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DIARI DE MOLLET I BAIX VALLÈS

POLÍTICA

LA PLATAFORMA 1 D’OCTUBRE ORGANITZA
DISSABTE ACTES PER COMMEMORAR EL
PRIMER ANIVERSARI DEL REFERÈNDUM 3 i Edit.

ARQUES MUNICIPALS

EL GOVERN MOLLETÀ APROVA UNS COMPTES DE
L’AJUNTAMENT POSITIUS AMB L’ACUSACIÓ D’ERC
I PDECAT DE PRESENTAR UN BALANÇ “FICTICI” 14

HABITATGE TINDRAN ENTRE 60 I 90 METRES QUADRATS 10

ona cervera

SENTIMENT
EXTREMENY

Termini obert
per demanar
un pis protegit
a la Vinyota
Els interessats poden presentar la sol·licitud
per a un dels 80 habitatges de protecció oficial
que s’hi construiran fins al 31 d’octubre
EQUIPAMENTS

Acord per augmentar les
hores d’obertura de la
Biblioteca de Can Mulà i
ampliar l’aula d’estudi 12
URBANISME

Sant Fost ingressarà
1,1 milions per la venda
d’un solar al polígon a
l’empresa de Joan Singla 6

DIA D’EXTREMADURA El Centro Virgen de Guadalupe celebrava diumenge la processó i la hissada de bandera 36

EN TODOS LOS
TRATAMIENTOS

ARREGLOS

10 30€ 20€
2x1 30€ 2x1
%

dto

(15% PENSIONISTAS)

PRÓTESIS COMPLETAS

Clínica Dental

Nou Barris
LABORATORIO DE PRÓTESIS PROPIO

(EN 24 H.)

EMPASTES

(400€ LAS DOS)

*Ofertas no acumulables

93 560 80 75
HORAS CONCERTADAS

1ª VISITA

PRÓTESIS ESQUELÉTICAS

(500€ LAS DOS)

Nos encontrará en

Av. Plaça Catalunya, 3 bjs
08120 LA LLAGOSTA

FINANCIACIÓN
A SU MEDIDA
¡SIN INTERESES!

HIGIENES

GRATIS

DIAGNÓSTICO + RADIOGRAFÍA

Vía Favencia, 199
08042 BARCELONA

93 276 47 45

HORAS CONCERTADAS
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EN PORTADA

Un any de l’1-O
Entitats i partits sobiranistes s'integren
en la Plataforma 1 d'octubre per rememorar
aquell dia i reactivar la mobilització social

REFERÈNDUM 30.464 persones van exercir ara fa un any el seu dret a vot als vuit municipis del Baix Vallès

Desenes d’actes de reivindicació
“No es tracta només de recordar aquell
dia, sinó de tornar a prendre els carrers, reprendre la lluita per aconseguir
allò que la majoria de catalans vam
decidir l’1-O”, apuntaven dilluns els
membres de la Plataforma 1 d’octubre
en la presentació d’actes que es duran
a terme els pròxims dies per rememorar
aquella jornada. A Mollet, les entitats
de la plataforma convoquen dissabte a
concentrar-se als centres electorals de
l’1-O a les 11 h, on es col·locarà una placa simbòlica a les portes de cada centre.
Tot seguit es farà una caminada fins a
la plaça Major, on es llegirà el manifest
acompanyats dels Avis per la llibertat,
que desplegaran una bufanda groga gegant. A les 14 h, a les Pruneres, hi
haurà un dinar popular i tot d’activitats
festives (de 17 a 20 h) per rememorar les
vivències de l’1-O, com una xocolatada,

música en directe o un recital poètic. A
les 20 h es projectarà el documental
sobre l’1 d’octubre a Mollet realitzat per
Mariona Rabasa i produït per Ara Mollet.
A Parets, entitats i partits sobiranistes faran aquest divendres (20 h) una
botifarrada i una rifa a la plaça de la
Vila. Inicialment també estava prevista
la presentació del llibre On eres l'1-O?,
del periodista Quico Sallés, però finalment ha quedat ajornada.
A Montornès, l’ANC, el CDR, ERC i
PDeCAT organitzen un acte commemoratiu diumenge (19.30 h) a l’INS Vinyes
Velles. Es llegirà el manifest, es projectarà l’audiovisual El referèndum a Montornès i hi haurà un sopar de germanor.
A Montmeló, el CDR farà una festa
davant de l’institut (12 h), que inclourà un vermut i botifarrada (13.30 h), un
acte amb una urna (16.30 h) i la pro-

jecció a La Torreta (18.30 h) d’un documental i un debat obert.
A Sant Fost, l’ANC organitza l’exposició L’endemà. 7 anys i 1 dia, història gràfica de l’ANC de Sant Fost, que es podrà
veure fins al 7 d’octubre. La inauguració
serà dissabte (19 h) a l’Ateneu amb la
presidenta de l’ANC, Elisenda Paluzie.
Diumenge, a la plaça de l’Església, hi
haurà una enllaçada popular (19 h), un
sopar de carmanyola i una marxa de
torxes (22 h). I dilluns, a l’Ateneu, l’activitat Rememorem el vot inclourà debats
i lectures sobre el referèndum.
A Martorelles, dilluns hi haurà un sopar de carmanyola al pati de la masia i es
projectaran fotos i vídeos d'aquell dia.
Finalment, la Plataforma 1 d'octubre a
Catalunya crida a concentrar-se dilluns
a les portes dels centres de treball (12
h) per rememorar la jornada.

BAIX VALLÈS. Dilluns es commemora el primer aniversari de l’1
d’octubre de 2017. Aquell dia,
més de 2 milions de catalans, entre els quals 30.464 baixvallesans,
van exercir el seu dret a vot en un
referèndum d’autodeterminació
malgrat les agressions policials i
les constants traves perquè el referèndum no se celebrés.
La jornada començava molt
d’hora, entre les 5 i les 6 h, quan
centenars de veïns van concentrar-se a les portes dels col·legis
electorals esperant que s’obrissin, tot i que durant la nit molts
dels espais electorals van estar
plens de gent que s’hi va quedar
a dormir per evitar-ne el precinte.
Durant la jornada es van registrar
llargues cues per poder votar, sobretot al matí, i a tots els municipis del Baix Vallès es va viure l’1-O
com una mostra de civisme i convivència, sense cap incident destacable. Amb tot, les controvertides
actuacions policials en diversos
punts de votació del territori van
generar nerviosisme, sobretot en
escoles com la Lluís Piquer de Parets, on estava censat i va votar a
mig matí l’aleshores conseller de
Presidència de la Generalitat, Jordi Turull, avui empresonat.

Rebuig a la violència

L’actuació dels cossos policials,
que va intentar reprimir la votació
a cops de porra, va ser rebutjada
per unanimitat al territori. Tots
els ajuntaments i alcaldes del Baix
Vallès van condemnar de manera
enèrgica les càrregues de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional als
col·legis electorals. De fet, dos dies
després, el 3-O, centenars de persones i molts comerços i activitats
econòmiques del Baix Vallès es van
afegir a l’aturada de país convocada per la Taula per la Democràcia,
formada per més d’una quarantena d’entitats socials del país, incloses algunes patronals i sindicats, i
també molts se sumaven a la vaga
convocada per sindicats minorita-

EL PLE DE MOLLET
REBUTJA UNA MOCIÓ
PER CELEBRAR L'1-O
n El ple de Mollet debatia dilluns una
moció d'Ara Mollet i el PDeCAT en què
els dos grups instaven l’Ajuntament a
recordar amb solemnitat l’1 d’octubre
de 2017. La proposta va ser rebutjada per PSC, Cs i PP i va rebre el suport d'Ara Mollet, PDeCAT i el regidor
Gabriel Espinosa de Canviem, que va
emetre un vot particular diferent al
del seu grup, que es va abstenir. Ara
Mollet lamentava el posicionament de
Canviem que va variar el seu vot al ple i
assegurava que "la confiança en Canviem està molt trencada". El portaveu
de Canviem, Xavier Buzón, n'assumia la
responsabilitat i defensava que "som
un grup molt heterogeni i es donen
aquestes situacions".
Els arguments de la resta de grups
no van distar gaire de la línia dels seus
partits a Catalunya. Per a Cs, l'1-O va
ser un referèndum "il·legal i un acte
de desobediència" i acusava el PP de
"falta de criteri per evitar-lo abans
que es produís", deia Francisco Muñoz.
Susana Calvo (PP) carregava contra
el partit taronja i el responsabilitzava
d'haver hagut d'aplicar "un 155 light
perquè Cs no va voler intervenir ni els
mitjans públics ni l'educació". Calvo, a
més, afegia que la violència aquell dia la
van exercir "els manifestants contra els
nostres cossos policials". El PSC, per la
seva banda, defensava que l'1-O va ser
una mostra d'"incompetència política
dels governs de l'Estat i la Generalitat".

ris. Aquells dies, Mollet i els municipis del Baix Vallès van viure les
mobilitzacions més multitudinàries de la història de la democràcia
recent. Els baixvallesans van sortir al carrer per rebutjar l’actuació violenta dels cossos policials
l’1-O, una jornada que va acabar
amb més de 1.000 ferits a diversos
punts de Catalunya. i x.l.
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SOCIETAT

Suport a les persones cuidadores no professionals

Tancament de Joan Matons

L’Ajuntament de Mollet organitza un taller de deu sessions adreçat als
cuidadors i cuidadores no professionals de persones en situació de
dependència. Aquestes trobades compten amb el suport de la Diputació
i tenen com a objectiu crear un espai de relació, de suport psicològic
i d’intercanvi d’experiències i ajuda mútua entre persones cuidadores.

L'Ajuntament de Santa Maria de Martorelles ha
convocat els veïns aquest divendres (19 h) a la sala de
plens a una sessió informativa per exposar el projecte
de tancament parcial al trànsit rodat de la plaça
Joan Matons que es farà caps de setmana i festius.

PATRIMONI LA PROPOSTA DE LA GENERALITAT PERMET MANTENIR DEMPEUS AQUEST EDIFICI BÉ CULTURAL D'INTERÈS LOCAL

La masia de
Can Volart evita
l'enderrocament

MEDI AMBIENT
arxiu

Infraestructures estrenyerà lleugerament el
tram paretà del futur tercer carril de la C-17
per evitar la demolició de l'edifici històric
PARETS. La masia de Can Volart

seguirà existint com a emblema
paretà al peu de la C-17. Així ho ha
confirmat l'alcalde de Parets, Francesc Juzgado, que aquest dimecres
mantenia una reunió amb Xavier
Flores, director general d'Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat, qui li presentava la proposta perquè el projecte d'ampliació
de la C-17 no obligui a enderrocar
l'edifici. En concret, segons avança
Juzgado, la solució passarà per estrènyer lleugerament l'ampliació
al tram paretà de la carretera que
passarà a tenir sis carrils pels quatre actuals sense necessitat de fer
cap canvi de traçat.
L’edifici, una casa senyorial que
data del 1874 i catalogada com a
Bé Cultural d'Interès Local, estava
afectat pel projecte d’ampliació de
la C-17 que va presentar al juliol
de l'any passat l'aleshores conseller Josep Rull. El risc de pèrdua
d'aquest emblema local va mobilitzar ciutadania i partits polítics

locals que, fins i tot, van consensuar una moció per reclamar que
l'edifici no fos enderrocat. "Portem més d'un any de reunions
i sempre els hem demanat que
trobessin la solució, una demanda reforçada amb la resta
de forces polítiques del consistori", afirma Juzgado, qui agraeix
a la Generalitat "la bona predisposició i sensibilitat a l'hora de
trobar la solució", indica.

A falta de la passera

Un altre dels punts del projecte
d'ampliació de la carretera que
afecta Parets i que encara està per
acabar de tancar és el de la passera que ha d'unir el nucli urbà
amb el polígon de Can Volart per
sobre de la C-17. Segons Juzgado,
la Generalitat s'ha compromès a
presentar els propers dies la proposta de passera que, en principi, sortirà amb un camí des de la
part dreta de la rotonda del final
de Francesc Macià i anirà agafant

MASIA L'edifici està catalogat com a Bè Cultural d'Interès Local
alçada fins a travessar l'autovia
a prop de la masia de Can Volart.
"No volem que siguin quatre
baranes, els hem demanat que

La Generalitat presentarà
els pròxims dies la
proposta de passera que
ha d'unir el nucli urbà amb
el polígon per sobre la C-17
sigui una passera prou digna i
hi estan treballant", diu Juzgado.
El projecte executiu de l'ampliació
de la C-17 també preveu les pantalles acústiques, per minimitzar
l'impacte acústic, reclamades per
l'Ajuntament a la banda més propera als habitatges.
Segons els responsables d'Infra-

estructures han explicat a l'alcalde paretà, la Generalitat ja compta
amb els recursos per poder tirar
endavant la millora de la C-17.
"Diuen que tenen els diners i en
un parell de mesos voldrien licitar les obres", avança Juzgado.
El projecte d'ampliació de la
C-17 entre Parets i Granollers pretén millorar la capacitat i l’accessibilitat de la carretera, i suposarà
una inversió aproximada d'uns 35
milions d’euros. l.ortiz

Distintiu
ambiental per als
busos urbans de
Mollet i Parets
MOLLET / PARETS. El Departament
de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat ha atorgat aquest setembre un distintiu de qualitat
ambiental als serveis urbans dels
autobusos Sagalés de Mollet i Parets. Es tracta d'una etiqueta ecològica que concedeix la Generalitat
per reconèixer aquells serveis que
compleixen uns requisits d'excel·
lència ambiental més enllà dels
que estan establerts com a obligatoris per la normativa vigent.
D'altra banda, L'empresa Sagalés,
a més, ha incorporat aquest mes
cinc noves unitats del model Iveco
Crossway Le Line per al trajecte
Barcelona - Caldes de Montbui. Els
nous vehicles tenen una longitud de
14,5 metres i tres eixos, de tal forma que té capacitat per a 57 places
assegudes i per a una cadira de rodes. Els vehicles disposen de rampa
d'accés per a persones amb mobilitat reduïda i amb els sistemes de
seguretat més moderns.
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URBANISME EL NOU PROPIETARI, LA FIRMA IMMOBLES MOLÍ DE JOAN SINGLA, PREVEU URBANITZAR L'ESPAI EN POCS MESOS

Sant Fost ingressa
1,1 milions per la
venda d'un solar
SANT FOST. L’Ajuntament de Sant
Fost ha venut aquest setembre una
parcel·la de sòl industrial de 5.703
m2, de titularitat de municipal, a
Immobles Molí, de Martorelles,
una societat immobiliària gestionada per Joan Singla –expropietari de Fainsa– i que ja disposa de
bona part dels terrenys adjacents
a aquesta parcel·la, situada al pla
parcial de Can Canyelles de Baix, a
tocar del polígon de Can Baliarda.
La venda, que s’ha fet després
d’un concurs públic en què només
s’hi ha presentat un promotor, suposarà un ingrés per al consistori
d’1.146.000 euros, 121.000 euros
més del que es preveia inicialment.
“El preu era l’element predominant en el plec de clàusules del
concurs, fins a un 95% dels re-

quisits”, apunten fonts municipals.
Segons l’alcaldessa, Montserrat
Sanmartí, l’operació satisfà molt
l’equip de govern perquè “ingressarem un 10% més que el preu
de sortida en la licitació, i això
és molt important perquè ens
permetrà complir les previsions
pressupostàries i tancar el pressupost de manera impecable”.

Dues naus industrials
La parcel·la, que ha estat titularitat
de l’Ajuntament després de la reparcel·lació ara fa uns anys d’aquest
sector, s’ha posat a la venda tan bon
punt s’ha aprovat, aquest mateix
any, el projecte de compensació i
d’urbanització dels terrenys.
Ara, el promotor Joan Singla,
d’Immobles Molí, té la intenció

SOLAR La parcel·la industrial està situada al polígon de Can Baliarda
d’urbanitzar i desenvolupar l’espai
amb la construcció de dues grans
naus industrials, si és possible en
pocs mesos. “La idea és fer dues
naus d’uns 20.000 m2 cadascuna, aptes per a empreses logístiques però també d’altres sectors”. Amb tot, Singla condiciona
el desenvolupament del sector a
l’interès de possibles empreses.
“Ara que ja ho tenim tot a punt
buscarem els clients per aquestes naus, les construirem a demanda i d’acord amb les necessitats que tinguin les empreses”,

diu. Amb tot, Singla assegura que
“seran naus de qualitat pensades per evitar tots els riscos, que
compliran estrictament totes les
normatives en matèria de seguretat, antiincendis, mobilitat, sorolls, aparcament, etc.” i que “estaran ben acabades i pensades
perquè durin molts anys”, indica.
Des de l’Ajuntament, confien que
el nou propietari dels terrenys iniciï d’aquí a pocs mesos els tràmits
per desenvolupar l’espai i, per tant,
ampliar la capacitat del polígon de
Can Baliarda. x.lloreda
ajuntament mollet

Acaba la renovació de
voreres al carrer Castelao
MOLLET. L'Ajuntament ha acabat

les obres al carrer Castelao que,
entre d'altres, han servit per millorar la mobilitat dels vianants
amb l'ampliació de voreres. Els
treballs han comportat el canvi
de les canonades d’aigua i l'ampliació de les voreres entre Jaume
I, Can Filosa i fins al carrer Alguer.
L’actuació també ha comportat
la creació d’una vorera contínua
a Jaume I, cruïlla Castelao, afegint
elements de mobiliari urbà i la
instal·lació de pilones per evitar

l’aparcament de vehicles. Alhora,
s’ha enjardinat magraners i diverses plantes de flor a les jardineres.
El cost de les obres ha estat de
205.343 € i van començar just
abans de Setmana Santa. Segons
fonts municipals, per minimitzar
al màxim l'impacte de les obres
en el funcionament de l'Escola de
Música i Can Gomà, els treballs
s'han fet en dues fases.
D’altra banda, està previst
que a mitjans d’octubre comencin aquest mateix tipus d’obres

SUCCESSOS
arxiu

S'esfondra part
de la teulada del
Casal Obert sense
produir ferits
MOLLET. La matinada de dijous
es va produir l'esfondrament
d'una part de la teulada propera
a la claraboia de l’edifici municipal on està ubicat el Casal Obert,
al carrer Cristóbal Colón. Segons
apunten des del consistori, en una
primera inspecció tot apunta que
l’estructura no està afectada. La
part de la teulada que ha caigut ho
ha fet a sobre del forjat i, per tant,
no s’han produït altres danys materials a cap sala de l’equipament.
El centre, en el moment dels
fets, estava tancat. Actualment,
els tècnics municipals estan analitzant la situació. Per un tema
preventiu, mentre acabin de fer
la revisió de la teulada, els serveis
que s’ofereixen al Casal Obert, un
espai socioeducatiu, s’estan reubicant per tal que s’hi puguin continuar oferint.

Montmeló amplia
el cementiri amb
40 nínxols nous
MONTMELÓ.

NOVA CARA Les obres han servit per ampliar les voreres
d’accessibilitat al carrer Antònia
Canet. Els treballs s’emmarquen
dins del Pla de Mobilitat Urbana

de Mollet que té com a objectiu
principal millorar la mobilitat a
peu a la ciutat.

L'Ajuntament ha
engegat les obres per ampliar la
capacitat del cementiri nou de
Montmeló, amb 40 nínxols més.
El cementiri disposa de 1.273
nínxols en total, dels quals 1.257
estan ocupats i només n’hi ha 16
lliures. El cost és de 21.700 € i es
preveu que tinguin una durada de
tres setmanes, així que a principis
d'octubre ja estarien enllestides i
l'equipament estaria renovat pel
dia de Tots Sants.
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CONVIVÈNCIA L'EXPERT EN COMUNICACIÓ MARC ARGEMÍ PARTICIPA EN UNA JORNADA ANTIRUMORS ORGANITZADA PEL SÍNDIC

SOLIDARITAT

"Cal veure què hi ha darrere els rumors
i entendre per què s'han produït"

Creu Roja i Bon
Preu recullen 1.500
kg d'aliments per
a la cistella bàsica

s.c.

MOLLET. El professor especialitzat

en comunicació Marc Argemí va
explicar dimecres en una jornada
antirumors a la Marineta que ell
no apostaria tant per frenar els rumors, sinó per mirar de comprendre'ls. De fet, considera que els
rumors sorgeixen per sis motius
diferents: "perquè tenim ganes
de fardar"; "perquè la culpa la
tingui un altre"; "per odi, por i
esperança"; per incertesa, "sempre necessitem saber què ha
passat"; perquè quan el rumor
s'escampa "de vegades hi ha una
crida a l'acció que el fa encara
més gran"; i "per conformitat".
Amb tot això, proposa "veure què
hi ha darrere del rumor i entendre per què s'ha produït".
Argemí també va explicar que
"els rumors han trobat en les

SESSIÓ ANTIRUMORS Amb Marc Argemí i José Luis Rodríguez
xarxes socials un hàbitat completament hàbil. És com els bolets als boscos de pins al Berguedà a la tardor". I d'aquesta
manera, "donem el mateix crèdit
al veí del 5è que a la premsa". A
més, compara els rumors amb les
ressaques. "Quan una informació és falsa, potser al principi

t'agrada perquè ets un hooligan
i vols que el món sigui com t'està dient la informació, però si
al final tens un disgust, és com
si agafessis una ressaca: m'he
emborratxat de notícies que em
molaven, i l'endemà tinc un mal
de cap que no m'aguanto".
Tot plegat va tenir lloc en una
s.c.

'Ni una menys', un crit
contra la violència masclista
MOLLET. Amb proclames com Ni
una menys i Ens volem vives, unes
50 persones van aplegar-se dimecres davant de l'Ajuntament
convocades pel col·lectiu Mollet
Feminista per mostrar el seu rebuig a la violència masclista que
les darreres hores ha costat la
vida a dues dones i dues criatures.
La concentració va convocar-se
davant la manca de mesures efectives per eradicar aquest mal de
la societat, i van participar-hi diversos partits polítics, com Mollet en Comú, que apuntava que la
violència contra les dones "s’ha

instal·lat en un sistema que no
actua ni posa mitjans perquè la
situació canviï". El grup indicava
que és "urgent invertir de debò
en educació, per superar estereotips de gènere, construir
relacions lliures i igualitàries i
eradicar la violència masclista".
El PSC, per la seva banda, s'adheria a la concentració i reclamava que es faci efectiu urgentment
el pacte d'Estat contra la violència
masclista. "Cal la implicació de
tota la societat, homes i dones,
per reaccionar davant aquests
horribles crims masclistes",

jornada pública organitzada per
l’Oficina del Síndic Personer de
Mollet i moderada pel periodista
de Ràdio Mollet José Luis Rodríguez, que va anar fent preguntes al
convidat. Els assistents també van
poder preguntar els seus dubtes
sobre els rumors a Argemí.
Lluís Martínez Camps, el Síndic
Personer, va assegurar en l'acte que
"les xarxes socials són un tema
d'absoluta actualitat, i els rumors, malauradament, també. I
quan es troben tots dos i es combinen, la barreja pot ser explosiva". Per ajudar a treballar contra
els rumors han decidit organitzar
sessions com aquesta i també per
aquest motiu disposen del manifest
Mollet lliure de rumors!, que conviden tota la ciutadania i les entitats
molletanes a adherir-s'hi. s.c.

El BBVA confirma
el tancament a
Montornès Nord
MONTORNÈS. Responsables del

REIVINDICATIVES
concloïen. Les organitzadores
anunciaven que cada vegada que
hi hagi un assassinat masclista tornaran a convocar concentracions
davant l'Ajuntament.

BBVA i representants dels veïns
de Montornès Nord van reunir-se
dilluns per tractar sobre el tancament de l'única oficina bancària al
barri. En la reunió, els veïns van
lliurar les signatures recollides
per mirar d'evitar el tancament de
la sucursal, mentre que els responsables de l'entitat van refermar-se
en la decisió del BBVA de tancar
l'oficina abans de final d'any. Ara
els veïns es tornaran a reunir per
decidir si emprenen mesures per
evitar el tancament.

MOLLET. Bon Preu Mollet i Creu

Roja Mollet del Vallès-Baix Vallès
van dur a terme, el cap de setmana
passat, una recollida de productes de primera necessitat per la
cistella bàsica d’aliments. Com a
resultat de la iniciativa van recollir-se prop de 1.500 kg d’aliments
que ara s’estan classificant per tenir-los enllestits per les properes
distribucions. Tot els productes recaptats es destinaran íntegrament
a les famílies que Creu Roja atén a
la ciutat. L'acció va ser organitzada
d’acord amb uns criteris bàsics que
permeten racionalitzar les entregues de productes així com la seva
conservació i emmagatzematge.

Nou sopar de
Mollet amb Cuba

MOLLET. El Mercat Vell acollirà dis-

sabte l'11è Sopar Solidari de Mollet amb Cuba. Enguany la recaptació anirà íntegrament destinada
a la Brigada Mèdica Cubana Henry
Reeve, contingent de personal sanitari especialitzat en desastres i
greus epidèmies. Els tiquets tenen
un cost de 15 € i es poden comprar
en taquilla el dia del sopar o fent
una reserva a molletambcuba@
gmail.com o al tel. 687 24 96 99.
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HABITATGE ES CONSTRUIRAN 80 PISOS D'ENTRE 60 I 90 METRES

INFRAESTRUCTURES MILLORA DE LA SEGURETAT A LA ZONA

S'obre el termini per
sol·licitar un dels futurs
pisos protegits a la Vinyota
MOLLET. L'Ajuntament de Mollet
ha obert el termini per poder
sol·licitar un dels 80 habitatges
de protecció oficial que s'han de
construir a la Vinyota. Les peticions es poden fer telemàticament
o a l'Oficina d'Atenció Ciutadana
entre l'1 i el 31 d'octubre.
La promoció serà de 80 habitatges 4 dels quals adaptats, amb 2,
3 i 4 habitacions, d’entre 60 i 90

Els interessats poden
presentar la documentació
a l'Ajuntament
fins al 31 d'octubre

m2, amb possibilitat de pàrquing i
traster, que estaran ubicats al passeig Victòria Garcés al carrer d’Enric Morera i la plaça de Castella.
Els sol·licitants han de ser majors d’edat, i cal que estiguin em-

padronats a Mollet del Vallès. Tindran preferència les persones que
portin més anys empadronades a
la ciutat i no es valorarà l'ordre
de presentació de les peticions.
En aquest primer procés de sol·
licitud "l’únic tràmit que es demana és presentar la sol·licitud
complimentada que inclou una
declaració de la persona interessada conforme compleix
amb els requisits", apunten des
de l'Ajuntament.
Tota la informació sobre aquesta nova promoció de pisos de protecció oficial es pot consultar al
web municipal.
L’Ajuntament de Mollet, a través de l’empresa municipal Mollet Impulsa, adjudicava al març
les dues parcel·les que tenia a la
Vinyota. Aquests 80 habitatges se
sumen als més de 300 habitatges
que ja es van construir al barri
molletà també en règim de protecció oficial.

aj. la llagosta

Licitació de la
coberta del camp
de la Zona Sud
MOLLET. L'Ajuntament de Mollet

TANCA L'entorn del carrer Montseny guanya en neteja i seguretat

Adif renova la tanca de la via
al costat del carrer Montseny
LA LLAGOSTA. L’Administrador

d’Infraestructures Ferroviàries
(Adif) ha col·locat aquesta setmana una nova tanca en tot el tram
del carrer del Montseny en paral·lel a la via del tren de la línia
de rodalies R2. L'actuació a l'entorn de la via arriba després que
l'Ajuntament de la Llagosta hagi
reclamat en diverses ocasions a
Adif, titular de la infraestructura,

que es fes càrrec del tancament de
la via, a tocar del polígon, un espai
que fins ara estava molt descuidat
i que presentava problemes de
seguretat al municipi.
Amb aquesta actuació per part
d'Adif, l'espai queda arranjat i es
guanya en seguretat, ja que l'accés a la línia ferroviària R2, entre
Barcelona i Maçanet, ja només es
pot fer per l'estació.

ha licitat les obres de construcció
d'una coberta per a les graderies
del camp municipal de la Zona Sud
per protegir el públic de les inclemències meteorològiques. El pressupost de la licitació és de 90.000
euros i el termini per presentar
ofertes acaba el 4 d'octubre. La
coberta, que estarà enllestida en
pocs mesos, serà una pèrgola metàl·lica sobre la graderia.

Sant Fost instal·la
dos desfibril·ladors

SANT FOST. L'Ajuntament ha instal·lat dos nous desfibril·ladors al
municipi, un a la Casa Bastinos i un
altre a l'INS Alba del Vallès. Amb
aquests dispositius, ja són 10 els
desfibril·ladors al municipi per
poder donar una primera assistència en cas d'aturada cardíaca.
A més d'aquests dos també n'hi ha
al camp de futbol, Can Lladó, pavellons 1 i 2, Ajuntament, l'Ateneu,
l'escola El Roure i un de mòbil a un
vehicle de Protecció Civil.
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PLA RENOVE DUTXA

599€

CANVIA LA BANYERA PER UN PLAT DE DUTXA ANTILLISCANT

Regal*

dutxa
termostàtica
Només durant
aquest mes

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

*Només per a instal·lacions completes

(IVA INCLÒS)

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

FINANÇAMENT SENSE INTERESSOS (TAE 0%)
Exemple representatiu per a un ﬁnançament de 999 € (obra + mampara de vidre) a 12 mesos.
TRUCA I ET FAREM UN ESTUDI PERSONALITZAT I GRATUÏT · INSTAL·LEM A TOT CATALUNYA
TIN 0,00%. TAE 0,00%. 12 mensualitats de 83,25€ cadascuna. Import total degut 999€.
Finançament subjecte a l’aprovació de Sabadell Consumer Finance, SAU. Oferta vàlida ﬁns al 31/12/2019.

VISITA LA NOSTRA EXPOSICIÓ A CAMÍ DE CAN BASSA

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

Camí de Can Bassa 10. nau 1. P. I. Pla de Palou. Granollers
www.duchavida.cat § info@duchavida.cat
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EQUIPAMENTS EL PLE APROVA UNA MOCIÓ QUE TAMBÉ PROPOSA MÉS ESPAI PER A L'AULA D'ESTUDI

Mollet vol ampliar
l'horari de servei
de la biblioteca
MOLLET. Ampliar l'horari del servei de la Biblioteca de Can Mulà.
Aquesta és la voluntat de l'Ajuntament que, dilluns al ple, va aprovar per unanimitat una moció
presentada per Ara Mollet ERC
MES i consensuada amb el PSC
que proposa introduir millores a
curt termini "mentre esperem la
construcció d'una nova biblioteca", apuntava la regidora d'Ara
Mollet ERC MES Marta Vilaret.
En aquest sentit, la moció proposa ampliar l'horari d'obertura
de l'equipament fins a 45 hores
setmanals –per les 31,5 h actuals– i que no tanqui els períodes
de vacances. La moció, que també
ha comptat amb les aportacions
del col·lectiu Mollet Opina, també proposa estudiar la manera

d'ampliar i optimitzar l'espai físic del servei d'aula d'estudi que
s'obre en període d'exàmens i que
"s'omple de seguida i no pot
cobrir la demanda dels estudiants", asseguren. Segons la moció,
"aquestes deficiències es podrien resoldre amb més personal
i amb una reestructuració dels
espais, per exemple aprofitant
més la sala de la segona planta".
A banda, la proposta també demana impulsar la creació de la comissió de lectura pública de Mollet
del Vallès seguint les directrius
que marca la Llei 4/1993 del Sistema Bibliotecari de Catalunya, on
hi siguin representats els agents
implicats en la gestió del servei
de biblioteca i els estaments ciutadans destinats a aquest servei.

Un Nobel per a Lorca
MOLLET. L'Ajuntament s'adherirà al manifest en què se sol·licita a l’Acadèmia Sueca que modifiqui les normes vigents fins ara i atorgui al poeta
i dramaturg Federico García Lorca el Premi Nobel de Literatura a títol
pòstum. Les normes actuals no preveuen atorgar el Nobel a persones
difuntes a títol pòstum. La proposta, que es va aprovar amb l'abstenció
del PP, va ser presentada al ple pel grup de Canviem Mollet.

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

è

Av. Burgos, 29 1ª planta
Mollet del Vallès

Tel. 93 570 73 09
www.bufetespanol.com

Ensenyament

L'AJUNTAMENT
RECLAMA MÉS DINERS
PER A LES ESCOLES
El ple de Mollet va aprovar una moció
del PSC en què es reclama a la Generalitat el pagament del deute de les
escoles bressol i més inversions en els
equipaments de les escoles de primària. El regidor Raul Broto es queixava
que en els darrers anys l'Ajuntament ha
invertit més de 700.000 euros en inversions a les escoles "quan l'Ajuntament
només ha de pagar les despeses
de manteniment dels edificis". Tant
Canviem com Ara Mollet van considerar que la majoria d'aquests 700.000
euros ja es corresponen amb tasques
de manteniment, però amb tot van
votar-hi a favor, igual que Cs i PP. El
PDeCAT s'hi va abstenir perquè "el que
ha fet l'Ajuntament és el que li tocava fer" i assegurava que des del 2009 i
fins al 2016, la Generalitat ha destinat
4,5 milions d'euros a escoles de Mollet
i 678.000 als instituts.

Parets demana al
Govern la gratuïtat
dels llibres de text
PARETS. L'Ajuntament ha aprovat
una moció del PSC que reclama
a la Generalitat que assumeixi la
gratuïtat dels llibres de text amb
un model de socialització gratuïta
semblant al que ja s'aplica a Parets o un de semblant assumible
i sostenible per a l’administració
catalana. La moció aposta per
l'educació pública universal i de
qualitat a l’abast de tothom com
a millor garantia per a la igualtat
d’oportunitats.

ENSENYAMENT LA CANDIDATURA ÉS PRESENTADA PELS ALUMNES

Una mestra de Parets,
nominada al guardó com
a millor docent de l'Estat
arxiu

PARETS. La mestra d'educació pri-

mària de l'escola Nostra Senyora
de Montserrat de Parets Carmen
Albana ha estat nominada al premi
a la millor docent d'Espanya Educa
Abanca 2018, que reconeix la feina
que fan els docents al llarg de la
seva carrera i la seva implicació en
l'educació.
"Busquem docents que destaquin per la seva qualitat docent,
per la seva praxi, pel seu tracte amb l'alumnat, per la seva
preocupació pel futur dels seus
alumnes...", expliquen des de l'organització dels premis. En aquest
cas, les candidatures són presentades per alumnes o familiars de les
escoles i enguany Educa Abanca ha
rebut 1.849 propostes de tot l'Estat
en cinc categories: millor docent
d'educació infantil, primària, secundària i batxillerat, formació professional i universitat.
Carmen Albana, juntament amb
la psicòloga de l'escola Virgínia Espejo, ja van rebre el premi Docent
de l'Any de Catalunya 2017 de la
Fundació Jordi Sierra i Fabra amb
col·laboració de l'Editorial Cruïlla.
Albana ha estudiat l’impacte que el
projecte d’educació emocional por-

CARMEN ALBANA
tat a terme al Col·legi Nostra Senyora de Montserrat ha provocat en
alumnes i famílies. Aquesta investigació va cridar l’atenció al seu país
d’origen, l'Uruguai, des del qual
va ser convidada per compartir la
seva experiència sobre l’educació
emocional amb els participants del
postgrau en Innovació Pedagògica
de la Universitat de Montevideo.
El 10 de gener es faran públics
els guanyadors de cada categoria,
que rebran un guardó, un diploma
i un premi de 1.000 €.

Montornès convoca els premis
a l'excel·lència acadèmica 2016-2017

MONTORNÈS. L'Ajuntament ha obert una nova convocatòria per a les ca-

tegories dels premis a l'excel·lència acadèmica del curs 2016-2017 que
van quedar desertes en primera convocatòria. Les sol·licituds es poden
presentar fins al 10 d'octubre a l'OAC. Es torna a convocar un premi per a
la millor nota a l'acabament de qualsevol curs universitari, dotat amb 1.000
euros; un altre a la millor nota a l'acabament de la formació professional,
dotat amb 500 euros; i tres guardons per a les millors notes de l'ESO dels
tres grups de l'Institut Marta Mata, dotat amb 100 euros cadascun.
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ARQUES MUNICIPALS EL PLE APROVA EL COMPTE GENERAL AMB ELS VOTS A FAVOR DE PSC I Cs, LES ABSTENCIONS DE CANVIEM I PP I EL 'NO' D'ERC MES I PDeCAT

Polèmica sobre les finances de l'Ajuntament
arxiu

L'Ajuntament de Mollet tanca l'exercici 2017
en positiu amb l'acusació d'Ara Mollet ERC MES
i PDeCAT de presentar comptes "ficticis"
MOLLET. El ple de l'Ajuntament de

Mollet aprovava dilluns el compte general de 2017, un document
amb la informació sobre el balanç
econòmic del consistori en tancar l'exercici. El compte s'ha tancat amb un romanent positiu de
56.480 euros, una xifra que posen
en dubte tant Ara Mollet ERC MES
com PDeCAT, que acusen el govern socialista de portar al ple uns
comptes "ficticis".
Segons el regidor d'Hisenda, Josep M. Garzón, el tancament ha estat "positiu i equilibrat" pel que
fa als comptes de l'Ajuntament i
els organismes municipals, a excepció de Mollet Impulsa, i l'índex
d'endeutament és del 61%.
Aquest tancament en positiu,
però, ha estat qüestionat per Ara
Mollet ERC MES i PDeCAT, que
consideren que els números són
"molt dubtosos" i que el govern
fa "enginyeria financera per no
reflectir realment quina és la
situació econòmica de l'Ajuntament", asseguren.
Segons explicaven les dues formacions de forma conjunta dilluns
abans del ple, l'Ajuntament no ha
aplicat tots els criteris que la Sindicatura de Comptes li va reclamar
a principis d'aquest any després

que aquest organisme fes d'ofici
una fiscalització dels comptes municipals de l'any 2015. Aquell any,
segons l'informe de la Sindicatura,
l'Ajuntament va comptabilitzar
indegudament 6,1 milions de més
de drets reconeguts. En concret,
aquestes partides corresponien a
diners que l'Ajuntament comptabilitzava que havia de cobrar d'altres administracions, però "en algun cas sense que hi hagués cap
conveni signat o amb temes que
estan als tribunals i que no hi ha
garantia de cobrar", explicaven
els dos grups municipals.
Entre aquestes partides, apareixen, per exemple, els 2,2 milions
d'euros que l'Ajuntament reclama a la Generalitat per construir
el centre de serveis El Lledoner
–una qüestió que està judicialitzada tot i que sí que hi ha un conveni
entre Generalitat i Ajuntament–;
més de mig milió d'euros pel centre d'educació especial Can Vila,
o 403.000 euros que el consistori
reclama al Govern català pel cànon
per la cessió de l'antic Ajuntament
per instal·lar-hi el Registre Civil,
un cànon pel qual, segons reconeixia el mateix govern local, no existeix conveni signat.
"Si s'haguéssin seguit els cri-

8%
ARA MOLLET ERC MES TAMBÉ VA
CRITICAR EL QUE CONSIDEREN UN

EL LLEDONER És un dels deutes que es qüestiona si s'han de comptabilitzar
teris que marca la Sindicatura
els comptes s'haurien tancat en
negatiu, perquè es calculaven
uns drets reconeguts amb estimacions per sobre del que realment era", assegura el regidor del
PDeCAT Jordi Talarn. La regidora
d'Ara Mollet ERC MES, Marta Vilaret, afegia que "el tancament
de comptes de l'Ajuntament no
és un panflet polític i ha de re-

flectir la realitat comptable". En
aquest sentit, Vilaret apuntava que
"serem els primers en anar a reclamar més diners per als ciutadans, però comptablement s'ha
de ser transparent". La mateixa
Vilaret deia que, en sentit estrictament comptable, segons dades de
la Generalitat, el deute actual que
el Govern català té amb el consistori de Mollet és de 3.000 euros.

procediment "molt preocupant"
del govern local i que afecta a les
finances municipals. Es tracta de
l'ús dels crèdits extrajudicials, un
mecanisme que permet que la junta
de govern aprovi el pagament de
factures per les quals s’han contret
obligacions sense tenir consignació
pressupostària i que es tradueix
en pagar factures d'un any concret
l'exercici següent. Segons dades
presentades per Ara Mollet, el 2018
s'han aprovat els pagaments de
cinc crèdits extrajudicials de factures
del 2017 per valor de 4,5 milions
d'euros. "És un mecanisme legal
però que hauria de ser excepcional",
diu Vilaret, qui afegeix que "és
preocupant que sigui una xifra tan
alta perquè està hipotecant gairebé
un 8% del pressupost actual".

EL GOVERN DEFENSA ELS CRITERIS EMPRATS AL COMPTE
GENERAL I ACUSA ERC I PDeCAT DE FER CAMPANYA
n L'acusació de "maquillar" la
situació financera de l'Ajuntament va
centrar gran part del debat al ple del
mateix dilluns. El regidor d'Hisenda,
Josep M. Garzón, va defensar que els
criteris emprats per fer el tancament
de comptes eren els establerts per
la Diputació, que "diu que es pot
comptabilitzar com a ingrés una
subvenció quan ja s'ha presentat
tota la documentació", una afirmació
que Talarn matisava: "La Diputació
afegeix 'i que no hi hagi dubtes de
cobrament'". Garzón assegurava que
en el tancament de 2017 s'han aplicat

els criteris de la Sindicatura "en la
mesura del possible" i defensava que
"en molts casos avancem els diners
encara que no hi hagi un conveni
signat i a sobre ens demanen que no
ho comptabilitzem com a deute". En
aquest sentit, l'alcalde, Josep Monràs,
admetia que "hi ha criteris que marca
la Sindicatura que ens resistim a
seguir, com per exemple que no
poguem comptabilitzar com a deute
el cas del Lledoner". L'alcalde deia
que "des d'una visió de rigorositat
comptable hauríem de deixar de donar
els serveis fins que no tinguéssim

el xec a la mà, i això no ho farem
perquè confiem en la paraula de la
Generalitat, potser més que vostès",
etzivava als regidors d'Ara Mollet ERC
MES i PDeCAT, als quals acusava de
"començar la campanya electoral
abans d'hora". El portaveu de
Canviem Mollet, Xavier Buzón, també
va acusar els partits independentistes
d'electoralisme, però sí que va
demanar més transparència al govern
local. En la votació al punt, PSC i Cs
van votar-hi a favor, Canviem i PP
van abstenir-se i Ara Mollet ERC MES
i PDeCAT van votar-hi en contra.
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PLE L'APROVACIÓ INICIAL VA TIRAR ENDAVANT AMB EL SUPORT DE TOTS ELS PARTITS

Naixements
16/09 Martín Puga Barrios (Mollet)
17/09 Samuel Ruiz Díaz Benítez (Mollet)
19/09 Enzo Ramírez Cordón (Mollet)
22/09 Anais Punzano Sánchez (Parets)
22/09 Enzo Coronado Colareta (Palau-solità)

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

Defuncions
LA LLAGOSTA
21/09 Manuela Herrezuelo Suárez
MOLLET
18/09 Juan Marín Ramírez
18/09 Clemencia Domene García
24/09 Antonia Leiva Rosas
PARETS
21/09 Ángela Martí Mompart

94 anys
103 anys
85 anys
102 anys
91 anys

Dades facilitades per la Funerària
Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols

programació

Dissabte 29 de setembre
A les 13.30 h: Resum informatiu de la setmana
Diumenge 30 de setembre
A les 22 h: La Jornada de diumenge
Dilluns 1 d'octubre
A les 20.30 h: La Jornada, amb Albert Maspons
i Alba Castilla
A les 21 h: Àmbit B30
Dimarts 2 d'octubre
A les 20 h: Parlem-ne, amb Susanna Aguilera
I a més VV Notícies cada dia a les 20 h, 22 h,
00 h, 02 h, 04 h, 06.30 h, 9 h, 13.30 h i 15 h.
www.vallesvisio.cat

CONSULTORI

Un nou reglament regularà les
consultes ciutadanes a Martorelles
MARTORELLES. El ple de l'Ajuntament va tirar dilluns endavant,
per unanimitat, l'aprovació inicial
del nou reglament de participació, que regularà els referèndums
i les consultes municipals. "Teníem la voluntat d'actualitzar el
reglament de participació, que
datava de març del 2007", va assegurar el regidor de participació,
Juan Francisco García –membre

del grup motor de la comissió de
participació–. Un document que
es farà públic pròximament per a
la ciutadania i que pretén regular
les enquestes que es fan a la ciutadania. García també va afirmar
que "és imprescindible governar amb la participació ciutadana", fet que porta cap a "la millora de la qualitat democràtica".
D'aquesta manera, Martorelles

230 llagostencs a
la Festa de la Rosa

avança "cap a una participació
real". Per la seva banda, l'alcalde,
Marc Candela –president del grup
motor–, també va dir que el nou
reglament "parla molt de transparència, de consultes i referèndums municipals, d'enquestes
o fòrums de participació". Per
a l'actualització del reglament, el
consistori martorellenc ha rebut
una subvenció d'uns 5.900 €.
psc llagosta

LA LLAGOSTA. Uns 230 llagostencs

van desplaçar-se diumenge a Gavà
per participar en una nova edició de la Festa de la Rosa del PSC.
L'agrupació local va organitzar
autocars per assistir a la jornada,
que va incloure un dinar de germanor entre les diverses agrupacions
socialistes de Catalunya i que va
comptar amb la presència del primer secretari del PSC, Miquel Iceta.

TROBADA SOCIALISTA La Festa de la Rosa es va celebrar novament a Gavà

RECONEIXEMENTS LA PROPOSTA VA TENIR EL SUPORT DE SUMEM, ARA PARETS, PDeCAT I NOPP

PSC i Cs rebutgen donar la
Medalla de la Vila a Turull
PARETS. La junta de portaveus de

l'Ajuntament ha rebutjat la proposta perquè el polític paretà Jordi
Turull, empresonat a Lledoners,
rebi la Medalla de la Vila, màxim reconeixement ciutadà del municipi.
El 17 de Juliol el regidor del PDeCAT
Raül Urtusol va proposar a la junta
de portaveus la nominació, a la qual

fa uns dies el CDR de Parets donava
suport i iniciava una campanya perquè Turull rebés la distinció. La junta de portaveus de la setmana passada, però, va tombar la proposta
amb els 9 vots del govern socialista
i el regidor de Cs en contra i els 8 a
favor de Sumem Parets, Ara Parets
ERC, NOPP i PDeCAT.

Les Medalles de la Vila són atorgades per l’Ajuntament, amb caràcter biennal, en reconeixement a
les persones o col·lectius que han
contribuït a l’enaltiment del municipi i a la seva projecció arreu.
Ara Parets ERC ha reaccionat a la
decisió i considera que "la solidaritat amb el nostre veí Jordi Turull
es demostra amb fets, i el PSC ha
reculat encara més amb el nou
alcalde Francesc Juzgado treient
el llaç groc del balcó de l'Ajuntament i rebutjant el lliurament de
la Medalla de la Vila".

Reclamació de la
plusvàlua si vas
vendre casa teva
amb pèrdues
El Tribunal Constitucional ha dictat
una sentència el passat 11 de maig
en la qual declara inconstitucionals
i nuls determinats articles de la Llei
Reguladora d’Hisendes Locals, tot
això en relació a la plusvàlua, però
únicament en determinats supòsits,
que són aquells en els quals s’han
produït situacions en les quals no ha
existit un increment de valor en la
transmissió.
Aquesta sentència segueix la mateixa línia d’una altra anterior del citat
tribunal que es referia al territori foral de Guipuzkoa, si bé aquesta nova
sentència ja és aplicable a l’àmbit
nacional.
Tal com indica la sentència, l’impost sobre l’increment del valor dels
terrenys (conegut com a plusvàlua)
és inconstitucional en “aquellos
supuestos en los que se somete a
tributación situaciones inexpresivas
de capacidad económica, esto es,
aquellas que no presentan aumento
del valor del terreno al momento de
la transmisión”.
En aquest sentit, els particulars que
s’hagin vist afectats pel supòsit
anteriorment comentat, podrien reclamar les quantitats pagades per
aquest concepte, tot això si la transmissió en qüestió s’ha produït els
últims quatre anys.
Salvador Xicola
Assessor fiscal
salvador.xicola@asemax.org

c. Anselm Clavé, 2 · 4t 2a · Mollet
Tel. 935 703 991
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Mollet del Vallès, setembre de 2018

Núm. 1

II Gala de
l’ADHEC
Dimecres 24 d’octubre, des de les 20.15 h, en la seva segona
edició, l’aparador del teixit comercial i econòmic es donarà cita
al Mercat Vell de Mollet del Vallès, un moment per compartir i
posar de relleu el batec constant dels autònoms.
S’enviarà invitació per correu electrònic.

Conferència
sobre la SGAE
L’actitud de la SGAE amb els petits comerciants per tal que s’associïn a aquest organisme, ha creat inquietud entre el teixit comercial de Mollet del Vallès i Catalunya.
Per tal d’explicar com s’ha de reaccionar en
aquest tema, hem preparat una sessió divulgativa pel dilluns 1 d’octubre a las 15.30 h, al
Centre Cultural La Marineta.

Quins beneficis tenim els autònoms
amb mútues obligatòries?
Es farà una xerrada el dilluns 8 d’octubre,
a les 15.30 h, al Centre Cultural La Marineta
per explicar-ho.

ADHEC RESPON

Fira Estoc, 6 d’octubre

Bufet d’advocats
TEJEDOR & PÉREZ
Tel. 935 44 53 66
Sant Jordi, 42
Mollet del Vallès

Per tal de dinamitzar i potenciar el comerç de la ciutat, l’associació ADHEC juntament amb la Regidoria de Comerç, farà
una nova edició de Fira Estoc el dissabte 6 d’octubre, de 8 h a
20 h, al centre de la ciutat.
Si vols participar-hi, posa’t en contacte amb nosaltres.
A partir de les 16 h, tindrem el tall de cabell solidari i a partir
de les 18 h, botifarrada popular a favor de l’Associació contra
el Càncer de Mollet del Vallès.

PREGUNTA Fa 10 mesos em vaig donar d’alta com a autònoma amb tarifa plana és a dir, 50 € mensuals, i fa 6 dies m’han
ofert un contracte de treball. Que em passarà amb la tarifa plana?
RESPOSTA En el moment que et donis de baixa com a autònoma en la tarifa plana, t’enviaran una carta per informar-te
que has de pagar tota la bonificació que has rebut des del primer dia, NO et donis de baixa fins que no hagis fet la consulta
amb el teu gestor o amb nosaltres al telèfon 672 281 741.

Si voleu rebre aquest butlletí poseu-vos en contacte amb nosaltres:
ASSOCIACIÓ D’AUTÒNOMS DONES I HOMES EMPRENEDORS DE CATALUNYA
Masia de Can LLedó. C. Comte d’Urgell, 30. 08100 Mollet del Vallès

Tel. 93 516 68 40 - 672 281 741

www.adhec.cat
Adhec Autònoms
adhecxxi@gmail.com
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MUNICIPAL EL PLE PREN CONEIXEMENT DE LES RENÚNCIES

MUNICIPALS 2019 LES PRIMÀRIES S'HAN TANCAT AMB LA PARTICIPACIÓ DE 204 PERSONES

Cayuela i Fernández deixen Jordi Manils és triat cap de
l'Ajuntament de Parets
llista de Canviem Montmeló
arxiu

arxiu

arxiu

MONTMELÓ. Tot feia pensar que

DÍDAC CAYUELA

ANA FERNÁNDEZ

PARETS. Els regidors Dídac Cayue-

nyora de Montserrat de Parets.
Per ordre de la llista electoral la
persona que hauria d'ocupar el
lloc de Cayuela seria Maria Isabel
Gracia Garcia, tot i que encara no
s'ha confirmat el substitut.
Per la seva banda, Ana Fernández va entrar a l'Ajuntament el
novembre de 2016 després de la
renúncia d'Antonio Torío com a
regidor de Sumem Parets. Fernández va ser la número 4 de la candidatura de Sumem Parets i la persona que anava a continuació era
Francisco Navarrete Castillo.

la, del PSC, i la regidora de Sumem
Parets, Ana Fernández, han deixat el consistori paretà. En el ple
d'aquest dijous estava previst que
es prengués coneixement de la renúncia de tots dos.
Cayuela era regidor del Barri
Antic va ser regidor de Medi Ambient i Esports durant el mandat
2011 al 2015 i en les darreres
eleccions va ocupar el número 8
de la llista del PSC com a independent. És sotsdirector i mestre de
primària de l'escola Nostra Se-

així seria, ja que era l'únic candidat a les primàries del partit, però
dilluns es van tancar les votacions
i des d'aleshores ja és oficial. Jordi
Manils serà el cap de llista de Canviem Montmeló per a les eleccions
municipals després de rebre el suport de 203 simpatitzants i 1 vot en
blanc. La participació ha estat més
alta del que s'esperaven, com explica Manils: "Quan vam començar
el procés, vaig dir que una bona
xifra serien 100 o 150 vots". El
candidat de Canviem assegura que
"també és un èxit, perquè mai no
s'havia fet un procés com aquest
a Montmeló" i es mostra "satisfet
i disposat a repetir-lo" en pròximes ocasions. Manils es presenta

JORDI MANILS
amb dos objectius clars: "Guanyar
les eleccions i canviar Montmeló". "S'han de canviar moltes coses, però apostem per començar

amb el dia a dia, la política de les
petites coses: il·luminació, neteja, residus...", assegura.
Pel que fa al programa electoral,
explica que hi ha un grup de treball encarregat d'elaborar-lo, i que
també ho farà "amb diverses fórmules participatives" que es presentaran dijous en un acte públic.
D'altra banda, Canviem Montmeló ha creat set grups de treball
més, com els de joventut, dona
i comunicació entre d'altres. Un
d'ells, l'animalista, va fer dimecres
la primera assemblea en "defensa
dels que no tenen veu", on es va
posar en comú la situació dels animals al municipi i es van abordar
fórmules per treballar pels drets
dels animals a Montmeló.

QUI VA SER PRESIDENT LOCAL DE CiU MANTÉ CONTACTES DE CARA A LES ELECCIONS DE 2019

Corpas renuncia com a edil del PDeCAT
i estudia presentar-se amb un altre grup

MARTORELLES. El fins ara regidor del PDeCAT Rafael Corpas
va renunciar en el ple ordinari
de dilluns a Martorelles a la seva
acta de regidor. Corpas assegura
que després de diversos canvis
de sigles en el partit "arriba un
moment que sembla que no
tinguem identitat i que no sapiguem cap a on anem". A més,
va explicar que té l'opció d'entrar
"en un altre partit consolidat".
Els dos aspectes l'han fet decantar-se per deixar el càrrec, una
opció que ja havia estat a punt
de fer fa uns mesos. Corpas no ha
volgut revelar el nom del grup po-

lític amb què ja ha tingut contactes, però descriu el projecte com
a "encantador" i "molt maco".
"Segurament l'agafaré per a les
properes eleccions", ha afegit.
Pel que fa al PDeCAT –ell n'havia estat president mentre es
mantenien les sigles CiU–, assegura que no hi ha cap conflicte: "No
tinc cap problema amb les persones del partit al poble, però
les sigles de PDeCAT, Junts o la
Crida no és pel que jo vaig entrar. Vaig entrar per treballar
pel poble". També considera raonable "plegar abans, perquè
ningú digui que he estat amb la

cadira fins a l'últim moment".
Per la seva banda, l'altre regidor del PDeCAT, Josep Maria
Defaus, també explica que "hi ha
bon rotllo i no és cap sortida
traumàtica". "Per les seves idees, ha cregut més oportú renunciar; imagino que la dinàmica
del partit no li agrada", afegeix.
Defaus defensa que als plens tots
dos representats del PDeCAT hagin tingut llibertat de vot i que, en
algunes ocasions, hagin votat diferent: "No som una secta".
Anna Garriga, número 4 a la llista el 2015, substituirà Corpas pròximament com a regidora.
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EMPRESES LA GESTIÓ DE LES DUES FIRMES CONTINUARÀ SENT INDEPENDENT

El grup d'il·luminació Leds C4
compra Carandini, de Martorelles
x.l.

MARTORELLES. L'empresa de siste-

mes d'il·luminació Leds C4, amb
seu a Torà (la Segarra), ha adquirit Carandini, empresa líder en el
mercat de l’enllumenat públic i
amb seu a Martorelles. Carandini,
que l'any que ve celebrarà el seu
centenari, està especialitzada i
reconeguda en solucions d’il·luminació de vies públiques, instal·lacions industrials, esportives
i altres infraestructures arreu del
món, com el projecte executat a
l’aeroport de Heathrow, a Londres.
Amb una facturació de 20 milions
d'euros, destaca per la qualitat del
servei, la fabricació 100% nacional i l’alta inversió en innovació
tècnica de producte. Actualment
compta amb uns 60 treballadors.
El grup Leds C4, per la seva banda, té una experiència de més de
40 anys i un catàleg amb més de
10.000 referències. Actualment té
350 treballadors i l'any passat va
facturar 74 milions d'euros amb
un creixement sostingut del 8%. El
grup opera en més de 140 països,

INDUSTRIALS

DIVULGACIÓ

Uns 50 empresaris Xerrada sobre
a l'assemblea
la imatge de
anual de l'AIBV
marca del Barça
BAIX VALLÈS. El periodista molletà

Jaume Barberà ha estat el convidat d'enguany al dinar-assemblea
anual de l'Agrupació d'Industrials
del Baix Vallès (AIBV). La trobada va celebrar-se dijous al Celler
de Can Roda de Santa Maria de
Martorelles, i en aquesta ocasió
va aplegar una cinquantena d'empresaris del Baix Vallès. Entre els
assistents també hi havia l'exconseller d'Empresa i Interior de la
Generalitat Felip Puig.

SANT FOST. Dimarts, de 9.30 a 11

h, la seu de l'AIBV a Sant Fost acollirà la xerrada El Barça, més enllà
del futbol, a càrrec del portaveu
del FC Barcelona, Josep Vives, qui
vincularà projectes com la ciutat
esportiva de La Masia, la Barça
Academy Internacional i el Barça
Innovation Hub, amb la imatge de
marca i la promoció del club arreu del món. La sessió és gratuïta
però cal inscripció prèvia a aibv@
aibv.org o al telèfon 93 544 01 80.

OCUPACIÓ FA MESOS TAMBÉ VA ACTIVAR UNA APP PER A MÒBIL
CARANDINI L'empresa celebrarà el seu centenari l'any que ve
i du a terme projectes integrals
d’il·luminació tècnica i decorativa,
tant interior com exterior, sobretot en el sector de l'hostaleria i el
comerç. Entre els projectes que ha
dut a terme hi ha el de la Sagrada
Família a Barcelona.
Amb tot, segons fonts de l'empresa, la gestió de les dues firmes
serà independent i cadascuna mantindrà la seva operativa habitual, ja

que "cada negoci té la seva pròpia
entitat". "Leds C4 i Carandini són
dues firmes que es complementen i que comparteixen sinergies
comercials i tecnològiques; entre
les dues sumem molt coneixement del sector de la il·luminació
i de desenvolupament de producte, i per això totes dues marques ens enriquirem en aquest
nou camí", apunten. i

Emfo estrena
servei de Whatsapp
MOLLET. L’Ajuntament de Mollet
activarà l’1 d’octubre l’aplicació
de Whatsapp de l’Empresa Municipal per a la Formació Ocupacional i Ocupació (Emfo). El número
de Whatsapp és el 679 33 31 58,
i el seu horari d'atenció serà de
8.30 a 18.30 h de dilluns a diven-

dres. Aquesta nova eina es crea
amb l'objectiu de millorar el servei
d'ocupació de Mollet i se suma a
les vies de comunicació ja existents entre la ciutadania i Emfo. A
més del Whatsapp, també es pot
contactar amb l’equip d’Emfo de
manera presencial, a través de
l'app per a mòbils, telèfon, correu
electrònic, el formulari de contacte de la nova pàgina web i les xarxes socials.
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OPINIÓ

Bústia

Editorial

No és culpa nostra, presidenta

ARA FA UN ANY
Dilluns farà un any que milers de baixvallesans es van organitzar per
aconseguir votar en un referèndum d'autodeterminació que l'Estat va
considerar il·legal. Així, va fer servir totes les seves armes per impedir una
votació i va obligar moltíssima gent a actuar des de la clandestinitat per fer
possible un gest tan simple com dipositar una papereta a una urna. I, per
acabar de reblar el clau –per dir-ho suaument–, el govern espanyol va enviar
les forces policials a repartir estopa en alguns col·legis electorals. Les imatges
van fer la volta al món i, 12 mesos després, encara apareixen gravacions
inèdites que tornen a esgarrifar. Després de l'1-O la repressió contra el
moviment independentista s'ha instal·lat a la societat catalana fins a un punt
que gairebé sembla normal. Amb tot, l'11 de setembre el sobiranisme tornava
a mostrar la seva força al carrer. Aquests dies s'han organitzat diversos
actes festius i reivindicatius. Amb el mateix esperit que ara fa un any, aquell
dia que va marcar un abans i un després per a bona part de la ciutadania.

Platxèria

INQUISICIÓ

A

vegades he de mirar el mòbil
per assegurar-me del dia i l’any
en què visc, i no m’ho puc creure. El mòbil diu que vivim al
setembre de l’any 2018, però algunes notícies ens fan dubtar. S’ha detingut i acusat
una persona per dir paraules malsonants
referides a una divinitat del cristianisme.
Sembla que fins i tot haurà d’anar a la presó. En un món on som capaços de fer ciència de la més alta qualitat encara es dóna
valor de llei a una creença. No pot pas ser.
I que no es confongui ningú, no estic dient que les persones que creguin en déus,
els que siguin, o altres activitats emocionals
o personals, no mereixin tot el respecte, el
mereixen. Però de la mateixa manera mereixen tot el respecte aquelles persones que no
hi creuen i que utilitzen llenguatge comú del
castellà o del català per expressar-se sense
que un jutge el privi de la seva llibertat.
Aquesta és la lluita que perseguim els
humans des de temps immemorials, la de
la llibertat d’expressió, la de la no discriminació per raó de creences, de qui creu i de
qui no.
Tenim exemples terribles al llarg de la
història sobre l’actuació dels poders religiosos sobre les persones, siguin creients o
no. La Inquisició espanyola és un d’ells.
No podem permetre que l’obscurantisme
torni a suplantar el lliure albir de cadascú de
Editora fundada l’any 2001
Rambla Pompeu Fabra, 32
08100 Mollet del Vallès · T- 93 570 52 59
redaccio@diarisom.cat

Premi Tasis-Torrent de la Diputació de Barcelona a la millor
publicació de premsa local i comarcal de Catalunya (2006) ·
Premi de periodisme Eugeni Xammar d’Òmnium Cultural (2017)

TRINA MILAN
Antropòloga
nosaltres. Aquell que ha permès que científics tan importants per a tots nosaltres com
Marie Curie o Albert Einstein, poguessin
investigar i posar en qüestió creences antigues, perquè la nostra vida sigui més fàcil.
Només cal recordar a Galileo Galilei, i el
seu “Epur si muove” (I, tanmateix, es mou)
quan el van acusar del mateix que acusen
ara a aquestes persones, d’ofendre a déu.
Sense la investigació i el pensament lliure de Galilei avui segurament no podríem
enlairar un avió o transmetre les imatges
dels viatges del Papa de Roma, quina contradicció, oi?

Com cada divendres, la setmana passada
agafava el SomMollet per estar informat de
l'actualitat del Baix Vallès. Vaig arribar a la
secció d'esports, una de les meves preferides, ja que fa gairebé una vintena d’anys
que sóc jugador de futbol (les darreres dues
temporades vaig jugar al CE La Llagosta), i
em va sorprendre molt la notícia La Llagosta, sense sèniors ni en futbol ni en bàsquet.
Fins aquí tot correcte. El titular no diu
res que no sabés, però en llegir el contingut em vaig quedar parat. En paraules de
la nova presidenta s’esmentava que "no es
van posar d'acord suficients jugadors per
fer l'equip i fins i tot ja teníem escollit l'entrenador". I jo em pregunto, és feina nostra fer una plantilla de 25 jugadors? No és
aquesta la tasca de la junta, del coordinador
o del nou entrenador? O sigui, la culpa que
no hi hagi amateur de futbol aquest any a
la Llagosta és dels mateixos jugadors? Com
a mínim és això el que aquesta nova junta
m'ha donat a entendre.
Doncs estan totalment equivocats. Els
jugadors entrenem, juguem, passem fred i
calor, malauradament a vegades ens lesionem, també paguem (no pocs diners), i som
qui donem la cara pel club (al final, sense

jugadors, ni el CE la Llagosta ni cap altre
equip tindria sentit). Ara, però, pretenen
que els jugadors del primer equip, a més de
jugar, organitzem tot l'organigrama del primer equip del club. Ens pagaran el sou de
coordinadors? És evident que no i és trist
que ens carreguin la responsabilitat a nosaltres, quan són ells qui no es preocupen
de la seva feina.
Diuen que ara la base és la prioritat. Hi
estic d’acord. Però la base té com a objectiu
formar tant jugadors com persones, fomentar l'esport i treballar en equip, entre d’altres. L’últim dels seus objectius, a més, és
que els nens i nenes que han passat per les
diverses categories inferiors del club tinguin l’oportunitat de jugar al primer equip.
Ara, però, aquesta oportunitat s’esvaeix.
Estimada presidenta, la plantilla de l'any
passat es va veure obligada a marxar i tots
vam haver de buscar-nos un nou equip. No
és responsabilitat nostra que la Llagosta no
tingui un primer equip, és totalment responsabilitat vostra.
Espero i desitjo que torni el sènior de la
Llagosta aviat. Això només serà possible si hi
ha una voluntat real per part de la directiva.
javier pérez reche / mollet del vallès

FEM MEMÒRIA

La lluita que perseguim des de
temps immemorials és la de la
llibertat d'expressió, la de la no
discriminació per raó de creença

Siguem seriosos, denunciem la maldestre política medieval d’aquells que denuncien un absurditat i més encara, d’aquells
que l’admenten a un jutjat i fallen contra
aquesta llibertat de pensament.
Els humans som tossuts, no aprenem
dels nostres errors, tenim el mal costum
de ser incoherents i orgullosos. Quan el
més fàcil és deixar que cadascú pensi com
vulgui, mentre no faci mal a ningú. La declaració dels drets humans ho explica perfectament, però alguns no han après la lliçó encara, continuen veient la terra plana.
sommollet.cat

somparets.cat

Equip de l’Aplec B de futbol sala de 1981
L’equip de l’Aplec B que va participar al torneig d’estiu de futbol sala de Sant Fost de 1981
va quedar 7è sense haver perdut cap partit, ja que va tenir la mala sort que tots els partits
acabats amb empats els va perdre a la sèrie dels penals.
El torneig el va guanyar Construccions Sant Fost, que va vèncer a la final a Las Figuras per
3-1. El màxim golejador va ser Miki de l’Aplec A amb 9 gols i el porter menys golejat Valero
Simon del Construccions Sant Fost que només li van fer 4 gols.
A la fotografia, els jugadors de l’Aplec B abans de començar un partit. Drets d’esquerra a
dreta: Gabi, Mingo, Salva, Milà, Vicente, i Buxarrais. Ajupits: Chutis, Alfonso, Zurdo i Alfonso

jaume rifà / sant fost de campsentelles

somlallagosta.cat

sommontornes.cat
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EL RACÓ DEL
PROFESSIONAL

Depressió

ESTHER MOLINS

Psicoanalogista, pedagoga,
naturòpata i terapeuta floral

Qui pateix una depressió sol presentar un seguit de símptomes físics, com vertigen, mal
de cap o mareig. En realitat, això és una mostra d’allò que succeeix dins del món psíquic
del pacient, per a qui la vida és, per exemple,
un mareig i/o un mal de cap. La depressió és
un subestat de la personalitat on el depressiu es manté enganxat, per considerar-la, tot
i que sembli un disbarat, la seva seguretat.
Quan ens veiem obligats a viure situacions
que no desitgem, inconscientment podem
optar per tirar la tovallola i fugir, cosa que
ens incapacita a l’hora d'afrontar el present i
entrem en un procés depressiu. Alguns símptomes que es manifesten en una depressió
des d'un punt de vista psicoanalògic són el
mareig –representa la confusió que pateix
l’individu respecte d’alguna qüestió emocional–; el vertigen –demostra la incapacitat
de mirar globalment una situació de vida;
no saber lligar caps–; i el mal de cap –simbolitza l’excés de pensaments donant voltes
i més voltes–. Aquests símptomes, lluny de
ser el problema, poden constituir una gran

oportunitat per al depressiu, ja que haurà
d’aturar-se, observar-se, prendre consciència i activar-se positivament per resoldre allò
que té pendent. La depressió i la seva simptomatologia són la manifestació del problema,
no el conflicte inicial/real. La depressió no és
l’enemic, ho és el que hi ha dessota i el que
realment s’ha d’esbrinar i transformar. Tot i
així, si en lloc d’escoltar-se i llegir el que el
cos li manifesta el depressiu continua insistint en fugir, pot quedar atrapat en un estat
autodestructiu. Sortir d’una depressió és
laboriós, però si s’aprofita tot allò que mostra es pot vèncer totalment. Tot trastorn i/o
malaltia és una gran oportunitat per créixer
emocionalment. Amb una teràpia psicoanalògica adient que permeti prendre consciència de l’engranatge de la depressió i les causes i detonants i amb un tractament floral i
fitoterapèutic correctes tothom pot resoldre
una depressió guanyant autoconfiança i valor. Convido a no creure en les depressions
cròniques; simplement, no existeixen, excepte si un es rendeix permanentment.

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

Guia

MÈDICA i
ESTÈTICA

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

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

LUISA JORDAN

Col·legiada 34.594. Especialista
en medicina estètica i antienvelliment

Recupera la pell després de l'estiu
La tornada a la rutina necessita una sobrehidratació de la pell, ja que el 90% de les
persones ha patit els efectes del sol. Hi ha
diferents maneres d'abordar la pell segons
l'edat, l'estat previ de la pell i l'exposició solar. De menys a més, hi ha moltes possibilitats, des de vitamines injectades i peelings
mèdics fins a farcits i fils, tècniques senzilles
sense cirurgia i indolores per millorar la pell
i l'aspecte cansat que apareix amb els anys.
Entre els tractaments hi ha els peelings, una
millora de la pell a nivell superficial, lluminositat i porus. També les vitamines, amb
àcid hialurònic, que aporten els aminoàcids
i oligoelements necessaris per estimular el
col·lagen. Fàcil i ràpid, amb anestèsia local,
en tot just 30 minuts. L'àcid hialurònic; un
dels components de la pell que es perd amb
els anys, com el col·lagen i l'elastina, serveix
per recuperar, omplir, hidratar i reafirmar, ja
que el farcit aixeca els teixits. Aquest tractament és un dels més habituals en medicina
estètica. De fils n'hi ha de molts tipus, des
dels més senzills, similars a agulles d'acu-

puntura, fins a fils d'ancoratge, similars a
un lífting però sense cirurgia, que estimulen
el col·lagen, amb anestèsia local. Aquests
fils de doble agulla són ideals per definir
l'oval facial o el coll que es despengen amb
el temps. Els resultats són molt bons a uns
preus molt assequibles. Els estimuladors de
col·lagen també es poden usar en qualsevol
part del cos, així com a la cara, especialment
al nas, ja que és un material perfecte per a
rinomodelació, sense cirurgia. També hi ha
farcits corporals amb anestèsia local per als
glutis o altres zones que es vulguin omplir
per diferents motius. I els cremagreixos, que
s'infiltren en zones de greix localitzat per
eliminar-los de manera local sota anestèsic.
Finalment, el dermaplax, llum de plasma
que utilitza l'energia lumínica per a la zona
periocular en excessos de pell, berrugues o
excrescències, que les pot eliminar en una
sessió i amb anestèsia local. També tracta
algunes taques que tinguin relleu. Amb tot,
depenent de les taques i del color de la pell
també es podria fer amb àcids.

CENTRE MÈDIC I DENTAL PARETS
av. Catalunya, 155. PARETS DEL VALLÈS. Tel. 93 562 25 53
cmdparets.com - cmdparets@cmdparets.com
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Classificats
IMMOBILIÀRIA
COMPRA
PISO EN MOLLET.
ZONA COL·LEGIS
NOUS. Con parquing. 1 hab., baño
cpto., amplio salón,
cocina indep.. Vent.
alum., suelos de
gres, calefac., a. a.
CEE: G. Ref. JV13670.
Precio: 149.000 euros. T. 93 579 33 33.
EXCLUSIVA CASA EN
MOLLET CENTRO.
2 plantas + garaje,
4 hab. (1 suitte), 4
baños,
buhardilla, amplio jardín,
terraza. Acabados

SE PRECISA

OFICIAL/A
PELUQUERIA

Para media jornada en Can Borrell.
Mollet. Interesados/das llamar al:

638 621 084

de calidad. CEE: E.
Precio: 650.000 euros. Ref. JV13675. Tel.
93 579 33 33.
ÁTICO EN MOLLET.
EST. NORD. Ref.
JV13645. Asc. 2 hab.,
baño, salón con salida a terraza de 20
m2. Carp. alum. CEE:
E. PVP: 145.000 euros. 93 579 33 33.

LLOGO PLAÇA
DE PARQUING
Rambla Balmes, 31 de Mollet.
Obra Nova.

935.930.403

PARETS. CAL JARDINER. Casa adosada amb 100 m2
de jardí. Certificat
energètic: E. Preu:
295.000 euros. Tel.
667 312 216.
PISO REFORMADO EN MOLLET.
CENTRO. Con asc.
3 hab., baño completo, salón con

balcón. Suelo gres,
vent. alum., puertas de roble. CEE:
E. Precio: 169.000
euros. Ref. JV13669.
Tel. 93 579 33 33.
LLOGUER

SEÑORA EDUCADA
NECESITA HABITACIÓN EN ALQUILER
en casa particular
en Parets o Mollet.
Informes. Tels. 678
350 973.
BUSCO PISITO ECONÓMICO EN MOLLET O ALREDEDORES. Por 250-300
€/mes. Tel. 606 232
980. Kelly.

PER ANUNCIAR-TE EN AQUESTA SECCIÓ: PUBLICITAT@DIARISOM.CAT

OFERTA EXPRÉS. VICIO ECONÓMICO.
20 €. LUNA, caribeña y fogosa. La más

fiestera de tu zona. Viciosa con ganas de
sexo. Todos los servicios. Experta en
garganta profunda y lluvia dorada.
Besos, posturas, caricias, francés natural
mojadito. Tetas naturales. Griego,
masaje, juguetes y más. Particular.
Piso discreto. Tel. 688 44 99 22.

BRUNA.

Ven a disfrutar de un rico francés
natural. A 4 patitas. Dispuesta a
complacer tus fantasias. Besitos.
De lunes a sábado
de las 10.30 h a 20 h.

631 981 531
MOTOR
FIAT 500 1.3, 70 CV,
Preu: 7.800 euros.

CHICA PARTICULAR
Y FIESTERA
Me llamo Susi. Madurita, 50 años, gordita
y cariñosa. 150 de pecho natural, soy
guapa, me gustan los besos con lengua,
francés natural y hago todo tipo de
servicios. Llámame 698 233 361
TDI ELEGANCE. 110
CV. Año 2000. Precio: 2.200 euros. Tel.
630 06 59 90.
CITROËN C3 1.4
HDI. 70 CV, Furio.
Año 2006. 121.277
km. PVP: 3.400 euros. T. 93 593 26 44.

Tel. 630 06 59 90.
OPEL ZAFIRA 2.0

MINI ONE 1.6D. 90
CV, any 2013, 95.669

km. Preu: 11.500 euros. T. 630 06 59 90.
FIAT 500 LOUNGE
1.2, 70 CV, any 2014.
PVP: 8.100 euros. T.
93 593 26 44.
RELAX
BRASILEÑA. NOVEDAD EN MOLLET. Hola cariño,
soy Camila, estoy

LA MEJOR OFERTA ECONÓMICA.
EN MI CASA. Sólo chupar con

garganta profunda: 15 €. Morenaza
caliente, fogosa y juguetona que te hará
sentir el mejor placer. Ven a verme.
Mulatita de pelo largo, 120 de pecho
natural y buen culo; de infarto. Todos los
servicios. 15 €, 20 €, 50 € i 80 €.
Servicio completo. 632 83 18 14.

OFERTÓN. DÚPLEX, 2 CHICAS POR 50 €

Media hora. Copa gratis. Somos 2 primas
calientes que nos encanta el sexo y la fiesta.
Cachondas y implicadas. Todos los
servicios. Chupar a 2 bocas, besos con
lengua, carícias, posturas, masaje a 4
manos, griego. Somos expertas en lluvia
dorada y garganta profunda. Discretas.
Copa gratis. Tel. 632 84 52 53.
por primera vez en
tu ciudad, soy una
brasileña cachonda

y besucona. Me encanta la fiesta. Llámame: 688 27 96 58.
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El Club Karate Montornès competeix a Xile

Montornès Nord celebra la Milla

Maria López, Naiara Moreno i Teresa López van representar el Club
Karate Montornès a les Series A disputades a Santiago de Xile. Maria
López va quedar eliminada als quarts de final en la modalitat de kata,
en la qual Teresa López va caure a la primera ronda. Per la seva part,
Moreno va perdre en segona ronda en la modalitat de kumite -55 kg.

Dissabte es va celebrar la 23a Milla urbana de
Montornès Nord durant la festa major del barri,
que va aplegar a desenes d'atletes per fer un
recorregut que va tenir com a sortida i arribada
el carrer de Federico García Lorca.

HANDBOL DISSABTE VA FER-SE LA PRESENTACIÓ DE LA TEMPORADA I UNA BOTIFARRADA

El CH Montornès segueix
creixent i ja té sis equips

MOTOCROSS VA REMUNTAR EN LES DUES CURSES
Y.D.

El club presidit per Enric Molina ha creat conjunts mixtes en
les categories escoleta, prebenjamí, benjamí, aleví i infantil
ch montornès

Yago Domínguez guanya a Breda
El pilot montornesí Yago Domínguez, de 13 anys, va vèncer les dues
mànigues del mototerra de Breda. En la primera, va sortir segon i en la
tercera volta es va posar primer, posició que ja no abandonaria. En la
segona, va remuntar des de la sisena posició per tornar a guanyar.
ELS JUGADORS Una setantena de nens i nenes juguen al CH Montornès
Dissabte es va fer la presentació
de la nova temporada del Club
Handbol Montornès a la carpa polivalent El Sorralet, que va acabar
amb una botifarrada en què van
participar jugadors, amics i familiars. En total, uns 120 assistents.

En tres anys el club vol
tenir equip sènior perquè
els nens i nenes puguin
seguir jugant a Montornès

Aquest nou curs comença amb dos
equips més que el passat, quan es
va crear el club. Aleshores van ser
quatre els conjunts que es van for-

mar i ara en són sis, des de la categoria escoleta fins a l'infantil. Tots
són mixtes i hi haurà dos equips en
la benjamí. En total, sumen una setantena de nens i nenes.
"Qui ve a provar, es queda. La
filosofia del club, la que transmetem als nens i nenes, es basa
en dos punts: passar-s'ho bé i
fer amics", explica al diari Som
Enric Molina. "Nosaltres volem
gaudir de l'esport. No som competidors com passa en el bàsquet i el futbol", afegeix. El club
va néixer el 2017 gràcies a l'empenta de la Penya Barcelonista i
un grup d'antics jugadors locals,
els quals, de moment, entrenen
sense competir en cap lliga. Tam-

bé l'Ajuntament de Montornès va
involucrar-se en el projecte.

El projecte de l'equip sènior

Malgrat que el club ha volgut començar a formar-se des de la base,
pretén tenir equips de categories
de més edat en les pròximes temporades. "La idea és tenir equip
sènior en tres o quatre anys i,
que aquests nens i nenes, puguin
seguir jugant amb nosaltres a
mesura que vagin creixent", diu
Molina. "Però som conscients
que alguns d'ells, sobretot els
qui destaquin, poden marxar al
Granollers o a La Roca, dos del
clubs amb millor planter de Catalunya", matisa el president. s.e.

¿Quieres ahorrar?
nosotros te ayudamos
ALUMINIS

COEL
LLIÇÀ

Fabricación, montaje,
reparación de
persianas y ventanas

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

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

ESCACS HA GUANYAT EL PRE-MUNDIAL A PADRÓN

El prometedor Àlex Villa
es classifica per al Mundial
Aj. montornès

MONTORNÈS. Àlex Villa, jugador

de només 8 anys del Club d’Escacs
Montornès, s’ha proclamat campió del pre-Mundial sub-8 d’escacs, celebrat a Padrón (Galícia), i,
d'aquesta manera, s'ha classificat
pel campionat del món que es celebrarà el novembre a Santiago de
Compostela, el prinicipal objectiu
de la seva temporada. A Padrón,
Villa va aconseguir 9 punts dels 9
possibles en la competició.

COLOQUE MOTOR
A SU PERSIANA

* Hasta fin de existencias

MOTORES PARA
TOLDOS CON MANDO
A DISTANCIA

149€
189€

+IVA

MONTAJE INCLUIDO

+IVA

MONTAJE INCLUIDO

MAMPARA DE DUCHA
Versalles

319€
+IVA

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

ÀLEX VILLA

Nuestros servicios

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

Av. Montserrat, 67 · Lliçà de Vall Teléfonos: 938 436 339 / 619 843 546 aluminios-coel@hotmail.com aluminioscoel.es
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PRIMER ANIVERSARI
DE L’U D’OCTUBRE
Activitats commemoratives
al Vallès Oriental
GRANOLLERS
Diumenge 30 de setembre
18 h Concentració i homenatge davant de tots els
col·legis electorals, cercavila ﬁns a la Pl. de la Porxada
19 h Plaça de la Porxada. Acte polític, sopar popular i
documental ‘Relato de lo inexistente’
MOLLET DEL VALLÈS
Dissabte 29 de setembre
11 h Concentració davant dels col·legis electorals,
penjada de plaques commemoratives, cercavila ﬁns a
l’Ajuntament i actuació dels Castellers de Mollet
14 h Parc de les Pruneres. Dinar popular
17 h Parc de les Pruneres. Desitjos a l’urna, compartim
vivències de l’1-O, música en viu i recital poètic.
Per als més menuts, teatre, jocs, tallers, xocolatada.
20 h Parc de les Pruneres. Lectura del Manifesta i
projecció del documental ‘L’1-O a Mollet’
CARDEDEU
Dissabte 29 de setembre
20 h Plaça de Sant Joan. Sopar per recordar la protecció
dels col·legis electorals. Actuacions de Roigé i cant
coral. Projecció del documental ‘1-O a Cardedeu’.
Sopar col·lectiu (cadascú se’l porta)
Diumenge 30 de setembre
9.30 h Plaça de Sant Joan. Esmorzar col·lectiu
(cadascú se’l porta). Marxa amb cassolada tot seguit
als diferents col·legis: 10.30 h a l’Ajuntament, 11.30 h
a l’Escola Mil·lenari i 12.30 h a Tèxtil Rase.

13 h. Inauguració de la plaça de l’U d’Octubre. Cant
coral, parlaments d’Òmnium, ANC i CDR. Parlament
institucional de l’alcalde Enric Olivé. Vermut popular.
PARETS DEL VALLÈS
Divendres 28 de setembre
17 h Plaça de la Vila. Botifarrada i subhasta (6 €), els
diners recaptats es destinaran a donar a l’ACDC
19.30 h Sala Cooperativa. Presentació de llibre
‘On eres l’1-O’ amb Quico Sallés
LA GARRIGA
Dissabte 29 de setembre
Plaça del Silenci. Durant tot el dia: xerrades,
exposicions, documentals, concerts, espai per a
la mainada. Tiquets pel sopar a Can Vallderoriola,
Can Perris, Bar Illot, El Trull i La Vienea (10 €)
SANT FOST DE CAMPSENTELLES
Divendres 28 de setembre
19 h Auditori (Pl. de la Vila). Inauguració de l’exposició
‘7 anys i un dia, història gràﬁca de l’ANC a Sant Fost’
i xerrada d’Elisenda Paluzie, presidenta de l’ANC
Diumenge 30 de setembre
19 h Plaça de l’Església. Enllaçada popular. 20.30 h
sopar de carmanyola commemoratiu (cadascú se’l
porta per compartir)
22 h des de la plaça de l’Església. Marxa de torxes
Dilluns 1 d’octubre
A la sala d’exposicions de l’Ateneu. Rememorem el vot;
urna 1-O a l’exposició.

Òmnium Vallès Oriental col·labora i fa costat a la celebració d’aquests actes, impulsats
i coorganitzats per diversos partits, l’ANC, els CDR i altres entitats de cada municipi.
Consulta i participa en aquestes o en la resta d’accions que s’han convocat en el territori
per commemorar el primer aniversari del Referèndum d’Autodeterminació de Catalunya.
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INSTITUCIONS L'ELEFANT ROJO DENUNCIARÀ A LA FCF UN INCOMPLIMENT DELS ESTATUTS

Segona Catalana EDU REYES HA DIMITIT AL JUVENIL
ONA CERVERA

MAL INICI DE LLIGA El primer equip encara no coneix la victòria

De derrota en derrota

El CF Mollet UE va perdre per tercera jornada consecutiva i només
suma un punt en quatre jornades
al grup 2 de Segona Catalana. La
derrota va ser per 1 a 4 davant
l'Unificació de Llefià, que a la mitja part ja guanyava per 0 a 1. Omar
Qanni va fer el gol molletà. Així,
l'equip ocupa la penúltima posició a la classificació.

Dimissió del tècnic del juvenil A

També va sumar una nova derrota
el juvenil A de Lliga Nacional –no

ha sumat cap punt en 5 jornades–
en caure per 3 a 1 al camp del Vilaseca, un equip que no havia aconseguit encara cap victòria.
Aquest va ser el primer partit
que dirigia el nou entrenador del
juvenil A del Mollet, Quim Ruiz,
fins ara entrenador del B, després
de la dimissió d'Edu Reyes. "S’ha
d’intentar competir. Començarem a treballar els errors que
hem tingut i farem un equip
molt intens. Per això, estaré
darrere dels jugadors", ha dit.

DE 0 A 50m2

La convocatòria d'assemblea,
motiu de polèmica al CF Mollet
MOLLET. L'actual directiva del CF
Mollet UE ha informat que el 30
d'octubre se celebrarà una assemblea general ordinària a les 19 h.
Aquest fet no deixaria de ser un
pur tràmit sinó fos perquè aquesta convocatòria ha tornat a encendre la polèmica al club.
Dimarts, l'Elefant Rojo –una alternativa a la junta directiva de
Jordi Candela–, va presentar una
sol·licitud perquè el club convoqués una assemblea extraordinària
per "conèixer la composició de la
nova junta directiva de l'entitat;
conèixer l'estat actual econòmic,
social i esportiu del club, i conèixer el projecte esportiu, social i
econòmic que té la directiva de
Jordi Candela", explica l'Elefant
Rojo, que assegura haver aconseguit més del 10% del cens de socis
per fer aquesta sol·licitud.
Segons el col·lectiu, la sorpresa,
però, va ser que l'actual directiva "no ens va voler acceptar la
sol·licitud ni ens va agafar les
firmes ni el document al·legant que farien una assemblea
a l'octubre i no feia falta fer-ne

EL CAMP 2, LLEST
AQUESTA SETMANA
Segons l'Ajuntament de Mollet, les
obres del camp 2 del Germans Gonzalvo estaran finalitzades a mitjans de la
setmana vinent –la previsió inicial era
que els equips ja hi poguessin entrenar
aquesta setmana–. "Les obres s'han
demorat per un problema intern que
hi va haver de l'empresa que està
fent les obres –Serviobres Queralt,
SLU– i per les pluges que van haver-hi fa un parell de setmanes", ha
explicat l'Ajuntament. "La demora ha
estat només de 15 dies i es preveu,
si la meteorologia ho permet, tenir
les obres finalitzades a mitjans de la
setmana vinent", ha afegit l'ens municipal. Els equips base del CF Mollet
UE que havien d'entrenar en aquest
camp ho han seguit fent al de Can Vila,
on estan des de principis de setembre,
i a una part del camp Juan Bocanegra
de la UD Lourdes.

una altra", expliquen socis del CF
Mollet pertanyents al col·lectiu
opositor. En aquest sentit, fonts
del club apunten que el passat
5 de setembre es va convocar
aquesta assemblea general ordinària, de la qual aportaran més
detalls "properament". Amb tot,
des de l'Elefant Rojo denuncien que "aquesta assemblea no
està convocada ni cap soci en
té coneixement. Igualment, si
la junta directiva convoca l'assemblea ordinària anual, els
socis tenim tot el dret de demanar una extraordinària. Per
tant, la junta directiva i el seu
president estan incomplint els
estatuts del club". No obstant,
l'actual directiva assegura que,
d'acord amb els estatuts, té fins
al 15 d'octubre per avisar de la
celebració de l'assemblea.
Així doncs, l'Elefant Rojo ha decidit presentar aquest dijous un
escrit a la Federació Catalana de
Futbol, per demanar que l'ens notifiqui al club que "té el deure i
l'obligació d'acceptar la petició
dels seus socis". sergi escudero

Triomf de prestigi de la Molletense
i el Parets presenta candidatura a l'ascens
MOLLET / PARETS. La Molletense va

C. Sant Jordi, 3. Mollet. 93 194 36 98
peluqueriaformasfashion@gmail.com

Obres

tornar a guanyar després d'acumular dues derrotes seguides al
grup 2 de Segona Catalana. Ho va
fer al Nou Sardenya, el camp de
l'Europa B, per 0 a 1. El gol va ser
obra d'Obiang amb un remat de
cap en el minut 77. D'aquesta ma-

nera, la Molletense ja sumen sis
punts en quatre jornades.
Per la seva banda, el CF Parets
va sumar una altra victòria en el
grup 4 de Segona Catalana en imposar-se per 0 a 2 al Sabadell B.
Els gols els van fer David Sánchez
en el minut 19 i Otman El Cabriti

en el 89.
Els baixvallesans porten 9 de 9
punts en les quatre primeres jornades de lliga –el partit de la primera davant el Juan XXIII de Terrassa es va aplaçar per les obres
al Josep Seguer– amb vuit gols a
favor i tres en contra.
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FUTBOL APADRINARÀ EL FEMENÍ DEL CF MOLLET UE

BÀSQUET VA GUANYAR DE 10 PUNTS AL CASTELLDEFELS

El Recanvis es cura les
ferides de la Lliga Catalana

FUTBOL SALA
cf mollet ue

ona cervera

La primera derrota de La Concòrdia a la lliga ha arribat en la segona jornada en una de les pistes
més complicades de Segona Divisió, la del Xaloc d'Alacant. Allà va
perdre per 3 a 2. D'altra banda, la
FSU Llagostense va caure per 7 a 3
a la del Dante en la primera jornada de la Lliga Nacional Catalana.

Alexia Putellas, al Germans Gonzalvo

El CB Mollet s'ha sobreposat ràpid
de l'eliminació a la Lliga Catalana
EBA i dissabte va guanyar per 74
a 64 al Castelldefels al Pavelló de
Plana Lledó en la primera jornada
de la Lliga EBA. L'últim quart del
partit, quan el Recanvis Gaudí va
mostrar la seva millor cara, va ser
clau per contrarestar la iniciativa
en el marcador que van tenir els
visitants durant bona part de l'en-

SCOOTER

Per tercera temporada consecutiva, la jugadora molletana del FC
Barcelona, Alexia Putellas, apadrinarà el futbol femení del CF Mollet UE,
que compta amb una setantena de jugadores. Dijous passat, Putellas va
visitar-les al Germans Gonzalvo per compartir una estona amb elles.

PRIMERA VICTÒRIA El CB Mollet va guanyar al pavelló de Plana Lledó
contre. Diumenge (19 h), el Mollet disputarà la segona jornada a
la pista d'El Masnou-Basquetbol,
que va perdre per 71 a 59 davant
el JAC Sants. D'altra banda, el filial comença dissabte (18.05 h) a
la pista del CEB Girona el campionat de lliga a la Copa Catalana.
Per últim, el sènior femení va
perdre per 54 a 67 davant el Canyelles de Nou Barris.

Radical360 s'endú
el Bestial Festival
de Montornès

HOQUEI ELS DOS SÈNIORS DEL MOLLET COMENCEN AMB BON PEU

Doble alegria sobre patins
Els dos sèniors masculins del Mollet HC, que juguen a Segona Divisió, continuen sense conèixer la
derrota després de dues jornades.
El cap de setmana l'A es va imposar per 7 a 3 al Cassanenc després

Cap de setmana
dolent per als
equips llagostencs

d'empatar a la pista del Centelles
en la primera jornada i el B va
guanyar per 3 a 4 a la pista de l'HC
Castellar, sumant el segon triomf.
El primer equip sènior va patir la
lesió de Rafinha, un dels pilars.

L'equip Radical360 de Mollet va
fer podi en les tres categories del
Bestial Wolf Scooter Festival celebrat a Montornès del Vallès. Xiao i
Alejandro Santos han estat primer
i segon, respectivament, en iniciació; Lucas Piqueras i Cristian Macarro, segon i tercer a semi-pro, i
Erik Ávila i Adrián Navarro, primer i segon a professional.

Ens movem per tu
5 D’OCTUBRE

Jornada de lactància materna
a l’Hospital de Mollet
En el marc de la Setmana Europea de la Lactància Materna, l’àrea maternoinfantil de l’Hospital
de Mollet ha programat un any més una jornada
oberta a la ciutadania per sensibilitzar sobre els
beneﬁcis de l’alletament matern, compartir coneixement i resoldre dubtes i inquietuds entre
professionals i persones assistents.
En el transcurs de la jornada tindrà lloc el lliurament dels premis del VII Concurs Fotogràﬁc
sobre Lactància Materna.
La jornada tindrà lloc a l’Auditori de l’Hospital de
10 a 12h. Us hi esperem!!
El programa detallat es pot consultar al web de
la Fundació Sanitària Mollet www.fsm.cat
La imatge correspon al Primer Premi del VI Concurs Fotogràﬁc.

Vídeos sobre promoció
i prevenció de la salut

La Fundació Sanitària Mollet (FSM) ofereix un seguit de càpsules audiovisuals
sobre prevenció i símptomes de diferents patologies, hàbits saludables, exercicis de rehabilitació, consells especíﬁcs per a infants, entre d’altres.
Si no heu pogut veure els darrers, us convidem a fer-hi un cop d’ull al canal You
Tube Fundació Sanitària Mollet. L’objectiu és contribuir a la promoció de la salut i a la sensibilització de la ciutadania sobre temes rellevants en aquest àmbit.

Ronda dels Pinetons, 8 | MOLLET DEL VALLÈS | T. 93 563 61 00

www.fsm.cat
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ALPINISME | 3x2x8000 World Record Guinness ÉS EL TERCER 8.000 QUE ASSOLEIX EN 72 DIES

EL REPTE

El Manaslu tampoc se li
resisteix a Sergi Mingote

sm

PARETS. L'alpinista paretà Sergi

Mingote es va proposar fer història. I l'està fent. En només 72 dies
ja ha aconseguit fer tres 8.000 dels
sis que pretén coronar en menys
d'un any. A finals de juliol va arribar al cim del K2 (8.611 m), la segona muntanya més alta del món,
i al del Broad Peak (8.051 m), la
dotzena. I dimarts va pujar fins a
dalt de tot del Manaslu (8.156 m),
la vuitena. Els tres ascensos els ha
fet sense oxigen artificial, un dels
punts bàsics del repte 3x2x8000
World Record Guinness.
Un missatge del mateix Mingote
dimarts a les 14 h (hora catalana) va donar la notícia a través de
Twitter: "Cumbreeee! Estoy ok.
-Sergi Mingote". Dilluns, el paretà
havia anunciat que avançava els
plans d'ascens al cim del Manaslu
i que intentaria fer-lo dimarts des
del camp 3, situat a 6.715 metres.
"Fa poc més d'una hora que he
arribat al camp base del Manaslu després que aquesta preciosa muntanya m'hagi permès
arribar al seu cim", explicava
Mingote dimecres després d'haver completat el tercer esglaó del
repte. "Aquest ascens a la vuitena muntanya més alta del món
ha estat preciós, però dur. Molt
dur. He tardat més de 16 hores
a fer l'ascens final a l'afilat cim
del Manaslu", afegia.

Primera expedició a fer el cim

Aquest ascens no ha estat fàcil per
a Mingote, perquè no s'ha trobat
còmode amb l'aglomeració de
persones inexpertes que hi havia
al camp base i perquè la part alta
de la muntanya estava inestable
per la gran quantitat de neu cai-

Sergi Mingote ens explica en capítols com avança el repte d'aconseguir batre el rècord del 2004
de l'italià Silvio Mondinelli, qui va
aconseguir pujar els tres cims més
alts del món -Everest (8.844 m), K2 (8.611 m) i Kanchenjunga (8.586 m)en 3 anys i 64 dies. De moment, ja ha coronat el K2. L'alpinista
paretà pretén fer el repte en menys d'un any, durant el qual
també s'ha proposat coronar el Broad Peak (8.051 m) –ja assolit–,
el Manaslu (8.156 m) -acabat de coronar– i el Dhaulagiri (8.167 m).

DIARI D'UN ALPINISTA

EL TERCER Ja ha fet la meitat dels sis cims del repte 3x2x8000
guda durant els dies anteriors, fet
que podia provocar allaus. Al cim
va arribar-hi acompanyat de Moeses Fiamoncini, un alpinista brasiler, i de Lhakpa, un xerpa. Tots

L'alpinista paretà va
trigar 16 hores en
completar l'ascens final
des del camp 3 al cim

tres van aconseguir fer el primer
cim de l'any al Manaslu, però el
mèrit, segons Mingote, també el
tenen tres xerpes més que els van
acompanyar fins als últims 300
metres. El descens fins al camp 3
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també va ser llarg i el paretà va
arribar-hi amb tres dits tocats per
culpa de l'intens fred patit. Tot i
això, Mingote creu que no és res
preocupant.
"Ara s'ha de prendre la decisió de si agafar o no un helicòpter per volar fins al camp base
del Dhaulagiri –el quart cim que
l'alpinista s'ha proposat fer en el
repte– i unir-me al treball que
estan fent els equips de Gary
Kobler i Seven Summits amb
el gran Carlos Soria", conclou el
baixvallesà. El repte continua creixent en repercussió internacional
i el món de l'alpinisme està atent
a si s'aconsegueix un projecte mai
vist. De moment, ja són tres els
cims assolits. sergi escudero

Per Sergi Mingote

Avui ha estat un dia totalment blanc.
La neu que ha caigut durant la jornada ha cobert el camp base i hem
hagut de crear autèntiques trinxeres
per tal de poder desplaçar-nos d'un
costat a un altre. Tots els meus alpinistes amics i jo hem implorat al cel
que sigui benevolent i no segueixi
acumulant neu en alçada. L'acumulació de neu converteix aquesta
muntanya en molt perillosa per les
allaus que origina.

l21 DE SETEMBRE Neva i neva

muntanya encara està molt carregada de neu, però, d'aquesta manera, evitarem als grans grups que
ralentitzaran molt la marxa. Ells, com
ja imaginàvem, esperaran que es facin els primers cims i s'obri una bona
traça en el recorregut. Ara nosaltres
tres estem al camp 1 amb l'equip
d'Arnold Coster. Junts, intentarem
obrir camí durant els pròxims dies.
La nostra idea és dormir avui al camp
1 i, demà, pujar directament fins al 3,
situat a uns 6.800 metres d'alçada.

l22 DE SETEMBRE No millora

l 24 DE SETEMBRE Sols al C3

La neu no para de caure, malgrat que
al camp base no s'hi està acumulant
molt gruix. Suposem que, en alçada,
s'estarà acumulant molta més neu, i
això no és una bona notícia. En canvi,
la previsió que m'han fet arribar des
del Meteocat és molt més encoratjadora pels dies 27 i 28. I ja us avanço
que intentaré aprofitar la primera
finestra de bon temps que ens ofereixi la muntanya.
Avui ha estat un dia important
perquè hem fet 'la Puja'. Aquesta és
una ceremònia budista en què un
lama fa una sèrie de resos i ofrenes
a la muntanya i als seus déus amb
l'objectiu que sigui benèvol amb nosaltres.

l23 DE SETEMBRE Avanço l'atac

He avançat el meu atac al cim. Després de parlar amb el Moeses Fiamoncini, l'alpinista brasiler, i el seu
xerpa, el Temba, hem pensat que
avançar l'atac al cim seria una bona
idea. Té els seus riscos perquè la

Avui a les 17.45 h hem sortit del camp
1 cap amunt i, en només 2 h i 50 min,
ja hem arribat al 2. Tenint en compte el pes que estic carregant és per
estar molt satisfet. Després de beure
i menjar una mica hem decidit pujar
fins al camp 3. Estem sols aquí. Només alguna expedició comercial ha
enviat al camp 3 els seus xerpes per
cosir-lo d'ampolles d'oxigen.

l 25 i 26 DE SETEMBRE Fent cim

Fa una hora que he arribat al camp
base del Manaslu després que
aquesta preciosa muntanya m'hagi
permès arribar al seu cim. I ja van
tres 8000 en només 72 dies. Els últims 300 metres d'ascens van ser
un calvari. Uns 100 metres ens van
comportar més de dues hores d'esforços. La neu sempre ens cobria per
sobre dels genolls. L'aresta final té
una certa perillositat i només hi vam
ascendir el Lhakpa, el Moeses i jo.
Però l'èxit també és dels tres altres
xerpes. Vam fer cim!
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CULTURA

Tallers al Centre Cultural La Torreta

Tercera desfilada de paper

El Centre Cultural La Torreta de Montmeló acollirà una quinzena de
tallers a partir de l'octubre, amb una gran diversitat per a totes les edats:
ceràmica, dansa, dibuix, escacs, percussió, batucada, fotografia, hipobaby,
hipopilates, ioga, treballs manuals, patchwork, pintura tèxtil i restauració
de mobles. També hi haurà diversos monogràfics de cuina.

Divendres (19 h) hi haurà la tercera Desfilada
de Vestits de Paper a la Rambla de Mollet,
davant del Casal–, amb la col·laboració del Casal
Benet Ribas de Blanes i l'actuació especial, en
play back, del molletà Joaquim Cot, de 91 anys.

MÚSICA L'ESDEVENIMENT TINDRÀ LLOC EL PRÒXIM 5 D'OCTUBRE AL MERCAT VELL I ELS DIES 6 I 7 AL TEATRE CAN GOMÀ

ART

Torna el Sona Mollet, un referent
del jazz i la música clàssica

S'inauguren
les exposicions
de Mollet Art al
Museu Abelló

Homenatjarà la molletana Anna Villaescusa i recaptarà diners contra la leucèmia
MOLLET. D'un cartell de primer

ordre en els gèneres del jazz i la
música clàssica és del que podrà
gaudir la ciutat els pròxims 5, 6 i 7
d'octubre amb motiu de la tercera
edició del festival Sona Mollet memorial Anna Villaescusa Rebull,
que tornarà a homenatjar la jove
pianista molletana que va morir fa
dos anys víctima del càncer.
Una de les novetats d'enguany
és que la presència d’artistes locals s’incrementarà notablement
amb les actuacions que faran la
Jove Orquestra de Cambra i el Cor
Jove de l’Escola Municipal de Música i Dansa així com la coral molletana Estoc de Veus.
Pel que fa al programa, com ja és
habitual, el festival es dividirà en
tres parts: el divendres 5 d’octubre hi haurà jazz al Mercat Vell (21
h), el dissabte 6 serà el torn del piano al teatre de Can Gomà (19 h)

arxiu

i diumenge 7, també a Can Gomà,
es clourà l'esdeveniment amb un
concert de cambra.
El Sona Mollet també tornarà a
incloure un component pedagògic
i solidari. Per una banda, dissabte
(10 h) a Can Gomà hi haurà per
segon any consecutiu una masterclass a càrrec de Frank van de Laar,
professor de piano dels conservatoris d’Amsterdam i d’Artez, amb
la participació d’alumnes del Conservatori del Liceu i de la pianista
sèrbia Jasmina Racovic. I per l'altra
banda, “per voluntat de la família de l’Anna i de l'Ajuntament,
tornarem a donar íntegrament
la recaptació dels tres dies a la
Fundació Josep Carreras contra la leucèmia", assegura Mercè
Pérez, regidora de Cultura. Pérez
recorda que “aquesta iniciativa va néixer amb la voluntat
de recordar l’Anna i de posar el

JAZZ Durant una de les actuacions de la segona edició
nostre granet de sorra per contribuir a lluitar contra la malaltia que va patir”.
L’alcalde, Josep Monràs, també
posa en valor “la mostra de solidaritat d’aquests artistes de
la plana internacional que una
vegada més vindran a Mollet de
forma desinteressada”. Monràs
recordava de l'Anna que "a través
de la música i de la seva manera
de ser, va provocar l’estimació i
l’amor de la gent que la va conèixer creant uns llaços d’amistat
que perduraran en el temps i
que han permès que Mollet sigui
la seu d’un esdeveniment cultural de primer ordre”.

Per últim, el regidor d’Educació,
Raúl Broto, va destacar “la presència al Festival dels alumnes
de la nostra Escola de Música
i Dansa", que diumenge podran
compartir escenari "amb una
referència mundial com és Daahoud Salim”.
El festival es farà amb la col·laboració dels conservatoris d’Amsterdam i del Liceu, i de Mollet contra el càncer, i es poden comprar
les entrades al Centre Cultural La
Marineta, de 16 h a 20.30 h. El
preu dels concerts de divendres i
diumenge és de 5 € cadascun i 10
€ per a l'actuació de dissabte 5 €
per als menors de 25 anys–.

MOLLET. El Museu Abelló inaugura aquest divendres (19.30 h)
l’exposició Double Bind, de Sergi
Selvas (Manresa), artista guanyador del Mollet Art 2016. Double
Bind (doble vinculació) és el fenomen comunicatiu que es produeix
quan una persona no pot afrontar
un dilema inherent i, per tant, no
pot resoldre’l ni desactivar-se de
la situació. Faci el que faci, errarà
la resposta. Preguntes on totes les
respostes són tan encertades com
incorrectes, a les quals l’artista
s’allibera i és derrotat.
El mateix dia també s'inaugura
l’exposició Mollet Art’18. Memorial Cesc Bas, formada per l’obra
de joves artistes plàstics seleccionats pel jurat: Guillem S. Arquer
(Sant Fost), Ithan Gibla (Mollet) i
Joan Pallé (Lleida). La mostra s'hi
estarà al museu fins al 9 de desembre i mostrarà l’obra dels artistes que han estat seleccionats
pel jurat de l’edició d’enguany en
la modalitat de Mollet Art al Museu. En la categoria Mollet Art a la
Ciutat, va ser seleccionat l’artista
lleidatà Joan Pallé, que va realitzar l’acció Absolutamente Nada
durant els mesos d’agost i setembre. També es presentarà aquesta
acció, així com la sorgida del curs
de còmic en moviment portat a
terme el passat juliol.
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Opel presenta a Molletauto Accidents de
el nou vehicle Combo Life camí a la feina
Opel llença al mercat
un nou vehicle, l'Opel
Combo Life, que presentarà divendres, 5
d'octubre (19 h), a les
instal·lacions de Molletauto. Es tracta d'un
model que destaca per
la seva línia elegant,
equilibrada i robusta,
i també per la major
ergonomia del conductor, amb un lloc de
conducció intuïtiu i organitzat.
Hi haurà disponibles dues carrosseries diferents: una versió L, de 4,4
metres de longitud, i una altra amb
35 centímetres més, és a dir, una versió XL de 4,75 metres. L'alçada de tots
dos models és d'1,8 metres. A més,
en ambdós casos hi ha les variants
de cinc i set seients, perfecte per a
famílies grans, viatgers aventurers o
amants dels animals. Té dues portes
corredisses laterals, que faciliten el
moviment dels ocupants, així com la
possibilitat d'equipar el maleter per
la porta del darrere o per la finestra
practicable.
Com a gran novetat, el nou Opel
Combo Life inclou opcionalment un
sostre panoràmic amb una tènue il·
luminació led, que s'estén per la part

central del vehicle, així com un espai
d'emmagatzematge superior molt útil
i accessible tant des de les places del
davant, com des de les del darrere.
Més enllà del Combo Life, Opel també disposa d'un altre vehicle nou, el
Combo Cargo. Aquest ha estat escollit
darrerament com l'International Van
of The Year 2019 (la furgoneta internacional de l'any). El jurat estava compost per 25 periodistes especialitzats
en vehicles comercials de 25 països
europeus.

MOLLETAUTO

Avinguda de Burgos, 71
MOLLET DEL VALLÈS
Tel. 93 570 44 88 - 626 48 51 47
www.molletauto.es

Els accidents de trànsit són la causa
de l’11% de les baixes laborals a Espanya. Se’ls anomena in itinere i tenen
lloc principalment en els trasllats que
es realitzen entre les 8 h i les 10 h del
matí i entre les 18 h i les 20 h de la tarda. Tanmateix, l’accident més habitual
en aquest context és el cop en la zona
posterior del cos, que provoca lleus
traumatismes o esquinç cervical, entre
d’altres patologies. Per evitar-los, els
especialistes recomanen desconnectar
el telèfon mòbil durant el viatge, començar el trajecte amb el temps suficient i utilitzar el cinturó. Davant d'un
embús, se suggereix posar música tranquil·la i ambiental; la conducció sempre
ha de realitzar-se amb la suficient concentració, sense que influeixi una situació o estat d’ànim particular. També és
important aturar la marxa i descansar
davant el mínim indici de son o fatiga.
Per descomptat, mai s’ha de conduir
després de consumir alcohol o altres
substàncies que puguin reduir els reflexos. Lògicament, han de seguir-se totes
les precaucions que es prenen habitualment com, per exemple, respectar les
limitacions de velocitat i preservar la
distància entre vehicles. És important,
a més, intentar oblidar els problemes
de la feina o de la família en el moment
de pujar al vehicle, evitant així distraccions que poden derivar en greus accidents. amic - tot sant cugat
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TEATRE LA REPRESENTACIÓ SERÀ DIUMENGE A LES 19.30 H AL TEATRE CAN RAJOLER

LA RECAPTACIÓ D''EN-FILATS' ANIRÀ PER A L'ONG OPEN ARMS

'La nena dels pardals' estrena
el cicle d'espectacles a Parets

Obra solidària sobre
els refugiats, a Gallecs

PARETS. El cicle de teatre Espectacles de Parets s'estrena aquest
diumenge (19.30 h) al teatre Can
Rajoler amb la representació de
l'obra La nena dels pardals.
Dirigida per Joan M. Seguras
i interpretada per Xavi Idáñez i
Txell Botey, els assistents podran
gaudir d'una emocionant història
que tracta sobre els petits herois
quotidians, el respecte a la vida i
la saviesa innata dels nens. El text
és una adaptació de Jordi Palet
inspirada en el conte homònim de
Sara Pennypaker.
Quan el Gran Timoner ordena
exterminar els pardals del país
perquè es mengen el gra, una
nena, la Ming Li, decideix portar-li
la contrària i seguir les directrius
del seu cor.
Tot plegat sorgeix d'uns fets
històrics. El 1958, Mao Zedong
va declarar la guerra als pardals
i va provocar que aquests ocells
pràcticament s’extingissin de la
Xina. Les conseqüències van ser

TEATRE AL DETALL

FETS REALS La representació recorda l'extermini dels pardals a la Xina
devastadores: no hi havia ocells
que es mengessin els insectes i les
plagues van arrasar les collites.
Això va provocar la mort per fam
d’entre 30 i 40 milions de xinesos.

Representació exitosa

L'obra, de la companyia catalana
Teatre al detall, i amb música de

La Tresca i la Verdesca, ha estat
guardonada en dues ocasions. Per
una banda, va ser guanyadora del
Premi de la Crítica 2017 al millor
espectacle per a públic familiar;
i per l'altra, va ser guanyadora
del Premi Enderrock de la Crítica
2018 al millor disc per a públic infantil i familiar.

MOLLET. Divendres i dissabte el
CRA'P torna a organitzar una sessió de teatre solidari, aquest cop
en col·laboració amb el Consorci
de Gallecs, amb l'obra En-Filats,
del grup 10 de deu teatre de Cardedeu. Les actuacions es faran a
Gallecs però el punt de trobada
serà a l'aparcament del camp de
futbol Germans Gonzalvo (19 h).
Es tracta d'un espectacle que
parla dels refugiats, emigrants,
immigrants, expatriats, desarrelats, desplaçats, expulsats i
exiliats. “Hem vist molts ulls,
un munt, enfilats per sobre de
murs buscant, assenyalant amb
el dit altres camins. Hem sentit com creixen sota els peus,

teixits uns amb els altres, nous
filats que eixamplen mirades
i fan d’aquest món un lloc de
tots. Hem necessitat posar-hi
paraules amb la lletra més elemental, i hem volgut compartir
el que ara ens cal dir".
El preu de les entrades és de
5 €, que juntament amb les donacions voluntàries es destinaran íntegrament a l’ONG Open
Arms. Les places són limitades
i cal fer reserva prèvia a info@
espairuralgallecs.cat o cclamarineta@molletvalles.cat. L'activitat és fruit de la col·laboració de
CRA’P amb el Consorci de Gallecs
i el programa Arts i Escena de
l’Ajuntament de Mollet.

MÚSICA LA GOLD BATTLE VA TORNAR A FER PARADA A LA CIUTAT
ONA CERVERA

En busca d'infants
per participar als
Pastorets de Parets
PARETS. La companyia Riallera de

Joves Paretans cerca nens i nenes
per participar a l'obra de teatre
Pastorets cap a Parets, la versió
pròpia del text de Folch i Torras.
L'actuació serà el 26 de desembre al teatre Can Rajoler, i les
persones interessades a afegir-se
a la companyia poden demanar
informació a paretsvalles@rialles-catalunya.cat.

La millor batalla de galls, a Mollet
El Mercat Vell de Mollet va acollir per tercer any consecutiu una ronda
eliminatòria de la Gold Battle considerada com la competició de rap amb
més prestigi al món. Hi van participar una setzena de rapers, d'entre els
quals va sortir el representant del Vallès Oriental a Catalunya. Competició
a banda, també hi va haver exhibicions de Barón, Juan SNK, Coletiyas o Xinako.
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TEATRE 'CLOCHARD' ÉS EL PRIMER ESPECTACLE DE LA PROGRAMACIÓ, EN QUÈ TAMBÉ HI HAURÀ MÚSICA, DANSA O MÀGIA

Paco Mir, del Tricicle, protagonitza
el retorn de 'Montbarri aixeca el teló'
arxiu

MONTORNÈS. Paco Mir, membre

del Tricicle, és el principal protagonista de la programació cultural
Montbarri aixeca el teló del darrer
trimestre de l'any. Precisament, el
primer dels vuit espectacles que
acollirà el teatre montornesenc
serà el dirigit per Mir. Es tracta de
Clochard, amb la companyia Grappa Teatre, que es representarà el
6 d'octubre (20 h). Clochard és un
terme francès que defineix els rodamons que viuen en els parcs urbans i que dormen sota els ponts.
Amb aquest títol, el muntatge dirigit per Mir explica la transformació que pateix la meticulosa vida
d'un modern executiu quan una
clochard es creua en la seva rutina
diària. Tot plegat amb una interpretació molt còmica.
Fins que acabi l'any també es
podrà gaudir d'altres actuacions
teatrals com Engrunes, de Rumb
Teatre (20 d'octubre) i Llibres per
cremar, de la companyia Pyros (17

'CLOCHARD' L'obra és dirigida per Paco Mir i interpretada per Grappa Teatre
de novembre). La primera parteix
de la història de Hansel i Gretel
per presentar el desarrelament
a què es veuen abocats milers de
persones a tot el món que han de
deixar casa seva i marxar lluny. En
la segona, tres personatges dins
d'un pis amenaçat per bombes en
ple hivern i sense més combustible per cremar es preguntaran

"quin llibre és prou valuós per
sacrificar un instant més d’escalfor?".
La Charna, un projecte de recerca musical i poètica creat pel
guitarrista i lletrista Carles Lloveras i el cantaor Antonio de Alejo, donarà el toc musical el 10 de
novembre amb l'espectacle Luna
de sangre. El Cor Jove Amics de la

Unió, amb Sons del mercat, serà
l'altre esdeveniment musical (l'1
de desembre).
La dansa serà una altra disciplina que es podrà gaudir a Montbarri (24 de novembre). Els encarregats de fer-ho possible serà el
Ballet Imperial de la Reina Rosamunda, amb El meu príncep Blau,
un espectacle de dansa contemporània contra el masclisme, on
es mostren els valors més importants de la feminitat en el passat
i en el present, com una denúncia
a la cosificació i la hipersexualització de les nenes i les dones en
l’actualitat.
Tampoc faltarà la màgia, a càrrec de Melanie (22 de desembre),
amb el xou Amazing, en què farà
des de jocs de cartes amb humor
fins a efectes amb grans il·lusions.
Els més petits tindran el seu espai
el 16 de desembre amb Pinxit, de
Baychimo Teatro, un espectacle
adreçat a la primera infància.

Una comèdia
musical aterra
diumenge a la
Sala Fiveller
MOLLET. Diumenge (18 h), la Sala

Fiveller acollirà la representació de l'obra de teatre Tu i jo i el
que es diu, quan no es diu res, de
la companyia Cucumpidoo. Què
diferents serien les converses si
realment diguéssim tot el que
pensem, si aquells silencis incòmodes es tornessin paraules. En
aquest espectacle, la personificació de la consciència dels personatges ho farà possible.

'Les princeses
també es tiren
pets', a Montmeló
MONTMELÓ. La companyia El Replà representarà dissabte (19 h)
i diumenge (12 h) l'adaptació teatral del conte Les princeses també
es tiren pets. Serà a la sala Polivalent. La Reina del Mirall necessita
trobar un llibre per fer saber al
món que les princeses no són perfectes i també tenen defectes.
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POPULAR ACTUARAN DIUMENGE A TORREDEMBARRA

Històrica estrena
al Concurs de Castells
MOLLET. Castellers de Mollet té

marcat diumenge com un dia històric, que difícilment esborraran
de les seves memòries. La colla
participarà per primer cop al
Concurs de Castells de Torredembarra, com a la 44a millor colla de
Catalunya. Es tracta d'un esdeveniment lligat al Concurs de Castells de Tarragona, on cada any
participen les 30 primeres colles
classificades.
Les puntuacions compten les
cinc millors actuacions des de l’1
de setembre del 2017 fins al 31
d’agost del 2015, i en el cas de la
colla molletana, són cinc actuacions idèntiques en què va descar-

regar el 3 de 7, el 4 de 7 i el pilar
de 5. D'aquesta manera, i després
de la renúncia d'algunes colles, hi
participaran com a novens classificats de les onze places disponibles a Torredembarra.
Sí que és cert que Castellers de
Mollet ja van actuar el 2009 al
concurs de Torredembarra, però
aleshores no estava lligat al de
Tarragona, un nou model que va
engegar l'any 2012.
La colla ja va assolir fa dues setmanes en l'actuació amb motiu de
la 35a Fira d'Artesans de Mollet
una gran fita. Per primer cop van
fer tres castells de 7 i un 3 de 7
amb agulla. i

L'ACTE EL VA ORGANITZAR EL CENTRO CULTURAL EXTREMEÑO
ona cervera

Un miler d'inscrits a la Nocturna
cmm

SANT FOST. Dissabte se celebrarà la

Festa del Patró, Sant Faust. L'inici
de les activitats seran a l'avinguda Sant Jeroni amb la plantada de
gegants (10 h) i la cercavila cap a
la plaça Esbert a càrrec de la colla
de Gegants de Sant Fost, acompanyats de les colles de Parets i de
Sant Llorenç Savall. Tot seguit,
l'agrupació Sardanista organitzarà una ballada amb la Cobla
Principal de Terrassa. A la tarda es
farà l'espectacle infantil Uh! quin
cangueli al barri de Sant Pere, una
xocolatada, havaneres a càrrec del
grup d'havaneres Mestre d'Aixa i
rom cremat. i

La 18a Caminada Nocturna de Gallecs va tornar a ser un èxit de participació. Al
miler de participants inscrits –la xifra que ja es preveia des del club– se li han
de sumar almenys un miler més que van fer el recorregut sense inscripció. La
nocturna deixa cada any imatges curioses com aquesta, a causa dels frontals.

AQUEST DIUMENGE ES FARÀ UNA BICICLETADA A PARETS, QUE ARRENCARÀ A LES 10 H

Uns 150 ciclistes a la Diada
de la Bicicleta a la Llagosta
ona cervera

Hissada de la bandera extremenya
La bandera d'Extremadura va lluir diumenge a la plaça Prat de la Riba amb
motiu de la celebració del dia d'Extremadura –que va ser el passat 8 de
setembre–. La hissada es va fer després de la missa i la processó. Tot
plegat, organitzat pel Centro Cultutal Extremeño Virgen de Guadalupe.

Dissabte ple
d'activitats
per Sant Faust

SOSTENIBLE L'activitat estava inclosa en la Setmana Europea de la Mobilitat
LA LLAGOSTA / PARETS. Unes 150
persones van participar diumenge en la 22a edició de la Diada

EL TEMPS

per

divendres 28

dissabte 29

diumenge 30

=

de la Bicicleta, emmarcada en la
Setmana Europea de la Mobilitat,
que se celebra des del passat 16

Felip Comas

Cel serè durant tot el dia,
amb alguns núvols alts ja
cap a final del dia i temperatures lleugerament
més altes.

Les temperatures recularan un xic en un dia amb
un matí més aviat serè,
i una tarda amb creixement de nuvolades.
Un altre dia amb creixement de nuvolades a la
tarda, que ja cap al vespre o ja nit poden portar
algun ruixat.

de setembre a Catalunya. L’activitat va tenir lloc diumenge al matí
pels carrers del poble amb sortida i arribada al Parc Popular i va
constar d’un circuit, no competitiu, pels carrers de la Llagosta.
L’Ajuntament ha organitzat un
any més aquesta activitat, que ha
comptat amb participants de totes
les edats i amb el suport dels BTT
Bikers de la Llagosta. En acabar
la bicicletada, les activitats van
seguir al Parc Popular amb un circuit d’habilitats organitzat per els
BTT Bikers. A més, cada participant va rebre un obsequi amb una
bossa amb una carmanyola.
A Parets també hi haurà una
bicicletada aquest diumenge, organitzada per Associació Ciclista
Parets-Ravet Bike amb el suport
de l'Ajuntament. La pedalada
arrencarà a les 10 h des del Poliesportiu Municipal Joaquim Rodríguez i el recorregut serà de 10
quilòmetres. El preu de la participació és de 6 €. i

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

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

Mín. * Temp.

Pluja (l/m2)

Cop màx. vent

DIJOUS, 20

30ºC

19ºC

29ºC

-

24 km/h SE

DIVENDRES, 21

31ºC

19ºC

26ºC

-

24 km/h SE

DISSABTE, 22

30ºC

20ºC

27ºC

-

26 km/h SE

DIUMENGE, 23

30ºC

20ºC

29ºC

-

23 km/h SSW

DILLUNS, 24

26ºC

21ºC

24ºC

-

26 km/h SE

DIMARTS, 25

26ºC

17ºC

23ºC

-

32 km/h E

DIMECRES, 26

24ºC

20ºC

21ºC

-

34 km/h NE
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LITERATURA DÁMARIS RODRÍGUEZ ÉS UNA DE LES ESCRIPTORES

'Siete lunas y una
noche', poemes
amb accent molletà

MOLLET. La molletana Dámaris

Rodríguez, juntament amb Xènia
Farrés, va presentar dimecres de
la setmana passada el seu llibre
de poemes Siete lunas y una noche
–il·lustrat per Queralt Guinart–. Es
tracta de la primera obra escrita
de totes dues, estudiants de Periodisme a la Universitat de Vic, d'on
precisament sorgeix tot plegat.
Rodríguez i Farrés es van conèixer
a classe, aviat es van fer amigues i
van descobrir que els agradava escriure. Així que es van decidir per
fer un blog anomenat com el llibre.
"Des d'un principi, teníem clar
que aquest seria el nom, així que
no el vam voler canviar", assegura la molletana. En el pas del blog
al paper també ha estat fonamental la universitat, concretament
la professora Mar Binimelis, com
explica Rodríguez: "va tenir un
paper molt important, va ser
qui ens va donar l'impuls i ens
va dir 'noies, això està molt bé,
feu alguna cosa i no ho deixeu
aquí (al blog)'". Farrés afegeix

j.p.

DÁMARIS RODRÍGUEZ
que "la Mar ens va endinsar en
el projecte. Va ser la primera
persona externa que va llegir els
primers poemes, la majoria dels
quals no són al llibre". Pel que fa
al contingut dels poemes –principalment temes d'amor i amistat–,
l'escriptora de Mollet va afirmar
que pretenien que la poesia fos
"clara, directa, que arribés a tot
el públic i que el lector fos molt
actiu". L'acte també va comptar
amb la participació del guitarrista
Nil Raurell. s.carrillo

Presentació
de la segona
part de 'Crónicas
de Gabriel'

La presentació
d''El círculo
virtuoso' omple
Can Pelegrí

MONTORNÈS. La Biblioteca municipal de Montornès acull aquest
divendres (18 h) la presentació
del llibre Crónicas de Gabriel: Los
hijos de la luz, escrit pel montornesenc Miguel Ángel Lopezosa. Es
tracta del segon volum d'una saga
fantàstica, que precedeix En búsqueda de la verdad (2016) i que
preveu una tercera novel·la que
s'anomenarà La gran alianza.
En Los hijos de la luz, en Gabriel
ha recuperat els seus records i ja
coneix la seva veritat, però encara
li queda fer un últim pas per completar-se com a ésser, un pas que
ha de fer abans que sigui oberta
la porta de portes. D'altra banda,
Alexa, Hugo i Ángelus tenen la
missió de reunificar els regnes aliats, que es troben més enllà de la
barrera ultradimensional, per demanar-los que compleixin el jurament que van fer als déus d'acudir
a la guerra contra el caos. Al final
de l'acte, l'autor sortejarà entre
els assistents a la presentació els
dos primers llibres d'aquesta saga
fantàstica.

LA LLAGOSTA. El llagostenc Andrés

JOVENTUT N'HI HA VUIT, AIXÍ COM UNA DOTZENA D'ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES

Cal Jardiner ofereix una
vintena de cursos i activitats
PARETS. El casal de joves Cal Jar-

diner engegarà a l'octubre la programació del quart trimestre de
l'any 2018. Es faran vuit cursos i
tallers setmanals, i dotze activitats puntuals, totes gratuïtes. Les
inscripcions es poden fer fins a
aquest divendres al casal. Pel que
fa als cursos, hi haurà un d'scoo-

ter per a major de 12 anys; un de
francès per a totes les edats; un de
dibuix manga per a majors de 12
anys; un de rap adreçat a rapers
i músics; dos de batucada per a
majors de 6 anys; un de bikeworkshop; i un darrer de teatre.
Quant a les activitats extraordinàries, es faran torneigs de FIFA,

un torneig de billar, la Castanyada Terrorífica, Los Mil Hombres
dinamitzaran una jam session,
hi haurà un triangular de futbet,
l'Oficina Jove del Vallès Oriental
organitzarà la xerrada De què puc
treballar per Nadal?, hi haurà un
torneig de futbolí, es muntarà un
cinefòrum, també es farà la Faktoria d’Idees, una assemblea oberta
al jovent i les entitats juvenils i
es clourà la programació el 15 de
desembre amb el sopar de Nadal,
amb concert inclòs. i

Hernández va presentar dimecres
el seu primer llibre de relats, El círculo virtuoso y otros relatos, a la
sala d’exposicions de Can Pelegrí,
que es va omplir de gom a gom,
en un acte organitzat per la Biblioteca. El llagostenc va explicar
que els relats del seu primer llibre
“no tenen relació entre si, però
tots tracten de les relacions humanes, l’amor, la passió o la gelosia". "També tracto d’un tema
d’actualitat, per desgràcia, la
violència de gènere”, va afegir.
El seu primer llibre és una recopilació de relats i es pot comprar a
Amazon des del juny. A la mateixa
plataforma també es pot comprar
la primera novel·la d'Hernández,
Dilema, i al blog ficcionescasireales.com es poden llegir diversos
relats de l'autor.
A la presentació també van participar-hi la dinamitzadora de la
Biblioteca, Conchi Fernández, i un
membre del col·lectiu Resistència
Literària, José Ramón Vera.

A la biblioteca
La Grua, 'La
plastilina fa llum'
MONTMELÓ. Dissabte al matí,
d'11.30 h a 13 h, la biblioteca La
Grua acollirà el taller familiar La
plastilina fa llum, amb el qual els
participants podran experimentar i jugar amb l'electricitat. Es
tracta d'una activitat inclosa en
el programa Bibliolab: crea, innova i experimenta i està adreçada
a infants de 4 a 10 anys, sempre
acompanyats d'un adult.

Setè concurs de
Microrelats de
Terror a Can Mulà
MOLLET. Ja es poden presentar les
obres del 7è concurs de Microrelats de Terror de la biblioteca de
Can Mulà –màxim 140 caràcters–.
Per participar a Twitter s'ha de
piular el relat amb l'etiqueta #terrorcanmula, i per fer-ho a Facebook cal escriure al mur de la pàgina
de la biblioteca amb la mateixa
etiqueta. El termini per presentar
les obres acaba el 31 d'octubre.
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LA TOMATE MAGIQUE
Ronda Can Fàbregas, 18. Mollet. Tel. 93 579 41 22
pizzerialatomatemagique.com

MENÚ DIARIO
Gaudeix
de les nostres

Especialitats
Ibèriques

ENTREPANS TORRADES · CARN A LA BRASA
VINS · TAPES I MÉS...
C. Major, 64. Montornès del Vallès
RESERVA TAULA: 93 572 38 92 · 679 43 58 72

MENÚ
EJECUTIVO
CARTA
Fin de semana

SLOW COOK
Cocina variada
distinta cada día
Productos de
PROXIMIDAD

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

Pizza Mexicana

Tomàquet, vedella picada, blat de moro,
olives, pebrot i formatge emmental
Si us agraden les pizzes picants a
LA TOMATE MAGIQUE n’hi trobareu una bona selecció. Una de les
més saboroses i tradicionals és la
Mexicana, una combinació extraordinària dels ingredients que
sempre tenen més bona acceptació: tomàquet, olives, vedella picada, blat de moro, pebrot i formatge
emmental. Tot el sabor de Mèxic

concentrat en una sola pizza, i ben
amanida, si voleu, d’un oli picant de
primeríssima qualitat. A més, per
acompanyar la Mexicana, res millor que fer-ho amb un bon vi d’entre l’extensa selecció que hi ha a la
casa. Veniu a gaudir de les millors
pizzes picants; de ben segur que
la nostra Mexicana no us deixarà
indiferents!

ESPECIALITAT EN
TAPES CASOLANES
Tapes variades · Menú diari
Menú cap de setmana · Plats combinats
c. Agricultura, 9 · Mollet · Tel. 93 570 57 57
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BUTLLETÍ OCTUBRE 2018
CONFERÈNCIES
• DIJOUS 18 D’OCTUBRE A LES 19
H a la Sala d’Actes el ninotaire Antoni
Fernàndez, Fer, ens explicarà, amb
motiu de l’atorgament de la Medalla de
Sant Jordi de la Generalitat 2018, què
són els Premis internacionals d’Humor
Gat Perich, com s’ho fa en el seu procés creatiu de les vinyetes, com se les
pensa, quina és la seva vinculació amb
Mollet… Al final farem un brindis de
cava amb tots els assistents.

CLASSES DE CATALÀ
Cursos presencials i en línia a partir
dels 16 anys i per a tots els nivells.
Inscripcions del torn general al Servei
Local de Català de Mollet a Can Lledó
o també informació al Casal Cultural.

CORAL DEL CASAL
La Coral del Casal continua el curs amb
els assajos habituals sota la direcció de
la Sra. Adela Milan. Cada dimarts a les
17.45 h al segon pis. La inscripció està
oberta a nous socis cantaires.

BRINDIS D'HONOR AMB
LA COLLA DE DIABLES I
COL·LECCIONISTES
• DIJOUS 4 D’OCTUBRE A LES 19 H
farem un Brindis d’Honor amb les respectives juntes de la Colla de Diables de
Mollet i l’Associació de Col·leccionistes.

BALLS DE SETEMBRE
Cada dissabte a les 17.30 h tenim ballaruca a la Sala del Casal amb música en
directe a càrrec de:
Dissabte 6: Raül
Dissabte 13: Carles Xandri
Dissabte 20: Àlex
Dissabte 27: Marcos

9a RUTA PELS CASTELLS
DE CATALUNYA
DISSABTE 6 D’OCTUBRE farem la 9a
ruta pels Castells de Catalunya visitant
el Castell de Montsoriu. Aquest castell,
situat entre Arbúcies i Sant Feliu de
Buixalleu, té els seus orígens al segle
X. Al llarg dels segles XI i XII, el castell
va esdevenir la seu dels vescomtes
de Girona, que ben aviat entroncaran
amb el Casal de Cabrera, i passaren a
anomenar-se vescomtes de Cabrera.
La filla d’Amat de Montsoriu, de nom
Ermessenda, es casà amb Guerau de
Cabrera el 1033, i va ser la fundadora
del Monestir benedictí de Sant Salvador
de Breda, centre espiritual del territori

del vescomtat, l’any 1038. Al llarg del
segle XIV, el castell esdevindrà el palau
gòtic residencial dels vescomtes de
Cabrera, una de les principals famílies
del Principat. S’ha calculat que el conjunt del domini dels Cabrera pels volts
del 1360 era de 4.071 focs o famílies,
que podien correspondre a uns 20.455
habitants. Aquesta xifra superava en
molt els súbdits de la resta de senyors
feudals del país, que de mitjana no
arribaven a les 2.000 famílies.
La sortida matinal es farà en cotxes particulars (preu de la visita: 7,5 euros) o
bé en autocar si hi ha un nombre mínim
d’inscripcions que ho facin posible
(preu: 15 euros incloent autocar + entrada al Castell amb guia). Inscripcions a
Secretaria fins al dia 1 d’octubre.

DIA INTERNACIONAL
DE LA GENT GRAN
DILLUNS 1 D’OCTUBRE celebrarem
aquesta diada, que es commemora a
tot el món, en honor dels nostres avis i
àvies del Casal amb:
• Festa especial d’aniversari als nostres
dos socis centenaris.
• Berenar i actuació musical.
• Invitació especial a tots els socis de
90 o més anys, amb un petit obsequi.
• Lectura del Manifest del Dia internacional de la Gent Gran i salutació del
President del Casal.
Places limitades. Cal inscripció obligatòria per reservar plaça.

1 D'OCTUBRE
A les 19 h col·locació d’una placa commemorativa al Casal, com a record de
la seu electoral del Referèndum d’una
jornada histórica per Catalunya l’1 d’octubre de 2017. Amb la presència dels
actors que la van fer possible, membres
de la Junta del Casal i amics i socis de
l’entitat que ens hi vulguin acompanyar.

PENYA ESCACS MOLLET
Encetem el quart aniversari de la Penya
d’Escacs al Casal amb el repte de consolidar els tallers d’escacs que oferim a
diverses escoles de Mollet tot mantenint la sessió setmanal gratuïta de formació per als nostres socis més joves.
Més informació a Secretaria del Casal o
bé a www.penyaescacsmollet.com

CINE CLUB EL CASAL.
LA MIRADA DEL CINEMA
DIVENDRES 19 D’OCTUBRE A LES

21 H a la Sala d’Actes iniciem la temporada de cine-club amb temàtica de
cine i política. Visionarem la pel·lícula
Esta tierra es mía de Jean Renoir de
1943, amb Charles Laughton, Maureen
O’Hara, George Sanders, Walter Slezak,
Kent Smith.

INTERNET AL CASAL
Continuem el curset d’internet per als
socis majors de 50 anys amb ganes
d’entrar en l’apassionant món on-line.
Més informació a Secretaria.

SORTIDES I EXCURSIONS
• CREUER SYMPHONY OF DE SEAS.
Del 14 al 23 d’octubre 10 dies navegant pel Mediterrani en el creuer més
gran i modern del món: Barcelona,
Palma de Mallorca, Marsella, Florència,
Roma, Nàpols, València i Barcelona.
Una ocasió única per gaudir d’aquest
vaixell, que ja no tornarà mai més al
Mediterrani quan acabi la temporada.
Amb 18 pisos, 20 restaurants, espectacles diaris, una pista de gel i fins i tot un
tren per moure’s pel vaixell. Preu: 1.345
euros (camarot interior), 1.550 euros
(camarot interior amb balcó) o bé 1.780
euros (exterior amb balcó).
• ESTADA A LLORET. Del 21 al 25
d’octubre farem una estada a Lloret de
Mar en un Hotel 4* per celebrar el 25è
aniversari dels Viatges TURSAL. Preu
tot inclòs: 199 euros. Inscripcions a partir del dilluns 1 d’octubre a la 2a Planta.
• DELTA DE L’EBRE I TORTOSA.
Del 26 al 28 d’octubre, tres dies per
visitar les terres del sud del Principat.
Preu 285 euros (hab. doble o bé + 40
euros ind.). Inscripcions del 26 al 28
de setembre i de l’1 al 4 d’octubre de
17 a 19 h.

ACTIVITATS
GASTRONÒMIQUES
• TALLER DE TORRADETES DE
SANTA TERESA. Dimarts 16 d’octubre per celebrar la festivitat de Santa
Teresa del 15 d’octubre us ensenyarem
a fer aquest econòmic postre casolà
amb un taller a les 19.30 h que finalitzarà amb un petit tast. Activitat amb
inscripció prèvia. Preu: 1 euro.
• TALLER DE PANELLETS. El 29 i 30
d’octubre a partir de les 16 h prepararem els panellets de la Castanyada a
partir de les 16 h. Activitat amb inscripció prèvia i cost segons els materials.
• CASTANYADA per als socis al Casal.

Dimecres 31 d’octubre 17 h a la Sala.

HOMENATGE AL
PRESIDENT COMPANYS
• DILLUNS 15 D’OCTUBRE A LES 18
H en el Monument al President màrtir,
el Casal Cultural participarà en l’acte
institucional d’homenatge al President
de la Generalitat republicana, afusellat
al Fossar de Santa Eulàlia del Castell
de Montjuïc. És l’únic president d’una
nació democràtica europea que va ser
assassinat pel feixisme. Recordarem
també que tenim actualment un altre
President a l’exili, juntament amb altres
presos polítics i exiliats. Convidem a
tots els socis a acompanyar la Junta
del Casal a l’Ofrena floral que farem al
Monument a Companys, situat al darrere del Centre Cívic de Can Pantiquet
de Mollet.

CASTANYADA AL CASAL
• DIMECRES 31 D’OCTUBRE celebrarem la Castanyada al Casal amb moniatos, panellets i castanyes torrades per a
tots els socis que ens vulguin acompanyar a partir de les 17 h amb una petita
festa plena d’animació i sorpreses.

LA CASTANYADA DELS
TORRATS I MORATS
• DISSABTE 27 / DIMECRES 31
D’OCTUBRE els joves de Les colles de
Morats i Torrats celebraran les seves
respectives Castanyades al Jardinet i
edifici del Casal a partir de les 21 h amb
el muntatge d’un Passatge del Terror i
altres activitats que s’anunciaran en un
programa a part. Per a més informació
consulteu el web de les colles.

LA GROSSA DE CAP D'ANY
/ LOTERIA DE NAVIDAD
Us animen a comprar participacions de
la Grossa de Cap d’Any de la Generalitat
de Catalunya del Casal. A l’Administració de Loteria de Mollet, ens tenen
reservats diversos números per a la
nostra entitat i per tant cada papereta
del Casal jugarà als diferents números
reservats i en conseqüència amb més
probabilitats de premi. Tanmateix el
Casal disposarà de participacions d’un
número de la Loteria estatal de Madrid
del sorteig de Nadal per aquells socis
que ens ho demanin. Per comprar-ne
adreceu-vos a Sra. Imma (matins) i Sra.
Glòria (tardes).

PER A MÉS INFORMACIÓ: www.elcasal.cat | mail: secretariat.elcasal@gmail.com
Rambla Balmes, 2 · 08100 MOLLET DEL VALLÈS
Telèfon i fax de secretaria: 93 593 11 74

CELEBRACIÓ DE L'ANY
FABRA 2018
Dimecres 7 de novembre celebrarem
l’Any Fabra amb:
• Conferència al Museu Abelló de la
figura i importància de Pompeu Fabra
per la Llengua i Cultura Catalana (19 h).
• Sopar Fabra al Casal (21 h) amb el
següent menú: Sopa de lletres, Llibrets
fabrians de llom i postres de Xocolata
(tal com li agradava al Mestre). Preu:
10 euros. Inscripcions a Secretaria
fins l’1 d’octubre. Amb la col·laboració del Museu Abelló, Consorci per la
Normalització Lingüística CNL de Can
Lledó i el Casal.

CADA DIA A DINAR
AL CASAL
Per 5,80 euros tindreu plat calent a
taula a la Sala del Casal. Amb el suport
de l’Obra Social de La Caixa i voluntariat que atén el servei. Cal apuntar-se
abans de les 10 h a Secretaria.

NOUS TALLERS
• Hipopressius
• Zumba Gold

PROPERS NOUS TALLERS
DE LA GENERALITAT
• Patchwork Nadalenc
• Scrap Nadalenc
• Iniciació al Country
• Risoteràpia

ESCAPADES AL TEATRE
• DIJOUS 11 D’OCTUBRE anirem al
Teatre Victòria per veure HITS del
Tricicle. Sortida amb autocar 19 h. Preu
38 euros. Inscripcions a Secretaria.
Grup mínim de 20 persones.
• DIVENDRES 26 D’OCTUBRE A
LES 21.30 H al Teatre Tívoli anirem
a veure la comèdia musical La jaula
de las locas dirigida i protagonitzada
per Àngel Llàcer i direcció musical
de Manu Guix. Sortida en autocar a
les 19 h. Preu: 65 euros a platea.
Inscripcions a Secretaria. Grup mínim
de 20 persones.
• DIJOUS 22 DE NOVEMBRE anirem
al Teatre Poliorama a veure el musical
Maremar amb lletra i música de Lluís
Llach, a càrrec de la Cia. Dagoll Dagom.
Sortida en autocar 19 h. Preu 36 euros.
Inscripcions a Secretaria. Grup mínim
de 20 persones.

Hi col·laboren:
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