem  
que bona part del nostre paisatge urbà i 
industrial està edificat sobre la terrassa del 
Besós i que el risc d’inundació hi és. Hem de 
conviure amb la certesa que un dia o altre 
tornarà a caure una pluja excepcional. Cal 
estar preparats, si coneixem els riscos de 
les tempestes podem preveure’n els efectes 
i minimitzar-ne les conseqüències. 

La gent de ciència ens diu: el clima ha can-
viat, hem de normalitzar que al nostre país 
aquestes situacions meteorològiques cada 
cop les viurem més sovint. Preparem-nos.

Promou:

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

• LLIBERTAT PRESOS POLÍTICS I 
RETORN DELS EXILIATS
Després de la sentència del Tribunal 
Europeu es fa més palesa la necessitat 
de llibertat dels presos, el retorn de 
tots els exiliats i la fi de la repressió. 
Des de la Comissió de Drets Humans 
de l’ONU fins a nombroses sentències 
de Tribunals europeus ens estan mar-
cant el camí. Cal tornar a la política 
i deixar la via judicial i de repressió, 
perquè votar en un referèndum mai 
ha de ser considerat delicte. Votar és 
democràcia!
• MARATÓ DE TV3 PER LES 
MALALTIES MINORITÀRIES
A la Guardiola Solidària que tenim a 
disposició dels socis del Casal hem 
recollit enguany 123,30 euros que 
ingressarem al compte de la Marató 
per ajudar a les investigacions mèdi-
ques per trobar cura a les malalties 
minoritàries.

CONFERÈNCIES
• DIMECRES 26 DE FEBRER 
“CONVERSES MARRANES” a càrrec 
de Joan Ros, Judith Vizcarra i Joan 
Freixa a l’entorn del satisfyer, el darrer 
joguet sexual que està revolucionant 
el món femení. Aquest dimecres és el 
Dia d’enterrar la Sardina i el darrer dia 
del Carnaval 2020, a partir del qual 
s’imposa l’abstinència i la seriositat 
de la Quaresma. I per aquest motiu 
els ponents aprofitaran fins el darrer 
moment la disbauxa que els permet 
el Carnaval per parlar sense pèls a la 
llengua d’un tema tabú entre les dones.

LA CANDELERA
Fidels a la celebració del calendari 
popular i tradicional català, el Casal 
celebrarà de nou la diada de la 
Candelera que sempre és el dia 2 de 
febrer i que enguany s’escau en diu-
menge. Per aquest motiu el reparti-
ment de candeles beneïdes pel Rector 
de la Parròquia de Sant Vicenç de 
Mollet, mossèn David Abadias, el farem 
a la tarda del dilluns 3 de febrer a la 
Sala d’Actes, per a tots els socis/es 
interessats.

SORTIDES I EXCURSIONS
• CARNAVAL A TOSSA DE MAR 
16-17-18 de FEBRER. Sortirem de 
Mollet diumenge matí en direcció a 
Tossa de Mar al nostre hotel de 4* per 
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gaudir durant tres dies de la gresca del 
carnaval, tot amb pensió complerta i 
gran festa de carnestoltes, concurs de 
disfresses, ball cada dia i dinar especial 
al Gran Casino de Lloret amb espec-
tacle de cabaret. Preu tot inclòs:  149 
euros. Inscripcions a partir del dia 20 
de gener, 16 h, 2ª planta.
• EL MODERNISME A REUS AMB UNA 
CALÇOTADA DE NIVELL A VALLS. 
Dissabte 15 de febrer. Sortirem a les 
8 h cap a Reus per fer una visita a la 
Casa Navàs. Projectada per l’arquitecte 
Lluís Domènech i Montaner, la Casa 
Navàs és per la seva singularitat un 
dels millors exemples del Modernisme 
a nivell europeu. Construïda entre 1.901 
i 1.907, i ubicada en ple centre de la 
ciutat, Domènech i Montaner va pro-
jectar pel propietari Joaquim Navàs un 
edifici que albergava el nou habitatge i 
l’establiment comercial del seu client, i 
que mostrava a la plaça del Mercadal 
una imponent façana de pedra amb 
una torre situada a la cantonada. Per 
fer la Calçotada anirem a la famosa 
Casa Fèlix on ens serviran calçots a 
go-go, escudella barrejada, xai i botifar-
ra a la brasa amb una carxofa sencera, 
mongetes, patata al caliu i tomàquet, 
crema catalana, pa, vi, aigua, cava, 
cafè i gotes. Preu tot inclòs 59 euros. 
Inscripcions del 13 al 17 de gener de 17 
h a 19 h a la segona planta.
• MATINAL DE VISITA A LA CASA 
DE LES PUNXES DE BARCELONA. 
Dissabte 21 de març tenim previst fer 
una visita guiada a la Casa de les Punxes 
de Barcelona per descobrir la seva fas-
cinant història, l’arquitectura i la figura 
del seu creador Puig i Cadafalch. Al final 
de la visita, el grup gaudirà d’un vermut 
en una de les terrasses més emblemàti-
ques de Barcelona. Sortida en tren a les 
10 h de l’estació Mollet Sant Fost. Preu 
12 euros. Grup mínim 15 persones.
• VIATGE A LA XINA, TRIANGLE 
IMPERIAL BEIJIN-XIAN-SHANGHAI. 
Del 25 d’abril al 3 de maig. 9 dies 
de viatge amb trasllat des de Mollet 
a l’aerport de Barcelona, amb hotels 
de 5*, pensió complerta, espectacles 
d’Acrobàcia i especial de la Dinastia 
Tang, creuer pel riu Huangpu, bitllet 
del tren bala Beijin a Xian, vol intern 
d’avió de Xian a Shanghaii tot amb guia 
acompanyant. Presentació del viatge a 
la Sala d’Actes el dimecres 5 de febrer 
a les 19h. Preu tot inclòs 1.995 euros 
(taxes i visat +395 euros). Inscripcions 
els dies 6-7-10-11-12 i 13 de febrer de 17 
h a 19 h a la segona planta.

CINECLUB DEL CASAL. 
LA MIRADA DEL CINEMA

• Divendres 14 de febrer visionarem 
la pel·lícula “SUFRAGISTES” dirigida 
per Sara Gravon amb Carey Mulligan, 
Meryl Streep i altres. La pel·lícula trac-
ta del moviment sufragista nascut a 
Anglaterra en vigílies de la Primera 
Guerra Mundial. La majoria de les 
sufragistes no procedien de les classes 
altes, sinó que eren obreres que veien 
impotents com els seus pacífiques pro-
testes no servien per a res. Llavors es 
van radicalitzar i, si incansable lluita per 
aconseguir la igualtat, es van arriscar a 
perdre-ho tot: la feina, la casa, els seus 
fills i la seva vida. La protagonista és 
Maud (Carey Mulligan), una dona que 
va reivindicar intrèpidament la dignitat 
de les dones.

BALLS DE GENER
Cada dissabte a partir de les 17.30 h a 
la Sala d’Actes.
Dissabte 1  Rossend
Dissabte 8 Raül
Dissabte 15 Àlex
Dissabte 22 Acordies. 
Duet Ball de Carnaval
Dissabte 29 Manuel i Maria

LA DISBAUXA DEL 
CARNAVAL AL CASAL

Enguany la diada de Carnaval s’escau 
el 23-F i des del Casal el preparem 
amb:
• Diumenge 16 de febrer. Arribada 
del Carnestoltes a la plaça Prat de la 
Riba. Ball del Barraló i Benvinguda del 
Senyor Manyó.
• Dijous Gras 20 de febrer. Concurs 
de truites i de Disfresses. Tastet de 
botifarres pels socis. Rebuda del 
Carnestoltes a la Sala d’Actes del 
Casal. Gresca, parlaments i regal del 
Casal al Rei dels poca-soltes.
• Divendres 21 de febrer. Ball del 
Barraló de nit a la plaça Prat de la Riba.
• Dissabte 22 de febrer. 23ena. 
ESCUDELLA DE CARNAVAL  a la 
Rambla, amb més de 500 racions gra-
tuïtes que repartirem a partir de les 
12 h.
• Diumenge 23 de febrer. Rua de 
Carnaval per la ciutat.
• Dimecres 26 de febrer. Dia d’enter-
rar la Sardina. Fem unes “Converses 
marranes” a càrrec de Joan Ros, Judith 
Vizcarra i Joan Freixa a l’entorn del 
satisfyer aprofitant que és el darrer 
dia de disbauxa  Penjarem la Vella 
Quaresma a continuació.

ESCAPADA AL TEATRE 
TÍVOLI DE BARCELONA

Dijous 27 febrer anirem al Teatre Tívoli 
a veure el musical A CHORUS LINE, 
estrenat a Broadway el 1975 i dirigit 
actualment per Antonio Banderas que 
compta amb 26 intèrprets en esce-
na i una orquestra amb 20 músics 
en directe. Sortirem amb autocar del 
davant de la parada de taxis a les 
19h. Inscripcions a Secretaria. Preu tot 
inclòs 64 euros.

ACTIVITATS CATIFAIRES
Fer catifes de flors és un art que està 
a l’abast de qualsevol persona. El seu 
origen és religiós i gira a l’entorn de 
la Diada de Corpus però de catifes en 
fem tot l’any i a molts llocs diferents 
i per diferents motius. Al Casal tenim 
un grup de catifaires que està a la 
Federació Catalana d’entitats catifaires 
i participa en les trobades i congressos 
que s’organitzen. Del 25 de maig a l´1 
de juny del 2020 participarem al VIII 
Congrés d’Art Efímer floral a la ciutat 
de Tòquio. 25 maig sortida de BCN i 
26 maig arribada a Tòquio. Dies 27 i 
28 de maig Turisme i excursions. Dies 
29,30,31 de maig Congrés i confecció 
d’una catifa gegant de 1.200 m2 entre 
les 20 delegacions (Mèxic, Índia, Malta, 
Itàlia, Alemanya, Federació Catalana, 
Espanya, etc). 1 de juny tornada i arri-
bada a BCN. Preu de tot el paquet: 
1.500 euros + bitllet d’avió (que ara val 
uns 700 euros). Per tant serien uns 
2.200 euros. L’estada seria al Prince 
Hotel Shinagawa de Tòquio. Per a més 
informació adreceu-vos a la Sra Glòria 
(tardes).

CALENDARI D’ELECCIONS 
AL PATRONAT 

DEL CASAL CULTURAL
D’acord amb allò que estableix l’art.21.4 
dels Estatuts de la Fundació Casal 
Cultural de Mollet del Vallès, es pro-
cedeix a publicar la CONVOCATÒRIA 
D’ELECCIONS per a la renovació del 
PATRONAT i PRESIDÈNCIA del Casal 
pel període 2020-2024.
• CONSTITUCIÓ DE LA COMISSIÓ 
ELECTORAL: 27 de gener de 2020.
La Comissió Electoral vetlla per la 
transparència del procés i resolt els 
dubtes que no estiguin reglamen-
tats. En formen part el President, el 
Secretari, un membre de la Junta 
Executiva i dos socis que no siguin 
candidats. Les persones que vulguin 
formar part d’aquesta Comissió han de 

presentar la seva petició abans del 22 
de gener 2020 a Secretaria. 
• PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES:  
fins el 5 de febrer de 2020. 
A Secretaria es facilitaran els impresos 
per a la presentació de candidatures 
i els corresponents avals. Es podran 
presentar candidatures individuals, que 
han de reunir l’aval d’un mínim de 10 
socis que figurin al cens. Un mateix soci 
no podrà avalar més de dos candidats.
El dia 12 de febrer 2020 es publicaran 
les candidatures provisionals. 
Fins al 19 de febrer 2020 es podran 
presentar reclamacions respecte a les 
candidatures provisionals publicades, 
que resoldran la Comissió Electoral. 
Passat aquest període, les candida-
tures tindran la consideració de defi-
nitives.
• ELECCIÓ DE 7 PATRONS PER PART 
DELS SOCIS:  25 de febrer de 2020. 
De 9 h a 13 h i de 16 h a 20 h els socis i 
sòcies podran votar a Secretaria.
Finalitzada la jornada electoral a les 20 
h, es procedirà a efectuar el recompte 
i la proclamació dels 7 Patrons electes 
per part dels socis.
• ELECCIÓ DE 7 PATRONS PER 
PART DELS PATRONS NATS:  
Es reuniran els Patrons Nats en una 
data consensuada. Acabada la sessió, 
es publicarà al taulell, l’acta d’elecció 
dels 7 Patrons elegits per part dels 
Patrons Nats.
• CONSTITUCIÓ DEL NOU PATRONAT 
I ELECCIÓ DEL PRESIDENT: 5 de 
març de 2020.
Els nous Patrons acceptaran el càrrec i 
en prendran possessió. 
Es constituirà el nou Patronat format 
pels 7 Patrons Nats + 7 Patrons ele-
gits pels socis + 7 Patrons elegits pels 
Patrons Nats. Seguidament es proce-
dirà a l’elecció del President del Casal 
pels propers 4 anys.

CURSOS I TALLERS 
DEL CASAL CÍVIC DE LA 

GENERALITAT (GRATUÏTS)
• BALLS EN LÍNEA (pots venir sense 
parella). Del 21 de gener  al 31 de març. 
Dimarts de 18:15 a 19:15 h.
• FRANCÈS PER VIATJAR. Del 23 de 
gener  al 2 d’abril. Dijous de 18 a 19 h.
• GODSPEL. Del 23 de gener al 2 
d’abril. Dijous de 19:15 a 20:15 h.
• PILATES. Del 29 de gener a l’1 d’abril. 
Dimecres de 9 a 10 h. i de 18.30 a 
19.30 h.
• RISOTERÀPIA. Del 24 de gener  al 3 
d’abril. Divendres de 16 a 17 h.
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ESPORTS
Jocs escolars i gest esportiuQuatre esportistes i tres clubs, mencions especials
Els dos guardons del joc net ja estan decidits. 
El  premi gest i valors esportius serà compartit 
entre la Unió Esportiva Lourdes i el Club 
Bàsquet Mollet. Pel que fa a l'esportivitat als 
Jocs Escolars és per a l'Institut Vicenç Plantada.  

D'entre els premis que el jurat de la Nit de l'Esport ja ha fet públics hi 
ha les set mencions especials, que premien esportistes i entitats que 
estan vinculats a la ciutat.  Les d'aquesta edició són els esportistes 
Júlia Marco, Guillem Vázquez, Judith Fernández i Joan Ollé; i les 
entitats,  el CF Mollet UE, el Club Muntanyenc i el Raid Intercicles.

GALA ESPORTIVA DE MOLLET  ES PREMIA EL TEIXIT ESPORTIU DE LA CIUTAT

La 27a Nit de l’Esport de Mollet se celebra aquest 
divendres (20 h) a Can Gomà i posa el punt final 
al programa d’actes 
de la festa major 
d’hivern de Sant 
Vicenç de 2020

Àlex
Salgado

Francisco
Muñoz

Pere
Garriga

Núria 
Gómez

Mar
Albelda

Laura
Campos

Atleta campió de 
Catalunya dels 2.000 
metres obstacles 
juvenil. També, segon 
de l'Estatal dels 2.000 
metres obstacles 
juvenil.  

Ciclista júnior que la 
temporaada 2019 va 
guanyar la general de la 
Copa Catalana júnior de 
la Federació Catalana 
de Ciclisme.  

Jugador destacat dels 
escacs, que tot i la seva 
joventut ja ha assolit 
la 2a norma de Gran 
Mestre. És jugador a la 
Divisió d'Honor del Club 
d'Escacs Mollet.

Ballarina subcampiona 
del Campionat Estatal 
llatí absolut i primera 
del Rànquing Nacional 
absolut. També, 4a a 
l'Estatal Standard i 5a 
del Rànquing. 

Taekwondista que va 
guanyar el campionat 
de tècnica i combat 
de Catalunya. També 
va ser campiona del 
Torneig Internacional de 
Benicàssim. 

FINALISTES MASCULINS I FEMENINS DE LA NIT DE L’ESPORT 2020

Onze guardons 
i dos premis als 
millors absoluts
La Nit de l’Esport tindrà onze ca-
tegories per decidir els millors 
esportistes i clubs del teixit es-
portiu de la ciutat molletana. A 
banda dels dos premis a millors 
esportistes absoluts, també hi ha 
el guardó a millor equip absolut, 
entre el conjunt sub-18 de l'At-
lètic Mollet, el sènior femení del 
Mollet HC o el sènior masculí del 
CF Mollet UE. Com a millor club, 
opten al guardó el Club Bàsquet 
Mollet, la UD Molletense i el Club 
Ciclista Mollet. Les escoles també 
tenen un pes significatiu i opten 
a la millor escola esportiva  l'EEE 
Can Vila, Can Besora i Montseny. 
La resta de premis per decidir són 
el de millor esportista promesa 
masculí i femení, l'equip de base, 
l'entrenador i el patrocinador es-
portiu.  

CLUB ATLÈTIC 
MOLLET

CLUB CICLISTA 
MOLLET

CLUB D'ESCACS 
MOLLET

CE ESCOLA
SANT GERVASI

CLUB BALL 
ESPORTIU DANDI

ESCOLA
GANESH

Nedadora destacada 
dels Jocs Esportius 
Escolars catalans que 
ha guanyat els 100 
metres lliures juvenils, 
100 metres braça juvenil 
i el relleu mixte 4x50.

ES PREMIA EL TEIXIT ESPORTIU DE LA CIUTAT

Federació Catalana 

i Espanyola

premi internacional

El guardó internacional que cada any lliura 

el jurat de la Nit de l’Esport com a menció 

especial serà enguany compartit entre la 

Federació Catalana de Patinatge i la Reial 

Federació Espanyola de Patinatge. Totes 

dues van impulsar els World Roller Games, 

del 4 al 14 de juliol a Barcelona amb èxit 

esportiu. L'esdeveniment esportiu, similar 

a uns Jocs Olímpics de la roda, va aplegar 

milers d'esportites internacionals entre 

les diferents modalitats i seus. Entre elles, 

el Pavelló de la Riera Seca de Mollet va ce-

lebrar la competició del Roller Derby, que 

va omplir la ciutat molletana. 

ARXIU

’



dv, 31 gener 2020 17ESPORTS

MOLLET. Youssef Essabani, de l'At-
lètic Mollet, i Olga Pons, de l'Atle-
tisme Parets, han guanyat la 21a 
Cursa Popular Sant Vicenç. Prop 
de 1.100 corredors van prendre 
part a la cursa molletana. 

Essabani va imposar el seu rit-
me a partir del quilòmetre 6, a 
Gallecs. L'atleta local, que s'es-

jl.r.b.

ATLETISME | Cursa Popular  PROP DE 1.100 PARTICIPANTS A LA CURSA ATLÈTICA DEL CA MOLLET

GUANYADORS  Essabani i Pons al podi de la cursa molletana

Els baixvallesans Essabani i 
Pons guanyen la Sant Vicenç

trenava a la cursa molletana, va 
travessar la línia de meta amb un 
temps de 33 minuts i 16 segons. 
"Aquest és el meu primer any 
a Mollet i no coneixia el circuit. 
Sincerament, m'ha agradat per-
què és dur", va dir l'atleta en aca-
bar. El podi es va completar amb 
Marc Trassera, del CA Vic, amb 

33'49'' i tercer, Alfred Rodríguez, 
de l'Alcoi, amb 34'28''. 

En categoria femenina, Olga 
Pons va ser la clara guanyadora 
amb un temps de 39 minuts i 58 
segons, amb un marge d'1 minut 
i 2 segons amb la segona, Cristi-
na Solé, del Run4us. "M'havien 
dit que era molt dura però l'he 
gaudida molt. Primer passant 
pel poble, amb molta animació, 
i després a Gallecs ja es compli-
ca", va admetre. En tercer lloc va 
quedar Ana Belén, de Granollers. 

Pel que fa a la cursa de 5 km, el 
CA Mollet va ser protagonista al 
podi masculí amb els tres calaixos 
ocupats per atletes locals. El cam-
pió va ser Jan Soler amb un temps 
de 16 minuts i 40 segons, segon, 
Álex Lozano i tercer, Marçal He-
rráiz. El podi femení també va 
comptar amb una atleta local, 
Sara Roca. La campiona va ser Jú-
lia De la Piedra, del FC Barcelona, 
i segona, Cristina Landa, de l'Avi-
nent Manresa.  jl rodríguez b.

LA PROVA SOLIDÀRIA TINDRÀ LLOC DIUMENGE AL CIRCUIT

MOU-TEMONTMELÓ. L'extenista Àlex Co-
rretja és el padrí de la 20a edició 
de la cursa solidària del Mou-te 
per l'Esclerosi Múltiple, que tin-
drà lloc diumenge al Circuit de 
Barcelona-Catalunya. La prova 
esportiva està organitzada per la 
Fundació Esclerosi Múltiple i té el 
suport tècnic del Club Atletisme 
Montornès.

Entre les 9 i les 14 h tindran 
lloc les curses atlètiques, de bici-
cletes, de patins i l’elèctrica que 
s’organitzen en diferents modali-
tats i distàncies perquè hi pugui 
participar tota la família. Durant 
tot el matí, els participants tam-
bé podran gaudir de l’àrea lúdica 
amb activitats i tallers per a nens 
i adults, com pilates o zumba. A 
més, també hi ha servei de bar, 
foodtrucks, inflables, bicicletes, 
karts i rocòdrom.

L’objectiu de la jornada és cons-
cienciar sobre l’esclerosi múltiple, 
una malaltia neurodegenerativa 
que afecta actualment a 9.000 a 
Catalunya. Enguany, la recaptació 
es destinarà al servei d’atenció al 

Àlex Corretja apadrina la 
cursa Mou-te per l'Esclerosi

ÀLEX CORRETJA

recent diagnosticat de la Fundació 
Esclerosi Múltiple, clau per aten-
dre a les persones que acaben de 
rebre el diagnòstic així com al seu 
entorn familiar. 

Les inscripcions per a les diver-
ses curses poden fer-se el mateix 
diumenge al matí al Circuit de 
Barcelona-Catalunya amb un preu 
de 15 euros.  
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Segona Catalana  L'EQUIP PUJA AL 8è LLOC I VISITA L'ARGENTONA

La Molletense trenca la ratxa negativa
La Molletense ha començat la segona volta amb victòria contra el Premià, 2 
a 1. Els molletans han trencat una dinàmica de cinc partits consecutius
sense guanyar i ara sumen la setena victòria de la temporada. L'equip 
molletà és 8è amb 25 punts -amb un partit pendent-, a 11 de la promoció 
d'ascens. El pròxim partit serà contra l'Argentona, 13è amb 21 punts. 

ud molletense

MOLLET. La plataforma Salvem el 
CF Mollet UE demana a la directi-
va del club la creació d'una taula 
de diàleg per consensuar deci-
sions. Ho va comunicar dimarts 
durant l'acte de presentació del 
seu grup motor a Mollet, que està 
encapçalat per l'actual vicepresi-
dent José Gómez Reina, Bobi. Tot 
i que des del club declinen fer de-

jl.r.b.

FUTBOL | Primera Catalana  EL PRIMER EQUIP VISITA EL CAMP DEL COMPLICAT RUBÍ

PRESENTACIÓ  Els membres de la plataforma del Salvem el CF Mollet UE

Salvem el CF Mollet vol una 
mesa de diàleg amb el club

claracions, segons fonts del ma-
teix apunten que fins aleshores no 
havien rebut cap petició oficial.

La plataforma neix amb l'objec-
tiu de "millorar la situació del 
club", va dir Gómez Reina, que 
assegura comptar amb un suport 
d'un grup d'empresaris disposat a 
invertir més de 200.000 euros en 
el seu projecte esportiu. 

A més, Bobi vol eliminar l'aug-
ment de 20 euros en la quota del 
futbol base i promet tenir una di-
rectiva on "ningú cobri diners 
del club".

El grup motor de la plataforma 
–que segueix demanant la dimis-
sió de Jordi Candela– està format 
per un grup d'empresaris, entre 
els quals hi ha Alfonso López, que 
va ser president del CF Mollet 
amb José Gómez Reina com a di-
rectiu. La plataforma té la intenció 
pròximament de recollir signatu-
res entre la massa social del club.

El CF Mollet UE contra el Rubí
El CF Mollet UE se li va escapar la 
victòria contra el Lloret a l'últim 
sospir. Un xut des de fora de l'àrea 
de Pol Ros va posar el definitiu 2 a 
2 al Camp Municipal del Germans 
Gonzalvo. El Mollet baixa fins al 
quart lloc per la cua amb 19 punts. 
Els molletans encadenen cinc par-
tits sense guanyar. El pròxim rival 
serà el Rubí, 8è amb 23 punts.   

BÀSQUET | Lliga EBA  DIUMENGE VISITA LA PISTA DEL BARBERÀ

MOLLET. El Recanvis Gaudí Mollet 
va recuperar el segon lloc després 
de guanyar contra el Badalonès, 
per 85 a 73. L'equip molletà venç 
contra un rival directe pels play-

off d'ascens. El pròxim partit dels 
molletans serà diumenge a la pis-
ta del Barberà Team Values, que 
ocupa l'antepenúltim lloc amb no-
més tres victòries.  

El Recanvis Gaudí, al segon lloc
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El trinxat i l'empedrat de 
la xef molletana Montse 
Tàpia, a 'TV Tòquio'

MOLLET. La cuinera molletana 
Montse Tàpia va ser una de les 
protagonistes d'un programa de 
la televisió japonesa TV Tòquio per 
cap d'any. Es tracta d'un programa 
que viatja arreu del món mostrant 
receptes tradicionals de cada país.

"Vaig rebre un correu i busca-
ven una cuinera amb un perfil 
familiar i que tingués una cuina 
gran", explica Tàpia. Així que els va 
rebre a casa i els va preparar trin-
xat i empedrat, que van poder gau-
dir la dotzena de comensals. "Els 
va agradar". Tàpia també afirma 
que "es van quedar parats amb el 
tipus de verdures que cuinem".

Sobre la seva participació, la xef 
molletana diu: "En l'àmbit pro-
fessional, no m'aporta res; però 
com a anècdota va estar molt 

bé". A més, destaca que va poder 
tastar el tofu amb salsa elaborat 
pels membres del programa i es 
mostra contenta que també hi par-
ticipessin les seves filles.

20 anys ensenyant a cuinar
Montse Tàpia va estudiar cuina i va 
ser cap de cuina en restaurants du-
rant diversos anys, "fins que van 
néixer les meves filles", explica. 
Va ser aleshores quan va buscar 
una feina "que em permetés ser 
més present a casa". Així que 
des de fa uns 20 anys es dedica a 
fer classes i formacions de cuina i 
a fer col·laboracions amb revistes 
del sector. També és molt activa 
a Instagram (@montsecuines), on 
regularment comparteix plats i re-
ceptes.  sergio carrillo

MEDIÀTIC  LA CUINERA VA REBRE A CASA EL PROGRAMA JAPONÈS

MONTSE TÀPIA  La xef molletana va sortir a 'TV Tòquio' per cap d'any

m.t.

MOLLET. La Colla Gegantera de Mo-
llet va organitzar diumenge la 26a 
edició de la Trobada Gegantera, 
i ho va fer amb la participació de 
quatre colles convidades –Els K+ 
Sonen (Balsareny),  Colla  Gegante-
ra  de  Les  Fonts,  Colla  Gegantera  
d’El  Prat  de  Llobregat i El  Drac  
d’Or de l’Hospitalet de Llobregat– i 
amb la colla amiga L’Escola Bres-
sol Gegants de Mollet.

La cercavila pels carrers de la 
ciutat i la ballada final a la plaça 
Prat de la Riba van servir per co-
mençar a abaixar la persiana a una 
festa major d'hivern a la qual en-
cara li manquen dues activitats: la 
Nit de l'Esport (vegeu pàgina 16) i 
l'hora del conte Un munt de contes 
a la biblioteca de Can Mulà, aquest 
divendres a les 17.30 h, a càrrec de 
Gemma Vilardell. 

TRADICIONAL  HI VAN PARTICIPAR QUATRE COLLES CONVIDADES

A LA PLAÇA MAJOR  La Mariona, la Marinette i en Vicenç, els gegants de la ciutat

VÍCtOR LEÓN

TEATRE

Bastinos 100 i 
pico torna a escena

Al pati de la Masia de Carren-
cà de Martorelles es celebrarà 
aquest diumenge, a partir de les 
12 h del matí, una calçotada a 
càrrec de la Unión Cultural An-
daluza de Martorelles (UCAM). 
El preu per als no socis és de 3€ 
el tiquet.

Calçotada a
càrrec de l'UCAM

Les entitats ciutadanes i col·lec-
tius que vulguin participar en 
la rua de Carnaval, que se cele-
brarà el proper diumenge 23 de 
febrer, ja es poden inscriure de 
manera presencial a l'Ajunta-
ment o telemàtica a través del 
portal de l'administració elec-
trònica municipal. 

POPULAR

El Carnaval de 
Mollet obre les 
seves incripcions

El grup de teatre Bastinos 100 i 
pico reestrena el 2 de febrer (18 
h) l'obra ¡No se muere ni a tiros! 
a l'Auditori de l'Ateneu, on es va 
estrenar el passat desembre. La 
trama gira al voltant d'un sen-
yor ric que està malalt i els seus 
familiars volen la seva herència, 
encara que ell té un pla per re-
partir-la. Un euro de cada entra-
da anirà destinat a col·laborar 
amb La Marató de TV3. 

Botifarrada de germanor'Ficcions Urbanes' a l'Aparador del Museu Abelló
La Parròquia de Sant Josep de la Llagosta 
celebrarà dissabte la festa de la Candelera. La 
celebració consistirà en una botifarrada popular, 
que es farà a la plaça d'Antoni Baqué. La festa 
començarà a les 11.30 h.

El passat dijous 30 de gener es va inaugurar el cicle Ficcions Urbanes 
a l'Aparador del Museu Abelló de Mollet amb la participació dels 
estudiants del batxillerat artístic de l'IES Mollet. A Home In Progress 
Film és el responsable d'aquest projecte que permetrà descobrir el 
cinema als carrers i als entorns de Mollet a través d'un mapa interactiu.

CULTURA

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

Núvols alts i mitjans cir-
culant de ponent a lle-
vant, com els darrers 
dies, més abundants al 
matí. Boires matinals.

L’anticicló s’anirà impo-
sant, malgrat que els 
núvols continuaran cir-
culant, altre cop més 
abundants al matí, amb 
algunes boires.

Les temperatures s’enfi-
laran força, amb temps 
primaveral, potser boires 
a primera hora i núvols 
alts i prims a la tarda.

EL TEMPS per Felip Comas 

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

DIJOUS, 23 15ºC 11ºC 11ºC 22,6 45 km/h ESE

DIVENDRES, 24 17ºC 4ºC 11ºC - 15 km/h SW

DISSABTE, 25 14ºC 6ºC 13ºC - 10 km/h NE

DIUMENGE, 26 16ºC 6ºC 11ºC 8,4 21 km/h ESE

DILLUNS, 27 14ºC 5ºC 11ºC - 32 km/h W

DIMARTS, 28 17ºC 9ºC 15ºC - 34 km/h W

DIMECRES, 29 17ºC 6ºC 13ºC - 16 km/h SSW

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

dissabte 1

diumenge 2

divendres 31

Cercavila gegantera per 
cloure la festa d'hivern
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LITERATURA  'MAL BON PARE', EDITAT PER AMSTERDAM, NARRA LA CRÒNICA D'UN EMBARÀS I LES CONTRADICCIONS DEL PROTAGONISTA

SERGI PONS  Amb la seva tercera novel·la

s.c.
PARETS.  Dilluns va sortir 
a la venda Mal bon pare, la 
tercera novel·la de l'escrip-
tor paretà Sergi Pons –co-
lumnista del diari Som–, 
que suposa la seva con-
sagració com a narrador, 
aportant profunditat i com-
plexitat a la seva obra. Des-
prés de Mars del Carib i Dies 
de ratafia, on retrocedia als 
20 i 30 anys, "aquest és el 
llibre dels 40", diu Pons.

En Carles Vila, protago-
nista d'aquest llibre editat 
per Amsterdam, "vol viure 
tranquil". "Ja ha passat 
tots els anys de perseguir 
els fills i dels bolquers", 
apunta l'autor, però "de 
cop i volta es troba amb la 
notícia de què n'estan es-
perant un altre", el quart.

"A partir d'aquí, en Carles en-
tra en contradiccions, i el primer 
que vol fer és no tenir-lo, però 

TEATRE

La Fura dels Baus 
fa a Montmeló un 
assaig obert del 
seu nou espectacle
MONTMELÓ. La reconeguda compa-
nyia la Fura dels Baus està prepa-
rant el seu nou espectacle a la Sala 
Polivalent i aquest dissabte (19 
h) farà un assaig obert al públic al 
mateix equipament. Es tracta de 
Pastoral for the Planet, sorgit de la 
Sisena Simfonia de Beethoven, tam-
bé anomenada Simfonia Pastoral. 
En aquest sentit, l'obra pretén "re-
moure consciència climàtica", se-
gons apunten des de la companyia 
i aposta per "un model sostenible 
de ciutats". Els creadors de l'espec-
tacle també el defineixen com "una 
meditació immersiva sobre la re-
lació entre la natura i els éssers 
humans", que inclou projeccions i 
videomapatge. L'espectador, a més, 
tindrà un paper actiu en l'actuació, 
ja que a través de l'aplicació per a 
mòbils Kalliope decidirà el final de 
l'obra. De Pastoral for the Planet 
destaca també la participació del 
dissenyador serbi Mihail Milunovic.

Aquest xou es representarà al fe-
brer a França i al maig a la Xina.  

La revista 'Vallesos' dedica el 
número 18 al teatre amateur
VALLÈS. La revista-llibre semestral Vallesos 
dedica el dossier del número 18 –coordinat 
pel director i autor egarenc Eloi Falguera– al 
teatre amateur dels diferents municipis del 
Vallès. La carpeta Al Vallès s'alça el teló repas-
sa obres, grups, concursos i figures emblemà-
tiques de l'escena vallesana, i detalla en un 
directori les més de 170 companyies en actiu 
–com Grup de Teatre Can Pantiquet i La Tra-
molla, de Mollet; Companyia T-Atrevits i Asso-
ciació Escena Educativa, de Parets; Aula Mu-
nicipal de Teatre, de Montornès; Nanocosmos 
Teatre, El Pícaro Teatro i el Grup de Teatre 
Tell, de la Llagosta; Grup de Teatre del Casal 
de la Gent Gran, de Montmeló; Grup de Teatre 
Segle XX, de Sant Fost; i Grup de Teatre de l'Es-
cola Orfeònica de Martorelles–. També tracta 
alguns espectacles tradicionals amb deno-
minació d'origen local, com són La Pedra del 
Diable (Parets) o La Remençada (Montornès).

La riquesa de grups a la comarca són l'"ex-
pressió d’una vitalitat cultural al si dels 
pobles i ciutats que genera un exercici de 
creativitat transformadora, que és alho-
ra una saludable teràpia col·lectiva de so-
cialització", assegura el director de Vallesos, 
Vicenç Relats. 

La mirada al teatre de Vallesos constata 
que rere cada muntatge hi ha molt més que 

els actors i actrius que pugen dalt de l’esce-
nari, ja que hi ha un conjunt de personatges 
entre cametes, que queden amagats però 
que hi són imprescindibles, com ara les per-
sones responsables de vestuari, direcció, es-
cenografia, llums i so, que al llarg del dossier 
queden exemplificats.

D’altra banda, el nou web de la revista-llibre 
semestral, www.vallesos.cat, permet accedir a 
tots els continguts de 9 anys de Vallesos. 

TAMBÉ TRACTA LA PEDRA DEL DIABLE DE PARETS I LA REMENÇADA DE MONTORNÈS

La paternitat i la crisi dels 40, al 
tercer llibre del paretà Sergi Pons

Sergi Pons: "Amb els 40
comences a veure que ja no

compliràs moltes de les
expectatives que tenies"

després es va fent a la idea que 
el tindran", diu Pons. Mal bon pare 
és, per tant "la crònica de l'em-

baràs". Una trama de nou 
mesos que comença amb la 
notícia de l'embaràs i que 
clou amb el naixement.

Amb el pas de les pàgines, 
els lectors es trobaran amb 
les contradiccions de la pa-
ternitat encarnades en el 
protagonista. "Pots estimar 
moltíssim, però tens les 
teves limitacions", explica 
Pons, qui defineix en Carles 
com "un d'aquests per-
sonatges que tant poden 
ser molt sensibles, com te 
la poden liar a hòsties; té 
aquest doble vessant". Pel 
que fa al paper del personat-
ge principal com a pare, el 
paretà assegura que "s'es-
tima els fills, però potser 
no té una manera molt 
dogmàtica o molt normal 

d'estimar-los, és diferent".
I sobre l'anomenada crisi dels 

40, el llibre mostra aquesta època 

en què "comences a veure que ja 
no compliràs moltes de les ex-
pectatives que tenies. Estàs en-
mig de moltes obligacions, però 
també de poder, perquè és l'eta-
pa que mana més".

La idea d'aquesta publicació sor-
geix del context real de l'escriptor, 
qui és pare de tres infants, i un dia 
va pensar: "I si en tingués un al-
tre?". "A partir d'aquest i si, vaig 
vertebrar tota la història", afirma.

Per últim, Pons clou assegurant 
que el llibre barreja el seu "punt 
de vista bastant gamberro i sen-
timental". I també assevera que en 
aquesta novel·la hi ha aportat "mol-
ta més reflexió".  sergio carrillo
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Olis per a cotxes
i les seves propietats

L'oli és un dels elements essencials per 
al correcte funcionament dels motors, 
per la qual cosa és molt important que 
sigui de bona qualitat i sobretot que 
sigui de les mateixes característiques 
que el fabricant aconsella. 

La funció que ha de complir l'oli 
és simple: lubricar. Dintre d'aquesta 
propietat, hi ha diferències quant a 
la qualitat de l'oli, però l'elemental 
és que compleixi amb certes regles 
com per exemple aguantar elevades 
temperatures de funcionament dels 
cotxes, ser durador quant a degra-
dació de les seves propietats i la seva 
constant de viscositat duradora. És 
aconsellable sempre tenir un bon oli 
al nivell correcte, ja que per sota del 
mínim seria fatal, i per sobre del mà-

xim no és convenient.
Per exemple, en un oli 10W40, 

el 10W indica el que aguanta a l'hi-
vern; si fos un 20W seria un oli que a 
l'hivern es degrada més que el 10W. 
D'altra banda hi ha el 40, que indica 
el que aguanta a l'estiu. Com més nú-
mero tingui, millor aguantarà les ele-
vades temperatures. 

A banda, els olis sintètics són els 
més costosos, encara que el resultat 
és molt millor. També cal esmentar 
que, per a l'elecció de l'oli del motor, 
el primer que cal saber és el tipus 
d'oli que aconsella el fabricant. Tot 
seguit es pot substituir per un d'igual 
o de millor qualitat, sempre tenint en 
compte separar el motor de gasolina 
del motor dièsel.  amic - tot sant cugat

Una pràctica que s’està estenent dar-
rerament és retardar les revisions dels 
vehicles més del que indica el fabricant, 
o estalviar en les revisions de frens, olis 
o pneumàtics. Però, HTMBoxes, centre 
del bricolatge de l’automòbil, alerta que 
això no repercuteix en l’estalvi, sinó que 
pot fer que el cotxe duri menys i, a més, 
implica un gran impacte en la seguretat. 

Allargar el termini del canvi d’oli i de 
filtre va en contra de la longevitat del 
cotxe, ja que la principal funció de l’oli 
en el motor és lubricar i arrossegar les 
impureses cap al filtre perquè les re-
tingui. Per tant, un oli i un filtre amb 
excés de quilometratge perden la seva 
eficàcia accelerant els desgasts interns, 
la qual cosa podria suposar una costosa 
avaria. Els filtres del combustible tam-
bé tenen un cicle de substitució i, si no 
es respecten, les impureses podrien ge-
nerar avaries en els sistemes d’injecció.

És ideal que les escombretes de l'ei-
xugaparabrises se substitueixin una o 
dues vegades a l’any, perquè, sinó, po-
den ratllar la superfície del parabrisa. 
Els pneumàtics, si estan molt desgas-
tats, s’adhereixen pitjor i en cas de fre-
nada o revolt brusc poden ocasionar un 
accident. El desgastament no homoge-
ni alertarà de problemes amb la pres-
sió, amb l’equilibrat i amb l’alineació 
dels mateixos.  tech sales comunicación

Allargar la 
vida útil
del vehicle

AUTOMOCIÓ
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PARETS. Dilluns va acabar el cap de 
setmana de la festa d'hivern de Pa-
rets, en honor a Sant Sebastià, que 
va tornar a estar plena d'activitats.

El Barri Antic va acollir dissabte 
i diumenge la fira medieval, amb 
activitats diverses, personatges 
disfressats d'època i batalles cam-
pals, a càrrec de Fets Històrics, així 
com tot un seguit de paradetes (1).

Les entitats populars també van 
ser unes de les clares protagonis-
tes de la programació. La colla cas-
tellera Manyacs va fer els versots 
–el pregó d'entrada a la festa– i un 
pilar a la plaça de la Vila, amb mo-
tiu del seu cinquè aniversari.

Els Diables van portar el foc arreu 
del municipi, amb el correfoc, i van 
representar l'espectacle pirotècnic 
Històries de bèsties i lluïment de foc 
a l'aparcament de la Linera (2).

I una altra de les activitats que 
mai fallen és la ballada de gegants, 
a càrrec de la Colla de Gegants, 
Grallers i Bestiari de Parets, que va 
tenir lloc diumenge al migdia a la 

plaça de la Vila (3).
Entre la resta d'activitats, també 

destaca el xou de patinatge i música 
inclusiva al Poliesportiu Municipal 
Joaquim Rodríguez, representat 
per l'Associació de Musicoterapeu-
tes i Arterapeutes de Catalunya 
(AMACAT) i pel Club Patí Parets (4).

Preparant la festa d'estiu
Amb la gresca hivernal acabada, el 
govern ja treballa en la festa major 
d'estiu. En aquest sentit, ha obert 
un procés participatiu per conèi-
xer l'opinió, les preferències i les 
propostes que els paretans i les 
paretanes tenen sobre la festa.

Al formulari es demana la pre-
ferència i la satisfacció sobre di-
ferents activitats com el pregó, la 
nit de teatre al carrer, la festa de la 
Pedra del Diable o el jazz vermut, 
entre d'altres. També es demanen 
propostes concretes sobre grups 
musicals, activitats o altres festes 
majors de referència. 
fotos: sílvia ferran / aj. parets

De la festa d'hivern 
a la gresca d'estiu

POPULAR  PROCÉS PARTICIPATIU PER A LA PRÒXIMA FESTA D'ESTIU

1

3

2 4

te

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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Mobles Chacón, amb experiència en el 
sector des de fa més de 30 anys, ha re-
alitzat una reforma en la qual ha dut a 
terme la introducció de nous serveis 
per tal de garantir als seus clients una 
assistència molt més àmplia. 

La reforma ha consistit en l'adapta-
ció i l'actualització del local a través 
dels canvis que s'han produït en el 
mercat actual, posant novetats i noves 
exposicions. Una d'aquestes novetats 
són els productes de decoració, com 
cortines, coixins i més objectes per 
a vestir la llar, així com mobles que 
s'adapten a tota mena de butxaques, 
colors i estils, des de l'estil clàssic fins 
al modern. 

El servei de disseny d'interiorisme 
ha sigut una de les grans novetats, 
amb la creació d'un estudi que obté 
l'última tecnologia 3D, juntament 
amb la qualitat del fotorealisme, per 
tal que els clients puguin veure com 

quedaran els mobles abans de com-
prar-los. També podran gaudir d'un 
servei de finançament sense interes-
sos. En definitiva, el client explica què 
necessita i ells ho dissenyen.

Mobles Chacón va ser fundat per 
Francisco Chacón, i ara ja fa uns anys 
que l'establiment el porten els fills, la 

MAC MOBLES CHACON
Rambla Pompeu Fabra, 77 - MOLLET

Tel. 93 570 03 13
macmobles.com - mollet@macmobles.com

Un bon consell per donar més vida al 
color dels cactus, perquè estiguin extra-
verds. És fàcil i ràpidament es noten els 
resultats. Però cal seguir els següents 
passos.

El primer és no regar-ho amb molta 
freqüència, ja que les seves arrels es 

poden danyar. Si es fan malbé, ja no hi 
haurà res a fer amb la planta. Els cactus 
no requereixen gaire aigua i s'han de 
regar quan la terra està seca. Cal regar 
en abundància, però una vegada cada 
bastant temps. Si el cactus està tendre, 
segurament li vindrà bé un test més 

Avivar el color dels cactus gran. D'aquesta forma es desenvolupa-
rà molt millor i estarà més còmode. Cal 
canviar-lo de test cada dos anys més o 
menys. Si, per contra, el cactus no és 
jove, també es pot trasplantar-lo una 
vegada cada tres o quatre anys.

Amb aquests petits consells i eli-
minant la pols de tant en tant, aviat el 
color dels cactus serà d'allò més verd.   
DECORACIÓN Y JARDINES

Judit i en Sergi. El negoci compta amb 
una gran varietat de mobles tant naci-
onals com d'importació.

Mobles Chacon ofereix un servei 
d'interiorisme als seus clients
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