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136
SÓN ELS DESNONAMENTS QUE 

VAN PRACTICAR ELS JUTJATS DE  

MOLLET  durant el 2019. Segons les 
dades del TSJC, d'aquest total, 26 
van ser execucions hipotecàries i 
110 van ser llançaments judicials per 
impagament o expiració del contracte. 
En total, els procediments oberts 
als jutjats, van ser 258, dels quals el 
61% van ser demandes de persones 
jurídiques (entitats financeres) i 
el 39% de persones físiques. Dels 
258 procediments, 110 van ser 
desnonaments per impagament; 102, 
com a conseqüència d'ocupacions 
(dels quals el 93% eren propietats 
de bancs o fons voltor) i 46 per 
finalització de contracte. 

EN PORTADA

La Generalitat té pendents 
de reallotjar 16 famílies 
víctimes de desnonaments  

MOLLET / BAIX VALLÈS. El desnona-

ment de famílies que pateixen situ-

acions econòmiques precàries és 

una de les xacres que viu el país i a 

la qual les administracions no aca-

ben de donar una resposta eficient. 

Després de l'angoixa que suposa, 

en molts casos, els reiterats avisos 

previs a l'execució de l'ordre de 

desnonament, un cop desallotjada, 

la família comença un altre periple: 

trobar un nou sostre. En paral·lel, 

bancs i fons voltor mantenen gai-

rebé 30.000 habitatges buits a tot 

Catalunya, malgrat les eines legals 

existents perquè aquest parc de vi-

vendes es mobilitzi.

Actualment, la Mesa d'emergèn-

cies de Catalunya, òrgan de l'Agèn-

cia de l'Habitatge de Catalunya en-

carregat de proposar allotjament a 

famílies i persones en risc d'exclu-

sió residencial, té pendents de re-

allotjar 16 famílies del Baix Vallès 

que han estat desnonades: 9 de 

Mollet, 5 de la Llagosta i 2 de Mon-

tornès. En total, des que la Mesa 

es va posar en marxa el 2013, n'ha 

reallotjat una seixantena de famí-

lies baixvallesanes: 32 a Mollet, 14 

a Montornès, 7 a la Llagosta, 4 a 

Montmeló i 4 a Parets.

Informe de serveis socials
Per aconseguir aquest reallotja-

ment, els afectats han d'adreçar-se 

als serveis socials municipals per-

què elaborin l’informe imprescin-

dible per tramitar la sol·licitud 

de valoració a la Mesa d'emer-

gències. Aquest és un primer pas 

burocràtic que, en ocasions, no és 

del tot àgil: "És tan senzill com 
presentar la documentació que 
demostri la situació econòmica 
de la família però a vegades els 
serveis socials semblen reti-
cents a fer l’informe d’exclusió 
residencial", explica Juanjo Ra-

món, de la PAH Mollet-Baix Vallès. 

Segons Ramón, aquests tràmits es 

poden complicar en casos en què 

les famílies són migrants. "Com 
a PAH fem tot l’acompanya-
ment que podem, però a l’hora 
de seure amb serveis socials, 
no ens deixen acompanyar-les 
apelant a la protecció de da-
des", assegura el portaveu de la 

plataforma. "Moltes vegades 

parlem de famílies migrants 
amb problemas idiomàtics i la 
informació no acaba de ser del 
tot fluida", lamenta Ramón. 

Llistes d'espera d'un any
Un cop aconseguit l'informe de 

Habitatge registra 250 pisos buits 
al Baix Vallès de bancs i fons voltor
La llei 24/2015 sobre accés a l'habitatge 

obliga els grans tenidors –bancs i fons vol-

tors– a mobilitzar el parc d'habitatges que 

tinguin buits amb contractes de lloguer 

social. Actualment, segons el registre de 

pisos buits de l'Agència de l'Habitatge de 

Catalunya, al Baix Vallès existeixen gairebé 

250 habitatges desocupats. Els grans propi-

etaris s'exposen a sancions de fins a 90.000 

euros si no mobilitzen aquests pisos però, 

segons la regidora d'Habitatge de Mollet, 

Núria Muñoz, imposar aquestes sancions 

"no és tan fàcil". 

Segons dades municipals, l'Ajuntament 

ha incoat 11 expedients de declaració d’ús 

anòmal de l’habitatge, que és el pas previ a 

l’expedient sancionador. D’aquests 11 expe-

dients, un cop declarat l’ús anòmal, les enti-

tats propietàries van presentar recursos de 

reposició que "es van haver d’estimar sen-

se que es pogués donar continuïtat a la 
tramitació de la sanció", indica la regidora, 

qui assegura que actualment, des de la regi-

doria, "s’està treballant per tal de buscar 
noves vies i nous mecanismes legals per 
fer complir aquestes sancions".

Precisament, fa un any que la Generalitat 

va aprovar el Decret 17/2019 que pretén 

incrementar les garanties jurídiques per-

què els ajuntaments facin complir la llei i 

puguin imposar multes coercitives, que han 

estat qüestionades pels tribunals.

Pel que fa a la negociació amb entitats 

bancàries perquè mobilitzin aquests habi-

tatges, Muñoz assegura que "els bancs sem-
pre ens han manifestat que prefereixen 
negociar directament amb la Generalitat 
però estem insistint per arribar a algun 
acord i poder disposar de més pisos amb 
lloguer social", diu la regidora. 

En una acció coordinada amb les PAH de 

tot Catalunya, la PAH Mollet-Baix Vallès es 

concentrava la setmana passada per exigir 

als ajuntaments un compromís ferm per 

deixar enrere l’allau de desnonaments i 

exigir lloguers socials a famílies vulnera-

bles. La llei 24/2015 també obliga a que els 

grans propietaris ofereixin un lloguer social 

per garantir un habitatge en desnonaments 

d’hipoteca i lloguer. “Tenim eines per fer 
complir el nostre dret a l’habitatge, ara 
cal que els ajuntaments les espremin al 
màxim i que hi hagi voluntat política de 
fer complir la llei”, apunten des de la PAH. 

79 adjudicacions de lloguer social
La plataforma reclama que no hi hagi cap 

desnonament sense una oferta de lloguer 

social i que s’interposin les multes de fins 

a 90.000 euros als grans tenidors, com els 

fons voltor, que no ofereixin lloguers socials 

abans de desnonar les famílies vulnerables. 

En aquest sentit, la regidora molletana 

assegura que s'està treballant en 82 casos 

de desnonaments i que, en el que portem 

d'any 2020, l'Ajuntament ha mediat amb 

grans tenidors per regularitzar la situació 

de 79 famílies a través de l'adjudicació d'un 

lloguer social. i laura ortiz

MOBILITZACIÓ La Mireia en una concentració de la PAH aquest dimecres davant l'Ajuntament per reclamar una solució

PISOS BUITS PROPIETAT 
DE GRANS TENIDORS (SETEMBRE 2020)

FONT: Agència de l'Habitatge de Catalunya

Mollet 116

Parets 23

Montornès 52

La Llagosta 26

Montmeló 5

Sant Fost 15

Martorelles 5

Santa Maria 1

La PAH denuncia que la Mesa d'emergència del Govern, 
que assigna pisos a les famílies vulnerables, està col·lapsada

serveis socials, la Mesa ha d’adop-

tar un acord i notificar-lo en el ter-

mini màxim de tres mesos. L’acord 

ha de preveure una proposta d’ad-

judicació d’habitatge "sempre que 
sigui possible" –matisen des de la 

Generalitat. "El protocol marca 
que la solució de reallotjament 
hauria d’estar enllestida en tres 
mesos, però, què pasa quant 
l’Ajuntament o la Generalitat no 
té o diu no tenir pisos per donar 
resposta a l’emergència? Que les 
meses estan col·lapsades, que la 
llista d’espera ja supera un any 
i en aquest temps la situació 
de les famílies és un desastre", 

apunta Ramón. i laura ortiz
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"Em preocupava 
saber on dormiríem 
dilluns i si ho faria  
amb les meves filles" 

La Mireia en una concentració de la PAH aquest dimecres davant l'Ajuntament per reclamar una solució 

l.o.

REALLOTJADA  La Mireia dijous 
signava el contracte de lloguer, en 
compliment de la Llei 24/2015, d'un 
pis a Mollet provinent d'un paquet 
que el BBVA va cedir fa uns anys a la 
Generalitat i que ha quedat lliure. 
El contracte és per set anys i la 
quota mensual serà de 150 euros.

Una alternativa poc usada

 pels ens locals és llogar pisos

 al mercat privat amb una 

subvenció del 60% del cost

que assumeix la Generalitat 

Un dels problemes per adjudicar 

vivendes a famílies desfavorides i 

que provoca la llarga llista d'espera 

rau en la manca d'habitatge públic 

per fer front a casos d'emergència. 

Segons Blanca Bragulat, cap de Co-

municació i Promoció de l’Agència de 

l'Habitatge de Catalunya, si els habi-

tatges són de la Generalitat, l'adju-

dicació depèn de la rotació del parc 

del qual disposa. A Mollet, l'Agència 

administra 167 habitatges propis. 

"Depenem de quan alguna famí-

lia deixa lliure un d'aquests pisos; 

després, a més, s'ha de fer un tre-

ball de rehabi-

litació", indica 

Bragulat.

Mentre els 

afectats estan 

a l'espera d'una 

a d j u d i c a c i ó , 

l'Agència també 

ofereix presta-

cions econòmiques d'urgència di-

rectes per cobrir el cost de lloguers 

del mercat lliure. 

Una altra alternativa són els pisos 

socials depenents dels ajuntaments. 

En aquest cas, els consistoris, igual 

que altres administracions, tenen la 

possibilitat d'adquirir immobles mit-

jançant el dret de tanteig i retracte 

en la transmissió d'habitatges pro-

cedents d'execució hipotecària, pels 

quals tenen preferència. 

 Amb tot, els números refermen la 

manca d'un parc d'habitatge de ti-

tularitat municipal significatiu. En el 

cas de Mollet, l'Ajuntament només 

disposa d'un immoble en propietat. 

Segons la regidora d'Habitatge de 

Mollet, Núria Muñoz, el govern vol 

"adquirir pisos en tanteig i retracte 

però hi ha gran dificultat en tro-

bar-ne pels preus, que no són gai-

re diferents als de mercat, i perquè 

la majoria estan ocupats", diu. 

Muñoz destaca que un dels pro-

jectes per pal·liar aquesta mancança 

a la ciutat, és la rehabilitació de la 

Casa dels Mestres del carrer Fran-

cesc Macià, un espai municipal que 

es preveu destinar a lloguer social a 

través de la cessió d’ús de 15 habi-

tatges a la Cooperativa Sostre Cívic.

Però aquesta no és l'única alter-

nativa. La Ge-

neralitat també 

ofereix una op-

ció perquè els 

consistoris pu-

guin disposar 

d'habitage so-

cial per a casos 

d'emergència 

amb el programa 60/40. Aquesta 

proposta  ofereix  la  possibilitat  a les 

administracions locals (ajuntaments 

i consells comarcals) de  llogar un 

habitatge al mercat privat de lloguer, 

del qual la Generalitat n'assumiria el 

60% del cost i l'administració local el 

40% restant. 

Amb tot, Bragulat considera que 

els Ajuntaments, en general, no fan 

prou ús de les eines que tenen per 

aconseguir disposar de pisos socials. 

Una idea amb què coincideix  la PAH 

Mollet-Baix Vallès. "Hi ha alterna-
tives però sempre es busquen ex-
cuses econòmiques i burocràtiques 
sobre qui té la responsabilitat", 

opina la plataforma. ❉ l.o.

La manca de pisos 
socials dificulta la 
recerca d'un sostre

L'Agència de l'Habitatge assigna 'in extremis' 
un pis amb lloguer social a la Mireia
MOLLET. Dilluns, la Mireia Muriana 

López i les seves filles de 12 i 15 

anys havien de ser desnonades del 

pis del carrer Francesc Macià on 

vivien de lloguer. Però, in extremis, 

i gràcies a la pressió de la PAH, el 

problema residencial de la Mireia 

ha acabat amb final feliç. Aquest 

dijous, els serveis socials de l'Ajun-

tament la trucaven per comuni-

car-li que l'Agència de l'Habitatge 

li havia assignat un pis a Mollet. 

"Estem molt contentes, pero no 
deixa d'indignar-nos que aques-
tes solucions no es facin efectives 
de manera automàtica i s'hagin 
de batallar. És com no tenir en 
compte l'angoixa de les persones 
amenaçades de ser desallotja-
des", apunten des de la PAH.

I és que la situació de la Mire-

ia semblava tenir difícil solució.  

Víctima de violència de gènere, 

per diverses circumstàncies, va 

acumular un deute en el lloguer al 

qual no podia fer front. Tot i els in-

tents d'arribar a acords, la immo-

biliària es va tancar en banda. La 

Mireia treballa al sector de l'hos-

taleria i la pandèmia ha fet que la 

seva situació empitjori. "Amb el 
meu sou no em puc permetre el 
lloguer d'un pis", lamenta.  

Al març, amb el suport de la 

PAH, va aconseguir aturar un 

primer desallotjament per "gua-
nyar temps i que l'Ajuntament 
pogués garantir una solució", 

apunten des de la PAH. La situa-

ció de vulnerabilitat de la Mireia 

i el fet que el pis on vivia fos d'un 

petit propietari fa que sigui l'ad-

ministració qui té l'obligació de 

reallotjar-la. En aquest temps, la 

Mireia ha pogut tramitar a través 

de Serveis Socials l'informe per ser 

reallotjada per la Mesa d'emergèn-

cia que gestiona la Generalitat. 

La preocupació, però, era que 

aquest reallotjament s'eternitzés. 

"Poden passar mesos abans que 
això passi perquè la Mesa està 
col·lapsada", diuen. Per això des 

de la Plataforma reclamaven a 

l'Ajuntament una solució: "Per llei 
té l'obligació de reallotjar la Mi-
reia i ha d'actuar ja", asseguren. 

Buscar un pis i tramitar-li ajudes, 

separar la unitat familiar o derivar 

la responsabilitat a la Generalitat 

eren, segons la PAH, les solucions 

que es donaven des dels serveis 

socials municipals. "Em preocu-
pava saber on podríem dormir 
dilluns i si ho podria fer amb les 
meves filles", es lamentava la Mi-

reia dimecres durant una concen-

tració de la PAH a l'Ajuntament. 

El mateix dimecres, la regido-

ra d'Habitatge, Núria Muñoz, va 

reunir-se amb l'afectada, a qui va 

assegurar que no es quedaria "al 
carrer". "Buscarem un reallotja-
ment temporal a hostals o hotels 
però no ens correspon a nosal-
tres assignar-li un pis". Finalment, 

la història de la Mireia ha tingut un 

final feliç, tot i que encara són mol-

tes les famílies vulnerables a l'espe-

ra d'una nova llar. ❉ laura ortiz
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SOCIETAT
Nou Servei d'Atenció Integral per al col·lectiu LGBTIXerrada en línia sobre ecografies durant l'embaràs

L’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR) de la Metropolitana Nord 
ha organitzat una xerrada en línia sobre les ecografies que es fan al llarg 
de l’embaràs, que tindrà lloc el proper dimarts 24 de novembre, de 16 a 
18h. L’accés a l’activitat és gratuït, prèvia inscripció, i està dirigida a dones i 
famílies que desitgin ampliar el coneixement sobre les ecografies fetals.  

El Consell Comarcal del Vallès Oriental i la Direcció General d’Igualtat 
de la Generalitat han posat en marxa un Servei d’Atenció Integral (SAI) 
per a persones LGBTI que donarà servei als 37 municipis que integren 
l’Àrea Bàsica de Serveis Socials del Vallès Oriental. Atendrà consultes i 
denúncies, farà acompanyament a qui ho sol·liciti.

Finalment, la Generalitat ha fet 
públic avui el pla de desescalada 
de les restriccions imposades per 
frenar els contagis de la Covid-19, 
i que es posarà en marxa aquest 
dilluns. En la primera fase –de les 
quatre previstes que es preveu que 
durin 15 dies cadascuna– es per-
metrà tornar a obrir la restauració, 
però amb limitacions.

Així, a partir de dilluns, bars i 
restaurants podran tornar a obrir 
des de les 6 fins a les 18 h. A partir 
d'aquesta hora i fins a les 21.30 h 
només podran servir sopars. A l'in-
terior es permetrà un aforament 
màxim del 30%, mentre que a les 
terrasses no hi haurà límit d'afora-

LA RESTAURACIÓ I ELS EQUIPAMENTS CULTURALS PODRAN TORNAR A OBRIR AMB LIMITACIONS

Què es podrà fer a partir de dilluns, a 
la primera fase del pla de desescalada

L'Hospital de Mollet podrà 
rebre residents de dues 
especialitats més el 2021
MOLLET. El Ministeri de Sanitat ha 
atorgat l’acreditació de les prime-
res especialitats mèdiques i d’in-
fermeria de la Fundació Sanitària 
Mollet (FSM). Concretament ha 
acreditat la Unitat Docent de Cirur-
gia General i de l’Aparell Digestiu 
per a la formació d’un metge resi-
dent anual i la Unitat Docent multi-
professional de Geriatria amb una 
capacitat docent d’una plaça anual 
en l’especialitat de Geriatria i una 
altra en l’especialitat d’Infermeria 
Geriàtrica. 

El Departament de Salut ja ha 
proposat al Ministeri que les places 

ara acreditades formin part de les 
convocatòries MIR i IIR del 2021. 

Aquestes noves places per a resi-
dents se sumen a la que la Funda-
ció Sanitària Mollet va rebre l’any 
passat amb l’acreditació docent i 
el reconeixement com a dispositiu 
hospitalari associat per les espe-
cialitats de Medicina i Infermeria 
Familiar i Comunitària. Aquestes 
van permetre que el mes d’octu-
bre d’enguany ja poguessin incor-
porar-se els dos primers metges 
residents que estan seguint el seu 
itinerari formatiu en les diferents 
especialitats mèdiques. 

SANITAT SERAN DE GERIATRIA I CIRURGIA GENERAL I DIGESTIVA

Detectat un brot de Covid a 
la residència La Immaculada
MOLLET. La segona onada de la Co-
vid ha afectat, durant aquesta dar-
rera setmana, la residència La Im-
maculada de Mollet. La llar d'avis i 
àvies pateix un brot de coronavirus 
amb 18 persones contagiades, una 
de les quals moria aquest dimecres 
a l'hospital. Pel que fa a la resta de 
contagiats, 11 es trobaven aquest 
dijous a la tarda aïllats a la residèn-
cia amb "estat estable dins la gra-

vetat", segons la directora de la llar 
d'avis, Rosa Prat. Mentre que una 
persona ha estat derivada a l'Hos-
pital Sociosanitari i tres es troben 
ingressades a l'Hospital de Mollet. 
Els altres dos afectats restants, són 
dos treballadors de la residència.  

Segons la directora de la residèn-
cia, Rosa Prat, el primer cas es va 
detectar el passat diumenge dia 8 
quan un dels residents va comen-
çar a tenir febre: "Vam iniciar el 

protocol per aïllar-lo i el dilluns 

van venir a visitar-lo els serveis 

mèdics", explica Prat. En aquella 
visita, a banda d'aquest resident 
també es va decidir fer PCR a tres 
persones més, les quals presenta-
ven símptomes. 

"Dimecres 11 van sortir els re-

COVID  18 PERSONES HAN ESTAT CONTAGIADES, UNA DE LES QUALS MORIA AQUEST DIMECRES L'ABS DE MARTORELLES- SANT FOST L'ÚNICA A L'ALÇA

El risc de rebrot torna a 
caure al Baix Vallès i se 
situa en els 471 punts
BAIX VALLÈS. Després de deixar en-
rere la franja del miler la setmana 
passada, el risc de rebrot al Baix 
Vallès ha tornat a caure i aquest di-
mecres se situava en els 455 punts, 
segons dades de la Generalitat de 
Catalunya. També ha retrocedit la 
velocitat de contagi de la malaltia 
(Rt) que per primer cop en el dar-
rer mes es troba per sota la franja 
de l'1 (0,69). 

Aquesta davallada de la corba 
també la viu Mollet. La ciutat ha 
experimentat en els darrers 7 dies 
una baixada contundent del risc 
de rebrot, deixant enrere els 1.236 
punts de fa una setmana quan 
doblava la mitjana catalana i situ-
ant-se en els 471 i amb una Rt de 
0,56.  Amb tot, la subcomarca en-
cara es troba per sobre de la mitja-
na registrada a Catalunya, pel que 
fa al risc de rebrot (381), però en 
canvi, comta amb una Rt lleugera-
ment inferior que la catalana que 
era aquest dimecres de 0,76.

Per Àrees Bàsiques de Salut, els 
descens en el nombre de casos 
ha estat generalitzat. L'única ABS 
amb increment de positius ha estat 

Més dades

Els ingressos per Covid-19 descen-

deixen per segona setmana consecu-

tiva als Hospitals de Mollet i Granollers. 

El molletà tenia aquest dimecres 47 

persones ingressades amb coronavi-

rus, 9 menys que la setmana anterior, 

segons la Fundació Sanitària Mollet. 

En aquesta darrera setmana l'Hos-

pital molletà ha donat 44 altes i ja en 

suma 796 des de l'inici de la pandèmia. 

Mentre que pel que fa al nombre de 

defuncions, aquestes han incrementat 

lleugerament passant de 9 a 11. Pel que 

fa a l'Hospital de Granollers hi havia 12 

casos menys que dimecres passat; i en 

aquesta setmana s'han donat d'alta 57 

pacients i n'han mort 7.

NOU DESCENS DELS 
INGRESSOS COVID 
ALS HOSPITALS

la de Sant Fost-Martorelles amb 58 
casos detectats, 22 més que en els 
darrers 7 dies.   

ment, tot i que no hi podrà haver 
més de quatre persones per taula i 
aquestes hauran d'estar separades 
dos metres. El servei de menjar a 
domicili es manté fins a les 23 h i la 
recollida presencial fins a les 22 h.

Pel que fa als equipaments cul-
turals, en aquesta primera fase, 
cinemes, teatres, auditoris i sales 
de concert podran obrir al 50% 
d'aforament, amb màxim de 500 
persones. Museus, biblioteques i 
sales d'exposicions es mantenen 
oberts amb el 50% d'aforament.

Continua el toc de queda
Es manté el confinament perime-
tral del país, així com també de 

cada municipi, entre les 6 h de di-
vendres i les 6 h de dilluns. El toc 
de queda també es manté a partir 
de les 22 h.

En els comerços i mercats es 
manté la limitació d'aforament del 
30%. En el cas dels més grans de 
800 metres quadrats, caldrà limi-
tar la superfície a aquesta mida i 
aplicar l'aforament màxim. Pel que 
fa als centres comercials, es man-
tenen tancats, excepte botigues de 
primera necessitat i els locals que 
tinguin accés des de la via pública.

Els centres d'estètica, que ja ha-
vien pogut obrir aquest dilluns,  
podran reobrir com les perru-
queries, amb cita prèvia.  

sultats d'aquestes PCR i van sor-

tir 3 positius, a partir d'aquí van 

activar el cribatge a tothom, tre-

balladors i residents", afirmava la 
directora. Així, divendres 13 tant al 
personal com els residents se'ls van 
fer testos ràpids, amb els quals es 
van detectar un total de 13 positius, 
tots ells residents. Aquestes proves 
es van verificar el mateix divendres 
a la tarda amb una PCR i van sortir 
dos casos més, aquest cop entre el 
personal de la residència.

"A la residència tenim dues 

plantes, a la segona és on tenim 

els 11 positius,  separats i con-

trolant símptomes". Així mateix 

segons Prat: "La primera planta 

és tota negativa, però actuem 

amb cautela. No hi ha hagut con-

tacte, no s'han vist amb l'altra 

planta, però estem al cas", expli-
ca la directora de la residència, qui 
assegura que "des del primer mo-

ment es va sectoritzar i separar 

els negatius dels positius".
El centre també ha derivat a una 

altra residència a tres residents 
que es trobaven a la planta afecta-
da, però que havien donat negatiu 
en les proves Covid. La derivació, 
que s'ha fet per prevenció de con-
tagi d'aquestes persones, ha estat 
proposada per Salut.  

la immaculada

AÏLLATS  El primer cas es va detectar el passat dia 8 de novembre
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El pla del Calderí, en 'stand by'

L'empresa que neteja les 
escoles de Mollet convoca vaga
MOLLET. Totes les organitzacions 

sindicals presents en el Comitè 

d'empresa de Ramcon, la compa-

nyia encarregada de la neteja de les 

escoles de Mollet, han convocat una 

vaga indefinida que començarà el 

pròxim 30 de novembre i afectarà 

a tots els torns de treball.

El motiu és "l'actitud intran-
sigent i dictatorial dels gestors 
de Ramcon". Entre aquestes, hi 

hauria segons esmenten: "No reco-
nèixer el comitè, no respectar el 
període de vacances del perso-

nal fix-discontinu, l'increment 
de les càrregues de treball, san-
cions arbitràries, companys als 
quals no se'ls reconeix la seva 
categoria professional i que no 
s'hauria facilitat als treballadors 
abrics i equips de protecció".

Ramcon és l'encarregada de la 

neteja i manteniment de diverses 

instal·lacions municipals i escoles 

públiques, i és l'empresa concessi-

onària del servei des de fa mig any, 

després que l'Ajuntament rescindís 

el contracte amb Expertus.

Amb tot, el comitè fa una crida a 

l'empresa "a seure en una taula 
de negociació per tal de desenca-
llar la situació que estan creant a 
treballadors i usuaris".

Aquesta no és la primera vegada 

que els sindicats es mostren crítics 

amb l'empresa. Al juny, la CGT es 

mobilitzava per exigir la readmissió 

de la Isabel, la treballadora de nete-

ja dels equipaments municipals de 

Mollet, que hauria estat acomiada-

da per l'empresa Ramcon, després 

d'aparèixer en una entrevista al ca-

nal de televisió Vallès Visió.

Per la seva part, l'Ajuntament, do-

nada la situació sanitària provocada 

per la Covid19 i l’Estat d’alarma, 

ha demanat que es fixin els serveis 

mínims atenent els plans i mesures 

recollides als Plans sectorials apro-

vats pel PROCICAT. La proposta de 

l’Ajuntament és demanar que es 

cobreixin i garanteixin el 100% de 

la neteja dels espais on es presten 

serveis essencials, com és el cas de 

les escoles. "L’Ajuntament vetlla-
rà pel compliment de les mesures 
de prevenció alhora que espera 
que s’arribi a un acord entre les 
parts el més aviat possible". Per la 

seva part, Cs ha reclamat a l'equip de 

govern que prengui "les mesures 
necessàries perquè el conflicte se 
solucioni el més aviat possible". i

MOLLET. La Comissió Territorial 

d’Urbanisme de l’Arc Metropolità ha 

aprovat definitivament la modifica-

ció puntual del Pla General d’Orde-

nació Urbana de Mollet en el sector 

del Calderí, però n’ha suspès l’exe-

cutivitat. En la reunió celebrada per 

l’òrgan depenent del Departament 

de Territori i Sostenibilitat de la Ge-

neralitat dilluns es va decidir apro-

var la modificació urbanística, que 

ha de permetre el desenvolupament 

del nou barri del Calderí. 

Amb tot, aquesta modificació 

encara no podrà entrar en vigor. 

Segons fonts de Territori, l’òrgan 

va suspendre l’executivitat un 

procediment que es fa servir quan 

des de la Comissió d’Urbanisme es 

considera que, encara que en ter-

mes generals la planificació sigui 

correcta, cal presentar algun infor-

me complementari o incorporar 

especificacions. En aquest cas, la 

URBANISME  L'AJUNTAMENT HAURÀ DE PRESENTAR UN TEXT REFÓS AMB ELS REQUERIMENTS QUE S'HAN FET DES DE LA GENERALITAT

LABORAL  L'AJUNTAMENT RECLAMA QUE ES COBREIXI AL 100% LA NETEJA ALS ESPAIS ON ES PRESTEN SERVEIS ESSENCIALS

arxiu

ESPAI AGRÍCOLA La planificació preveu la urbanització de la zona i la seva transformació en un nou barri

MOLLET. El comitè d'empresa de 

l'Hospital ha reclamat que es faci 

efectiva la gratuïtat de l'aparca-

ment per als professionals, en 

virtut de la resolució del Govern 

català, que a l'abril, i a conseqüèn-

cia de la pandèmia, va decretar que 

els professionals poguessin apar-

car els vehicles sense cap cost als 

aparcaments públics o privats del 

centre. Els treballadors i treballa-

dores de l’Hospital disposen de la 

planta subterrània -3 de l’aparca-

ment, unes 100 places, que el cen-

tre abona a l’empresa Parkia i que 

l'Hospital cobra a la plantilla que 

hi aparca amb una tarifa reduïda 

respecte al preu oficial. També 

disposen d’abonaments a la plan-

ta -2 a preus reduïts.

Davant la resolució del Govern 

per l'estat d'alarma, el comitè va 

demanar a la gerència de la Fun-

dació Sanitària Mollet la gestió 

per tal d’aplicar la norma i per-

metre els treballadors no pagar 

per aparcar mentre duri l’estat 

d’alarma. "La demanda no ha 
tingut èxit i se’ns va repercutir 
el pagament, ja que a ells els hi 
van cobrar", expliquen des del 

comitè.

Els representants dels treballa-

dors que s'han dirigit a Parkia i 

han demanat el suport de l’Ajun-

tament com a mediador lamenten 

que encara no s'hagi solucionat. "A 
dia d’avui seguim sense rebre 
cap solució al respecte. És una 
de les poques normes que bene-
ficia als companys i companyes 
que no s’està aplicant al nostre 
centre". El comitè considera que 

la situació és "injusta" i reclamen 

una solució a la situació actual. 

REIVINDICACIONS

El comitè vol el 

pàrquing gratuït 

per a la plantilla 

de l'Hospital

Comissió ha requerit algunes pres-

cripcions tècniques. "L’Ajunta-
ment haurà de presentar un text 
refós que incorpori aquestes 
prescripcions tècniques". Serà 

la Comissió, de nou, qui n'haurà de  

donar la seva conformitat. Des de 

Territori no han especificat quins 

són els requeriments que han por-

tat a la suspensió de l’entrada en 

vigor del pla, que serà efectiu un 

cop es publiqui al DOGC.

Per la seva part, la Plataforma Sal-

vem El Calderí ha celebrat la paralit-

zació temporal del pla, que, segons 

el col·lectiu, "pretén la destruc-
ció d’aquest espai agrícola per a 
construir-hi un nou macrobarri 
per a més de 4.000 persones".

La plataforma de defensa 

d’aquest espai, creu que la decisió 

de la Comissió d'Urbanisme "mos-

tra que la tramitació té molts 
aspectes a millorar, i obre la por-
ta a posar més llum sobre una 
agressió al territori sobre la que 
han planat massa la foscor i les 
estratagemes institucionals", di-

uen. La plataforma ha recollit unes 

800 firmes per evitar "l’aniquila-
ció d’aquest patrimoni agrícola, 
paisatgístic i natural i repensar 
aquest espai", opinen. i
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ANUNCI

En sessió ordinària del ple celebrat el 13 d’octubre de 2020 es va 

aprovar inicialment la modificació del Pla d’ordenació urbanística 
municipal en compliment de la Sentència 958/2016, de 30 de de-

sembre, de la Sala Tercera del TSJC, així com suspendre, mentre es 
tramiti l’expedient de modificació i per un termini màxim de 2 anys, 
l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació, 
de reforma, de rehabilitació o enderrocament de construccions, 

d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres auto-

ritzacions municipals connexes, en l’àmbit de l’expedient de modi-

ficació, exclusivament.
S’obre un període d’informació pública per un termini de trenta dies 
mitjançant anunci que s’inserirà en el Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona, i en un diari de premsa periòdica de més divulgació en 

l’àmbit municipal, als efectes de presentació de possibles al·legaci-

ons. També se’n farà la publicitat per mitjans telemàtics. 

Sant Fost de Campsentelles, 4 de novembre de 2020

L’alcalde,

Carles Miquel i Ruzafa

Posa’t en contacte!!

junts.molletdelvalles@gmail.com

@juntsxmollet

Inscriu-te:

www.junts.cat

hola@junts.cat

936 558 268

a Mollet !

Per la independència

Pels presos polítics

Per un futur de llibertat i progrés

Av. Catalunya, 155. Parets del Vallès

cmdparets@cmdparets.com

www.cmdparets.com

Dilluns a dijous de 9 h a 13 h / 15 h a 20.30 h

Divendres de 9 h a 13 h / 15 h a 20 h

Dissabtes alterns de 8.30 h a 12.30 h
93 562 25 53

CITA ONLINE AL NOSTRE WEB

TENIM CONVENI AMB TOTES LES COMPANYIES
D’ASSISTÈNCIA MÈDICA PRIVADA I D’ACCIDENTS DE TRÀNSIT

Més de 400m2 de noves instal·lacions

Centre mèdic
Accidents de trànsit
Acupuntura 
Al·lergologia
Anàlisis clíniques
Anatomia patològica
Cardiologia
Certificats mèdics i de conduir
Cirurgia i aparell digestiu
Cirurgia plàstica i reparadora
Clínica del dolor
Dermatologia
Diagnòstic per la imatge
Dietètica i nutrició
Digestologia
Endocrinologia
Fisioteràpia i rehabilitació
Ginecologia i obstetrícia
Hematologia
Infermeria
Logopèdia i logofoniatria
Medicina esportiva
Medicina estètica
Medicina general
Oftalmologia
Optometria
Osteopatia
Otorinolaringologia
Pediatria
Pneumologia
Podologia
Psicologia
Psiquiatria
Radiologia
Traumatologia
Urologia
 

Clínica Dental Ribera
Cirurgia oral
Endodòncia
Estètica dental
Higienes
Implantologia
Odontogeriatria
Odontologia conservadora
Odontologia preventiva
Odontopediatria
Ortodòncia
Periodòncia
Pròtesis dental
Radiologia oral
Sedació conscient
TAC DENTAL 3D CBCT

Cirurgia plàstica 
i Medicina Estètica
Àcid hialurònic
Botox
Cirurgia contornocorporal
Cirurgia de la mama
Cirurgia facial
Depilació Làser Díode
Diatèrmia:
- Antiedat
- Efecte Lífting
- Reafirmació de Coll i Escot
- Reducció de Doble Mentó
Factors de creixement 
(PRP)
Farciment de Llavis
Fils Tensors
Mesoteràpia Facial
Peeling

ESPECIALISTES EN
ORTODONCIA INVISIBLE

TAC 3D
MAMOGRAFIES
RADIOGRAFIES

ECOGRAFIES

CERTIFICATS
DE CONDUIR 
..................
REVISIONS

ESPORTIVES

30
AL TEU COSTAT

ANYS
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L'Ajuntament rescindirà el contracte a 
la constructora de les obres de la Vinya

El tribunal absol l'activista 
molletana de la PAH acusada 
per una acció al BBVA  

Ecologistes de la conca del 
Besòs reclamen un acord per 
frenar-ne la contaminació 

MARTORELLES. Després d'encarre-
gar a dos estudis, un d'arquitectu-
ra i un altre d'enginyeria, la revisió 
del projecte, que des de fa un any 
està aturat, l'Ajuntament està aca-
bant d'enllestir els últims serrells 
per poder posar en marxa de nou 
les obres de la Vinya.

"Estem analitzant amb els ser-

veis tècnics i en breu farem una 

reunió política", explicava l'al-
calde, Marc Candela, durant el ple 
celebrat dilluns, després que el re-
gidor de Martorelles En Comú Po-
dem, Juan Francisco García Caba, 
fes una pregunta per conèixer en 
quin estat es trobaven els treballs 
de la Vinya. 

L'alcalde exposava que "fa 10 

dies" que compten amb el resul-
tat d'aquest estudi i admetia que 
"el cost de l'obra augmentarà".  
També avançava que en els pro-
pers dies "farem una notificació 

a l'arquitecte reclamant-li que 

s'ha d'ajustar al pressupost i re-

visar el projecte".

Amb tot, Candela recordava que 
en els darrers pressupostos ja es 
va adjudicar una part de la partida 
perquè hi hagués coixí per aquesta 
obra.

Per altra banda, el consistori 
també preveu rescindir el contrac-
te amb la constructora que tenia 
adjudicada l'obra. L'alcalde indi-
cava que "encara no s'ha proce-

dit a fer-ho, perquè la rescissió 

del contracte s'ha d'aprovar per 

ple". Un cop fet aquest tràmit, es 
farà una nova adjudicació.

Més d'un any aturades
Les obres fa més d'un any que es-
tan aturades, després que el mes 
de setembre de l'any passat, el go-
vern va detectar discrepàncies en el 
projecte de l’obra i per aquest mo-

MOLLET. El tribunal ha absolt les vuit 
encausades, una d'elles veïna de 
Mollet, membres de la PAH per una 
acció a una entitat del BBVA el 2017. 
La Fiscalia demanava 2 anys de 
presó i 900 euros de multa per les 
activistes, acusades d'un presump-
te delicte d'invasió de local públic i 
un altre lleu de danys. Els fets van 
tenir lloc el març del 2017, durant 

una acció de la PAH en una oficina 
del BBVA al barri de Sant Andreu de 
Barcelona durant la negociació amb 
l'entitat bancària de diversos casos 
d'afectats. El judici pel cas, que la 
PAH des de bon principi ha denun-
ciat com a procés "injust i despro-

porcionat", va tenir lloc el dilluns 9 
de novembre i aquest dimecres s'ha 
conegut la sentència.  

BAIX VALLÈS. Una quarantena d'en-
titats ecologistes de la conca del 
Besòs insten l'Estat espanyol, la Ge-
neralitat i els ajuntaments d'aquest 
territori a impulsar un gran acord 
social que preservi el riu i en freni 
la contaminació. El col·lectiu, re-
unit com a Àgora dels Moviments 
Sociambientals, ha aprovat una de-
claració on denuncien que el Besòs 

pateix "greus problemes de sa-

nejament" alhora que lamenten 
que els ecosistemes associats al riu 
es troben en procés de "degrada-
ció". Les entitats assenyalen que la 
construcció "massiva" a l'entorn 
del Besòs i el Llobregat des de finals 
dels 70 i fins a dia d'avui ha superat 
la capacitat sanejadora de les infra-
estructures de l'AMB..  

EQUIPAMENTS  EL GOVERN MUNICIPAL AVANÇA QUE EL COST DELS TREBALLS DEL FUTUR EQUIPAMENT AUGMENTARÀ 

TRIBUNALS  FISCALIA DEMANAVA DOS ANYS DE PRESÓ MEDI AMBIENT  ACORD D'UNA QUARENTENA D'ENTITATS 

tiu, van donar l'ordre de revisar-lo, 
per tal de poder solucionar aquests 
aspectes. Es preveu que les noves 

modi�icacions tècniques comportin 
alguns canvis pel que fa als acabats 
de la instal·lació.  

arxiu

ATURADES  Fa més d'un any que no hi ha moviment a les obres

MOLLET DEL VALLÈS

10/11 Manuela Galindo López 89 anys

11/11 Sebastián Uceda Martínez 91 anys

14/11 Liria López Escayol 76 anys

14/11 Miguel Lajarín Asensio 77 anys

16/11 Virginia Lafuente Espinosa               86 anys

16/11 Julián Sánchez Carreño 82 anys

MARTORELLES

10/11 Antonia Urrea Fuentes 87 anys

SANTA PERPÈTUA DE MOGODA

11/11 Isabel Aguilera Martínez 95 anys

17/11 José Cañabate Pascual 88 anys

LA LLAGOSTA

10/11 Rosario López Castañeda 94 anys

 

Dades facilitades per la Funerària 

Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols

Defuncions

Dissabte, 21 de novembre de 2020

A les 13.30h: Resum informatiu de la setmana

Diumenge, 22 de novembre de 2020

A les 22h: La Jornada de diumenge

Dilluns, 23 de novembre de 2020

A les 10h i a les 16h (r): Ben Trobats

A les 14h: Al Dia Vallès Oriental

A les 14.30h: La Porteria

A les 19h: Connecti.cat 

A les 20.30h: La Jornada, amb Albert Maspons 

i Laia Laffaure

Dimarts, 24 de novembre de 2020

A les 10h i a les 16h (r): Ben Trobats

A les 14h: Al Dia Vallès Oriental

A les 14.30h: La Porteria

A les 19h: Connecti.cat 

A les 20.30h: Parlem-ne, amb Susanna Aguilera

Dimecres, 25 de novembre de 2020

A les 10h i a les 16h (r): Ben Trobats

A les 14h: Al Dia Vallès Oriental

A les 14.30h: La Porteria

A les 19h: Connecti.cat

A les 20h: Espai Covid-19, amb Alicia Navarro 

(dins del Vallès Visió Notícies)

Dijous, 26 de novembre de 2020

A les 10h i a les 16h (r): Ben Trobats

A les 14h: Al Dia Vallès Oriental

A les 14.30h: La Porteria

A les 19h: Connecti.cat

I tota la informació al VV Notícies, amb Cristian 
Roldán i Albert Maspons, cada dia a les 20h, 
22h, 00h, 02h, 04h, 06h, 9h, i 13h i al web 
www.vallesvisio.cat
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CONSULTORI

c. Anselm Clavé, 2 · 4t 2a · Mollet  

Tel. 935 703 991 

José Ignacio Carnero Sobrado
Abogado 

jicarnero@cgcabogados.net

El “concurs 
exprés” com 
alternativa en 
els moments 
de crisis

El “concurs exprés” és una mo-
dalitat de concurs de creditors 
que es va articular per empreses 
en situació d’insolvència i que 
no tinguin béns suficients per a 
fer front als costos propis d’un 
procediment concursal.

El “concurs de creditors exprés” 
ofereix determinats avantatges 
pels empresaris que busquen 
solucions ràpides per les seves 
empreses en crisis. Així:

• No es procedeix al nomena-
ment d’administració concursal.
• No s’executa la fase de qualifi-
cació del concurs.
• Ofereix una via de dissolució i 
liquidació més ràpida.
• El jutge dicta en el mateix 
acte l’obertura i conclusió del 
concurs, així com l’extinció de 
la societat i el tancament de la 
fulla mercantil.

Per tant, recórrer al “concurs de 
creditors exprés” pot ser una 
bona alternativa a l’hora de li-
quidar una empresa en crisi, ja 
que ofereix una via de dissolu-
ció ràpida i econòmica.

Renfe farà treballs de millora 
a l'estació Mollet-Sant Fost

L'Ajuntament aplicarà un 
pla per pacificar el trànsit a 
l'entorn de l'INS Alba del Vallès

MOLLET. A l'espera encara que 

Renfe liciti de nou el projecte de 

reforma integral de l'estació Mo-

llet-Sant Fost, que s'arrossega fa 

anys, l'operador ha anunciat que 

la setmana vinent començarà un 

seguit de millores a les instal·la-

cions, amb la millora a l’andana 

principal, entre altres actuacions.

Renfe iniciarà al llarg de la set-

mana vinent un seguit d’actuacions 

a l’estació consistents en l'elevació 

i l’allargament de l'andana prin-

cipal fins als 200 metres. A més, 

s’executarà una reordenació de 

l’entrada principal de l’edifici per 

millorar l’accessibilitat del conjunt 

que anirà acompanyada d’actuaci-

ons a l’enllumenat de l’estació amb 

la instal·lació de sistema LED i als 

espais tècnics interiors. Hi haurà 

també una reordenació d'encami-

naments al vestíbul i les andanes.

Aquestes actuacions de millora 

compten amb un pressupost de 

370.190,33 euros (sense IVA) i es-

tan previstes que tinguin un termi-

ni d’execució de cinc mesos.

A l'espera de la reforma integral
Aquesta és una actuació prèvia al 

projecte integral de millora de l’ac-

cessibilitat de l’estació, que està atu-

rat fa anys. Al març de 2017, Renfe 

adjudicava a l'empresa COMSA SA 

les obres de reforma però la refor-

ma es va aturar per la impugnació 

que l’empresa adjudicatària va fer 

del projecte de l’obra en considerar 

que el projecte de reforma i millora 

d’accessibilitat de l’estació no esta-

va ben resolt i que algunes partides 

no eren correctes. Finalment, COM-

SA es va retirar.

A finals de 2018, Renfe iniciava la 

redacció del nou projecte executiu, 

que, segons avança l'Ajuntament, 

està previst licitar durant el primer 

semestre de 2021. Aquest inclou la 

renovació i modernització del vestí-

bul; la construcció d’un pas inferior 

amb ascensors a ambdues andanes; 

el recrescut d’andanes i prolonga-

ció fins a 200 metres, el que possi-

bilitarà l’accés al tren des de l’anda-

na; la substitució de la il·luminació 

existent a les andanes; la urbanit-

zació d’accessos, i la instal·lació de 

noves marquesines que cobreixin 

l’accés als ascensors i les escales. En 

conjunt, l’actuació també compor-

tarà la renovació i modernització 

de l’edifici de l’estació.

Josep Monràs, alcalde de Mollet 

del Vallès, ha celebrat que es co-

mencin a fer millores en l'accessibi-

litat i destaca la propera licitació del 

projecte integral de reforma que 

hauria de suposar "l’increment de 

la seguretat, una reivindicació 

històrica de la ciutat a la qual no 

hem renunciat mai”.  

SANT FOST. L'Ajuntament ha deci-

dit pacificar el trànsit al voltant de 

l'institut Alba del Vallès amb un pla 

que es posarà en marxa el pròxim 

dilluns. L’objectiu és evitar aglome-

racions i adaptar les entrades i sor-

tides del centre a l’actual situació 

sanitària, a més de fomentar hàbits 

saludables entre els més petits i re-

duir les emissions de gasos conta-

minants a l’entrada dels centres.

A l’institut coincideixen un gran 

nombre de vehicles particulars, 

vora 700 alumnes i 65 professors, 

sis autocars i un bus urbà, en poca 

estona, fet que implica aglomeraci-

ons i també perill en la circulació. 

Després de diverses proves pilot, 

INFRAESTRUCTURES  LES OBRES COMENÇARAN LA SETMANA QUE VE I COSTARAN 370.190 EUROS

MOBILITAT  ENTRE LES MESURES HI HA EL CANVI EN LA CIRCULACIÓ A BUXÓ BALIARDA, QUE SERÀ D'UN ÚNIC SENTIT

BAIX VALLÈS. El PSC del Vallès 

Oriental reivindicava dimarts a Gra-

nollers el projecte de pressupostos 

generals de l'Estat i les inversions 

que preveuen per al Vallès Orien-

tal, sobretot en infraestructures. La 

inversió més destacada serà la lici-

tació de les obres de desdoblament 

de l'R3 en el tram que va de Parets 

a la Garriga, una llarga reivindica-

ció del territori. El projecte també 

inclou la renovació de les estacions 

de Parets, Granollers-Canovelles i la 

Garriga, així com dues subestacions 

transformadores noves: una a Pa-

rets i una altra a la Garriga. també 

en infraestructures, es preveu que 

durant el 2021 deixi d'estar opera-

tiu el peatge de l'AP-7, a la Roca.

BAIX VALLÈS. Les federacions co-

marcals d’ERC dels dos vallesos 

han presentat esmenes parcials als 

pressupostos generals de l’Estat 

perquè es prioritzi la inversió pú-

blica en la connexió ferroviària i la 

mobilitat sostenible entre les dues 

comarques. La reclamació és que 

es concretin partides per a la línia 

orbital ferroviària entre Sabadell i 

Granollers, valorada en 443 milions d’euros; el desdoblament definitiu 
de l'R3 (95 milions); o l’habilitació 

de 6 noves estacions a la xarxa de 

Renfe, entre les quals la de Mont-

meló-Circuit de Catalunya a l'R3. 

BAIX VALLÈS. Mollet en Comú enge-

ga una campanya contra les retalla-

des en el transport públic, que sota 

l'eslògan Ens fan anar com sardines, 

reclama la recuperació de la fre-

qüència de pas dels trens de la R3, 

suprimits fa unes setmanes. "Pas-

sen menys trens, amb més temps 

d'espera i els trens van plens a 

vessar", asseguren. La mesura ha 

provocat les queixes dels usuaris 

per la impossibilitat de mantenir 

les distàncies de seguretat. Per a 

Marina Escribano, portaveu de Mo-

llet en Comú, "el transport públic 

és una necessitat prioritària i les 

administracions haurien de tenir 

un compromís total amb el seu 

bon funcionament dedicant-hi 

els recursos necessaris".

l'Ajuntament tira endavant el pla, 

que implicarà talls puntuals al car-

rer Buxó Baliarda, de 7.45 h a 8.15 h 

i de 14.15 h a 14.30 h. A Camí Ribal-

ta, es crearà una zona on els vehicles 

podran aturar-se perquè els estudi-

ants s’acomiadin i vagin cap a classe, 

i hi haurà una zona d’estacionament 

de professors i una altra de parada 

d’autocars a la plaça Canonge Doc-

tor Joan Rifà. També s’instal·laran 

tanques protectores fixes a Buxó 

Baliarda per millorar la seguretat 

viària i s’establiran punts segurs de 

trobada pels estudiants que estaran 

situats al costat del CAP.

A més, seguint les recomanacions 

de la Policia Local, es modificarà el 

doble sentit a la circulació de Buxó 

Baliarda deixant-lo de manera per-

manent d'un únic sentit de la marxa, 

en direcció Can Ribalta. Aquest can-

vi també implica un desplaçament 

de la parada de l’Albús situada da-

vant de l’institut. A partir de dilluns, 

aquesta parada serà a la B-500, a la 

cantonada amb Montserrat Roig.

El veïnat que es vegi afectat pel 

projecte rebrà una targeta per po-

der accedir als voltants del centre 

educatiu durant les franges horà-

ries en què el carrer estarà tallat. 

ERC demana a 
l'Estat més inversió 
ferroviària

El PSC reivindica 
els pressupostos 
generals de l'Estat

Mollet en Comú vol 
la recuperació dels 
trens perduts a la R3

arxiu

ANDANA El perllongament de l'andana fins als 200 metres serà una de les millores a la instal·lació
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ENTREVISTA

Joan Marc Flores

Regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Martorelles

–A finals d'octubre Martorelles aprovava un nou mo-
del per la gestió de la taxa dels residus. Per què aquest 
canvi?
–El cost de la recollida de residus ha pujat moltíssim du-
rant aquests darrers anys, però els veïns i veïnes han se-
guit pagant el mateix des del 2014. Això és insostenible 
amb el temps i calia revisar la taxa, però hem sigut valents 
i aprofitant aquesta pujada, hem canviat el model. 
–En què consisteix aquest nou model?
–Aprofitem la revisió de les ordenances que ha fet el Con-
sorci de Residus del Vallès Oriental per modificar el model 
de taxa i incorporem aquest factor més just que el que hem 
tingut fins ara de la progressivitat i el valor que agafem és 
el número d'habitants empadronats a cada domicili. 
–Quina és la raó de fer-ho d'aquesta manera?
–Ens semblava injusta la tarifa plana, on tothom pagava el 
mateix. És molt lògic entendre que una família de sis, que 
genera 3.000 kg de deixalles l'any, no té el mateix cost que 
l'àvia que viu sola i en genera 500 kg. Quan dic 500 kg és 
perquè és una dada que ens dona l'Agència Residus de Ca-
talunya, en concret la mitjana de Martorelles són 513 kg 
per habitant i any. Si la mitjana és aquesta, això vol dir que 
hi ha gent que ho està fent molt bé i genera només 400 kg i 
gent que ho deu fer molt malament i en genera 600. És una 
dada injusta, però és l'única que tenim. 
–Injusta?
–Sí, perquè aquest model progressiu és més just que l'an-
terior, però injust pels que ho fan molt bé i són més perso-
nes convivint en un domicili.
–A banda, també heu incorporat dues noves bonifica-
cions a les ja existents de fer sevir la deixalleria i l'au-
tocompostatge?
–Vam preguntar-nos a qui volíem ajudar i vam decidir bo-
nificar les persones que els costa pagar, aquelles famílies 
amb menys recursos econòmics i també a aquells que ges-
tionen bé els seus residus. Així, hem incorporat una boni-
ficació del 10% per participar en una de les dues jornades 
mediambientals que cada any organitza l’Ajuntament i el 
mateix tant per cent, per fer ús del servei de recollida de 
mobles.
– No es fa un bon ús d'aquest servei?
–Tenim un problema, ja no a Martorelles, sinó a tot el Va-
llès amb els voluminosos. Anem desbordats. Això que el 
primer i el tercer divendres de cada mes a Martorelles pas-
sem a recollir els mobles. Tot i ser un servei gratuït ens 
trobem amb molts mobles al carrer cada dia. 
–No només sou pioners en incorporar aquesta taxa 

“Ciutats com Milà fan la 
recollida de residus porta 
a porta i aquí el gran vici 

és col·locar contenidors”

aj. martorelles

Martorelles acaba d'aprovar un nou model de la gestió de la taxa de residus. 

Aquest serà progressiu i tindrà en compte el nombre de persones que viuen a 

cada domicili, per fer pagar més als que més deixalles generin. La proposta, 

pionera a la comarca, ha captat l'interès d'alguns Ajuntaments vallesans que els 

darrers anys estan patint un increment dels costos de la gestió dels residus.

sinó també en com recollir els residus...
–L'any que ve farà 15 anys que fem el porta a porta. Sóc un 
gran defensor del model. De fet, Martorelles i Santa Maria 
de Martorelles som els municipis que millor reciclem de la 
comarca. Només generem el 18% de fracció resta, mentre 
que la recollida selectiva està en gairebé en el 82%. Estem 
tocant l'excel·lència. Matadepera és per ara el millor poble 
de Catalunya i nosaltres encara volem fer-ho millor. 
–És una qüestió de sistema doncs?
–El que s'està promocionant des del Consorci és la càrrega 
lateral, això ens fa més eficients, ja que el conductor no ha 
de baixar del camió i pot fer més contenidors que els que 
feia abans, però això no ens farà arribar al 50% de reco-
llida selectiva que ens imposa Europa. No perquè recullis 
més contenidors 
cada hora, la gent 
reciclarà més. 
–És viable aquest 
sistema en pobla-
cions més grans?
–Hi ha ciutats com 
Milà o Nova York 
que fan porta a por-
ta. Al final s'ha de 
ser valent. A Berlín 
que també fan porta 
a porta, a l'entrada 
de totes les comu-
nitats de veïns hi ha 
un lloc on es guar-
den els contenidors. Els dissenys dels edificis ja contemplen 
la generació de residus, aquí no. Aquí el gran vici és col·locar 
contenidors als carrers, i quan es llança una bossa a dins es 
converteix en anònima. Aquí és on s'enfonsa tot el sistema. 
–Així, queda molt per fer?
–Europa ens porta anys llum. Per a l'any 2020 Catalunya ens 
vam posar l'objectiu d'arribar al 60% de la recollida i no-
més a la comarca tenim municipis que estan molt per sota 
d'aquesta xifra. Sobretot en la fracció resta.
–I això?
–Per exemple, a tots els barris de Martorelles on tenim el 
porta a porta, la fracció resta es recull un cop a la setmana, 
però a carrers amb més densitat vam haver d'augmentar la 
recollida d'aquesta fracció a dos dies a la setmana. En canvi, 
hi ha països d'Europa on la recollida d'aquest contenidor ha-
bitualment és una vegada al mes i em consta experiències a 
Anglaterra on aquesta es fa cada tres mesos. Si aquí recollís-

sim la fracció resta cada tres mesos, puc assegurar que en 15 
dies sortiríem en titulars a TV3.
–I què cal fer?
–La gent sap el que paga de Netflix, però no sap el que val 
que els recollim els residus. Estem intentant que la gent 
entengui que reciclar és caríssim. És a dir, ho estem fent 
molt bé, però aquesta gestió dels residus té un cost. A Mar-
torelles ens costa més de mig milió d'euros i el que ens diu 
Europa és que la gent començarà a reciclar quan assumei-
xin el cost que val gestionar els seus residus, això encara 
no passa. Amb aquesta taxa que hem aprovat, el 70% del 
cost el cobreix el veí i veïna i l'Ajuntament segueix pagant 
encara el 30%. Això va en contra del que diu Europa. De 
fet, es parla que arribaran sancions i es multarà els muni-
cipis que no gestionin bé els residus.
–Què s'està fent al respecte? 
–Per incentivar que els municipis generin menys fracció 
resta, el cànon d'incineració ha pujat moltíssim, un 700% 
en 10 anys i d'aquí fins al 2024, que ja estan els preus 
aprovats, encara queda apujar-lo un 55% més. Hem de ser 
valents a nivell de govern, endurint la legislació per exem-
ple als fabricants que produeixen aquell plàstic innecessa-
ri que serveix per embossar una a una les magdalenes que 
conté un paquet. Això no es pot fer des de l'Ajuntament de 
Martorelles.
–I a nivell de comarca?
–A nivell de comarca hem de ser valents i anar cap a aquest 
model més just i hem de premiar els municipis que millor 
ho fan, entre ells Martorelles. Igual que hem de penalitzar 
el qui ho fa malament, hem de buscar eines per premiar els 
municipis que fem aquest esforç, perquè val diners. No és 
el mateix que et vingui un camió un cop a la setmana que   
et vingui cada dia a fer el porta a porta. Apujar impostos 
a ningú li agrada. Hem estat enganyant a la gent, i ara els 
ho estem explicant. Hem d'anar a cobrir el 100% del cost 
del servei. Això vol dir que si aquests diners que hauria 
de dipositar el ciutadà els està posant l'Ajuntament, no els 
estem destinant a altres coses. 
 –Quins objectius us marqueu com Ajuntament?
–Volem anar cap a un model de generació encara més just. 
La tecnologia ens haurà d'ajudar a fer-ho més just. Per 
exemple, s'està fent una prova pilot aquí a Catalunya amb 
municipis porta a porta, els quals incorporen en el cubilet 
de la brossa un codi de barres que durant la recollida el 
camioner llegeix a través d'un braçalet. D'aquesta manera 
l'Ajuntament sap les aportacions que aquell domicili ha fet 
durant l'any.    anna mir

"A nivell de comarca hem de 

ser valents i anar cap a

aquest model més just i 

premiar qui millor ho fa"

"S'ha estat enganyant a

la població. El preu de la

gestió dels residus

 seguirà pujant sí o sí"
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Plantes medicinals útils en temps de Covid
Aquest virus ens ha trasbalsat la vida i estan apa-
reixent més casos d’ansietat, trastorns de la son, 
dolor d’ossos i musculars, mal de cap, irritabili-
tat o cansament.

Fa més de 40 anys que tenim Herboristeria 
a Mollet i volem compartir algunes plantes me-
dicinals que us poden ser molt útils en aquests 
mesos tant complicats. Podeu prendre-les en in-
fusió, en gotes d’extracte o en càpsules o xarops; 
segons la presentació son més o menys potents.

1.- Comencem per l’Ibuprofé que utilitzem 
massa sovint i té efectes secundaris. Hi ha plan-
tes que podeu utilitzar com a alternatives na-
turals: La Cúrcuma, amb propietats no només 
antiinflamatòries, també és antioxidant, antivi-
ral, antifúngica, antibacteriana i bona per a les 
al·lèrgies. La Àrnica, el Gingebre, antiinflamatò-
ries i analgèsiques, igual que la Regalèssia, que 
és coneguda com la cortisona natural. El Saüc 
Blanc es un bon remei casolà per alleugerir els 
dolors menstruals,

2.- Estem moltes hores davant de les panta-
lles del mòbil, l'ordinador i la televisió i patim 
sovint conjuntivitis i irritació dels ulls: L’Eufrasia 

per rentar-vos sovint els ulls amb una infusió 
d’aquesta planta es calmant. Es més pràctic uti-
litzar un producte que tenim a la botiga d’Aigua 
d’Eufrasia en gotes.

3.- Les plantes que us poden ajudar més a mi-
llorar l’estat d’ànim, l’estrés i l’ansietat que patim 
aquests mesos son: La Rodhiola, ajuda a l'acció 
de les glàndules suprarenals. Si estem cansats 
ens dóna energia, regula el sistema nerviós i el 
sistema immunitari. La Passiflora i el Romaní 
son relaxants suaus. El Eleuterococo o Ginseng 
Siberià, aporten energia sense posar-nos nervi-
osos ni provocar-nos taquicàrdies com passa 
habitualment amb el ginseng normal. L’ex-
tracte de Civada  és sedant però ens permet 
seguir amb la nostra activitat diària al mateix 
temps que ajuda a activar el sistema nerviós 
parasimpàtic.

Pels que voleu perdre els quilos que us so-
bren podeu concertar visita amb la nostra Di-
etista que, amb totes les mesures de seguretat, 
us prepararà el vostre Pla Personalitzat per a 
Perdre Pes adaptat als vostres gustos, i us do-
narà eines i recursos per aconseguir-ho!

CENTRE DIETÈTIC I HERBORISTERIA TERESA PONS

C/Gaietà Ventalló, 9. MOLLET.

Tel. 93 570 28 29 - facebook: saludteresapons

T.J. CÁNOVAS

Tècnic en nutrició i dietètica aplicada

Psicoterapeuta i herborista

EL RACÓ DEL
PROFESSION AL

AQ Vallès, l'única promoció d'obra nova 
protegida a Santa Perpètua de Mogoda 
AQ Acentor, promotora immobiliària d'Aqui-
la Capital a Espanya, especialista a desenvo-
lupar projectes residencials en àrees metro-
politanes, ha rebut llum verda per part de 
l'Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda 
per arrencar de forma imminent les obres 
d'AQ Vallès, una promoció de 84 habitatges 
HPO de 2 i 3 dormitoris, situada a la localitat 
propera a Barcelona.

Aquesta promoció, únic projecte d'obra 

nova VPO en la localitat, ofereix totes aque-
lles característiques demandades en l'ac-
tualitat: habitatges espaiosos i lluminosos, 
amb amplis dormitoris, ventilació creuada, 
balcons i terrasses, a més d'extenses zones 
comunes amb espais verds, d'oci i piscina 
privada. El complex té prop tota mena d'es-
pais d'ús habitual: escoles, comerços, parcs i 
tots els serveis necessaris. L'opció ideal per 
persones que busquen un entorn tranquil. 

L’APARADOR

DE LA SETMANA
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La Cambra de Comerç marxarà 
de Mollet aquest novembre

MOLLET. Aquest novembre, el punt 
de servei que la Cambra de Comerç 
tenia a Mollet deixarà d'estar actiu, 
arran del conveni al qual han arri-
bat la Cambra Oficial de Comerç, In-
dústria, Serveis i Navegació de Bar-
celona i l’Ajuntament de Parets per 
traslladar la subseu a l'edifici muni-
cipal del sector Iveco de Parets.

El regidor d'Ocupació de Mo-
llet, Raül Broto, ha explicat al diari 
Som* que han demanat a la Cambra 
"que deixessin l'espai al més avi-

at possible, per encabir-hi nous 

projectes". Així que aquest darrer 
cap de setmana han tancat l'atenció 
al punt de servei i s'hi quedaran fins 
al 30 de novembre per acabar uns 
cursos de formació ocupacional. A 

partir d'aleshores, alliberaran l'es-
pai cedit per l'Ajuntament.

Sobre els projectes mencionats, 
es tracta de "dues entitats que 

ens havien demanat ubicar-se a 

la ciutat", una de les quals hi estarà 
a la Masia de Can Lledó, actual sub-
seu de la Cambra. Sense avançar de 
quins projectes es tracta, el regidor 
sí que desvela que "un és del sec-

tor econòmic".

"No ens han agradat les formes"
Pel que fa al procés portat a terme 
per decidir traslladar el punt de ser-
vei baixvallesà, a l'estiu la Cambra 
li va demanar més espai a l'Ajunta-
ment de Mollet. Tanmateix, des del 
consistori no els hi van satisfer la 

SUPRAMUNICIPAL L'AJUNTAMENT ANUNCIA QUE ACOLLIRÀ DUES NOVES ENTITATS AL MUNICIPI

ECONOMIA
Aposta per l'economia circularPIMEC demana que es tiguin en compte els sectors més afectats
L'economia circular com a palanca de canvi 
i progrés econòmic i social és una de les 
apostes destacades que la Comissió Executiva 
de l'Associació Àmbit B30, reunida la setmana 
passada, s'ha marcat per a l'any vinent.

PIMEComerç i Foment Comerç demanen a la Generalitat que es tingui en compte els sectors 
més afectats pels tancaments a l’hora de consensuar un pla de reobertura. Segons la patronal,  
només al Vallès Oriental hi ha 1.650 establiments de restauració que donen feina a més de 
20.000 treballadors. PIMEC també indica que la comarca ha perdut respecte a l'any passat 
1.000 empreses i compta amb 4.700 ERTOS que afecten a més de 40.000 treballadors. 

aj. mollet

CAN LLEDÓ  Fins ara, subseu de la Cambra de Comerç a Mollet

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, va visitar divendres passat a la tarda les instal·

lacions de l'empresa paretana Grifols. Durant la seva visita va poder conèixer amb 

detall el procés de producció plasmàtica de Grifols, així com el desenvolupament 

del test de diagnòstic i cribratge per la Covid·19. Foto: ministeri de sanitat

El ministre de Sanitat visita Grifols

demanda. "Els vam dir que no era 

possible, perquè a Mollet tenim 

pràcticament tots els centres cí-

vics i espais ocupats. A més, cre-

iem que la Masia de Can Lledó és 

un espai fantàstic i que ja tenien 

una cessió força important amb 

la sala de formació i amb una al-

tra sala", assenyala Broto.
Segons el regidor, no en van tor-

nar a parlar, i el passat octubre es 
van assabentar de l'acord per tras-
lladar la subseu de Mollet fins a 
Parets per la notícia publicada per 
aquest mitjà. "No ens han agradat 

les formes. Ens hauria agradat 

que ho haguéssim sabut direc-

tament per ells", diu Broto, qui 
també lamenta que "tot acabi així 

després de tants anys treballant 

amb la Cambra i cedint-los un es-

pai gratuïtament".Tanmateix, so-
bre la nova seu de Parets el regidor 
es mostra "convençut que serà 

un lloc fantàstic on podran fer 

sinergies i me n'alegro, perquè 

segur que això acabarà revertint 

a les empreses de Mollet, amb 

aquesta visió de Baix Vallès amb 

què treballem".
Per últim, Raül Broto clou criticant 
"el rumb general que està pre-

nent la Cambra", i assegura que 
"sobretot el seu president català 

s'està dedicant més a fer política 

i a fer temes d'independentisme 

en comptes d'ajudar els seus as-

sociats".  sergio carrillo

Les microempreses, 
les més afectades pels 
tancaments a la comarca
El Vallès Oriental ha tancat el ter-
cer trimestre amb 11.611 empre-
ses, xifra similar a la del trimestre 
anterior, però un 6,2% per sota de 
la del mateix trimestre del 2019, 
segons les dades de l'informe tri-
mestral del teixit empresarial i 
mercat del treball que elaboren 
conjuntament la Cambra del Va-
llès Oriental i el Gabinet d’Estudis 
Econòmics de la Cambra de Barce-
lona.En aquest sentit la recupera-
ció del teixit empresarial després 
de la forta caiguda del març "és 

gradual i a un ritme lleugera-

ment superior al de la mitjana 

catalana, després de registrar 

caigudes similars", apunten des 
de la Cambra.

Per sectors i en termes inte-
ranuals, la indústria registra una 
reducció de l’11,7%, seguida dels 
serveis (-5,4%) i la construcció 
(-3,6%). L’agricultura és l’única on 
augmenten les empreses (+3,5%) i 
respecte al segon trimestre, desta-
ca l’increment als serveis (1,1%). 
Segons la dimensió, la caiguda més 
forta en termes internauals és de 
les microempreses (-7,1%). 

L'INDÚSTRIA ES CONTRAU UN 11,7% RESPECTE A L'ANY PASSAT



dv, 20 novembre 202016

OPINIÓ

Aquesta setmana, la PAH Mollet Baix Vallès s'ha tornat a mobilitzar per trobar 
una solució per a la Mireia i les seves dues filles, que dilluns havien de ser 
desnonades del pis on viuen de lloguer. El drama de cadascuna d'aquestes 
famílies acaba engrossint una llista que es preveu pugui créixer en els 
propers mesos quan els estralls de la pandèmia i els seus efectes sobre les 
economies familiars aflorin i es tradueixin en més desnonaments. Un dels 
crits que sonava durant la protesta de la PAH és tan simple com clarificador: 
Ni gent sense casa ni cases sense gent. I és que, a dia d'avui, a Mollet es 
comptabilitzen més d'un centenar d'habitatges propietat de bancs i fons 
voltors que es troben buits. D'altra banda, la Mesa d'emergència de l'Agència 
de l'Habitatge de Catalunya té en llista d'espera 16 famílies pendents de ser 
reallotjades després d'haver estat desnonades del seu pis. Amb sentit comú 
i les eines legals existents, l'equació semblaria fàcil de resoldre, però les 
traves burocràtiques, la manca de voluntat política i la força dels lobbies del 
sector financer, del qual depenen també les administracions fan que cada 
desnonament suposi un nou drama sense garanties de resolució.

HI HA ALTERNATIVES
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l voltant de l'autovia B30 trobem 
un territori que agrupa entre 
molts actius el 25% de l'ocupació 
industrial de Catalunya, amb una 

diversitat d'empreses, organitzacions, institu-
cions, parcs científics, centres d'investigacions 
o universitats, que el situen com una de les re-
gions industrials amb més potencial innova-
dor de Catalunya i d'Espanya.

Des de ja fa temps, observem en aquest ter-
ritori industrial i innovador una forta tendèn-
cia cap a una economia més eficient i resilient, 
el que constitueix una magnífica notícia i una 
oportunitat de consolidar el dinamisme que 
empreses i institucions de la B30 porten anys 
manifestant. Aquesta tendència s'aproxima a 
l'economia circular, un model econòmic orien-
tat a l'assoliment de sistemes de producció i 
consum més eficients i resilients, que preser-
vin els recursos dins d'un cicle continu i opti-
mitzin el seu valor.

Per concretar aquesta voluntat, l'Associació 
Àmbit B30, que és un dels fars que lidera l'es-
tratègia de col·laboració entre tots els agents 
i institucions en aquest territori, va decidir 
el 2018 col·locar l'economia circular com un 
dels eixos estratègics de la seva horitzó 2018-
2022, i llançar un programa per accelerar 
l'economia circular, de la mà de la Fundació 
Fòrum Ambiental, organització de referència 
que porta més de 20 anys treballant per la sos-
tenibilitat des de la col·laboració publicopri-
vada, amb la participació de Circle Economy i 
Inèdit a la primera fase del projecte.

Després d'un any i mig de treball, hem cons-
truït una visió, identificat els quatre sectors 
amb major potencial de circularitat (química 
fina - metall - agroalimentari - packaging) i de-
finit setze estratègies concretes i avaluables. 
Però també hem constatat que aquest exercici 
d'intel·ligència col·lectiva que és l'economia 
circular, requereix generar confiances, des-
plegar complicitats, reforçar experiències i es-
calar-les, visibilitzar bones pràctiques i saber 

B30 i economia circular

A

LEANDRO

BARQUÍN
Director de la Fundació 

Fòrum Ambiental

comunicar-les, cooperar i, en definitiva, dotar 
la B30 de les bases que ajudin a multiplicar els 
esforços i la feina que els municipis, les empre-
ses, els agents econòmics i socials, les univer-
sitats i centres tecnològics, entre molts agents, 
vénen desenvolupant per vertebrar el territori 
i capturar el seu potencial.

Per això iniciem ara una segona fase per 
avançar en aquest afany col·lectiu donant con-
tinuïtat a la feina feta i que desenvoluparem 
al llarg del 2021, amb un ambiciós programa 
sota la marca XACB30, Xarxa d'Acció Circular 
de la B30, amb el suport i la col·laboració de la 
Diputació de Barcelona.

Podríem preguntar-nos si en aquests mo-
ments complexos, plens d'angoixa i d'urgènci-
es, davant d'una situació que per dies ens des-
borda, l'economia circular, és a dir treballar per 
transformar la manera en què produïm i con-
sumim i avançar cap a una economia i un terri-
tori més resilients, no podria esperar a millors 
temps. Però des d'una òptica de l'ús dels recur-
sos i les seves conseqüències directes sobre el 
clima i les persones, la urgència és immediata 
i l'emergència climàtica no ens dóna opcions i 
ens obliga a l'acció. Existeix a més un ampli con-
sens en què la digitalització i l'economia verda i 
circular, constitueixen els eixos de la recupera-
ció i reindustrialització d'Europa i un ineludible 
compromís en l'horitzó de l'any 2050.

Convertir l'economia circular en una de les 
palanques de canvi i de progrés, i fer-ho d'una 
manera justa per repartir els seus potencials 
beneficis, sembla sens dubte una decisió in-
tel·ligent i oportuna. La Comissió Europea 
així ho veu i els recursos financers que han 
de venir ho avalaran.

Acabo com podia haver començat: tots els 
territoris i en general tots els grans projectes 
a la vida, necessiten d'un relat i l'economia 
circular és un dels elements que poden cons-
truir la identitat del territori de la B30, i l'As-
sociació B30 treballarà per que així sigui. Ara 
és el moment.

Bústia

Quart Cinturó

Veiem com, de nou, l’Estat ens menysprea, 
ara en forma d’una partida pressupostària 
per mantenir i continuar amb una infraes-
tructura faraònica, franquista i obsoleta.

El Quart Cinturó és una infraestructura 
contra la qual ens hem manifestat durant 
anys, que pretén trinxar el territori i fomentar 
l’ús del vehicle privat enmig d’una emergèn-
cia climàtica, basant-se en previsions de crei-

Si treballar és un bé necessari i

vital, com permetem que es 

jugui amb l'ocupació de milers i 

milers de persones?

Convertir l'economia circular en 

palanca de canvi i progrés i

fer-ho d'una manera justa és una

decisió intel·ligent i oportuna

a ironia fina –i la no tan fina– són 
espècies en franca decadència en 
aquest món abocat a la superfici-
alitat. Potser per això la novel·la 
Mal bon pare, del nostre veí Sergi 

Pons i Codina, no ha resultat entre les dotze 
seleccionades al premi d’Òmnium Cultural 
d’enguany. En aquesta novel·la, el Sergi ens 
és notari de les peripècies vitals i laborals 
que l’actual ordenament econòmic provoca 
en un pare que podríem haver estat qual-
sevol de nosaltres. O mare. És un exercici 
que dissecciona amb intel·ligència com vi-
vim, fora de les giragonses autoindulgents 
d’alguna de les novel·les que sí han estat 
seleccionades. Però no les he llegides totes.

Sí que he llegit Somni d’un home ridícul, de 
Dostoievski; El banquer anarquista, de Pes-
soa, o El procés, de Kafka. Llegir amb sentit 
ens dóna l’oportunitat d’accedir a perspec-
tives lúcides del que el dia a dia no ens deixa 
veure. I si reflexionem, a vegades ens sen-
tim ridículs, devastats per situacions que no 
comprenem i per una burocràcia que ens 
remata. ¿Per què l’ésser humà s’entesta a 
voler solucionar el seu món fent voltes a les 
mateixes coses que ja l’experiència ens ha 
demostrat que són fallides? Si des de la cri-
si del petroli del 1973 sabem que la gestió 
de l’energia, dels recursos del planeta, del 

L

DELICTES I FALTES QUE 

NO DEIXEN VEURE EL BOSC

Químic

ISIDRE OLLERFinestrals 
i mosquiteres

treball i de l’economia és incapaç d’arribar 
a bon terme, per què seguim pel mateix 
camí? Soc un home ridícul, però si aquesta 
economia no és vàlida per a tots –ni és jus-
ta–, per què no repartir-la equitativament? 
Si treballant 6 hores tots, en lloc de 8 hores 
els escollits i cap ni una els desheretats de 
la Terra, faríem un món més just i, segu-
rament amb un consum més d’acord amb 
una revitalització de l’economia, per què 
ningú li posa el cascavell al gat? Si men-

trestant, sabent que treballar és un bé ne-
cessari i vital, com permetem que es jugui 
amb l’ocupació de milers i milers de per-
sones? En la meva visió ridícula d’aquest 
món de mones crec que només s’hauria de 
permetre l’acomiadament d’algú per cau-
ses provades de caràcter disciplinari, mai 
a persones que fan bé el seu treball o fan 
el que poden. Alguns bancs, amb beneficis 
perpetus, anuncien l’eliminació del mercat 
vital a milers de famílies per tal de mante-
nir una xifra que han determinat al marge 
de les seves conseqüències. Aquest home 
ridícul proclama que això hauria de ser un 
delicte. Un delicte greu. 
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mpressionat i grata-

ment sorprès. Així es-

cric, per l’increïble ressò 

en mitjans de comunica-

ció i sobretot en xarxes socials, amb 

missatges d’amics, associacions i 

partits polítics de Catalunya que per 

WhatsApp, Twitter, Facebook… han 

aparegut de forma massiva, amb 

escrits, cartells de manifestacions, 

opinions, adhesions i tot tipus de re-

coneixement solidari amb el poble 

sahrauí pels darrers fets a la zona 

d'El Guerguerat-Sàhara Occidental 

Alliberat, on de fa temps, l’exèrcit 

marroquí mou els seus sofisticats 

i moderns efectius militars al llarg 

d’un passadís de poc més de tres 

quilòmetres, amb suposades mani-

obres militars, sempre il·legals, per 

tal d’envair per la força el Sàhara 

Occidental com va fer en 1975 amb 

la “pacífica” Marxa Verda. L’exèr-

cit de Marroc va envair per terra, i 

amb els bombardejos des de l’aire, 

convertint el Sàhara Occidental en 

un escenari de mort i dolor que va 

provocar la dura fugida i l’èxode pel 

desert fins al lloc que seria l’assen-

tament dels  actuals campaments de 

refugiats sahrauís a Algèria. L'acti-

tud del Marroc que avui trenca l’alto 

al foc signat el 1991 i el tractat amb 

la creació de la MINURSO-Missió de 

les Nacions Unides per al Referèn-

dum al Sàhara Occidental, tot i que 

no és nova, ha fet però, que de fa set-

manes a les carreteres de la zona, 

milers de manifestants sahrauís 

provinents dels campaments i de 

la zona alliberada, hagin manifestat 

el seu rebuig de forma pacífica però 

contundent, davant les forces arma-

des del Marroc amb un gran treball 

de forta difusió que ha fet remoure 

consciències adormides de fa anys 

a molts indrets de la societat catala-

na i espanyola. La meva sorpresa ve 

donada pel fet que el greu problema 

i dura existència que pateix la divi-

dida societat sahrauí fa 45 anys, fins 

fa pocs dies semblava que no existia. 

Ha estat sempre palpable l'absolut 

desconeixement i oblit de la dura re-

alitat dels sahrauís per part de mit-

jans de comunicació i de la població 

civil en general. Una dura realitat als 

campaments de refugiats al desert, 

a la zona alliberada del Sàhara Occi-

dental amb murs de separació, i amb 

una sorra amb milions de mines i ar-

tefactes explosius que encara avui 

causen víctimes, i un Sàhara Occi-

dental ocupat que suposa persecu-

ció, repressió, empresonaments, 

tortures i assassinats per part de la 

policia i colons marroquins contra 

ciutadans sahrauís.

Tant de bó, aquesta sobtada però 

magnífica manifestació popular de 

solidaritat amb qui pateix i de re-

buig contra els seus opressors per 

part de la opinió pública fos de llar-

ga durada i no una mena de Black 

Friday d’opinió. Tot això constata-

ria una evidència que molts cops 

ha semblat un miratge. Que el poble 

sahrauí existeix.

El poble sahrauí existeix

I

FRANCESC

VERDUGO IBARZ
Tibsima Mollet Sàhara

Bústia
xement i plans del règim dictatorial 

que mai van acabar produint-se. 

Que el “Gobierno más progresis-

ta de la historia” vulgui recuperar 

aquest projecte desfasat i el qual 

mai ha comptat amb suport popu-

lar, ens sembla d’allò més mesquí.

El Vallès és el segon territori en 

població de Catalunya i no tenim, 

ni de bon tros, les xarxes de trans-

port que ens mereixem i necessi-

tem. Volem unes infraestructures 

de transport sostenibles, apostem 

per millorar la connexió entre 

comarques superant un model 

centralista i potenciant les infra-

estructures ja existents. L’aposta 

del Vallès passa per la línia orbital 

ferroviària com a prioritat absolu-

ta. Una connexió entre Vilanova i 

la Geltrú fins a Mataró passant per 

Vilafranca, Martorell, Terrassa, 

Sabadell i Granollers. Aquesta in-

fraestructura imprescindible do-

naria resposta als problemes de 

mobilitat de les més de 900.000 

persones que es desplacen cada 

dins del Vallès.

Des del Vallès exigim que s’aca-

bi amb l’obra ja començada i que 

els recursos que estava previst 

destinar a la planificació de nous 

trams s’inverteixin en la millora 

del transport públic del territori. 

El Quart Cinturó no devorarà ni 

un mil·límetre més de la nostra 

terra. Els temps de les autopistes 

gegantesques, desforestacions 

massives i dels models obsolets 

s’han acabat. Volem la vertebra-

ció ferroviària del territori, volem 

la titularitat de totes les infraes-

tructures per avançar cap a una 

República Catalana més verda, 

sostenible i descentralitzada. Sen-

se ambigüitats, tornem a dir NO al 

Quart Cinturó.

 joventuts d’esquerra 
republicana

vallès occidental 
/ vallès oriental 

Clàusula sòl: encara pots 
reclamar si vas acceptar 
una rebaixa amb acord 
de no demandar 

Milers de persones a tot l’Es-
tat espanyol van subscriure 
acords amb els seus bancs per 
tal de rebaixar la clàusula sòl 
de les seves hipoteques, que 
limita les baixades del tipus 
d’interès i els impedeix benefi-
ciar-se de disminucions en l’im-
port de la seva quota mensual. 
Les entitats financeres, però, 
van condicionar en molts ca-
sos aquesta rebaixa al fet que 
els clients signessin també un 
acord on es comprometien 
a no fer cap demanda futu-
ra per recuperar les quanti-
tats abonades indegudament. 
Aquests acords o pactes nova-
toris es van començar a oferir 
a partir de 2013, quan el Tribu-
nal Suprem va dictar la prime-
ra sentència que condemnava 
la possible abusivitat de la 
clàusula sòl, instant a la seva 
supressió de la clàusula però 
negant el dret a la devolu-
ció amb efectes retroactius 
de les quantitats generades 
de més.  Els bancs van oferir 
aquests acords, intentant pro-
tegir-se front a una futura sen-
tència que desactivés la limita-
ció temporal dels efectes de la 
nul·litat de la clàusula sòl.

L’any 2016 va arribar la sen-
tència del Tribunal de Justícia 
de la Unió Europea (TJUE) que 
deia que els perjudicats tenien 

dret a reclamar la devolució 
de tots els diners que havien 
pagat de més sense cap res-
tricció temporal, contradient la 
tesi del Tribunal Suprem. L’Es-
tat espanyol es va veure obli-
gat a crear un mecanisme per 
afavorir la consecució d’acords 
entre els consumidors i les en-
titats que evités la previsible 
allau de demandes judicials i 
reconegués el dret a la devolu-
ció dels diners. 

En una altra sentència del pas-
sat mes de juliol, el TJUE consi-
dera que, de la mateixa forma 
que la validesa de l’acord per 
rebaixar la clàusula sòl està 
supeditada a l’obligació de 
transparència i informació per 
part de l’entitat, aquests matei-
xos requisits han d’aplicar-se 
a l’acord de renúncia d’acci-
ons legals. I en aquest sentit, 
el TJUE determina que només 
pot ser vàlid el compromís de 
no emprendre accions legals 
quan el banc pugui demostrar 
que va oferir informació sufi-
cient sobre les conseqüències 
econòmiques i jurídiques del 
pacte. Arran d’aquest pronun-
ciament, el Tribunal Suprem ha 
hagut de modificar la seva doc-
trina i admetre que malgrat un 
pacte per rebaixar la clàusula 
sòl pugui ser vàlid i transpa-
rent l’acord de renúncia d’ac-
cions judicials per part dels 
clients pot no ser-ho i ha de 
sotmetre’s a control judicial. 

Fins ara, aquests pactes havien 
impedit reclamar per la totali-
tat de les quantitats indeguda-
ment abonades a la major part 
de la gent que va acordar una 
modificació de la clàusula 
sòl amb anterioritat a 2017. 
Ara, milers d’hipotecats que es 
van veure obligats a renunciar 
als seus drets tindran,  final-
ment, la possibilitat d’acudir 
als jutjats i reclamar tot allò 
que els correspon.

L’expert respon

Mercè Freiria

Advocada 
de Col·lectiu Ronda
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El greu problema que

 pateix la dividida societat

 sahrauí fa 45 anys, fins fa

 uns dies semblava no existir 

L'AV Estació del Nord vol agrair a 
l'exalumna del INS Gallecs Paula 

Rodríguez González haver realitzat el 
treball de recerca sobre els orígens del 

Fem memòria. Un record de la Barriada Oliva i Zona Sur 

Barri Estació del Nord- El Calderí, el 
que es coneixia com a Barriada Oliva i 
Zona Sur als anys 80. Ha realitzat una 
gran tasca, recollint material fotogràfic 
i testimoni oral que ens dóna una 
idea de la vida del barri als anys 60. 
Agraïm també a les veïnes i veïns que 
han ajudat a que aquesta investigació 
es dugués a terme i esperem poder 
fer difusió d'aquest treball quan les 
condicions ho permetin. 

Si alguna cosa hem après és que  la 
recuperació de la història dels barris 
i els seus orígens esdevé primordial 
per a la conservació de la memòria 
col.lectiva i la recuperació de l'espai 
comú de convivència. Com diu la Paula 
al seu treball "els barris i la seva gent 
té també la seva pròpia història i es 
digna de ser explicada".

Carrer Terol, inauguració del parvulari Oliva. Gener 1967 foto: Antonio Rubio 



dv, 20 novembre 202018

BAIX VALLÈS. Les instal·lacions es-

portives tornaran a obrir a partir 

de dilluns, segons ha informat la 

Generalitat de Catalunya en el seu 

pla de desescalada. En l'àmbit es-

portiu, es tornarà a entrenar amb 

restriccions en les instal·lacions 

a l'aire lliure, recintes tancats i 

gimnasos. Això sí, no es preveu la 

competició fins al 2021.

Obertura d'equipaments
El pla consta de quatre trams i ca-

dascun té una durada de quinze 

dies si la situació sanitària ho 

permet. El primer tram comen-

çarà dilluns i preveu que els equi-

paments esportius a l’aire lliure 

tinguin un control d'accés i amb 

un aforament màxim del 50%. 

Pel que fa a espais tancats, l'afo-

rament màxim serà del 30% i es 

POLIESPORTIU LA COMPETICIÓ NO ES PREVEU FINS AL 2021

Les instal·lacions esportives 
s'obriran a partir de dilluns

ESPORTS

Neix el RallySprint RACCAlèxia Putellas ja té la seva figura de caganera
El RACC i el Circuit organitzen el 1r 

RallySprint RACC Circuit de Barcelona-

Catalunya. La prova, que es disputarà el 

proper dissabte 19 de desembre a la pista 

vallesana, serà una prova solidària. 

La molletana Alèxia Putellas ja té la seva pròpia figura de caganera. 
L'empresa Caganer.com, de Torroella de Montgrí, ha elaborat per aquesta 

temporada de Nadal un llistat amb les novetats del 20-21 amb la jugadora del FC Barcelona, entre elles. La figura té un preu de 16 euros i de ben 
segur que es podrà veure en un bon grapat de pessebres molletans. 

MOLLET. Temporada per emmar-

car del Transluján-Club Ciclista 

Mollet amb el subcampionat per 

equips i el segon lloc del seu cap 

de files, Adrián Ferrer, a la Copa 

Catalana júnior 2020. L'equip mo-

lletà continua un any més al cap-

davant del gran grup català per-

què entre els 20 millors ciclistes 

classificats, el Mollet té a cinc dels 

seus corredors. 

Ferrer ha estat el líder destacat 

i ha repetit el subcampionat ca-

talà júnior del curs passat, quan 

aleshores va quedar segon per 

darrere del seu company i del Mo-

llet, Francisco Muñoz. El ciclista 

júnior, ja de segon any, ha sumat un total de 160 punts, un menys 
que el guanyador, Jan Castellón, 

del Restaurant Rodavi. "És una 
llàstima perquè si mires la clas-
sificació per curses, l'Adrián 
ha tingut millors posicions. De 
la Copa Catalana s'han fet qua-
tre curses i el nostre ciclista ha 
guanyat dues, però l'única que 
va guanyar el Jan, sumava molt 
més", admet un dels responsables 

del CC Mollet, Gabriel Vela, que tot 

i això se satisfà de la temporada de 

l'equip: "És excepcional. Tenim 
també un segon lloc per equips 
de la Copa Catalana i continuem 
sent un club referent en la for-
mació de ciclistes". 

Adrián Ferrer suma enguany 

un bronze al Campionat de Cata-

CICLISME | Júnior  EL CLUB CLASSIFICA CINC CICLISTES ENTRE ELS VINT MILLORS DE LA GENERAL

lunya de contrarellotge júnior i va 

gaudir de la convocatòria catalana 

per disputar l'estatal júnior. En la 

convocatòria amb Catalunya, el 

molletà va anar acompanyat d'un 

company d'equip, Pol Mulet, que 

ha acabat a l'11è lloc de la classifi-

cació general (57 punts). La resta 

de membres de l'equip molletà, 

que van quedar entre els vint pri-

mers classificats, són Ignasi Lam-

bea (111 punts) amb un meritori 

quart lloc i quedant-se a 42 punts 

del tercer lloc; l'Aleix Gatius (32), va ser 16è; i Ricard Fitó (32), 17è.
El club molletà tè pendent fer 

una reunió per començar a pre-

parar la pròxima temporada 2021 

júnior.  JL.rodríguez b. 

Adrián Ferrer i el CC Mollet, 
subcampions de Catalunya

cc mollet

arxiu

ENTRENAMENT Una sessió a la pista del Riera Seca del Mollet HC

· Assessorament fiscal, mercantil i comptable
· Assessorament i serveis laborals
· Tramitació i creació d’empreses
· Corredoria d’assegurances

GABINET EMILIANO I ASSOCIATS, SL
OFICINA TÈCNICA DE SERVEIS

SERVEI PERSONALITZAT

Av. Calderó, 18 1r 1a · Mollet del Vallès

T. 93 570 54 46 · info@gabinetemiliano.com

requerirà cita prèvia, com ara als 

gimnasos, i sense poder fer ús 

dels vestidors. L'única excepció 

per utilitzar els vestidors són les 

piscines. Les activitats esportives 

a l’aire lliure es podran fer amb un 

màxim de sis persones a excepció 

de la pràctica esportiva federada: permeses i, de divendres a les 6 h a dilluns a les 6 h, permesos entre 
municipis limítrofs. 

El tram 2, previst pel 7 de de-

sembre, es preveu que les instal-

lacions esportives a l’aire lliure 

tinguin un aforament màxim del 

50%, juntament amb gimnasos 

i equipaments esportius (sense 

vestidors) i piscines. Inclou pràc-

tica esportiva federada, no com-

petitiva, tant a l’aire lliure com 

espais tancats. 

Aforament ampliat al tram 3
El tram 3, previst pel 21 de de-

sembre, permetrà augmentar els 

equipaments esportius a l’aire 

lliure amb un aforament del 70%, 

mentre que a l'interior l'afora-

ment serà del 50%. També s'in-

clou la pràctica esportiva fede-

rada, no competitiva, tant a l’aire 

lliure com espais tancats. 

Les competicions, al 2021
El tram 4, previst pel 4 de gener, 

preveu reprendre les compe-

ticions esportives. Pel que fa a 

les equipaments esportius a l’aire 

lliure pugen l'aforament màxim 

fins al 70%, piscines, equipaments 

esportius i gimnasos (sense vesti-

dors); mentre que l'interior segui-

rà al 50%.  

PLANTILLA  L'equip del Club Ciclista Mollet aquesta temporada atípica

Cursa júnior

La 40a edició del Critèrium del Vallès 

Junior de Ciclisme - Gran Premi Dipu-

tació de Barcelona, que enguany era 

Campionat de Catalunya en ruta, es va 

suspendre definitivament al setembre 

després d'ajornar-se el juliol per la 

situació de la Covid-19. La intenció del 

club és celebrar la cursa el 2021 i que 

pugui ser novament Campionat de Ca-

talunya, tot i que això dependrà de la 

Federació Catalana de Ciclisme. 

EL 2020 SENSE 
CRITÈRIUM DEL VALLÈS
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Paella

Fideuà de marisc

Carns a la brasa

i molt més!

POLLASTRES A L’AST

OBRIM ROSTISSERIA

dissabtes, diumenges 

i festius de 9 a 15 h.

T’ESPEREM!

FES JA 
LA TEVA 

RESERVA

C. Joan XXIII, 2 · 08107 Martorelles · T. 93 570 74 96 · M. 606 941 830

MONTORNÈS. L'equip infantil del 

Club Karate Montornès va aconse-

guir el cinquè lloc del Campionat 

d'Espanya de combat, que va tenir 

lloc el cap de setmana a Guadala-

jara. Tot i les restriccions, en trac-

tar-se d'una competició estatal el 

club va poder viatjar fins a la loca-

litat de Castella-la Manxa. 

El conjunt montornesenc, que 

va lluitar per les medalles, estava 

KARATE MARÍA LÓPEZ FREGA EL PODI A LA LLIGA NACIONAL

format per Pablo Fuentes, Marta 

Borrego i Genís Lacueva. 

D'altra banda, a finals d'octubre 

les germanes María i Teresa López 

van participar en la segona ronda 

de la Lliga Nacional de Karate ab-

solut, que va tenir lloc a Leganés. 

Teresa no va poder passar de la 

segona ronda, mentre que María 

López va lluitar per les medalles, 

fregant el podi en la fase final. 

ckm

El Karate Montornès, 

5è lloc infantil estatal

KARATE  La delegació montornesenca a Guadalajara

MOLLET. Segona victòria del DM 

Group Mollet a la Lliga d'EBA i ho 

ha fet en un dels dos desplaça-

ments més llargs, a la pista del CB 

Consell, a Mallorca. Els de Josep 

Maria Marsà van millorar l'encert 

per imposar-se dissabte a domicili, 

per 59 a 69. 

El conjunt molletà va dominar 

el duel de principi a fi, sempre 

manant a l'electrònic. De fet, quan 

faltaven tres minuts pel final del 

primer quart dominava, 5 a 18, tot 

i que els locals van maquillar l'elec-

trònic, 13 a 22. El segon quart va 

ser pels locals, que van millorar el 

seu joc i van deixar als molletans 

amb tan sols 11 punts d'anotació, 

ajustant l'electrònic, 30 a 33. 

A la represa, el desencert ano-

tador va dominar la pista, però el 

Mollet va ampliar la seva diferèn-

cia fins als cinc punts de marge. En 

l'últim quart, el Consell va ajustar 

l'electrònic, 43 a 44, aleshores es 

va veure un bon encert molletà 

amb un triple de Pagés, que evitava 

qualsevol ensurt. 

BÀSQUET | Lliga EBA  AQUEST CAP DE SETMANA HI HA JORNADA DE DESCANS DE LA COMPETICIÓ

El DM Group Mollet guanya a 
Mallorca i colidera el grup C4

EN JOC  El DM Group Mollet a la pista del CB Consell, de Mallorca

El DM Group Mollet lidera el grup 

C4 de la Lliga d'EBA amb un ple de 

victòries depsrés de dues jornades, 

juntament amb el Mataró. L'equip 

molletà no jugarà cap partit oficial 

aquesta setmana perquè hi ha set-

mana de descans de la competició. 

La pròxima setmana, el Mollet re-

prendrà la Lliga d'EBA contra el CB 

Quart. 

El CE Montmeló crea una lliga 
vallesana d'escacs en línia

ESCACS  EL TORNEIG SUMA ELS BAIXVALLESANS PENYA MOLLET I MONTORNÈS

El Club d'Escacs Montmeló ha creat el Cam-

pionat Confinament del Vallès, que aquest 

diumenge disputarà la segona jornada en 

format virtual. Durant la primera onada de 

la Covid-19, el club va crear un campionat 

per disputar durant el confinament, amb 

un impacte amb equips internacionals, i ara 

n'ha creat un segon torneig però exclusiva-

ment en l'àmbit vallesà. 

"Com que hi ha aquest confinament 

municipal el cap de setmana, vam creu-

re que podríem fer un segon campionat, 

però només amb equips vallesans", ex-

plica el seu impulsor, Néstor Pellicer, que 

es mostra molt satisfet de l'acceptació va-

llesana del torneig. 

Més de 300 partides 
Durant la primera jornada, el campionat 

va comptar amb una vuitantena de parti-

cipants, més de 300 partides i nou equips, 

repartits en dues categories l'A i la B. "Fem 

una distinció per nivell dels jugadors. 

En la primera, hi ha jugadors amb un 

nivell superior d'ELO, en la segona, el 

nivell és més baix. Així hi ha lligues amb 

nivells similars, tot i que d'una jornada 

a un altre hi ha ascensos i descensos", 

diu Pellicer. 

En la primera jornada, el Club d'Escacs 

Llinars va guanyar el grup A; mentre que 

en al B, el Cardedeu es va imposar. 

Al campionat virtual, a banda dels am-

fitrions, hi ha altres equips baixvallesans 

amb l'Escacs Montornès i la Penya Escacs 

Mollet.  jl.rodríguez b. 

cb consell

arxiu

NÉSTOR PELLICER  Impulsor del torneig
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a.s.MOLLET / PARETS. L'atleta Álex 
Sánchez ja ha deixat d'entrenar 
als carrers de Mollet després que 
fa ja uns dies va reprendre la seva 
activitat en les pistes d'atletisme. 
El llançador de javelina molletà 
va estar durant tres setmanes fent 
exercicis enmig del carrer Salva-
dor Espriu, de Mollet, que fins i tot, 
va servir com a queixa davant les 
restriccions per poder entrenar. 
"Va tenir una mica d'impacte 

mediàtic, tampoc tant. Però la 

gent sí que és cert que em do-

nava ànims", diu álex Sánchez, 
satisfet de poder entrenar amb 
normalitat. 

Des de fa uns dies, compagina 
els entrenaments a les pistes d'at-
letisme de Terrassa i Granollers. 
"Estic molt content de recupe-

rar els meus entrenaments. Van 

ser tres setmanes complicades, 

on vaig intentar fer el màxim de 

sessions al carrer per no perdre 

entrenaments respecte d'altres 

llançadors, que sí que podien 

entrenar fora de Catalunya. 

Com que tinc fitxa federativa 

d'àmbit estatal, al final ens van 

deixar entrenar dins les pistes", 
adverteix Sánchez, que demana 
que les pistes s'obrin també a la 
resta d'atletes: "voldria que no 

només estiguin obertes pels at-

ATLETISME  EL MOLLETÀ TORNA A LA SEVA ACTIVITAT ENTRE LES PISTES DE TERRASSA I GRANOLLERS

L'atleta Álex Sánchez torna a 
entrenar en una pista d'atletisme 

letes que competim en l'àmbit 

estatal. També estaria bé, que 

la resta d'atletes dels clubs, pu-

guin entrar a les pistes i entre-

nar". 
El molletà, que també és monitor 

MOLLET / MARTORELLES. L'atleta 
Martín Parejo i el seu entrenador, 
Raúl Gracia, van descartar parti-
cipar en el Campionat d'Espanya 
d'atletisme paralímpic per apro-
fitar i carregar piles de cara l'exi-
gent temporada del 2021. El salta-
dor martorellesenc ha progressat 
adequadament aquest curs apro-
pant-se a l'objectiu de fer un salt 
de llargada de 6,20 metres, per 
assolir el bitllet pels Jocs Paralím-
pics de Tòquio 2021. 

Tot i els maldecaps per poder 
entrenar, i sobretot, competir 
aquesta campanya, Martín Parejo 
ha aconseguit fer un salt de mèrit 
de 5,94 metres, que deixa a tocar 
l'objectiu de cara la pròxima tem-
porada. 

PARALÍMPIC  L'ATLETA NECESSITA UN SALT DE 6,20 PER ALS JOCS

Parejo tanca el curs amb 
un salt de 5,94 metres 

aRXIU

MARTÍN PAREJO

DUATLÓ  ÉS MEMBRE I ENTRENADOR DEL CLUB TRIATLÓ PARETS

Albert José, bronze a l'estatal de duatló

L'atleta i entrenador Albert José, del Triatló Parets, va aconseguir pen-
jar-se una medalla de bronze al Campionat d'Espanya de duatló, que va 
tenir lloc a l'octubre a Sòria. El membre de l'entitat paretana va aconseguir 
un meritori tercer lloc de la classificació general del grup d'edat, de 35 a 
39 anys. La bona tasca corrents i en bicicleta, li va permetre també acabar 
al 5è lloc de la classificació general del campionat de mitja distància. 

RaP 107

de Ca n'Arimon i del CA Parets, ja 
es prepara per competir als cam-
pionats de Catalunya i Espanya. La 
temporada començarà a partir del 
febrer del 2021, si la situació sani-
tària ho permet.  JL.rodríguez b. 

Campió de Catalunya i quart d'Espanya

L'atleta molletà ha completat una temporada 2020 plena d'èxits i podis, 
sent un dels referents del llançament de javelina estatal. álex Sánchez 
va ser campió de Catalunya i va fregar el podi estatal, amb un quart lloc 
al Campionat d'Espanya. Amb el seu club, Fem Camí Mislata, va assolir el 
subcampionat d'Espanya i amb Catalunya, va ser també subcampió de 
l'estatal de federacions autonòmiques. 

Mollet, només per 
atletes estatals
El Club Atlètic Mollet, en un co-
municat, ha recordat que tan sols 
poden entrenar a les pistes muni-
cipals els atletes amb fitxa estatal. 
A partir de dilluns, ja podran en-
trenar la resta d'atletes. 

Sergi Mingote, conferenciant
PARETS. Sergi Mingote compagina la seva preparació física amb la faceta 
de conferenciant. El paretà, que afrontarà al desembre la fita històrica 
de pujar el cim del K2 (8.611m) hivernal amb l'expedició Seven Summit 
Trecks, segueix fent la divulgació del seu libre A pulmón. Aquest cap de 
setmana participarà en la Fira del Llibre de Muntanya virtual. 

ALPINISME  SEGUEIX LA PREPARACIÓ PER PUJAR EL K2 
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MOLLET. Carlos Galera, de 28 anys 
i veí de Mollet, és el nou president 
del Mollet Panthers. El molletà, 
que va ser un dels impulsors i 
fundadors de l'entitat de futbol 
americà de Mollet el 2009, assu-
meix la màxima responsabilitat 
des de fa unes setmanes rellevant 
a Nerea Soler. Des del 2018, Gale-
ra era vicepresident i ara n'assu-
meix la presidència amb l'objectiu 
de seguir creixent el futbol ameri-
cà a Mollet. La directiva de Carlos 
Galera està formada pel secretari 
Sergi Monforte; el tresorer, Ivan 
Pérez; el vicepresident, Francisco 
Martínez; i com a vocals, Marc de 
Rojas i Samuel Álvarez.  

La temporada passada el sènior 
absolut de futbol americà va que-
dar al 8è lloc de la Lliga Catalana 
amb tres victòries i cinc derrotes. 
"La temporada va acabar de 

cop, com li va a passar a tothom. 

Va ser una bona campanya amb 

tres victòries i vam estar llui-

tant per entrar en la promoció 

pel títol", explica el president, 
que se satisfà del paper de l'equip 
molletà: "va ser la nostra pri-

mera participació en el futbol 

americà de contacte, hem de 

continuar per aquesta línia i se-

guir millorant". El primer equip 
ara suma una vintena de jugadors, 
però necessita una desena més 
per completar una temporada 
amb garanties. 

Crear un equip júnior
Pel que fa a la base, el club voldria 
formar un equip júnior de contac-
te amb l'objectiu de nodrir el pri-
mer equip i fer una formació prè-
via. "Volem fer un equip júnior 

de contacte, però amb aquesta 

situació tan complexa és com-

plicat promocionar-nos. Encara 

no sabem si podrem competir, 

FUTBOL AMERICÀ EL CLUB VOL CONSOLIDAR EL SÈNIOR

en cas que es convoquin les 

competicions de la tempora-

da 2020-2021", adverteix Ga-
lera, que adverteix que la flama 
del futbol americà segueix viva.  
 
En busca de camp
El Mollet Panthers la temporada 
passada va haver de jugar fora de 
Mollet per no tenir la possibilitat 
de fer-ho a les instal·lacions mu-
nicipals de la ciutat. Els partits, 
que havia de competir com a local, 
van anar a parar a Vallgorguina i 
Bigues i Riells.  "La nostra inten-

ció és trobar un camp on poder 

entrenar i jugar partits. Volem 

estar a Mollet, però és compli-

cat perquè nosaltres tenim el 

calendari quan la resta d'enti-

tats ja fa mesos que ho saben. 

A les pistes d'atletisme entre-

nem, però no podem jugar par-

tits perquè no compleix amb els 

requisits. Estem oberts a trobar 

una solució en altres poblaci-

ons, però ara per ara volem in-

tentar seguir a Mollet. Tot i que, 

ara som l'únic equip vallesà de 

futbol americà de contacte per-

què el Fènix Granollers ja no 

hi és. Potser això ens obra les 

portes d'altres ciutats", adver-
teix Galera, que tot i això admet 
que la prioritat del club és seguir 
a Mollet. 

D'entre els camps municipals 
propicis per la pràctica de futbol 
americà de contacte podria ser 
el camp del Germans Gonzalvo o 
la Zona Sud. "El de la Lourdes el 

vam mirar, però per mides tam-

poc es poden disputar partits", 
diu el president. Això sí, a les pistes 
d'atletisme el club sí que ha pogut 
disputar algun partit amb l'equip 
de base de futbol flag, és a dir, sen-
se contacte, perquè les mides del 
camp són menors.   JL.rodríguez b. 

MOLLET PANTHERS

El Mollet Panthers 

renova la directiva

ENTRENAMENT  Un dels entrenaments d'aquest curs a les pistes de Mollet

KAS HAVERKORT 
VENÇ L'F4 SPANISH  
CHAMPIONSHIP

El Racing Weekend s'ha acomiadat del Circuit de Barcelona-Catalunya amb 

la victòria de l’F4 Spanish Championship de l'holandès Kas Haverkort, que ja 

havia assolit el títol en una cursa anterior. Mentre que la Clio Cup Espanya, 

l'altre gran atractiu del cap de setmana, ho ha fet donant-li una nova corona 

a l'experimentat Nicolas Milan, que va celebrar el campionat a Montmeló. 

ciRcuiT
MOTOR | Automobilisme  NICOLAS MILAN GUANYA EN L'ASFALT VALLESÀ LA CLIO CUP ESPANYA
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CULTURA
Taller virtual d'escriptura creativa a Sant Fost
Dimarts tindrà lloc la primera sessió del bibliolab virtual Els cinc sentits: 

escriptura creativa, organitzat per la biblioteca Biblio@teneu (Sant 

Fost) i a càrrec de Paula Colobrans. L'1 de desembre a la mateixa hora 

(18.30 h a 20.30 h) serà l'altra sessió del taller, amb el qual aprendre a 

connectar els sentits amb les emocions i expressar-les literàriament.

Contes infantils a Parets
La biblioteca de Can Butjosa de Parets 

ofereix dissabte (11 h) una nova sessió 

de contes i cançons a càrrec de Caro von 

Arend adreçada a infants a partir de

3 anys. Serà virtual i hi cal inscripció.

Un curtmetratge rodat 
al Calderí participa en el 
Festival Temporada Alta

CINEMA  ÉS UN SOLILOQUI PROTAGONITZAT PER L'ACTOR MOLLETÀ JORDI COROMINA I COMPTA AMB LA COL·LABORACIÓ DE L'AJUNTAMENT

MOLLET.  Els horts del Calderí són 

l'escenari d'un dels curtmetratges 

que participen en el Festival Tem-

porada Alta de Girona. Es tracta del 

film Jo vaig tenir un Cayenne, escrit 

i dirigit per Ramon Madaula i in-

terpretat per l'actor molletà Jordi 

Coromina. El curt serà al Tempo-

rada Alta fins al 8 de desembre i es 

pot veure en streaming a través de 

la plataforma Zoom

L’Ajuntament de Mollet ha col-

laborat en la producció del curt-

metratge, i el pròxim 21 de febrer 

el curt serà presentat al Mercat 

Vell per l’autor i director i per l’ac-

tor molletà, que comentaran el 

making off en una activitat que for-

ma part de la programació d’Arts 

i Escena.

El curt és un soliloqui que tracta 

la història tragicòmica d’un nàu-

frag del capitalisme, un triomfa-

dor que un dia s’arruïna. 

'jo vaig tenir un cayenne'

AL CALDERÍ Un frame del curtmetratge protagonitzat pel molletà Jordi Coromina

CINEMA  'THE UNBEARABLE WEIGHT OF MASSIVE TALENT' COMPTARÀ AMB ESTRELLES COM PEDRO PASCAL I TIFFANY HADDISH, I FINS I TOT PACO LEÓN

Ricard Balada: de Santa Maria a Budapest
per actuar en el pròxim fi lm de Nicolas Cage

tre actor per suplir-lo.

Entestat i convençut que no era 

possible que tingués coronavirus, 

va aconseguir fer-se dues PCR més 

i, efectivament, es tractava d'un 

"fals positiu, com el meu cor em 

deia", diu, respirant fondo per 

l'oportunitat que va estar a punt 

de perdre.

Luxes hollywoodiencs
Del seu viatge cap a Hongria pel 

rodatge, destaca l'alt nivell que ho 

rodeja tot plegat. Abans d'anar-hi, 

li van preguntar: "Et podem apor-

tar alguna cosa a l'habitació de 

l'hotel per tenir-hi una millor 

estança?". Ell, gens acostumat als 

luxes però que ja sabia que aniria 

a un "hotel prèmium", no es va 

atrevir a demanar res. "Estic lle-

gint, he portat l'ordinador i ara 

estic preparant una prova per a 

un altre projecte. Però he viat-

jat en business i fins i tot em va 

venir a buscar un cotxe a casa, a 

Santa Maria de Martorelles".

Tan aviat com desprèn la seva 

gran il·lusió per la seva participa-

ció a Hollywood, torna a posar els 

peus a terra. "Igualment, això no 

em traurà de pobre, és l'experi-

ència i l'aventura, però després 

toca seguir currant", diu lamen-

tant el context cultural dels dar-

rers mesos, que ha portat molts 

artistes a haver d'aturar els seus 

espectacles i, en molts casos com 

el seu, a haver de canviar tempo-

ralment de sector laboral per te-

nir un sou a final de mes: "Jo vaig 

tornar de Madrid –on resideix 

des de fa uns anys– per passar el 

confinament a casa i he estat un 

temps treballant de mosso de 

magatzem a l'empresa famili-

ar".    sergio carrillo

acn

NICOLAS CAGE  Actor i productor

biivisual

RICARD BALADA  Participa en el seu primer rodatge de Hollywood

SANTA MARIA DE MARTORELLES. 
L'actor Ricard Balada, veí de San-

ta Maria de Martorelles, es troba 

actualment a Budapest (Hongria) 

per participar en el rodatge de la 

pròxima pel·lícula de Nicolas Cage, 

The Unbearable Weight of Massi-

ve Talent. Està previst que el film 

s'estreni el 2021 i comptarà amb 

actors de la talla de Pedro Pascal  i 

Tiffany Haddish, i fins i tot de Paco 

León, així com del mateix Cage, qui 

s'interpretarà a si mateix i, a més, 

n'és un dels productors. A més, cal 

destacar que la distribuïdora serà 

Lionsgate, productora d'Els jocs de 

la fam, entre d'altres.

Balada assegura que "tot ha 

estat molt boig" i que està vivint 

"un somni". Feia dos anys que tre-

ballava "per poder optar a pro-

jectes internacionals en anglès, 

per fer principalment d'espa-

nyol, perquè és el meu accent. I 

al final ho vaig aconseguir a l'es-

tiu amb una representant an-

glesa a base de fer proves i més 

proves".

"Vaig gravar el càsting a Santa 

Maria de Martorelles i ara sóc a 

Budapest", diu emocionat. El pro-

cés per arribar fins aquí tampoc 

ha estat fàcil, de fet assevera que 

"ha sigut molt dur i molt pati-

dor". Abans de poder viatjar li 

han fet tres PCR i, els primers dies 

a Hongria, que se'ls havia de pas-

sar confinat, també estava previst 

que li'n fessin més. El problema va 

ser quan a quatre dies del viatge 

va donar positiu en una PCR. "No 

podia ser, perquè portava confi-

nat a casa meva dues setmanes, 

només havia sortit per fer-me 

les proves", explica Balada, qui va 

veure com el seu "primer projec-

te de Hollywood desapareixia". 

Tenia clar que no pararien ni can-

viarien la data del rodatge per ell; 

si fes falta, haguessin trobat un al-

NICOLAS CAGE S'INTERPRETA A SI MATEIX
■ The Unbearable Weight of Massive Talent –que en català es podria traduir 

com El pes insuportable del talent massiu– és, segons avança Ricard Balada, 

"metacinema, una barreja entre ficció i realitat, amb acció i comèdia". Nicolas 

Cage s'interpreta a ell mateix. Representa que la seva carrera no ha acabat d'anar del 

tot bé, fins al punt que ha d'acceptar un milió de dòlars perquè un fan el contracta. 

Balada assevera que "hi ha bastanta expectativa: a banda que Pedro Pascal ho 
està petant molt, que Nicolas Cage s'interpreti a ell mateix...". Amb tot, l'actor 

de Santa Maria clou: "Porto molts anys treballant-hi –de fet, ha participat en 

vuit llargmetratges més–, i no m'ho acabo de creure". El seu paper és encara 

confidencial, però compartir elenc amb aquestes estrelles "és un regal".

"Feia dos anys que
treballava per optar a 

projectes internacionals en
anglès; i ho he aconseguit"
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La santfostenca Aina Desumvila 

exposa 'Fragments de natura' 

al Racó de l'Artista de l'Abelló

MOLLET / SANT FOST. L'artista sant-

fostenca Aina Desumvila Tarrés 

–resident a Mollet– és la protago-

nista del Racó de l'Artista del Mu-

seu Abelló. Del 12 de novembre al 

31 de gener es podrà visitar gra-

tuïtament la seva mostra anome-

nada Fragments de natura, un re-

cull de peces que ha anat trobant 

i realitzant des que va sortir de la 

universitat i que ara ha aplegat a 

l'Abelló.

Totes elles parlen de natura i la 

majoria "són fruït de passejos 

per la Serralada de Marina" cer-

cant "materials i formes interes-

sants i que em diuen coses".

Per a la dotzena de peces que 

es poden gaudir al Museu, ha anat 

capturant fragments de temps re-

presentats en una branca, en l’es-

corça d’una alzina o un retall de pi. 

Els visitants trobaran estructures 

flotants que contenen espai, for-

mes que busquen l’equilibri entre 

l’orgànic i l’artificial i captures de 

natura que entren en diàleg con-

traposant materials. Aquest recull 

de peces vol ser un petit diàleg 

amb la natura, les seves formes i 

els seus materials.

Desumvila va estudiar el bat-

xillerat artístic a l'IES Mollet i 

posteriorment va fer la carrera de 

Belles Arts, especialitzant-se en 

escultura, i fins al moment ja ha 

fet diverses exposicions i ha parti-

cipat en instal·lacions a la Mostra 

Internacional d'Art Urbà de Caldes 

de Montbui. Pel que fa a l'exposició 

actual, felicita que el Racó de l'Ar-

testa ofereixi un espai als artistes 

dels voltants de la capital baixva-

llesana i destaca que coincideixi 

amb la mostra El Modernisme i les 

flors. De la natura a l’arquitectura, 

ja que totes dues mostren peces 

fets de natura o inspirats d'ele-

ments naturals.  

ART  MENTRE QUE LA NATURA ÉS PROTAGONISTA DE LES MOSTRES DEL MUSEU, LES TÈCNIQUES DIGITALS AJUDEN A RESTAURAR UNA OBRA DEL SURREALISTA SALVADOR DALÍ

AINA DESUMVILA  L'artista santfostenca durant la construcció d'una peça

museu abelló

Restauració d'una obra 
de Dalí, 'Rocibaquinante'

MOLLET. L’obra de la Col·lecció 

Abelló Rocibaquinante, de Salva-

dor Dalí, ha estat restaurada per 

mitjà d’una nova tècnica digital al 

Centre de Restauració de Béns Mo-

bles de la Generalitat. L’aplicació 

d’aquesta tecnologia, que perme-

trà un millor seguiment de l’efec-

te del pas del temps sobre la peça, 

marcarà una fita en la intervenció 

d’obres gràfiques i fotografies.

L’objectiu de la restauració ha 

estat intervenir l’obra el mínim 

possible, basant-se en la consoli-

dació dels aixecaments i el registre 

i documentació exhaustiva de l’es-

tat de les clivelles de la peça. Tot 

això s’ha pogut fer gràcies a noves 

tècniques de fotografia d’alta reso-

lució i escaneig en 3D.

La restauració de la peça, a més, 

ha estat objecte d’una de les po-

nències de la XVI Reunió Tècnica 

de Restauració i Conservació, un 

congrés virtual organitzat per 

CRAC (Conservadors i Restaura-

dors Associats de Catalunya) so-

bre mètodes i noves tecnologies, 

que s’ha desenvolupat entre el 3 i 

el 12 de novembre.

L’obra Rocibaquinante forma 

part de l’exposició permanent del 

Museu Abelló. Cap al 1971, Dalí va 

regalar a Joan Abelló aquesta obra 

en la qual s’hi representa al cavall 

Rocibaquinante, que curiosament 

és la unió de dos cavalls molt cone-

guts: el Rocinante del Quixot i el Ba-

bieca del Cid Campeador. D’aquesta 

manera, Dalí simbolitza la tenacitat 

d’Abelló per crear el seu museu, tan 

anhelat durant molts anys.  

TÈCNICA DIGITAL  El quadre restaurat representa el cavall Rocibaquinante

museu abelló

'Muerte al reguetón', 
primera novel·la del 
molletà Julián Moya
MOLLET. Muerte al reguetón. Histo-

ria de un psicópata és la primera 

novel·la escrita pel molletà Julián 

Moya. El protagonista de la història 

és en Braulio, un psicòpata molle-

tà, "un assassí que ha de saciar la 

seva sed de matar". Per fer-ho, es 

crea el seu propi codi i "cerca allò 

que odia o que veu que està ma-

lament", segons explica l'autor.

L'església, la monarquia, les ban-

deres, la violència masclista i fins i 

tot el reguetón són alguna de les co-

ses que enfurismen el protagonista 

–també a l'autor–. Pel que fa a l'estil 

de música inclòs al títol, si bé assegu-

ra que és més anecdòtic que la resta 

de "xacres socials", sí que lamenta 

que el seu boom faci que "bons mú-

sics no hi trobin sortida".

Humor negre i temes espinosos, 

porta darrerament a la censura 

o l'autocensura. En aquest sentit, 

Moya explica que s'ha autocensu-

rat en tractar la monarquia. "M'ho 

van aconsellar i ho he fet per no 

LITERATURA  EL PROTAGONISTA ÉS UN PSICÒPATA MOLLETÀ I L'OBRA TRACTA TEMES COM L'ESGLÉSIA, LA MONARQUIA, LES BANDERES O LA VIOLÈNCIA MASCLISTA

j.m.

JULIÁN MOYA  S'ha fet una samarreta amb la portada de la novel·la

tenir problemes", diu el molletà 

lamentant que les creacions artís-

tiques hagin de fer-se trepitjant el 

fre per no acabar davant dels tribu-

nals. En tot cas, igualment la histò-

ria promet crítiques a la Casa Reial

Pel que fa al procés del llibre, 

estava pensat que fos només per 

als més propers, però la bona re-

buda que està tenint han fet con-

vèncer  l'autor per publicar-lo. 

"La manera fàcil és autopubli-

car-lo a Amazon, però estic en 

contra d'Amazon i intentaré no 

haver-lo de publicar així", asse-

nyala. D'aquesta manera, està cer-

cant si alguna editorial li publica el 

llibre. A banda d'això, Moya també 

avança que està treballant en la 

segona part i que el seu objectiu és 

fer-ne una trilogia.    s.carrillo

n Del 21 de novembre al 20 de febrer 
es podrà gaudir del cinquè capítol del 
cicle de L’Aparador Ficcions Urbanes, a 
cura de Mixité. En aquest cas es tracta 
de Paisatge en despaisatge, a càrrec 
de Hiat_ús grup, qui treballen l’art de la 
memòria del paisatge, una dramatúrgia 
dels llocs, des de l’anàlisi ecosocial i des 
de la performativitat que s’hi genera en 
situar-hi moviments, objectes i parau-
les. Tot plegat sorgeix de les lleres del riu 
Besòs entre Mollet i la Llagosta.

NOVA INSTAL·LACIÓ
A L'APARADOR
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dissabte 21

diumenge 22

divendres 20

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

Vent del nord, que provo-
carà una baixada modera-
da de la temperatura, amb 
més núvols al matí, i cel 
serè a la tarda.

Temps anticiclònic, amb 
cel serè tot el dia, mínimes 
més baixes i màximes sem-
blants a les del dia d’ahir.

Continuarem sota la influ-
ència de l'anticicló, amb 
matinada freda i màximes 
que, amb el cel serè,  es 
recuperaran.

EL TEMPS per Felip Comas 

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

DIJOUS, 12 19ºC 8ºC 16ºC - 15 km/h SE

DIVENDRES, 13 20ºC 9ºC 16ºC - 16 km/h SE

DISSABTE, 14 21ºC 9ºC 17ºC - 15 km/h ESE

DIUMENGE, 15 22ºC 10ºC 19ºC - 35 km/h W

DILLUNS, 16 16ºC 14ºC 15ºC - 13 km/h NNE

DIMARTS, 17 20ºC 10ºC 15ºC - 13 km/h SW

DIMECRES, 18 19ºC 9ºC 15ºC - 18 km/h WSW

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

La Remençada renovarà la música
MONTORNÈS. L'Associació La Re-
mençada de Montornès del Vallès 
està treballant per oferir un mun-
tatge musical nou de cara a la prò-
xima representació del musical 
inspirat en la revolta remença.

Això serà possible gràcies a la 
subvenció de 40.000 rebuda per 
l'Ajuntament de Montornès. El dar-
rer ple municipal va aprovar una 
modificació pressupostària per su-
plement de crèdit amb una aporta-
ció de 100.000 euros de l'empresa 
Henkel Ibérica SA. L'Ajuntament i 
la indústria van signar un conveni 
pel qual s'aportaven aquests diners 
en forma de subvenció, que es des-
tinaran a elements patrimonials i 
culturals del municipi. En concret, 
dels 100.000 euros, 60.000 es des-
tinaran als treballs de recuperació 
arquitectònica del castell de Sant 
Miquel. Els 40.000 euros restants 
seran per subvencionar l'entitat La 
Remençada.

POPULAR   HO PODRÀ FER GRÀCIES A UNA SUBVENCIÓ DE 40.000 EUROS REBUDA PER PART DE L'AJUNTAMENT, QUE PROVENEN DE HENKEL

Begoña Malo, secretària de l'en-
titat, explica que "el so de l'espec-

tacle és gravat" perquè pugui so-
nar bé a l'aire lliure, i que per a la 

n  Arran de la pandèmia, l'Associació La 

Remençada de Montornès del Vallès no 

va poder portar a terme el passat maig 

el seu tradicional espectacle. Després 

d'uns mesos, tenien la intenció d'oferir 

alguna activitat durant les festes de Sant 

Sadurní, a finals de novembre, tanmateix 

les mesures restrictives els hi ha impedit 

fins i tot assajar. Ara, quan tot apunta que 

les restriccions s'aniran reduint progres-

sivament, l'entitat vol preparar algun es-

deveniment de cara a finals de desembre 

o principis de gener. Tanmateix, tot de-

pendrà de les restriccions en vigor.

TREBALLEN PER 
OFERIR ALGUNA 
ACTIVITAT AL NADAL

MARTORELLES. La Joventut Sar-
danista de Martorelles ha decidit 
suspendre les representacions 
previstes per la 44a edició del Pes-
sebre Vivent de Martorelles.

Segons expliquen en un comu-
nicat publicat a les xarxes socials, 
troben incompatible realitzar les 
funcions i garantir les mesures 
sanitàries dels visitants i dels par-
ticipants: "El nostre format de 

pessebre ens impedeix poder 

realitzar les representacions 

garantint totes les mesures sa-

nitàries establertes a dia d’avui 

per l’actual estat d’alarma i pel 

toc de queda".
Tanmateix, des de l'entitat 

martorellesenca apunten que els 
pròxims mesos portaran a terme 
"tasques de manteniment a l’es-

pai del pessebre". "D’aquesta 

manera volem assegurar que 

les representacions es puguin 

tornar a realitzar quan s’hagi 

superat l’actual pandèmia i la 

situació sanitària ho permeti", 
hi afegeixen.  

TRADICIONAL  NO PODEN "GARANTIR TOTES LES MESURES"

IMATGE DE L'ANY PASSAT  Enguany no es representarà el Pessebre Vivent

arxiu

Se suspèn la 44a
edició del Pessebre 
Vivent de Martorelles

IGUALTAT  HI HAURÀ UN GRAFIT COL·LECTIU I TEATRE

Propostes culturals per 
commemorar el 25-N
MARTORELLES. L'Ajuntament ha 
programat diverses propostes 
multidisciplinàries per comme-
morar el Dia internacional contra 
la violència masclista, entre les 
quals n'hi ha algunes de culturals.

És el cas del mural col·lectiu que 
està previst que es pinti aquest di-
mecres a les 18 h amb l'artista urbà 
Dase; o de l'espectacle interactiu 
Escolta'm, a càrrec de la companyia 

Impacta't Intervencions teatrals, i 
que està previst pel divendres 27 
a les 19 h al Celler. Per a ambdues 
activitats cal reserva (gratuïta) a 
martorelles.cat/entrades.

D'altra banda, durant aquests 
dies, la biblioteca Montserrat Roig 
oferirà un seguit de recomanaci-
ons de llibres i pel·lícules que gi-
ren entorn del Dia internacional 
contra la violència de gènere.  

arxiu

LA REMENÇADA  La pròxima representació comptarà amb la música arranjada

pròxima edició comptarà amb una 
música i unes veus actualitzades. 
"Tornarem a fer la gravació. La 

música serà la mateixa, però les 

veus sonaran millor", assegura 
Malo, qui apunta que fins ara eren 
els mateixos actors qui cantaven 

en l'enregistrament, malgrat no 
tenir-hi, en general, cap formació 
musical. En aquest cas comptaran 
amb "un director musical que 

ens formarà i ens ensenyarà 

perquè la veu soni millor".   s.c.

FOTOGRAFIA

Carme Mas, 
premiada al 
concurs de foto de 
la Serralada Litoral

BAIX VALLÈS. El Parc de la Serra-
lada Litoral ha donat a conèixer 
el premi del públic del 12è con-
curs fotogràfic que organitzen. En 
aquesta edició la imatge que ha 
obtingut més M'agrada a Facebo-
ok ha estat Contemplant Burriac de 
Carme Mas Puig, que s'endurà com 
a guardó una cistella de productes 
agroalimentaris procedents de 
productors dins l’àmbit del Parc.

Properament es donarà a conèi-
xer el lloc i la data del lliurament 
de premis i la inauguració de la 
mostra fotogràfica de les imatges 
finalistes. En cas de no poder fer 
l'acte d'entrega de premis de for-
ma presencial, es publicarà el nom 
dels guanyadors i se'ls farà arribar 
el premi als seus domicilis.

A banda del premi del públic, 
falta encara per donar a conèixer 
els tres premis del jurat, que gua-
nyaran una estada d’un cap de set-
mana per a dues persones; un àpat 
per a dues persones; i una cistella 
de productes agroalimentaris pro-
cedents de productors dins l’ambit 
del Parc respectivament.  

'CONTEMPLANT BURRIAC'

carme mas
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ESPECIAL

MOTOR
AUTOMÒBILS  MANTÉ LES ESPECIALITATS EN MECÀNICA, PLANXA I PINTURA, ELECTRICITAT, ELECTRÒNICA I NETEJA DE TAPISSERIES

Tallers Esclusa fa una aposta 

decidida per les noves tecnologies 
El món de l'automoció viu en els 

darrers anys grans canvis. El camí 

cap a una mobilitat sostenible, 

la irrupció de noves tecnologies 

aplicades a l’automoció –electrifi-

cació i automatització– i els canvis 

en mobilitat a la nostra societat, 

que ja van començar anys enrere 

però que s’han accelerat a conse-

qüència de la irrupció de la Covid, 

plantegen escenaris als quals el 

sector ha de fer front. Conscients 

de la necessitat de ser partíceps 

d'aquests canvis, Tallers Esclusa 

ha fet una aposta decidida per a 

una transició cap aquestes noves 

tecnologies.

Desde l’any 2018, Tallers Esclu-

sa disposa dels sistemes i la for-

mació per a la reparació i mante-

niment de vehicles híbrids (HEV), 

híbrids endollables (PHEV) i 

100% elèctrics (EV) així com dels 

serveis de verificació i reparació 

de tots els sistemes d’ajuda a la 

conducció (ADAS).

Però més enllà de l'aposta per 

les noves tecnologies, Tallers Es-

TALLERS ESCLUSA

Carrer de la Química, 2– 4   
Polígono Industrial La Farinera  
Mollet del Vallès 
Tel. 935 93 17 41 

TALLERS ESCLUSA

Carrer de la Química, 2– 4 · Mollet
Tel. 935 93 17 41 

ELEMENTS MECÀNICS  Substitució de la bateria híbrida del Toyota Prius de tercera generació

SERVEI ESTACIÓ SANT JORDI

Carrer del Bosc · Mollet del Vallès 
Tel. 93 570 56 46
www.serveiestaciosantjordi.com

clusa compta amb un ampli ven-

tall de serveis per al vehicle, que 

ofereix a les seves instal·lacions de 

1.000 metres quadrats situades al 

polígon industrial La Farinera. En-

tre les seves especialitats actuals 

hi ha l'àmbit de mecànica del ve-

hicle, planxa i pintura, electricitat, 

electrònica, pneumàtics i neteja. 

De fet, és un dels pocs tallers a 

Mollet que ofereix un servei espe-

cialitzat de neteja de tapisseria.

Tallers Esclusa compta amb més 

de 50 anys d'història a Mollet i ha 

anat adaptant durant tots aquests 

anys les seves especialitats a me-

sura que els hàbits de mobilitat 

dels ciutadans han anat canviant. 

El negoci s’ha anat ampliant amb 

taller de reparació de planxa i pin-

tura a mitjans dels anys 70 i amb 

reparació elèctrica i electrònica a 

mitjans dels anys 90. Amb la ir-

rupció de les noves tecnologies, 

Tallers Esclusa assumeix un nou 

repte en la seva trajectòria.   

Des del 2018, disposa dels
sistemes i formació per a la 

reparació de vehicles híbrids,
híbrids endollables i elèctrics 

directori

MOLLETAUTO

av. Burgos, 71 · Mollet del Vallès
Tel. 93 570 44 88 www.molletauto.es

ES BONÀREA PARETS

Carrer de Can Gurri s/n · Parets  
Tel. 602 22 49 03 / 93 599 42 83 
www.bonarea.com

TOYOTA KAI MOTOR

Avinguda Europa, 5-7 · Granollers
93 849 50 88  kaimotor.toyota.es

MOTORPRIM

Av. Puigcerdà 14 · Lliçà de Vall
937 060 042  www.motorprim.es

ESTACIÓ SERVEI SANT FOST

Crta. de la Roca Km. 11,6 · Sant Fost 
93 570 40 76

XUS MOTO

Crta. de Barcelona, 87 · Martorelles 
93 593 31 06 / 648 934 447

EASY GAS

Ctra. C-17 Km. 17,2 · Lliçà de Vall 
https://easygasgroup.com/

GOOD PRICE

Av. Badalona, 22 · Mollet del Vallès 
93 570 93 18

AUTO RACING MOLLET

c. Santa Perpètua, 7 · Mollet
93 570 76 56    autoracingmollet.com
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SERVEIS:
 Reparacions generals 
  (motor, canvi, airbag, sistemes de frenat i tracció, suspensió…)

 Servei de manteniment i revisió

 Pneumàtics i alineació de direcció

 Revisió pre-ITV (També podem portar nosaltres el vehicle)

 Servei de diagnosi i reparació d’avaries elèctriques i electròniques

 Reparacions i càrregues en sistemes de climatització

 Disposem de vehicles de substitució

 Cabina de pintura adequada per turismes i furgons

REPARACIÓ GENERAL DE L’AUTOMÒBIL

PLANXISTERIA I PINTURA
C/ Ferrocarril, 92

T. 93 593 55 35 F. 93 570 26 39

MECÀNICA, ELECTRICITAT I PNEUMÀTICS
C/ Santa Perpètua, 7

T. 93 570 76 56

El Toyota CHR versió 2021 
arriba a Kai Motor, Granollers

El nou Hyundai i20 Híbrid ja 
es pot comprar a Motorprim

A punt de complir quatre anys 

com un dels models de referèn-

cia de Toyota a Europa, el Toyota 

C-HR Electric Hybrid revela la seva 

gamma 2021. Diverses novetats, 

en seguretat, connectivitat i equi-

pament, refresquen la proposta de 

Toyota en el segment C-SUV per a 

fer-ho encara més atractiu.

El Toyota C-HR Electric Hybrid 

2021 veu ampliada la seva dotació 

de seguretat activa de la mà del 

nou Avisador de Canvi Involuntari 

de Carril amb assistent actiu i sis-

tema de manteniment de la trajec-

tòria. Aquest sistema, una vegada 

activat pel conductor, funciona de 

manera complementària al Con-

trol de Creuer Adaptatiu (ACC), ac-

tuant sobre el control de la direc-

ció i mantenint automàticament 

al vehicle centrat en el seu carril, a 

més d'augmentar o reduir la velo-

citat segons ho faci el vehicle pre-

cedent per a mantenir la distància 

de seguretat.

Altres novetats de la revolució 

del segment crossover són la in-

clusió com a equipament de sèrie 

en tota la gamma de ràdio digital 

DAB i sistema d'avís acústic AVAS  

per a alertar als vianants de la pre-

sència del vehicle quan se circula 

a baixa velocitat. A tot això s'uneix 

un nou mòdul de comunicacions 

de dades incorporat en el Toyota 

C-HR Electric Hybrid MY21.

Amb totes aquestes novetats, 

la gamma 2021 del Toyota C-HR 

ofereix dues opcions de motorit-

zació híbrida elèctrica, de 122 CV 

(125H) i 184 CV (180H).

El nou Hyundai i20 Híbrid, que ha 

revolucionat el mercat dels cotxes 

compactes combinant tecnologia 

intel·ligent, equipament de segu-

retat i connectivitat líders de la 

seva gamma, ja és a Motorprim. Es 

tracta d'un cotxe esportiu elegant 

i impactant amb millores en els 

sistemes de seguretat, pensat per 

protegir tant als conductors i pas-

satgers, com als vianants i ciclistes. 

Es podria definir com un vehicle 

dinàmic, distintiu i sensualment 

esportiu. A més, el seu aspecte 

enèrgic, sumat a la gran quantitat 

de noves i excitants opcions inte-

riors, fan del Hyundai i20 Híbrid el 

vehicle ideal.

TOYOTA KAI MOTOR

Avinguda Europa, 5-7
Granollers
93 849 50 88
kaimotor.toyota.es

MOTORPRIM

Av. Puigcerdà 14, Lliçà de Vall
937 060 042
info@motorprim.es
www.motorprim.es

Auto Racing Mollet, 45 
anys aportant confiança
Auto Racing Mollet és una em-

presa dedicada a la reparació ge-

neral dels automòbils. Les seves 

instal·lacions consten de dos lo-

cals: en un d'ells es desenvolupen 

les reparacions de planxa i pintu-

ra; i l'altre està destinat a la mecà-

nica en general. D'aquesta manera 

es cobreixen totes les necessitats 

dels automòbils.

Des dels seus inicis, el 1975, 

l'empresa ha anat creixent i evo-

lucionant amb les noves tecnologi-

es i convivint amb l'esperit d'una 

empresa familiar que té els seus 

fonaments en oferir proximitat i 

confiança als clients.

A Auto Racing Mollet, al Carrer 

Santa Perpètua, fan reparacions 

de carrosseria en general a parti-

culars i asseguradores; disposen 

de cabina de pintura adequada 

per a turismes i furgons; fan repa-

racions de sinistres en bancada; 

tenen laboratori de pintura amb 

les últimes tècniques en colome-

tria i en pintura amb base d'aigua. 

Entre d'altres serveis que oferei-

xen, també disposen de vehicle 

de substitució, fan les revisions 

prèvies a la inspecció tècnica del 

vehicle (ITV) i li passen la mateixa 

ITV si així el client ho desitja.

ESTACIÓ SERVEI SANT FOST

Crta. de la Roca Km. 11,6
Sant Fost de Campsentelles
93 570 40 76

Preus baixos a l'Estació 
de Servei Sant Fost

L'Estació de Servei Sant Fost, a la 

carretera de la Roca (BV-5001) ga-

ranteix preus sempre baixos així 

com diversos descomptes. Actual-

ment n'ofereixen dos de diferents, 

per a dipòsits de cotxes o per a 

dipòsits amb major capacitat. Pel 

que fa als cotxes, s'ofereix un es-

talvi de 9 euros per omplir 75 li-

tres. Quant als camions, si omplen 

200 litres, s'estalviaran 33 euros. 

L'Estació Sant Fost, a més, destaca 

per disposar de Power Max Die-

sel –carburant amb additius d'Alt 

Rendiment–. A més, la mateixa 

companyia compta amb una xar-

xa d'estacions low cost automa-

titzades (Vilacarburants), també 

presents a Sant Fost, Lliçà de Vall, 

Santa Coloma i Sant Adrià.

AUTO RACING MOLLET

c. Santa Perpètua, 7
Mollet del Vallès
93 570 76 56
www.autoracingmollet.com
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AUTOMÒBIL EL CONCESSIONARI DE LA CAPITAL BAIXVALLESANA MANTÉ LES OPORTUNITATS EN VEHICLES KM-0 I SEMINOUS

Amb més de 30 anys al servei del 

client, el concessionari Molletauto 

puja al carro de la nova mobilitat 

amb vehicles més respectuosos 

amb el medi ambient i més sosteni-

bles. Al concessionari de l'avingu-

da Burgos, podreu trobar vehicles 

híbrids endollables (Grandland 

X); vehicles 100% elèctrics, com 

el Corsa-e, Vivaro-e, Zafira-e life, 

i properament el nou MOKKA-e. 

Precisament el Corsa-e continua el 

camí d'èxits i ha conquerit un dels 

premis més importants de la indús-

tria de l'automoció alemanya: el 

Volant d'Or 2020. El Corsa-e, 100% 

elèctric, ha rebut aquesta distinció 

aquest mes de novembre i ja és el 

cotxe petit més venut d'Alemanya.

Amb 100kW (136 CV) i 260 Nm 

de par des del mateix instant en 

MOLLETAUTO

av. Burgos, 71
Mollet del Vallès
Tel. 93 570 44 88
www.molletauto.es

ESTACIÓ SERVEI SANT JORDI

c. Bosc, s/n
Mollet del Vallès
Tel. 93 570 56 46
www.serveiestaciosantjordi.com

Molletauto ofereix el Corsa-e, 

elèctric referent a Alemanya

què es trepitja l'accelerador el Cor-

sa-e ofereix una mobilitat elèctrica 

d'última generació. Amb una auto-

nomia de fins a 337 km segons ci-

cle WLTP, aquest àgil cinc places és 

totalment adequat per al seu ús di-

àriament. Si es recorre a la càrrega 

ràpida de 100kW amb corrent con-

tinu la bateria de 50 kWh pot car-

regar-se ràpidament fins a un 80% 

de la seva capacitat en 30 minuts. 

El Corsa-e està preparat per a totes 

les opcions de càrrega: mitjançant 

Wallbox, càrrega ràpida o cable per 

endolls domèstics.

Però Molletauto ofereix també 

altres opcions i convida els seus 

clients a una nova campanya ECO 

DRIVE OPEL, amb fins a 5.000 € de 

descompte en els seus models, tots 

ells de baixes emissions. També 

podreu trobar grans oportunitats 

en vehicles de KM-0, gerència i se-

minous. Molletauto obre les seves 

instal·lacions amb horari habitual i 

respectant totes les mesures de se-

guretat anti- COVID-19. ❉

EasyGas ofereix el millor 

carburant del món

EasyGas, que té una de les seves múltiples 

estacions de servei a Lliçà de Vall, ha cre-

at el carburant més avançat i més additiu 

del món, l'EXO P1000, que es pot trobar a 

l'estació baixvallesana. De fet, aquest car-

burant ha estat posat a prova en la cursa de 

cotxes més dura del món, el Dakar, per Cris-

tina Gutiérrez, la primera pilot espanyola 

en acabar la cursa. Sobre el carburant EXO 

P1000, EasyGas destaca que l'augment de 

l'índex de cetà redueix el consum de com-

bustible i és per això que es pot fer fins a 47 

quilòmetres més per cada dipòsit de 50 li-

tres. A més, els consums van millorant amb 

el temps repostant EXO P1000.

ES TRACTA DE L'EXO P1000, PROVAT AL DAKAR PER CRISTINA GUTIÉRREZ

EASYGAS

Km 17,200, C-17
Lliça de Vall
Tel.  938 493 019
easygasgroup.com

Sortidor d'AdBlue, 

gran novetat de 

l'Estació de Servei 

Sant Jordi de Mollet 

L'Estació de Servei Sant Jordi, ubi-

cada a Mollet del Vallès, ofereix 

darrerament una gran novetat: el 

sortidor d'AdBlue. Es tracta d'un 

sistema de depuració de gasos que 

l'utilitzen els vehicles equipats 

amb tecnologia RCA, en què el pro-

ducte va emmagatzemat en un di-

pòsit exclusiu. El consum d'AdBlue 

equival a entre el 3 i el 5% del con-

sum del combustible. Aquesta bai-

xa dosificació permet espaiar els 

repostatges i minimitzar l'impacte 

que produeix en xassís un dipòsit 

addicional.

A l'Estació de Servei Sant Jordi, a 

més, disposen de pont de rentat a 

alta pressió, amb cera calenta i ai-

gua osmotitzada disponible de 8 h 

a 21 h. També hi ha botiga, venda 

de hot dogs i de pa del dia, i venda 

de butà.
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estació Sant Fost
Ctra.de la Roca

km.11,6
SANT FOST

VILACARBURANTS  xarxa d’Estacions Low Cost Automatizades
CAN ZAM OIL  E.S.SANT FOST  ÀREA SANT FOST  ÀREA LLIÇÀ  CEPSA FÒRUM

Sta.Coloma Grt.     Ctra. de la Roca, km.11        C.Barcelona, 180    Avgda.Vallés, 8 Lliçà Vall      Sant Adrià Besós
24
hores

+

+

DESCOMPTE

EXTRA!!

TOYOTA C-HR 
ELECTRIC HYBRID
QUAN EL DIFERENT 
ÉS EXTRAORDINARI

INCLOU:

4 ANYS DE MANTENIMENT I GARANTIA 

48 quotes. Entrada: 6.145,55 €.  
Última quota: 13.705,62 €.  
TIN: 6,50%. TAE: 7,63%. 

200€
PER

AL MES

Emissions CO₂ (g/km): 108 – 118. Consum mitjà (l/100 km): 4,8 – 5,2.

C-HR 125H Advance. PVP recomanat: 24.590 € per finançar. Entrada: 6.145,55 €. TIN: 6,50 %. TAE: 7,63 %. 48 quotes de 200 €/mes i última quota de 13.705,62 €. Comissió d’obertura finançada (2,75 %): 507,22 €.  
Import total del crèdit: 18.951,67 €. Import total del deute: 23.305,62 €. Preu total a terminis: 29.451,17 €.  Oferta financera amb el producte Toyota Easy de Toyota Kreditbank GmbH sucursal a Espanya 
vàlida fins al 30/11/2020 a la Península i Balears. Inclou paquet Toyota Easy Plus amb 4 anys de garantia, 4 primers manteniments i 4 anys d’assistència en carretera. El model visualitzat no correspon amb 
el model de l’oferta. Queden exclosos d’aquesta promoció els vehicles per a flotes. Més informació a toyota.es

TOYOTA GRANOLLERS · KAI MOTOR

Avinguda d'Europa, 5, 7, 08401 Granollers
Telf: 938 49 50 88
kaimotor.toyota.es
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Estació de Servei bonÀrea Parets, una parada 
obligada de conductors i transportistes a la C-17
PARETS DEL VALLÈS. L'Estació de 
Servei bonÀrea Parets és molt 
més que una benzinera. Les se-
ves instal·lacions de 7.000 metres 
quadrats es troben en un punt es-
tratègic a l'autovia C-17, un indret 
que el converteix en parada obli-
gada per als conductors que bus-
quin bons preus, qualitat i proxi-
mitat en el servei.

Pel que fa als carburants, les 
benzineres bonÀrea sempre es 
situen entre les que ofereixen uns 
preus més competitius de l'Estat, 
gràcies als reduïts marges que 
s'apliquen, al gran volum de car-
burants venut, i als costos ajustats 
que tenen les benzineres d'auto-
servei. De fet, segons un informe 
de l'Organització de Consumidors 
i Usuaris (OCU) fet públic aquest 
mes d'octubre, les benzineres bon- 
Àrea són les que ofereixen preus 
més baixos als seus clients, tant 
pel que fa al dièsel com a la ben-
zina.

Les instal·lacions ofereixen tots 
els serveis que necessiten conduc-
tors i transportistes per posar a 

punt els seus vehicles: autorentat, 
aspiradores i pressió de neumà-
tics, tot les 24 hores.

L'Estació de Servei bonÀrea Pa-
rets està compromesa amb l'en-
torn i per això té en compte con-
tractar treballadors del territori. 
A més, també estan compromesos 
amb el futur ja que aposten per la 
sostenibilitat energètica gràcies a 
les seves plaques solars fotovol-
taiques que subministren el 100% 
del consum de la benzinera i la bo-
tiga i de les càmeres refrigerants 
així com energia solar tèrmica per 
escalfar l'aigua dels rentadors. 

Compres fàcils i còmodes
Un altre dels serveis que ofereix 
l'Estació de Servei bonÀrea Pa-
rets més enllà dels carburants és 
el gran supermercat bonÀrea amb 
produtes frescos i 1.500 referèn-
cies per garantir les compres òp-
times del dia a dia. El supermercat 
està obert de 9 a 21 h ininterrom-
pudament de dilluns a dissabte 
i els diumenges obre als matins 
de 9 a 14 h. A més, per posar-ho 

ESPECIAL MOTOR

encara més fàcil als seus clients, 
l'estació de servei disposa d'un 
pàrquing gratuït que permet fer 
les compres de manera còmoda i 
ràpida.

Els responsables de l'estació 
paretana volen cuidar els seus 
clients i per això es fan promoci-
ons periòdiques com tasses gra-

tuïtes, fitxes de neteja de vehicles, 
ous gratuïts i descomptes diaris 
del 20% i el 15%, entre altres

A més, faciliten als transpor-
tistes i autònoms una targeta de 
crèdit gratuïta sota acceptació de 
la companyia de risc. Així, els pro-
fessionals poden garantir fer front 
als pagaments i passar millor la 

ES BONÀREA PARETS

Carrer de Can Gurri s/n 
Parets del Vallès 
Tel. 602 22 49 03 / 93 599 42 83 
www.bonarea.com

crisi, mitjançant les targetes de 
crèdit de bonÀrea.  
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Gamma Nou Hyundai i20 Híbrid 48 V. Emissions de CO  (g/km): 115-120. Consum mixt (l / 100 km): 5,1-5,3. 
Valors de consums i emissions obtinguts segons el nou cicle d’homologació WLTP. Emissions de CO  
(g/km): 95-103, obtingudes segons el cicle NEDC correlat.

*Exemple de finançament per a Hyundai i20 5P MPI 1.2 85 CV ESSENCE. PVP: 13.390,00€. Entrada: 4.210,00€. Import sol·licitat: 9.180,00€. Import finançat: 9.501,30€ (inclosa la comissió de formalització del 3,5 
%: 321,30€). Import de la mensualitat: 12 quotes de 60,00€, 95 quotes de 128,70€ i una última quota de 129,33€. Total interessos: 3.574,53€. Cost total del crèdit: 3.895,83€. Import total degut: 13.075,83€. Preu 
total a terminis: 17.285,83€. TIN: 6,99%. TAE: 8,07%. Sistema d’amortització francès. Finançament amb Hyundai Finance a través de Banco Cetelem, SAU. Vàlid fins al 30/11/2020. Model visualitzat: Nou Hyundai 
i20 Style. La garantia comercial de 5 anys sense límit de quilometratge oferta per Hyundai Motor España, SLU als seus clients finals només és aplicable als vehicles Hyundai venuts originalment per la xarxa oficial 
de Hyundai, segons els termes i les condicions del passaport de servei. Més informació a la xarxa de concessionaris Hyundai o a www.hyundai.es.

No ser perfectes, cometre errors, deixar-nos endur pels sentiments… Tot això 

és el que ens fa ser humans. Per això, necessitem una tecnologia que estigui 

preparada per a nosaltres. I el Nou Hyundai i20 amb Smart Tech, ho està.

I és que inclou la tecnologia de seguretat més innovadora, com ara Control de 

creuer basat en la navegació o Alerta d’aproximació de trànsit posterior 

actiu. També disposa de les últimes novetats en connectivitat Bluelink, i a la 

seva pantalla tàctil de 8” s’hi pot replicar la pantalla de l’smartphone.

A més, el Nou i20 arriba amb una versió híbrida 48V, amb la qual podràs gaudir 

del teu món estalviant combustible i reduint emissions.

 

Nou Hyundai i20. Preparat per a tu.

* Finançant amb Banco Cetelem fins al 30/11/2020.

Nou

Hyundai i20 Híbrid  48V 
Preparat per a tu.

Hyundai i20 
€/mes

60
12 quotes de 60€
95 quotes de 128,70€*
Entrada: 4.210,00€
Última quota: 129,33€
TAE: 8,07 %

TIN: 6,99 %

 per

MOTORPRIM

Av. Puigcerdà 14, Lliçà de Vall - info@motorprim.es - www.motorprim.es
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