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DIARI DE MOLLET I BAIX VALLÈS

MOBILITAT

L’AJUNTAMENT PROPOSA LA PROHIBICIÓ
DE CIRCULAR AMB PATINETS PER ZONES DE
VIANANTS I AMPLIARÀ ELS CARRILS BICI 4

PATRIMONI

LA DIPUTACIÓ DESTINA 152.000 EUROS A LA
CLIMATITZACIÓ DEL MUSEU ABELLÓ I A LA
SUBSTITUCIÓ DE LA TEULADA DE LA CASA DEL PINTOR

3

ELECCIONS L’ENQUESTA DÓNA ALS DOS PARTITS 7 REGIDORS, CANVIEM CAURIA A LA TERCERA POSICIÓ, CS PUJARIA I EL PP DESAPAREIXERIA DEL PLE MOLLETÀ 10

PSC i ERC es disputarien la victòria
a les municipals, segons Opinòmetre
HABITATGE

La futura promoció de
80 pisos de protecció
de venda a la Vinyota
rep 354 sol·licituds 4
ECONOMIA

Prop de 50 comerços
associats a l’Adhec es
donaran a conèixer al
mercat municipal 16

ESPELTA EN
TOTES LES
SEVES FORMES

cesc gudayol

CULTURA

La Fiveller acull un concert
en homenatge al músic
molletà Josep Lluís Lozano,
desaparegut fa un any 32
ARQUES MUNICIPALS

Sant Fost destinarà els
guanys per la venda d’un
solar al polígon a canviar
tots els contenidors i a
asfaltar carrers 8

ENTAULATS Art Cervesers va oferir un tast de la seva cervesa elaborada amb espelta, el cereal que va ser protagonista de la fira de diumenge a Gallecs 17
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EN PORTADA
arxiu

arxiu

Cantallops. Durant la Guerra Civil
es va col·lectivitzar i va allotjar totes les vaques de Parets. Més tard,
el juny de 1951, la indústria Linera
va demanar permís per realitzar
obres de reparació de per convertir-la en obra social. I els anys 60,
Ca n'Oms va ser la seu de l'actual
Escola Municipal Pau Vila, després
que Linera cedís l'edifici el 1962.

118.000 euros a Montornès

MUSEU ABELLÓ Es canvia la climatització per un sistema de baix consum

CASA DEL PINTOR Se substituirà una teulada per evitar les goteres

La Diputació destina 150.000
euros al patrimoni de Mollet
A Parets s'han destinat 120.000 € per al casal de gent gran de Ca n'Oms, i 118.000 €
a Montornès per al castell de Sant Miquel i la remodelació del centre Pintor Mir
BAIX VALLÈS. La Diputació de Barcelona ha anunciat una inversió
de 23,5 milions d’euros per preservar el patrimoni arquitectònic de la província aquest 2018.
D'aquests, 390.000 euros es destinaran a diverses actuacions en
poblacions baixvallesanes: Mollet,
Parets i Montornès.

La inversió més gran, a Mollet

A Mollet s’han invertit un total
de 151.997 euros. D’una banda,
63.635 euros s’han destinat a la
climatització del Museu Abelló i
88.362 per a la substitució de la
teulada de la Casa del Pintor.
Pel que fa a la primera actuació,
la substitució de la climatització
s'està portant a terme aquestes

setmanes i està previst que estigui
enllestida abans d'acabar l'any. El
sistema d'aires és el mateix des
que es va inaugurar l'equipament,

Mollet ha rebut
63.635 euros per canviar
la climatització del
Museu Abelló i 88.362
per substituir la teulada
de la Casa del Pintor

i Pepa Ventura, gerent del museu,
assegura que "consumeix molt i
darrerament s'espatllava". Per
això s'aposta per un sistema de climatització de baix consum.

Quant a la segona, el canvi de la
teulada de la Casa del Pintor, l’actuació està en fase de projecte i
s’està pendent d’aprovar les bases
per licitar els treballs. La previsió
municipal és que les obres comencin l’any que ve i tenen un termini
d’execució de dos anys. Ara fa uns
dos anys que van aparèixer goteres
sobre el taller de l'artista, així que
es van buidar les dues sales afectades. Amb aquesta nova coberta, es
recuperarà l'espai, inhabilitat des
de l'aparició de les goteres.

120.000 euros per a Ca n'Oms

La inversió a Parets, per la seva
banda ha estat de 120.388 euros per a Ca n’Oms: 47.719 per a
la reforma del casal de gent gran

i 72.669 per a la reforma de la
sala polivalent. En aquest cas, les
obres van començar al setembre i
es preveu que estiguin enllestides
abans d’acabar l’any. Els treballs
consisteixen en l’adequació de
la planta baixa, amb un canvi del
terra, substitució de la fusteria de
marcs i portes, millora de les instal·lacions d’electricitat i subministraments, a més d’altres canvis
de terra, fusteria, instal·lacions, i
col·locació d’elements per a la millora de l’accessibilitat. Per aquest
motiu, mentre durin les obres, les
activitats del casal s’han traslladat
a la sala Cooperativa.
Ca n'Oms i les seves terres havien estat pertinences del mas Gurri de la Serra, després anomenat

A Montornès, per últim, les inversions han estat de 117.995 euros.
45.000 per posar en marxa la primera fase del pla director del castell de Sant Miquel –presentat al
juliol–. Es tracta d'un projecte engegat pels ajuntaments de Montornès i Vallromanes, i amb el suport
de la Diputació, que pretén treballar per la seva conservació i evitar
que creixi el deteriorament de l'espai. Tot plegat es farà en deu fases
diferents que en total tindrien un
cost estimat de 520.800 euros. Els
diners vindran principalment dels
dos ajuntaments, així com de la
Diputació, que de moment ha fet
aquesta primera aportació per tal
que arrenqui el projecte. La primera fase és l'excavació i consolidació
de la torre de l'homenatge.
I 72.995 euros per subvencionar
una part del preu de la rehabilitació i remodelació total de l’edifici
de Pintor Mir, que entre 1930 i
1964 va ser l’única escola del municipi i que en els darrers anys havia acollit serveis com aules de formació i espais per a entitats. Ara,
des de principis de curs, exerceix
de centre infantil. L'equipament es
va inaugurar el passat 11 de maig
i compta amb més de 400 metres
quadrats distribuïts en dues plantes, així com d'una cuina, menjador, sales d’estudi, despatxos i
una sala gran destinada als jocs,
a banda d’un espai exterior que
permet fer activitats a l’aire lliure.
Les obres han respectat la façana
original d’estil neoclàssic i alguns
elements arquitectònics com portes, sostres o mosaics. i S.Carrillo
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SOCIETAT

Atenció domiciliària en salut mental

Berenars solidaris a Cambridge School

L’Hospital de Mollet acull aquest divendres una jornada,
organitzada pel Servei de Salut Mental i Addiccions,
per tal d’abordar les alternatives a l’hospitalització
convencional en salut mental. Aquesta jornada acollirà
prop de 150 professionals de tot Catalunya.

Cambridge School organitza la tercera edició dels berenars
solidaris en benefici de Mans Unides. Així, a partir de dimecres,
a les 17 h, i fins al divendres, les dues escoles del Baix Vallès
–Mollet i Parets– participaran en aquesta iniciativa. En tres
anys, l'escola ha recollit a la comarca 10.363 euros per a l'ONG.

MOBILITAT EL GOVERN MUNICIPAL PROPOSA INCREMENTAR ELS CARRERS AMB LIMITACIÓ DE VELOCITAT A 30 KM/H

Mollet prohibirà la circulació de
patinets a les zones de vianants
L'executiu local presenta a la Taula de Mobilitat l'ampliació de la xarxa de carrils bici

arxiu

MOLLET. L'Ajuntament de Mollet

vol prohibir la circulació de bicicletes i de patinets sense motor,
elèctrics i altres vehicles de mobilitat personal (VMP) pels espais
reservats a vianants. En concret,
el govern municipal planteja que
aquest tipus de vehicles només
puguin circular per la calçada en
zones 30 (espais amb limitació de
velocitat a 30 km/h) o per carrils
bicicleta. A més, també vol prohibir-ne la circulació per zones de vianants i per voreres sigui quina sigui la seva amplada i, en el cas dels
menors de 12 anys, hauran d'anar
acompanyats i podran circular per
zones de vianants i voreres de més
de 3 metres d’amplada. Aquesta
regulació s'haurà de fer per mitjà
d'una ordenança municipal.
La proposta va donar-se a conèixer durant la reunió de la Taula de
Mobilitat municipal, que va celebrar-se dimarts, i en la qual també
va presentar-se la proposta d'ampliació de la xarxa de carrils bici
a la ciutat. En aquest cas, les dues
propostes d'actuació consisteixen en una connexió a l’estació de
França –amb la incorporació d’un
aparcament tancat de bicis– que
connectaria amb el carrer Francesc Macià per una banda i amb el

XARXA EN BICI Una de les propostes és ampliar les zones per transitar en bicicleta per la ciutat
carril bici de la zona sud que arribaria fins al barri de Lourdes. La
segona actuació permetrà que el
carril bici arribi fins al polígon de
Can Magarola.
En la trobada de la taula, que
compta amb representants de
tots els grups municipals, el govern també va proposar ampliar
el nombre de carrers amb una
limitació de velocitat a 30 km/h
perquè puguin circular-hi tot tipus

SANITAT SERAN ELS DIES 26, 27, 28, 29 I 30 DE NOVEMBRE

Cinc dies de vaga de
metges als ambulatoris
VALLÈS. Metges de Catalunya (MC)

convoquen una vaga de metges
de família, pediatres, odontòlegs i
ginecòlegs de l'atenció primària de
l'Institut Català de la Salut per als
dies 26, 27, 28, 29 i 30 de novembre. Sota el lema Atenció Primària,
digna i respectada, més de 5.700
facultatius de 288 equips d'atenció
primària de Catalunya estan cridats a secundar l'aturada, davant

la que des de MC es considera una
situació "extremament crítica"
provocada pels "greus problemes
de dèficit de personal i per l'elevada pressió assistencial que
suporta el col·lectiu". Una situació que pel sindicat, "amenaça el
manteniment de la qualitat de
l'atenció i mina la salut dels metges, cada vegada més afectats
per l'esgotament i l'estrès".

HABITATGE

L'Ajuntament rep
354 sol·licituds per
als pisos protegits
a la Vinyota
MOLLET. L'Ajuntament ha rebut

354 sol·licituds per optar a un dels
80 nous pisos de protecció oficial
de venda que es faran a La Vinyota. En aquests moments s’està
elaborant el llistat provisional de
persones admeses en funció de la
seva antiguitat al padró. Un cop
estigui enllestit, es publicarà la
relació provisional i s’iniciarà un
termini de 10 dies per presentar
possibles al·legacions. Posteriorment el consistori molletà donarà
a conèixer la data del sorteig que
servirà per establir l’ordre en el
qual cada sol·licitant podrà aspirar a un habitatge.

Manifestació per
la sentència de
les hipoteques

de vehicles. En aquest cas, aquests
carrers també amplien la xarxa ciclable actual, ja que són espais per
on poden circular les bicicletes.
La Taula de Mobilitat ha abordat així diversos temes que havien
estat reclamats des dels grups de
l'oposició. En concret, la regulació
de l'ús dels patinets havia estat una
demanda feta des del grup de Cs
i posteriorment també presentada al ple municipal de la mà d'Ara

Mollet ERC MES. L'ampliació de la
xarxa de carrils bici, d'altra banda,
és una reivindicació històrica de
Canviem Mollet, que tenia aquest
projecte entre les 50 propostes
que la formació va presentar per al
pressupost de 2018.
Algunes d'aquestes actuacions,
a més, estaven incloses en el Pla
de Mobilitat aprovat el 2015 per
l'Ajuntament i que tenia vigència
fins al 2017. laura ortiz

MOLLET. El carrer Anselm Clavé,

SUCCESSOS

VIA PÚBLICA

MEDI AMBIENT

Denunciats robatoris
en dos domicilis
de Sant Fost

Comença a Mollet
la campanya de
recollida de fulles

Portes obertes al
centre comarcal de
tractament de residus

SANT FOST. El cap de setmana pas-

MOLLET. L’Ajuntament ha iniciat

VALLÈS. El Centre Comarcal de
Tractament de Residus del Vallès
Oriental oferirà aquest dissabte
de 10.30 a 13.30 h una visita guiada per entendre com es transforma la matèria orgànica generada a
casa en energia elèctrica. Les jornades de portes obertes se celebren amb motiu de la Setmana del
Turisme Industrial de Catalunya,
que organitza des de fa tres anys
la Xarxa de Turisme Industrial.

sat van tenir lloc dos robatoris en
dos domicilis del carrer Navarra
de Sant Fost. Els Mossos d'Esquadra han confirmat que van rebre
les denúncies de tots dos successos i que han obert una investigació per buscar proves que els faci
conèixer la identitat dels lladres.
Però no han pogut informar de
quins danys van causar ni de què
es van emportar els delinqüents.

una campanya especial de recollida de fulles. El servei es realitza
els dilluns i els dijous amb l’objectiu d’evitar relliscades i que els
embornals s'embussin en cas de
pluges. Cada setmana els serveis
tècnics municipals avaluen quina
és la zona de la ciutat on és més
necessari aquest servei especial
de fulles intentant que es faci de
forma rotativa per tots els barris.

davant dels jutjats, acollirà dissabte (18 h) una concentració per
protestar contra la sentència del
Tribunal Suprem que determinava que havien de ser els consumidors i no els bancs qui havien
d'assumir el pagament de l'impost
de les hipoteques. Tanmateix, el
Consell de Ministres va aprovar
dijous el decret perquè finalment
siguin els bancs qui ho paguin.
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OBRES EL PROJECTE VA SER TRIAT PELS VEÏNS EN EL PROCÉS PARTICIPATIU DECIDEIX 100.000 €

LES ACTUACIONS VAN ENGEGAR DILLUNS

Mollet treu a concurs la
reforma de la placeta Sant Jordi

Última fase d'obres
al carrer Llibertat
de Montornès Nord

ajuntament de mollet

MOLLET. L'Ajuntament ha tret a

concurs la reforma de la plaça
de Sant Jordi al barri del Centre
després que l'any passat els veïns
triessin aquesta actuació entre els
projectes presentats per l'Ajuntament dins del procés participatiu
Decideix 100.000 euros.
El projecte posa especial èmfasi en l’accessibilitat i la supressió
de barreres arquitectòniques. En
aquest sentit, i tenint en compte
l’important nombre de gent gran
que és usuària de la residència La
Immaculada –a tocar de la placeta
i que, per tant, utilitza quotidianament aquest espai– es prioritzarà
el disseny d’itineraris accessibles.
Així, per exemple, en aquest espai de prop de 1.000 metres quadrats, s’adequaran trams del paviment per transformar-lo en tàctil
facilitant la mobilitat de les persones invidents o amb problemes visuals. En aquest cas, "el propòsit
és donar-los informació sobre el
seu entorn per tal de millorar la
seva seguretat com a vianants",
apunten des de l'Ajuntament.

MONTORNÈS. Aquest dilluns ha

'RENDER' Així quedarà la placeta un cop executades les obres
També amb l’objectiu de millorar l’accessibilitat, les actuacions
comportaran la substitució del paviment de panot a les zones de pas;
la pavimentació amb llosa i peces
de formigó a la zona central amb
petites línies de gespa natural a la
zona oest; la renovació del mobiliari urbà o l’enjardinament de l’espai.
Aquest projecte té un pressupost de 112.000 euros aproximadament, i les empreses interessa-

HI HA TEMPS FINS AL DIA 15 PER PRESENTAR ELS PROJECTES

des tenen un termini de dos mesos
per presentar una oferta. Un cop
adjudicada, la durada prevista de
les obres és de dos mesos i mig.
Després que el projecte d’adequació de la placeta de Sant Jordi
fos triat amb 302 vots l'estiu de
2017, l’Ajuntament ha mantingut
un seguit de sessions obertes i
reunions per debatre amb la ciutadania les característiques tècniques i l’execució del projecte.

començat la tercera i última fase
d'obres de reurbanització del carrer de la Llibertat, que es duran a
terme en el tram central de la via,
entre el mercat de Nostra Senyora
del Carme i el carrer de las Hermanas de la Vírgen Niña.
Entre altres afectacions que
suposaran les obres, l'acció comportarà la prohibició de circular
i aparcar en aquest tram d'obres
i que el carrer de las Hermanas
de la Vírgen Niña sigui d'un sol
sentit, amb entrada des del carrer
de la Llibertat. A més, només es
podrà entrar des del carrer de la
Casa Nova per accedir als aparcaments dels blocs 2, 4 i 6, i es canvia el sentit de circulació del tram
del carrer de la plaça del Poble,
entre els números 4 i 7.
Les obres també afectaran el
servei d'autobús, ja que s'anul·
larà la parada que hi ha al carrer
d'Antonio Machado, i la celebració del mercat ambulant dels
dissabtes, que passarà de Federi-

EL CAMÍ FLUVIAL UNIRÀ EL MUNICIPI AMB SANT QUIRZE SAFAJA

Surt a licitació la renovació Arranjament del camí de la
de la plaça Catalunya
riera del Tenes a Montmeló
X.L.

MONTMELÓ. El projecte per con-

nectar el camí fluvial del riu
Tenes entre Sant Quirze Safaja
i Montmeló estarà enllestit aviat gràcies als treballs que ja han
començat en l’últim tram situat
a Montmeló. Es tracta d'una actuació emmarcada en el conveni
de col·laboració que es va signar

ACTUACIONS Està previst que les obres es facin en tres mesos i mig
LA LLAGOSTA. L'Ajuntament ha

anunciat la licitació per a les obres
de millora de la plaça Catalunya
en què, com apuntava el consistori el passat mes de juliol, s'invertiran 200.000 euros. En aquestes
actuacions s'asfaltarà la calçada
de la plaça, s'instal·larà cautxú a
les zones de jocs infantils i es repararà part del clavegueram. Així
mateix, també es vol millorar la
connexió visual entre la plaça i el
carrer del Pintor Fortuny, el passeig del Pintor Sert i l'avinguda

del Primer de Maig. Segons apunta el mateix Ajuntament, la plaça
Catalunya, que té una superfície
de 3.108 m², "es caracteritza per
un baix ús veïnal i escassa activitat comercial".
Les empreses que vulguin presentar-se al concurs per dur a terme les activitats de remodelació
tindran fins al dia 15 de novembre per exposar el seu projecte.
Una vegada adjudicat el contracte,
l'empresa guanyadora tindrà tres
mesos i mig per executar l'obra.

el 2014 entre Grifols i el Consorci Besòs Tordera. Grifols, de fet,
aporta anualment uns 100.000
euros per tirar endavant aquest
projecte. Les obres adequaran el
camí fluvial del riu Tenes on conflueix amb el Besòs a l’altura de
Montmeló, i per fer-ho eliminaran
la canya americana.

APARCAMENTS LA POLICIA LOCAL INICIA UNA CAMPANYA

Contra l'ús indegut de les
targetes per a discapacitats
MONTORNÈS. La Policia Local ha

posat en marxa una nova campanya per evitar l'ús indegut de les
targetes d'aparcament expedides
per a persones amb discapacitat
i mobilitat reduïda. La campanya
fa especial èmfasi en la necessitat
que les targetes se situïn en un lloc
ben visible del parabrisa del vehi-

cle. Una de les dades importants
és l'especificació del tipus d'acreditació que pot ser per a una persona conductora o no conductora.
D'aquest detall depèn que el vehicle pugui quedar estacionat o no
en una zona reservada. La Policia
Local sancionarà els vehicles que
no compleixin aquest extrem.

co García Lorca al passatge de
Maria Aurèlia Capmany a partir
d'aquest cap de setmana.
Les obres que han començat
aquesta setmana són les darreres
de la intervenció integral que s'ha
fet al carrer i que van començar
a l'abril. Està previst que la tercera fase, que s'executarà alhora
que les obres que van començar
a l'agost entre l'Escola Marinada i
el carrer de les Tres Creus, tinguin
una durada d'uns cinc mesos.

Reunió de veïns

D'altra banda, dilluns va reunir-se
part de la comissió de seguiment
de les obres del carrer de la Llibertat. En relació amb la nova
fase de les obres es van recollir
algunes queixes i suggeriments,
com per exemple la millora dels
itineraris per a vianants i facilitar
que siguin més clars i accessibles;
separar la zona de pas de vianants
de la de cotxes a l'alçada del mercat; i apropar la parada del bus a
un carrer més cèntric. i

SUCCESSOS

Ensurt pel
despreniment
del sostre a un
pis de la Llagosta
LA LLAGOSTA. El menjador d’un habitatge de l’avinguda de l’Onze de
Setembre va patir diumenge un
despreniment del sostre poc abans
de les 17 h. Tot i que no hi va haver
cap ferit, la persona que viu al pis,
una dona de 91 anys, va ser traslladada a l’Hospital de Mollet per
un atac d’ansietat. Tres dotacions
dels Bombers, a més de la Policia
Local i una ambulància van traslladar-s'hi. Els Bombers van retirar
les peces que encara no havien
caigut, però que ho haurien fet al
cap de poc temps, i van apuntalar
les bigues de formigó amb 12 puntals de ferro i 12 de fusta. Es tracta
d'una “solució transitòria”.
L’Ajuntament ha elaborat un
informe, redactat per l’arquitecte
municipal, en què s'insta a substituir el forjat en una setmana. Passat aquest termini, si no es fa l'actuació, l’Ajuntament repararà les
bigues i posteriorment reclamarà
el cost als responsables.
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Naixements
03/11 Marta de la Rosa Padilla (Mollet)

INVERSIONS LA VENDA D'UN SOLAR A CAN BALIARDA PERMETRÀ INVERTIR EN LA COMPRA DE NOUS VEHICLES I CONTENIDORS

Sant Fost destinarà 1,1 milions a millorar
la recollida de residus i asfaltar carrers
s.c.

El govern local preveu canviar els contenidors
i adquirir vehicles per a la gestió del servei
SANT FOST. L'Ajuntament de Sant
Fost va celebrar el 30 de novembre un ple urgent per aprovar les
noves inversions que efectuarà
gràcies a la venda d'un solar a Can
Baliarda per valor d'1.146.000
euros a Immobiliàries el Molí SL.
L'alcaldessa Montserrat Sanmartí (IUSF), va justificar la urgència del ple pels terminis marcats per la Llei Pressupostària
estatal que obliga a augmentar el
sou dels funcionaris de l'Ajuntament. La pujada de nòmines té un
cost de 77.500 euros i no estava
contemplada en els comptes. Per
tant, en cas de no aprovar-se, el

21 de desembre no s'hauria pogut
fer la pagar l'extra.
El govern local també va anunciar dues partides per a la renovació del servei de gestió de residus.
Es destinaran 259.000 euros a la
compra de nous vehicles de recollida, tot i que encara no s'ha especificat el nombre d'unitats. A més
es canviaran els contenidors amb
una partida de 270.000 euros.
Per últim es va anunciar una
inversió de 650.000 euros per asfaltar la via pública del municipi i
una de 60.000 euros per la compra de pantalles.
Tot el ple hi va votar a favor,

çada va ser atropellat davant de
l'Ajuntament de Sant Fost quan
creuava el pas de vianants de la
B-500. L'accident es va produir
el dissabte 3 de novembre cap
a les 20 h. Policia Local, Mossos
d'Esquadra i dues unitats del
Servei d'Emergències Mèdiques
(SEM) van traslladar-se al lloc de
l'accident. L'home que presentava "un fort cop al front", segons
l'Ajuntament, va ser traslladat
a l'Hospital de Granollers, on

excepte ERC que va demanar votar per separat l'aprovació de les
diferents partides, ja que estava

d'acord amb la pujada de sous,
però considerava "electoralistes" les altres inversions.

MOLLET. El Banc de Sang i Teixits

es traslladarà un cop més a Mollet,
Martorelles i la Llagosta. L'objectiu de l'actual campanya, a més
d'aconseguir que el màxim nombre de persones donin sang, és

doblar les donacions de 0 negatiu.
El punt de donació de sang de
Mollet s'instal·larà el dia 14 a
l'INS Gallecs de 9 a 13 h i de 16
a 20 h; a Martorelles a la masia
de Carrencà el dia 15 de les 17 a

programació

Dissabte 10 de novembre
A les 13.30 h: Resum informatiu de la setmana
Diumenge 11 de novembre

s.c.

A les 22 h: La Jornada de diumenge
Dilluns 12 de novembre
A les 20.30 h: La Jornada, amb Albert Maspons
i Alba Castilla
A les 21 h: Àmbit B30
Dimarts 13 de novembre
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

PUNT CONFLICTIU 360.000 vehicles l'any passen per la B-500
xen des del consistori.
És per aquest motiu que l'Ajuntament demana el desviament
del tram que va de Can Romagosa
a l'accés del Besós.
El 2016, una veïna de 79 anys

del barri de Can Calet va morir
arran de les ferides causades per
un atropellament mentre travessava un pas de vianants a la carretera B-500, en aquest cas, al
costat del supermercat Lidl.

SALUT ALUMNES DE PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA COL·LABOREN EN LA CAMPANYA PER A L'OBTENCIÓ DE SANG DEL TIPUS 0 NEGATIU

La campanya del Banc de
Sang i Teixits demanda 800
donants del grup 0 negatiu

LA LLAGOSTA
01/11 Angeles Burillo Castel
89 anys
MOLLET
31/10 José López Pérez
79 anys
01/11 Marta Gimeno Compte
59 anys
01/11 Araceli Jarque Arnau
87 anys
01/11 Manuel D. Salgueiro García 63 anys
01/11 Remedios Pons Vila
82 anys
03/11 Modesto Rodríguez Camacho81 anys
03/11 José Casatejada Cabanillas 77 anys
03/11 Catalina Gómez Montalvez 76 anys
03/11 Vicente Gascón Monterde 79 anys
05/11 José Bonet Riera
95 anys
MONTMELÓ
01/11 Araceli Jarque Arnau
87 anys
PARETS
05/11 Esteban Martorell Ramon 84 anys
SANT FOST
02/11 Emili Anglés Rafegas
58 anys

GESTIÓ DE RESIDUS Una de les inversions serà per canviar contenidors

Nou atropellament a
la B-500 de Sant Fost,
davant l'Ajuntament
va ser ingressat amb pronòstic
"menys greu".
El tram de la B-500 que passa
pel nucli de Sant Fost és un punt
de trànsit conflictiu. L'Ajuntament assegura que "cada mes
circulen per la carretera una
mitjana de 360.000 vehicles,
uns 10.500 cada dia". "El semàfor amb càmera de davant del
Pavelló 1 és ignorat per uns
1.000 vehicles cada mes i els
últims dos anys s'han comptabilitzat 122 accidents", afegei-

Defuncions

Dades facilitades per la Funerària
Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols

SUCCESSOS L'ACCIDENT ES VA PRODUIR EN EL PAS DE VIANANTS QUE TRAVESSA LA CARRETERA DES DE LA PLAÇA DE LA VILA

MOLLET. Un home d'edat avan-

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

les 21 h; i a la Llagosta el dia 22
a l'Escola Gilpe de les 16 a les 20
h. Alumnes de primària i secundària col·laboraran en la campanya
mentre en els tres emplaçaments.
Segons explica el Banc de Sang i
Teixits "les reserves de sang, especialment del grup 0 negatiu,
estan en un nivell baix".
Aquesta sang es pot transfondre
a qualsevol receptor sigui quin sigui el seu grup i es fa servir molt
en cas d'emergència quan no hi ha

temps per comprovar el grup sanguini de l'accidentat.
"Malauradament, menys del
7% dels catalans té sang del
grup 0 negatiu", explica el Banc
de Sang i Teixits. "A les neveres
del Banc de Sang hi ha unes 200
bosses de sang 0 i l'òptim seria
que n'hi hagués unes 600. Per
això, aquesta setmana calen
uns 800 donants del grup 0-,
el doble dels necessaris en una
setmana normal", afegeixen.

Dos detinguts
per un robatori
a Parets
PARETS. Els Mossos d’Esquadra

van detenir el 26 d’octubre dos
homes, de 39 i 47 anys veïns de
Badalona i l’Hospitalet de Llobregat, com a presumptes autors de
quatre robatoris amb força a interior de domicili, un d'ells a Parets.
Cap a les 10 h del mateix dia, els
mossos van rebre l’avís d’un testimoni que informava que dues persones havien entrat a dues cases
al municipi d’Abrera. Els agents
van detenir-los a l'estació de Ferrocarrils de la població. Després
d'algunes indagacions, la policia
va localitzar el domicili dels detinguts, on es va fer un escorcoll, en
què es van localitzar unes tauletes
sostretes en un domicili de Parets
el 24 d’octubre.
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Pla de Vulnerabilitat Energètica

La Fundació Naturgy activa un fons solidari
per a la rehabilitació energètica d’habitatges
de famílies en situació de vulnerabilitat
· L’objectiu és assumir millores d’aquests habitatges en matèria de rehabilitació,
equipament i eﬁciència energètica per donar suport a les llars i les famílies que més
ho necessiten.
· Les actuacions procedents d’aquest Fons Solidari es posen en marxa inicialment
a Catalunya, Galícia i Madrid, però és extensible a tot Espanya.
· El Fons Solidari de Rehabilitació Energètica és obert a la contribució ciutadana i
també dels empleats i clients. La Fundació Naturgy es compromet a aportar-hi el
mateix import que el públic interessat doni a aquesta iniciativa.
La rehabilitació exprés d’habitatges
per millorar l’eﬁciència energètica, així com la millora de l’equipament a les llars (frigoríﬁcs, cuines,
escalfadors, calderes i deshumidiﬁcadors) de les famílies més vulnerables poden suposar un estalvi
de ﬁns a 650 euros anuals, segons
l’estudi “Re-habilitación exprés en
hogares vulnerables. Soluciones de
bajo coste”, realitzat per la Fundació
Naturgy i que recull 76 solucions de
baix cost per fer les llars més eﬁcients energèticament.
Amb l’objectiu de dur a terme aquestes millores, la Fundació Naturgy
ha posat en marxa el Fons Solidari
de Rehabilitació Energètica, que es
destinarà tant a intervencions directes en els habitatges per incrementar l’eﬁciència energètica com a
la reparació i/o substitució d’equipaments que ho requereixin. Es tracta,
en tot moment, d’obres ràpides i que
es poden realitzar, preferentment,
des de l’interior de l’habitatge, per
no afectar elements comuns de les
ﬁnques i per a les que no cal sol·licitar llicència d’obres ni permisos de la
comunitat de propietaris.
D’aquesta manera, es treballa per
esmenar la manca d’aïllament, una
insuﬁcient protecció contra el sobreescalfament solar i l’ús de materials inadequats en la construcció,
que són les grans mancances dels
habitatges que ocupen les famílies
més vulnerables. “Un dels grans
problemes del parc d’habitatges és
que més del 70% es van construir
abans de l’any 1978, que va ser quan
va entrar en vigor l’obligació d’aïllar

Finestra original i rehabilitada (esquerra-dreta)
tèrmicament les cases. I gran part
d’aquests pisos són habitats actualment per persones en situació vulnerable”, aﬁrma el director general
de la Fundació Naturgy, Martí Solà.

Qui se’n pot beneﬁciar?

Els principals beneﬁciaris són les
persones en situació de vulnerabilitat que siguin propietaris o llogaters dels habitatges que s’han de
rehabilitar. Com a pas previ, hauran
de ser atesos per entitats del Tercer Sector amb les que la Fundació
Naturgy té acords de col·laboració
(Fundació Foment de l’Habitatge
Social, Càritas, Habitat3, Creu Roja,
Fundació Roure, Fundación Constructora Benéﬁca). També es podran
acollir a aquestes ajudes les entitats
del Tercer Sector o administracions
titulars d’habitatges que gestionen
llars habitades per persones en situació de vulnerabilitat energètica,
i amb qui la Fundació Naturgy signi
un conveni de col·laboració per a la

utilització dels recursos del Fons
Solidari.

Com es ﬁnança?

Segons els càlculs realitzats per
l’estudi de la Fundació Naturgy, una
rehabilitació energètica integral
tindria un cost d’entre 20 mil i 35
mil euros, mentre que amb l’aplicació de mesures de baix cost es pot
reduir ﬁns als 5.000 i 7.000 euros.
Aquests recursos surten del fons
solidari que ha creat la Fundació.
“La nostra Fundació és la donant
principal d’aquest fons que ara comença a funcionar i amb el qual
conﬁem que podrem ajudar els collectius més vulnerables i mantenir
activa la nostra línia d’acció per lluitar contra la pobresa energètica”,
ha declarat Solà.
Per una banda, hi pot contribuir
qualsevol persona: clients, empleats, proveïdors, ciutadans en general, associacions o altres tipus
d’entitats, amb aportacions des d’1

ﬁns a 10.000 euros, a través del
web www.fondo.fundacionnaturgy.
org. A més, també tindran l’opció
de gaudir de la desgravació ﬁscal
corresponent. D’altra banda, la Fundació Naturgy farà una aportació
inicial i es compromet a contribuir al
Fons Solidari amb el mateix import
que hagin aportat desinteressadament els donants.

Què inclouen els ajuts?

Les despeses que assumeix el Fons
són els materials, mà d’obra i projecte tècnic i llicències, si són necessaris, en el cas de les rehabilitacions. Compra de nou equipament,
trasllat a l’habitatge i mà d’obra
d’instal·lació, per les substitucions
d’equipaments. I ﬁnalment, materials i mà d’obra, en el cas d’adequació
d’instal·lacions.
Contingut elaborat amb la
informació de la Fundació NATURGY
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MUNICIPALS 2019 L'INSTITUT OPINÒMETRE ELABORA UNA ENQUESTA QUE SITUA PSC I ERC AMB POSSIBILITATS DE SER EL PARTIT AMB MÉS SUPORTS

Pugna per ser
la força més
votada a Mollet
MOLLET. La lluita per ser la força

més votada marcarà la campanya
de cara a les eleccions municipals
del proper 26 de maig a Mollet.
Segons una enquesta elaborada
per l'Institut Opinòmetre el passat mes de juliol, PSC i Ara Mollet
ERC es disputarien el primer lloc
en els comicis, un fet determinant
en política municipal, on, si cap
candidat aconsegueix la majoria
absoluta en el ple d'investidura –en el cas de Mollet, 13 vots–,
s'emporta l'Alcaldia la força més
votada. De fet, precisament això
és el que va passar el 2015, quan
la incapacitat de fer una acord de
govern alternatiu a la majoria simple dels socialistes –que tot i tenir
els mateixos regidors que Canviem sumaven més sufragis– va fer
Josep Monràs novament alcalde.
Així doncs, segons l'enquesta,
el PSC mantindria els set regidors
que té actualment al plenari, però
li trepitjaria els talons ERC amb
una forquilla d'entre 6 i 7 regidors
pels 5 que té actualment.
Pel que fa a Canviem Mollet
(ICV-EUiA+Podem) –que el 2015
va estar a 474 vots de fer el sorpasso al PSC com a força més votada– recularia i passaria dels 7 regidors actuals a una representació
d'entre 5 i 6 edils, i se situaria així
com a tercera força a l'arc del plenari molletà. Amb tot, en aquest
cas, caldrà veure si finalment Mollet en Comú (on s'engloben ICV
i EUiA) i Podem tornen a presentar-se en coalició com ho van fer el
2015 o opten per presentar candi-

datures separades.
En el cas del PDeCAT, la formació aguantaria els dos regidors actuals, que podrien tornar a ser determinants per formar majories.
L'altra força que podria augmentar representants, com ERC,
seria Cs, a qui l'enquesta situa
en una forquilla d'entre 3 i 4 regidors, pels tres actuals. De fet,
aquest augment de cadires al ple
aniria en detriment del PP, que
per primera vegada desapareixeria del plenari local.
Amb aquesta fragmentació són
diverses les sumes per aconseguir
els 13 regidors necessaris per tenir la majoria absoluta, tot i que
en la majoria de casos les forces
petites (PDeCAT i Cs) podrien tenir-hi un paper determinant.

Intenció directa de vot

Una altra de les dades destacables
de l'enquesta és la intenció directa
de vot. A la pregunta A qui votaria
si se celebressin ara les eleccions
municipals?, el partit que agluti-

Fitxa tècnica
L'INSTITUT OPINÒMETRE HA ESTAT
L'ENCARREGAT DE L'ENQUESTA
per a la qual es van fer 300 enquestes
telefòniques a residents a Mollet
majors de 17 anys. L'estudi es va
realitzar entre el 9 i el 15 de juliol de
2018 i té un error mostral del +-5,66%.

Assignació de regidors per cada partit polític
Canviem Mollet

Ara Mollet - ERC

5-6

6-7

Ara Mollet
ERC

PSC

7

PDeCAT

Canviem
Mollet

5

7

2

Cs

CiU 2

PSC

3-4

Cs 3

7

PP 1
Resultats
2015
12,8%
14,0%

PSC

Canviem
Mollet
Ara Mollet
ERC

7,6%

CUP
PP
Altres
En blanc
Abstenció

12,1%
10,7%

A qui votaria
si se celebressin
ara les eleccions
municipals?

13,5%

6,0%
8,1%

Cs

PDeCAT

Previsió
2019

4,0%
2,7%
1,1%
1,8%
0,0%
0,2%
0,2%
0,2%
2,5%
3,0%

Intenció de vot 2019
Record de vot 2015
7,0%

NS
NC

na més suports seria ERC amb un
13,5% de la intenció de vot directa, seguit del PSC amb un 12,8%,
de Canviem Mollet, amb un 7,6% i
de Cs, amb un 6%. Amb tot, com és
habitual, el bloc dels indecisos és
el més ampli amb un 31,2%.

17,8%
31,2%

8,2%
14,2%

21,0%

Un altre dels temes que ha abordat l'enquesta és el dels aspectes
que, per als enquestats, cal resoldre amb urgència a la ciutat. En
aquest cas, la primera de les preocupacions és la dels serveis de
neteja i les escombraries, seguit

FONT: INSTITUT OPINÒMETRE

frec a frec per la demanda de més
oferta d'oci a la ciutat. Els primers
llocs del rànquing d'aspectes a resoldre el completen l'arranjament
de voreres, el transport públic, el
civisme i els problemes d'aparcament. laura ortiz
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MUNICIPALS 2019 LA LLISTA CONJUNTA INTEGRARÀ UN MEMBRE DE MES EN ELS PRIMERS LLOCS

ELS PARTITS A ESCALA LOCAL ESPEREN RUBRICAR-LO AVIAT

ERC i MES reediten l'acord
per anar plegats al 26-M

ERC i PDeCAT ultimen un
pacte per crer una llista
conjunta a Sant Fost

l.o.

MOLLET. ERC i Moviment d'Esquer-

res (MES) tornaran a anar plegats
en les eleccions municipals del proper 26 de maig. Els líders d'ambdues formacions han valorat molt
positivament la feina conjunta els
darrers quatre anys i n'han destacat
la "confiança mútua" aconseguida.
Dilluns es feia pública la reedició
de l'acord per concórrer plegats en
una llista "d'esquerres, socialista,
progressista i republicana amb
un projecte en comú que és l'alternativa per governar Mollet",
destacava Margarita Vergés, coordinadora local de MES a Mollet, qui
valorava la feina d'aquests quatre
anys: "Hem treballat amb transparència i lleialtat, i això no és
freqüent actualment", deia.

Programa a llarg termini

El president d'ERC a Mollet, Albert
Biescas, destacava també "el respecte, la bona sintonia i la bona
feina d'aquests quatre anys"
tant entre les dues direccions
com en el grup municipal. Biescas
també indicava que el 2015 es va
signar el pacte amb "un programa de ciutat, a llarg termini".

SANT FOST. ERC i PDeCAT de Sant

ANUNCI Vergés, al centre, amb membres locals i comarcals d'ERC i MES
"Els molletans volen un canvi.
Aquest mandat ho hem intentat
i no ho hem aconseguit, però el
2019 sortirem a guanyar", ha
concloïa Biescas.
El candidat d'Ara Mollet ERC
MES, Oriol López, apuntava que
Ara Mollet treballa per "crear
una candidatura molt àmplia,
que sobrepassarà fronteres i
molts límits mentals", deia, i
destacava el treball als barris per
fer una candidatura que "anirà

més enllà dels partits".
El pacte es materialitzarà en el
treball conjunt del programa i en
col·locar un candidat de MES en
els llocs de sortida, que, segons Biescas, seria entre els cinc primers
de la llista electoral.
Pel que fa a les converses amb
la CUP per integrar els cupaires
molletans a la candidatura, Biescas afirmava que es mantenen les
converses, però "encara no hi ha
res definitiu". laura ortiz

ELS COMUNS MANTENEN L'OFERIMENT DE CREAR UNA LLISTA CONJUNTA AMB EL PARTIT MORAT

La negociació entre Podem i
Mollet en Comú, en punt mort

MOLLET DEL VALLÈS. La possible
reedició de Canviem Mollet es
troba en un punt mort. Tot i que
Mollet en Comú ha mostrat en
reiterades ocasions la voluntat de
concórrer a les eleccions de manera conjunta amb Podem, la formació morada apel·la als tempos
de la seva organització a escala
nacional i no descarta cap opció:
ni presentar-se en solitari ni en
coalició amb els comuns. "Encara
falta temps, però el que podem
dir és que Podem serà present
a les eleccions i que el nostre
nom apareixerà a la papereta",
diu Xavier Buzón, líder del cercle
molletà, qui ha avançat que es
presentarà a la reelecció com a
candidat de Podem a Mollet, en
les primàries que el partit farà a
principis d'any a nivell municipal.
Dilluns, membres d'ambdues
formacions mantenien una re-

unió de la qual no ha sortit cap
proposta. "Les converses continuen obertes de moment",
explica Marina Escribano, de Mollet en Comú, qui confirma que
de moment no s'ha convocat cap
altra reunió entre les dues parts
i que no s'han abordat qüestions
com qui encapçalaria una possible llista conjunta.

Buzón es presentarà a les
primàries del partit per ser
candidat i no descarta que
Podem concorri en solitari

Així doncs, de moment, cada organització treballa per separat de
cara a les municipals. D'una banda, a finals de setembre, Podem va
posar en marxa el grup de treball

municipalista orientat a analitzar
i avaluar els principals problemes
del municipi i elaborar el programa electoral "amb l'experiència
acumulada en aquest mandat i
la decisió i il·lusió d'aconseguir
el canvi a Mollet", apunta Podem
en un comunicat.
El grup de treball municipalista
posa a disposició de la ciutadania
i de tots i totes els seus simpatitzants i inscrits l'adreça de correu
municipales.pdm19@gmail.com
com a instrument de participació
perquè qui ho vulgui pugui enviar-hi qualsevol idea, suggeriment
o consulta sobre la feina i procés
municipal del 2019.
Per la seva banda, des de Mollet en Comú continuen el treball
en comissions per poder elaborar
el programa. "Anem sumant gent
nova al nostre projecte", explica
Escribano. laura ortiz

Fost estan ultimant l'acord per
crear una llista conjunta per a les
pròximes eleccions municipals del
maig de 2019. L'acord es rubricarà
un cop s'hagin perfilat els últims
serrells i hi hagi el vistiplau de les
direccions comarcals i nacionals.
Les dues formacions estan a punt
de tancar un acord que té com a
intenció desbancar la formació que
des de fa més de 30 anys governa
al poble, Independents Units per
Sant Fost (IUSF). “Ha estat una
negociació molt generosa gràcies a la sintonia tant personal
com política que hi ha entre els
dos partits”, ha recalcat Xavier Conesa d’ERC. En aquest sentit, fonts
del PDeCAT de Sant Fost també
destaquen la bona sintonia amb
ERC. "L'acord no està rubricat a
l'espera de polir alguns serrells
i del vistiplau de les direccions
comarcal i nacional, però preveiem poder tancar-lo aviat", apunten des del PDeCAT santfostenc.
Segons ha explicat Conesa, la
idea de la candidatura unitària va
sorgir després de la “reacció ambigua” que IUSF va tenir arran dels
fets de l’1-O, i ha afegit que l’objectiu és crear una “candidatura
republicana amb propostes municipals que compti amb noves
cares i lideratges”.
Tot i que encara no se sap com
es conformarà la llista electoral ni
el nom que rebrà la candidatura,
Conesa ha confirmat que el cap de
llista serà d’ERC, que actualment
té dos regidors, mentre que PDeCAT –amb la seva antiga marca,

CiU– en té un. Conesa també ha
explicat que “els primers contactes es van produir el mes de
maig passat i que des d’aleshores hi ha hagut reunions per
definir la candidatura; ha estat
un estiu molt intens”. A més, el
regidor d'ERC ha explicat que durant aquest procés, integrants de
l’ANC i Òmnium “han participat
de les reunions”. “Serà una llista oberta a totes aquelles persones que s’hi vulguin sumar,
incloses altres formacions”, ha

Conesa: "Ha estat una
negociació molt generosa
gràcies a la sintonia tant
personal com política"

recalcat Conesa. “Sumem ha votat
en la mateixa línia que IUSF”, ha
contestat el polític d’ERC davant
la possibilitat que la coalició d’esquerres del municipi se sumi a la
proposta. “Serà una candidatura
en la qual no es prioritzaran els
partits i que evidentment serà
cremallera”, ha conclòs Conesa.
Per la seva banda, el president
comarcal del PDeCAT, Xavier Martínez, apunta que des del seu partit
"donarem tot el suport per ajudar Sant Fost i formar una candidatura conjunta, sempre que
les sigles dels partits s'apartin",
diu Martínez, qui afegeix que "no
tindria sentit que nosaltres ens
integréssim dins la candidatura
d'ERC", colou. a.a./l.o.
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PRESOS POLÍTICS GRUPS MUNICIPALS DE PARETS CONSIDEREN L'ACUSACIÓ EXAGERADA I DEMANEN UNA SOLUCIÓ POLÍTICA

La Fiscalia demana 16 anys
de presó per a Jordi Turull
arxiu

JORDI TURULL L'exconseller de presidència de la Generalitat al Parlament
PARETS. La Fiscalia de l'Estat ha

demanat 16 anys de presó per a
l'exconseller Jordi Turull, de Parets. És la mateixa condemna que
ha demanat per a la resta d’exconsellers, ja que en el cas d’Oriol Junqueres, la pena sol·licitada s’eleva
a 25 anys, i a 17 en el cas de Jordi Sànchez, Jordi Cuixart i Carme Forcadell. D’aquesta manera,

l’Audiència Nacional i el Tribunal
Suprem contemplen finalment el
delicte de rebel·lió, que inclou violència i que preveu penes de fins
a 30 anys, a diferència del delicte
de sedició, que no implica violència i per tant suposa penes més
baixes.
En aquest sentit l’Advocacia de
l’Estat, depenent del Ministeri de

Justícia, no ha inclòs la rebel·lió en
les seves peticions, i sí la sedició (a
més de la malversació). En aquest
cas, doncs, la petició de penes ha
estat d’entre 7 i 12 anys.
Es tracta només de les conclusions provisionals, però en cas que
tirin endavant, el judici començaria
a mitjans del mes de gener de 2019,
i les sentències es podrien conèixer
als voltants del mes de juny de l’any.
L’acusació privada, encapçalada per
VOX, ha demanat 74 anys de presó
per als exconsellers, 62 per als jordis i 30 per a Forcadell.

Mesura "exagerada i injusta"

El portaveu del grup municipal
del PDeCAT, Raul Urtusol, considera que “no només és injust,
sinó que vol ser un escarment
i una humiliació”. Urtusol va visitar recentment Turull a la presó
de Lledoners, i afirma que “tot i
que ell se sap un cap de turc, té
molt clar que està disposat a pagar el preu per mantenir la seva

MOBILITZACIÓ AL VOLTANT DE 400 PERSONES VAN VIATJAR FINS A LA PRESÓ DE LLEDONERS

MOLLET/PARETS. Unes 400 persones del Vallès Oriental van ser
presents dijous passat a l’acte de
la campanya Free a la presó de Lledoners. Vuit autocars noliejats per
la comarcal d’ERC van sortir de
Parets del Vallès, Mollet del Vallès,
Sant Celoni, Cardedeu, Granollers,
la Garriga i Bigues i Riells. L’acte va
reunir més de 15.000 persones al
costat del centre penitenciari.

INDEPENDÈNCIA
erc vo

Baixvallesans
amb els presos

AUTOCAR Viatge des de Parets en suport als presos polítics

dignitat i la del seu país”.
Rosa Martí, portaveu del NOPP,
considera que “no es pot tenir
gent en presó preventiva durant tant de temps sense que
hagin comès cap delicte. Creia
que la fiscal demanaria penes
més reduïdes i que donaria la
llibertat provisional”.
El portaveu d’Ara Parets-ERC,
Jordi Seguer, opina que “tota la
causa és una autèntica farsa
que només buscar l'escarni i la
revenja per l'autèntic ridícul
que l'Estat espanyol va fer en la
celebració del referèndum de
l'1 d'octubre”.
Casandra Garcia, portaveu de
Sumem Parets, es mostra en “desacord amb les peticions que
la fiscalia i l'advocacia de l’Estat demanen per en Turull i la
resta de presos. Entenem que
qualsevol resolució que no sigui l’absolució serà injusta, i
que l’absolució és l’únic camí i
en el pitjor dels casos haurien
de pensar en l’indult”.
Tots els grups coincideixen que
el conflicte necessita una resolució política i no jurídica. El PSC ha
declinat fer declaracions sobre la
qüestió i no ha estat possible contactar amb el grup de Cs. j.r.

Martorelles acull
un dinar groc
MARTORELLES. L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) organitza
diumenge a Martorelles un dinar
al Celler de Can Carrencà a les 14
h. Els tiquets tenen un preu de 20
euros i es poden adquirir a l'oficina de Monzó i Peris (Martorelles)
i a la botiga Can Xesques (Santa
Maria). Els diners es destinaran a
ajudar a "fer front a les sancions
imposades per l'Estat".

CONSULTORI

El Suprem falla
de nou contra
les clàusules
multidivisa: són
nul·les per falta
de transparència
i abusivitat
La Sala Primera del Tribunal Suprem
ha estimat el recurs de cassació que
demanava la nul·litat de les clàusules
multidivisa d'un préstec concedit per
Caixa Catalunya, a l'actualitat BBVA.
La decisió reitera el fixat per l'Alt Tribunal en la seva sentència 608/2017,
de novembre de 2017.
L'afectat era un particular que durant
cinc anys va sofrir les conseqüències
negatives de la denominada clàusula
multidivisa, ja que encaria mensualment el seu deute. Després de pagar
la seva hipoteca durant deu anys i tenir un principal de 143.000 euros, el
particular devia altres 100.000 euros.
La sentència confirma així la nul·litat
dels mecanismes multidivisa en els
contractes en els quals l'entitat bancària hagi incomplert els seus deures
d'informació en la comercialització,
incloent els casos en què s'hagi produït canvi de divisa, com en aquest
préstec, que el client bancari va canviar del franc suís al ien.
El Tribunal Suprem retreu de nou a
l'entitat l'absoluta falta d'informació
escrita lliurada al client sobre els riscos del producte, considerant que la
informació facilitada verbalment per
la comercial és insuficient.
Iker Cabezuelo Adame
Advocat
icabezuelo@cgcabogados.net

c. Anselm Clavé, 2 · 4t 2a · Mollet
Tel. 935 703 991
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Segona Rutapa’t de Montmeló

Cursos de feina a Sant Fost

La 2a edició del Rutapa't se celebra entre el 8 i l'11 de novembre.
La Unió de Botiguers i Comerciants de Montmeló organitza aquest
esdeveniment en què participen el Via Augusta, l'Hostal Serra, la
Pizzeria 1900, El Rebost de la Rosa, Cal Nen, la Cafeteria Estació
Montmeló, el Billar Serran, la Vermuteria el tapeo i el Rechel's Cake.

La segona de les sessions dels cursos de formació
organitzats per l'Ajuntament de Sant Fost que
persegueixen l'objectiu d'ajudar a persones en
situació d'atur a buscar feina es farà el 12 de
novembre de 10 a 12 h a l'espai xarx@ ateneu.

OCUPACIÓ EN TERMES ABSOLUTS, LA CAPITAL BAIXVALLESANA ÉS ON MÉS CREIX LA DESOCUPACIÓ

Mollet registra 54 nous
aturats el mes d'octubre

MOLLET. L'atur d'octubre al Baix

Vallès creix un 2,15%; 151 persones més inscrites a l'Oficina de
Treball de la Generalitat (OTG).
La desocupació s'incrementa a
tots els municipis baixvallesans
excepte a Parets i Sant Fost, on es
redueix lleugerament.
Mollet és la població on més
creix en nombres absoluts, amb
54 aturats més que al setembre
(+1,71%). Percentualment, però,
Santa Maria de Martorelles i Mar-

torelles són els municipis on més
augmenta amb una pujada del
10,87% i del 8,03%, respectivament.
La resta de municipis que experimenten un increment de la
taxa són la Llagosta (+2,37%),
Montmeló (+4,20%), Montornès
(+3,72%). En canvi, Parets i Sant
Fost de Campsentelles rebaixen
l'atur lleugerament amb una reducció de la taxa del 0,84% i del
0,26%, respectivament.

D'altra banda, Montornès continua sent el municipi del Baix
Vallès i el segon al Vallès Oriental
–per darrere de Canovelles– amb
una taxa d'atur més elevada, que
arriba al 14,10%. La xifra se situa
per sobre de la mitjana baixvallesana (11,82%) i la comarcal
(11,03%). Al Baix Vallès, la taxa és
un 7,56% inferior a la de l'octubre
de l'any passat, una xifra que suposa 586 persones menys a l'atur
que ara fa un any. Laura Ortiz

MERCAT CADA SETMANA HI HAURÀ UN COMERÇ DIFERENT

Associats de l'Adhec
es promocionaran
al mercat de Mollet
MOLLET. El mercat municipal serà
el primer emplaçament en el qual
l'Associació de Dones i Homes
Emprenedors de Catalunya Segle
XXI (Adhec) realitzarà la seva iniciativa Finestra oberta al comerç
de Mollet. Així ho va anunciar el
seu president, Lluís Farré, dilluns
a la Marineta.
Aquest projecte permetrà que
prop de 50 comerços associats a
l'Adhec puguin promocionar-se al
mercat. Cada un d'ells tindrà una
setmana per fer-ho i "no podran
ser de menjar" ni "podran vendre; simplement es donaran a
conèixer", va assenyalar Farré.
Els negocis tindran a la seva
disposició un espai físic on exposar els seus productes o serveis.
"Serà una taula, un cartell per
donar-se a conèixer", va explicar Farré. A més, la iniciativa també posarà a disposició dels socis
una pantalla on fer difusió en
forma de vídeo. "Nosaltres pagarem la quota que s'ha de pagar

per estar al mercat. Serà totalment gratuït per als associats,
excepte la propaganda del seu
negoci, que se l'hauran de pagar ells", va afegir Farré.
Segons va explicar el president
de l'Adhec, Finestra oberta al comerç de Mollet, que compta amb
el suport l'Ajuntament i Merca-

Lluís Farré espera que
el projecte s'estengui
més endavant a
altres emplaçaments

Mollet, es posarà en marxa en
menys d'un mes quan rebi tots els
permisos necessaris.
Serà una prova pilot d'un any,
però Farré espera que més endavant el projecte es pugui estendre
a l'entrada d'emplaçaments, com
el Dechatlon o el Complex Esportiu de Ca n'Arimon. A. Alexandre
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FORMACIÓ 'SOMOS FP DUAL' VOL TRENCAR AMB L'ESTIGMA QUE HI HA SOBRE L'FP

Estudies o treballes? L'FP
dual, una opció de futur

a.a.

XERRADA Jordi Gonzàlez explicant la seva experiència en la formació professional dual

MOLLET / PARETS. Estudiar un ofici i treballar-lo alhora. Aquest és el model de formació professional dual que van presentar
dilluns i dimarts, en diferents jornades informatives, la xarxa d'ambaixadors de l'FP
dual Somos FP Dual, jutament amb Lidl i la
Fundació Bertelsmann, a 10 centres educatius de Granollers, Mollet del Vallès, Parets
i Caldes de Montbui. L’Institut Mollet, el
Centre d’Estudis Mollet i l’Institut Torre de
Malla i l’Escola ACESCO de Parets van poder
assistir a aquestes xerrades realitzades en el
marc de la Setmana Europea de la Formació
Professional. Així, joves que han realitzat o
realitzen aquest tipus de formació van explicar davant de l'alumnat la seva experiència i
els avantatges de l'FP dual a alumnes de 4t
d'ESO. "L'FP és la gran desheretada i la que
té menys prestigi de cara als nens i a les
seves famílies", va explicar el cap d'estudis

del Centre d'Estudis Mollet, Pere Reyes. El
docent va valorar molt positivament la xerrada i va considerar que "moltes empreses
es tornen boges buscant perfils més tècnics". "Sovint es considera que a l'FP hi
va aquella persona que ha fracassat", va
assenyalar Reyes, ja que "molts pares van
estudiar en un sistema on podies anar a
l'FP sense obtenir el graduat escolar", va
concloure el cap d'estudis.
Per la seva banda, Guillem Salvans, un dels
responsables de la iniciativa, va comentar
que només un "12% dels estudiants del
nostre país" escull l'FP i "al voltant d’un 3%
segueix la modalitat dual". Aquesta xifra
és molt baixa en comparació a països veïns.
"I més encara quan l'FP dual té un 70%
d’inserció laboral en un context en què un
26,3% dels joves catalans menors de 25
anys està a l'atur", apuntava Salvans.

'Fira't' de l'espelta a Gallecs
cesc gudayol

Després de cancel·lar-se pel mal temps, finalment el passat 4 de novembre es va poder celebrar la
Fira de l'espelta a Gallecs. L'esdeveniment celebrat a la plaça de l'Església de Gallecs va començar a
les 10.30 h i va tenir xerrades, jocs, tallers i activitats obertes a tothom. La fira també va comptar amb
la rifa del farcell del Fira't i una exposició de diferents varietats de blats antics conreats a l'espai rural.
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Cap a una fiscalitat més justa

Editorial

IMPARCIALITAT?

JORDI

La Fiscalia ha demanat per a Jordi Turull 16 anys de presó per rebel·lió, un
delicte que implica violència i pel qual es contemplen penes de fins a 30 anys
de presó. L'anunci, que es feia divendres, arribava pocs dies abans d'una altra
notícia: el Tribunal Europeu dels Drets Humans d'Estrasburg ha condemnat
Espanya per vulnerar el dret a un judici just a Arnaldo Otegi, qui va ser acusat
de terrorisme en el cas Bateragune per l'intent de reconstruir la Mesa Nacional
de la il·legalitzada Herri Batasuna. Finalment, el líder abertzale va ser
condemnat a sis anys i mig de presó. L'any que ve, Turull i la resta d'acusats
pel procés hauran de seure davant un jutge en un estat en què les garanties
processals estan més que qüestionades i on s'intenten construir realitats a
mida per imposar penes exemplars. Tant de bo el cas d'Otegi servís per fer
reflexionar la judicatura, però tenim mala peça al teler.

Cal millorar l'atenció urgent
ANTONIO

LÓPEZ

Plataforma en Defensa de la
Sanitat Pública al Baix Vallès

E

l sistema sanitari públic estableix
diferents recursos per donar resposta a la demanda d'atenció
urgent de la ciutadania. Aquesta
demanda es concreta en diverses situacions
que requereixen una resposta assistencial
diferent (des de les situacions amb risc vital
per a la persona afectada fins a demandes
d'urgències lleus). Recentment s'ha celebrat
a l'Hospital de Mollet una jornada de planificació sanitària per al Vallès Oriental, organitzada pel CatSalut, on participem persones
i col·lectius de diferents àmbits sanitaris. En
aquesta jornada es van debatre les necessitats i les propostes de millora de la sanitat
pública, i vam poder expressar la nostra
preocupació per la deficient assistència en
urgències al Baix Vallès, com és el cas de les
desesperants llistes d’espera a l'Hospital de
Mollet, la reducció horària als CAP i la manca d’atenció primària als ambulatoris. Entre
d'altres, els representants de la Plataforma
en Defensa de la Sanitat Pública del Baix
Vallès vam proposar crear centres d'atenció
primària púbics d'atenció urgent, d’aquí que
el diari SomMollet avancés la notícia.
L'atenció d'urgència es duu a terme als
servei d'urgència hospitalària a tot Catalunya, les 24 hores del dia els 365 dies de
l'any. Això es insuficient, ja que l'atenció
primària no té els recursos necessaris i els
hospitals estan saturats. Per tant, és necesssari disposar d’uns centres intermedis
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entre la primària i l'hospitalària, com
som els centres d'atenció urgent d'atenció de primària (CUAP).
Els CUAP són centres coordinats amb
el teu equip d'atenció primària (metge
de capçalera). Estan oberts les 24 hores i ofereixen una atenció continuada,
com pot ser cirurgia menor, radiologia,
anàlisis clíniques, reanimació cardíaca,
traumatisme lleu, patologia mèdica, pediatria i et poden derivar cap als serveis
hospitalaris de referència si la cosa es
complica (en coordinació amb el SEM).
Aquests centres no substitueixen a
l'atenció primària normal. Estem lluitant
perquè els centres d'atenció primària
estiguin ben dotats, tinguin els recursos
suficients i el personal necessari. Així tindríem tres nivells d'atenció a la ciutadania
i una atenció sanitària pública molt millor.
Els professionals dels CAP ens ajuden
a resoldre la majoria de problemes de salut en el seu horari habitual. Cal recordar
que alguns d'aquests centres tenen atenció continuada fora d'aquest horari habitual, així com els caps de setmana. També,
a molts indrets del territori es disposa de
CUAP que estan oberts les 24 hores del
dia. Al Baix Vallès només tenim servei 24
h a la Llagosta i la resta d'urgències es fan
a l'Hospital de Mollet, al qual pots estar 5
o 6 hores a la sala d'espera, amb uns boxes totalment insuficients per al volum de
pacients per atendre.
Estarem amatents perquè aquest nou
servei sigui gestionat per l’ICS, i que sigui
per tant 100% públic. No permetrem que
es privatitzi, com ja ens tenen acostumats
els últims governs de la Generalitat.
sommollet.cat

somparets.cat

SEGUER
Portaveu d’Ara Parets ERC

L

es quotes de les escoles bressol
municipals de Parets aplicaran
criteris de tarifació social a partir del pròxim curs 2019-2020.
Aquest és un primer pas per aconseguir que
els paretans i les paretanes tinguin una fiscalitat molt més justa i que caldrà fer més
extensiva a altres serveis que s’ofereixen des
de l’administració pública.
Els experts assenyalen que la progressivitat fiscal és el sistema més equitatiu i el que
ha de permetre l’accés a la franja d’escolarització no obligatòria a les famílies que ara
mateix no poden optar a les beques de tota
classe que s’ofereixen des de Serveis Socials.
El diputat d’Educació de la Diputació de
Barcelona, Rafael Homet, deia aquesta setmana en un acte a Parets que sovint ens
hauríem de preguntar qui hi ha a les nostres
escoles bressol o escoles de música i també
els que no hi són. I té tota la raó.
I és que existeix una àmplia capa de la població treballadora que no pot accedir a una
plaça a les escoles bressol o bé a les beques

menjador, i l’actual sistema de tipus assistencialista no ajuda massa a canviar avui dia
aquesta percepció.
Que cadascú pagui per un servei en funció
de la seva capacitat econòmica és la solució
més justa i alhora permet corregir part de les
polítiques públiques que s’han fet fins ara.
Des d’Ara Parets ERC celebrem que el PSC
hagi acceptat aplicar aquests nous criteris en
els quals hem treballat des de la negociació
de les ordenances fiscals de 2017.
Però no han estat els únics, les bonificacions o recàrrecs en l’IBI per a fomentar una
rebaixa del preu del lloguer dels pisos a Parets són altres mesures republicanes que
s’han inclòs.
Fugint d’estratègies electoralistes, ERC ha
facilitat l’aprovació d’unes ordenances que
en línies generals són bones però que no inclouen la rebaixa de l’IBI que des de fa dos
anys hem reclamat.
Tenint en compte la bona salut de les finances municipals ja seria hora que es rebaixés aquest impost progressiu en conjunt.
Esperem que en la pròxima legislatura i amb
unes altres majories aconseguim l’esperada
rebaixa de l'impost de béns immobles i que
puguem actuar també en alguns supòsits de
l’impost de les plusvàlues.
La ciutadania de Parets s’ho mereix.

A peu pla

JUSTÍCIA PARCIAL

L

a maquinària judicial contra líders polítics i socials continua
en marxa; porten un any en presó preventiva i ja es coneixen els
termes de les acusacions i les
demandes de condemna. Ens diuen que estem en un estat de dret i que la justícia és
independent. En un pla teòric ho accepto,
d’entrada hauríem de confiar en que el tribunal que els jutjarà serà imparcial, que la
justícia és cega i disposa d’una balança per
posar a cada plat els arguments a favor i en
contra; la cosa però no sembla que vagi per
aquesta banda. Per ara, només hem vist com
s’ha construït un relat dels fets encaminat a
demostrar l’inexistent: que la concentració
davant la Conselleria d’Economia, el 20 de
setembre, i la resistència pacífica de la ciutadania de l’1 d’octubre eren actes violents
contra l’Estat; i si no van ser violents ho
haurien pogut ser i que els fets són comparables a un alçament amb armes. Com un ou
somlallagosta.cat

JAUME NORÓ
Mestre

i una castanya.
Costa molt confiar en la imparcialitat d’un
Tribunal Suprem que té un president que es
nega a parlar, de feina, amb una funcionària
que porta un llaç groc. Es fa difícil creure
en la neutralitat d’una Audiència Nacional
hereva directa del Tribunal d’Ordre Públic
franquista. Més de cent catedràtics de dret
penal, que no han de fer mèrits per pujar a
l’escalafó, neguen que es pugui imputar de
rebel·lió o sedició als líders empresonats,
això mateix afirma qui va redactar el text
d’aquest apartat al Codi Penal. En aquest
estat de les coses, veus qualificades parlen
d’un ¡A por ellos! judicial en un macrojudici amb la sentència predeterminada, on
un tribunal, alineat ideològicament amb
els estaments més reaccionaris de l’Estat,
escarmentarà les cares visibles del procés
sobiranista; venjança en lloc de justícia. La
confiança en un judici just és mínima, sembla que tot es fia a la justícia internacional i
això va per llarg, tan llarg que potser arribarà amb el judici final.

sommontornes.cat

Gerència Sílvia Vinyeta silvia.vinyeta@diarisom.cat Conseller Delegat Ramon Torrents ramon.torrents@diarisom.cat Direcció Laura Ortiz laura.ortiz@diarisom.
cat Departament Comercial publicitat@diarisom.cat Redacció Xavier Lloreda xavier.lloreda@diarisom.cat, Sergio Carrillo sergio.carrillo@diarisom.cat,
Sergi Escudero esports@diarisom.cat Disseny Gràfic Olga Riart olga.riart@diarisom.cat Fotografia Víctor León, Ona Cervera, Gerard Magrinyà, Marc Barrio
Administració administracio@diarisom.cat Impressió Gráficas de Prensa Diaria SL. Distribució Nous Sistemes de Distribució Dipòsit legal B-22583-2001 ISSN:
1579-4148 Tancament de l’edició 21.43 h del 8 de novembre

SOMCONTRAPUNT SCCL
forma part del grup
empresarial cooperatiu:
Promou:
economia
social
aracoop

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

19

dv, 9 novembre 2018

OPINIÓ

Bústia
Hola amics republicans de Mollet
Hola amics republicans de Mollet del Vallès. Esteu contents amb la reprovació del
Rei Felip VI feta pel nostre Ajuntament? Bé,
me n'alegro per vosaltres. Només us vull fer
unes preguntes.
Els vostres pares en morir us van deixar
la seva herència? La vostra herència a qui la
voleu deixar? Als vostres fill? Voleu que es
faci una votació popular per veure si hi ha
algú que ha fet més mèrits i està més preparat que ells per a rebre-la?
Perquè al cap i a la fi un fill és només això,
i l'única cosa que ha de fer és estimar i respectar els pares. Doncs això és una monarquia: passa de pares a fill i l'única cosa que
ha de fer un monarca és preparar-se per ser
útil per a Espanya. Estimar-la i respectar-la
dins la Constitució. Visca Catalunya, dins
d'Espanya!
UN MONÀRQUIC / MOLLEt del vallès

Sobre la resolució de
l'Assemblea General de l'ONU
condemnant el bloqueig a Cuba
Un any més, i ja en van 27, Cuba obté de nou
una aclaparadora victòria a l'Assemblea General de l'ONU celebrada a Nova York el passat 31 d'octubre. La resolució de condemna

al criminal bloqueig que els Estats Units infligeix a Cuba des de fa més de cinc dècades
va obtenir un rotund suport amb 189 vots a
favor i només dos en contra. Com no podia
ser d'una altra manera, els Estats Units i el
seu lacai Israel es van oposar a condemnar
el bloqueig contra Cuba. És curiós com dos
dels campions mundials en violació de drets
humans s'arroguin el dret a decidir quin càstig mereixen aquells que no se sotmeten a la
seva voluntat.
En una desesperada maniobra de la diplomàcia nord-americana, es van incloure vuit
esmenes a la resolució que van ser rebutges
una rere l'altra. Ni aquesta vil estratègia per
diluir el ferm suport de tot el món a Cuba davant semblant atropellament a la seva sobirania va funcionar.
Cuba està patint un criminal bloqueig
econòmic, comercial i financer des de l'any
1962 com a càstig per haver conquerit la
seva sobirania i fer-se amo del seu camí triant un sistema polític i econòmic d'acord a
les seves necessitats i voluntats.
En aquests més de 50 anys, el bloqueig
ha estat responsable de la impossibilitat de
Cuba de poder tenir relacions comercials i
diplomàtiques amb altres estats i un normal
desenvolupament de la seva economia.
Aquesta agressió intolerable contra la
sobirania cubana es xifra en pèrdues econòmiques per a Cuba d'uns 116 milions de
dòlars, a més del cost en vides humanes que

en moltes ocasions es podrien haver salvat
d'haver tingut els centres mèdics cubans els
medicaments i estris necessaris.
Cuba celebrarà properament el 60è aniversari de la Revolució Cubana. Durant
aquest període històric el país s'ha convertit en referent mundial al ser una nació lliure d'analfabetisme, amb una sanitat d'alta
qualitat com ho demostren els avenços en la
investigació de vacunes contra el càncer de
pulmó o el VIH.
Amb aquests alts índexs en el camp de
l'educació o la sanitat, cal preguntar-se fins a
quin cotes de benestar podria haver arribat
el poble cubà de no haver existit aquest bloqueig que agredeix i menyscaba la sobirania
de Cuba i el seu ple desenvolupament.
Davant el gairebé unànime suport mundial que té Cuba respecte a la seva sobirania
i l'intolerable de la ingerència que practica
Estats Units, també cal preguntar-se com és
possible que aquestes alçades de la història
una superpotència pugui seguir imposant la
seva voluntat sobre els posicionaments de
la resta. Només ho podem d'una forma: Imperialisme.
Des Mollet amb Cuba seguirem donant la
batalla perquè més aviat que tard puguem
veure anunciar la fi del bloqueig i només el
poble cubà sigui amo i responsable del destí
de la seva pàtria.
Mollet amb cuba / MOLLEt del vallès

L'altre més
Parlar de política en aquest país és un perill
per a qualsevol persona que intenta comprendre perquè serveix el seu vot. Els qui
patim la gestió dels polítics som persones
corrents i cansades que hem après que no
ens donen ni el dret de desfogar-nos. Hem
superat l'etapa del dubte sobre l'honestedat
dels polítics i sabem que allò que escriuen en
els seus programes és fals. El "els altres més"
emmascara veritables barbaritats comeses
contra la ciutadania. Actes demostrats i jutjats que ni tan sols valen per dimitir.
Construeixen lleis adaptades al seu propi
benestar mirant de protegir-se durant i després d'estar en política. En un país normal,
la paraula dimissió s'aplicaria sense contemplacions, a Espanya, és una paraula que hem
esborrat del diccionari. Els ciutadans estem
cansats, ja no poden enganyar-nos més, i és
hora d'entendre que el nostre propi vot ha
perdut completament el seu valor.
Els problemes quotidians, estan aparcats,
potser per això és el tercer mes que l'atur ha
tornat a pujar. Però ningú parla ni de solucions ni de com afrontar-les.
No hi ha desencant ni cabreig en els ciutadans, hem superat aquesta etapa, només
ganes de mostrar als polítics que no som tan
ximples com pensen.
David creus / Mollet del vallès
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Classificats
IMMOBILIÀRIA

PARA NUEVA APERTURA
TECNOCASA
EN MOLLET SE PRECISA

COMPRA
PISO EN MOLLET.
EST. FRANÇA. Activo bancario. Piso
ref. con ascensor. 3
hab., baño, cocina,
lavadero, comedor
con salida a balcón.
Suelo gres. CEE: E.
Ref. JV13561. PVP:
133.800 euros. T. 93
579 33 33.
O P O R T U N I TAT !
PARETS. SOT D'EN
BARRIQUES. Casa
adossada amb gran
cuina (16 m2), ampli
menjador (30 m2), 3
hab. dobles (1 suite amb vestidor),
3 banys, estudi +
solarium, garatge,
2 terrasses i jardí
Preu: 320.000 euros.
Tel. 667 312 216.
PISO EN MOLLET
CENTRO. Con parquing,
excelente

ASESOR COMERCIAL

SUELDO FIJO + COMISSIONES DE VENTA
NO SE PRECISA EXPERIENCIA PREVIA

692 046 638
ubicación. Ascensor. 4 hab., 2 baños,
salón con salida a
amplio balcón. Calefacción. CEE: E.
Precio: 190.000 euros. Ref. JV13722. Tel.
93 579 33 33.
CASA EN MARTORELLES CENTRO. 2
plantas + garaje. 4
hab., 2 baños, cocina office, salón con
chimenea, cocina
verano, solarium,
jardín. CEE: E. Ref:
JV13682.
Precio:
289.000 euros. T. 93
579 33 33.

Referencia: JV13645.
Ascensor. 2 hab.,
baño, salón con
salida a terraza de
20 m2. Carpintería
de aluminio. CEE: E.
Precio: 145.000 euros. 93 579 33 33.
AMISTAD
SEÑORA EDUCADA CON IDIOMAS
se relacionaria con

señor serio jubilado; libre de carga
familiar para amistad estable. Parets o
Mollet. 678 350 973.
MOTOR
MINI ONE 1.6D. 90
CV, any 2013, 95.669
km. Preu: 11.500 euros. T. 630 06 59 90.

8.300 euros. Tel. 630
06 59 90.
ES VEN FIAT 500
1.3, 70 CV, any 2013.
67.413 km. Preu:
7.800 euros. Tel. 630
06 59 90.
RELAX

FORD FIESTA 1.4
TDI. 70 CV Trend.
Año 2005. 54.370
km. PVP: 4.500 euros. T. 93 593 26 44.

FRAN PARA HOMBRES, TRAVESTIS Y
TAMBIÉN MUJERES
solas y aburridas.
Granollers y cercanías. Tel. 651 84
13 87.

TOYOTA AURIS 2.0
D4D Active. 126
CV, del año 2010,
102.877 km. Precio:

CHICA PARTICULAR
Y FIESTERA. Me
llamo Susi. Madurita, 50 años, gordita

ÁTICO EN MOLLET.
ESTACIÓ DEL NORD.

Guia

MÈDICA i
ESTÈTICA

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

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

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.

servicios. 15 €, 20 €,
50 € i 80 €. Servicio
completo. Teléfono
de contacto: 632 83
18 14.

LA MEJOR OFERTA
ECONÓMICA.
EN MI CASA. Sólo
chupar con garganta profunda: 15 €.
Morenaza caliente,
fogosa y juguetona
que te hará sentir
placer. Ven a verme. Mulatita de pelo
largo, 120 de pecho
natural y buen culo;
de infarto. Todos los

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

OFERTA EXPRÉS.
VICIO ECONÓMICO. 20 €. LUNA,

más. Particular. Piso
discreto. Tel. 688 44
99 22.

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.

DESDE 15 €

Somos 4 amiguitas. Tenemos precio
especial. Dúplex a partir
de 40 €/media hora i 80 €/1 hora.
Chica catalana, cubana, colombiana
y brasilena. Copa gratis

612 48 24 33
Copa gratis. Tel. 632
84 52 53.
CHANEL. Alegre,
divertida, coqueta
y sobre todo muy
morbosa.
Descubrirás en mi una
delicia. Hago una
gran variedad de
servicios: griego,
69, francés, beso
negro, beso con

lengua y lluvia dorada. Muy completita. Tel. 631 98 54 80.

CAMILA BRASILEÑA. He vuelto a
Mollet. Soy cariñosa,
130 de pecho natural, me encantan los
besos con lengua.
Soy garganta profunda. Llámame. Tel.
688 27 96 58.
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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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ESPORTS

Yago Domínguez, segon al circuit de la Clua

El Sant Fost va just de jugadores

El montornesenc Yago Domínguez va ser segon en la cinquena prova
del campionat de Catalunya Endurets de motocròs, disputat a la Clua
(Lleida). Aquest resultat el manté també en la segona posició de
la general i haurà de jugar-se el títol en la sisena i última prova del
campionat, que es disputarà a Tossa de Mar el 18 de novembre.

El Sant Fost femení va caure per 3 a 0 a Torelló,
on es va presentar amb només 11 de les 20
jugadores que té a la plantilla. És la primera
conseqüència de formar part del grup 4, amb
una mitjana de 77 km per desplaçament.

REPORTATGE VA SER EN EL SAN CRISTÓBAL-LLAGOSTERA DISPUTAT LA SETMANA PASSADA

Matilde Esteves fa història
en el futbol espanyol
L'àrbitre assistent molletana va formar part de la primera tripleta
arbitral íntegrament femenina que ha pitat un partit a Tercera
fcf

MOLLET. L'esport femení està vi-

vint la revolució més gran de la
seva història des de fa una dècada.
L'any 2000 hagués estat impensable que s'aturés la retransmissió
d'un Reial Madrid–Atlètic Madrid
de futbol masculí en una ràdio
generalista per informar sobre
què estava passant en el Mundial femení de bàsquet. Aquest fet
va tenir lloc el 29 de setembre. I
l'1 de novembre, per primer cop
a la història de la Tercera Divisió
espanyola de futbol un partit va
estar arbitrat íntegrament per
dones. Ainara Acevedo com a àrbitre principal i Ylenia Sánchez i
Matilde Esteves com a assistents
van ser els jutges del San Cristóbal-Llagostera.
Esteves té 26 anys i viu a Mollet del Vallès des que en tenia
2. Fins als 21 va passar per tres
equips del Vallès com a jugadora.
Arribada a aquesta edat, va preferir deixar-ho per centrar-se en
l'arbitratge. "Vaig començar per
curiositat, volia esbrinar com
es veia el futbol des d'un altre
punt de vista. Totes les experiències sumen", explica Esteves,
qui ha participat en el curs CORE
de la UEFA per formar a nous ta-

FUTBOL SALA VA APROFITAR L'EMPAT DE L'EIXAMPLE

La Concòrdia es posa líder
en vèncer a casa el Castelló
LA LLAGOSTA. Malgrat que el FEME
Castellón es va avançar al pavelló
El Turó en el minut 9, la Concòrdia va reaccionar i va capgirar el
resultat amb tres gols entre el 14
i el 17 –les golejadors han estat
Villa, Domi i Cris–. El segon temps
va tenir un gol per cada equip –el
llagostenc el va fer Alba en el minut 5 de la segona part– i, així, la
Concòrdia va sumar el seu quart
triomf consecutiu a la Segona Di-

visió Nacional.
L'empat a 3 del CFS Eixample
davant el FSF Joventut Elx va provocar que l'equip entrenat per
Daniel Mosteiro ara sigui el líder,
amb els mateixos punts, 15, que
l'FS Castelldefels. La Concòrdia,
que dissabte visitarà la pista de
l'SP San Vicente Hércules, el penúltim, també és l'equip més golejador de la lliga amb 28 gols i el
segon que menys en rep, 12.

FUTBOL VA VÈNCER PER 4 A 1 AL VILAMAJOR I SUMA 25 PUNTS
ue mONTMELÓ

MOTOR

HISTÒRIC Matilde Esteves va pitar amb Ainara Acevedo i Ylenia Sánchez
lents de l'arbitratge. "Em faria especial il·lusió arribar a la Segona Divisió, però comprenc que
és molt difícil".

Dos llocs de treball
De moment, l'arbitratge no li dóna
prou recursos econòmics per dedicar-s'hi íntegrament. Esteves és
farmacèutica i compagina les dues
feines en el seu dia a dia. "Espero que arribi un dia que pugui

viure totalment de l'arbitratge,
però mentre no arriba gaudeixo
del camí. Sóc feliç perquè tinc
dues feines que m'apassionen i
em donen les facilitats per poder-les exercir simultàniament.
Així, puc continuar lluitant pels
meus objectius", sentencia la
molletana.
Potser algun dia pitarà un derbi
al Bernabéu i la societat continuarà avançant. SERGI ESCUDERO

La UE Montmeló mana a Tercera Catalana
L'excel·lent inici de lliga del Montmeló l'ha portat a posar-se líder del grup
9 de Tercera Catalana aquest cap de setmana. Els baixvallesans van vèncer
per 4 a 1 al Vilamajor en un partit que a la mitja part ja estava sentenciat
gràcies als gols de Marc Vélez (25' i 36'), José Cazalla (41') i Emilio García
(44'). Ara té 25 punts i li treu dos al segon classificat, el Santa Perpètua.

Els nostres serveis
SAD SERVEI D’ASSISTÈNCIA DOMICILIÀRIA

·
·
·
·
·
·
·

SALL SERVEI D’ATENCIÓ A LA LLAR

· Neteja o ajuda en la neteja
Ajuda en la higiene i imatge personal
· Preparació d’aliments a la llar
Ajuda en la ingesta d’aliments
· Bugada, planxat, organització
i en la medicació prescrita
d’armaris, trasters o d’espais
Transferències, trasllats i
en general
mobilitzacions dins de la llar
· Adquisició d’aliments o articles
Estimulació de l’autonomia per a
de primera necessitat
activitats bàsiques quotidianes
· Manteniment bàsic d’estris
Prevenció d’úlceres per pressió (SPPS)
Atencions bàsiques a persones incontinents domèstics i d’ús personal
· Cura de les plantes
Ajudes tècniques i adaptacions pautades

SUPORT PSICOSOCIAL FAMILIAR
I RELACIONAT AMB L’ENTORN

· Companyia per evitar situacions
de solitud i aïllament
· Acompanyament fora de la llar
· Facilitar activitats d’oci en el domicili
· Potenciar hàbits de convivència
i relacions familiars i amb l’entorn social
· Fomentar un estil de vida salud actiu
ADDICIONALS. SERVEIS EXTERNS

REDACCIONAL
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DIPUTACIÓ DE BARCELONA

La Diputació de Barcelona
inverteix 23,5 milions d’euros per
preservar el patrimoni arquitectònic
de la demarcació
El president de la Diputació, Marc Castells, presenta una «aposta sense
precedents, de les més importants a nivell econòmic», una inversió que
repercutirà a tot el territori de la demarcació, amb més de 200 projectes,
i «permetrà un retorn econòmic i social»

Sant Pere Sallavinera
Restauració del Castell de Boixadors

PAU FABREGAT. DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Coincidint amb l’Any Europeu del Patrimoni Cultural,
que se celebra aquest any, la
Diputació de Barcelona destina 23.586.642,43 € a preservar el patrimoni arquitectònic
de la demarcació, mitjançant
obres de consolidació, reforma i rehabilitació d’ediﬁcis
monumentals i jaciments arqueològics. Aquesta és la inversió més important feta, en
un sol any, per la Diputació
de Barcelona en actuacions de
l’SPAL.
Pel president de la Diputació, Marc Castells, aquesta
és una «aposta sense precedents, de les més importants
a nivell econòmic», una inversió que repercutirà a tot
el territori de la demarcació
de Barcelona i «permetrà un
retorn econòmic i social en
base a la generació d’activitat econòmica, vinculada a la
recuperació arquitectònica,
però alhora també permetrà,
en base a la identitat local
dels municipis, crear rutes,
crear relats que permetin fer
arribar, en aquests municipis, gent d’arreu del territori
que els vulgui conèixer i visitar».
A més, assegura que aquesta
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DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Avinyonet del Penedès
Adequació a la visita pública del Jaciment de la Font de la Canya
DIPUTACIÓ DE BARCELONA

MARC CASTELLS, PRESIDENT DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, a la presentació de la inversió

inversió generarà economies
vinculades al món del turisme i «provocarà un beneﬁci colateral extraordinari»
pel fet «que molts d’aquests
béns que la Diputació ajudarà
a restaurar podran ser utilitzats».

Més de 200 projectes
El programa dona suport
econòmic a 201 actuacions de
les 12 comarques de la demarcació, donant una subvenció
del 100% de l’import sol·licitat.
El suport té la ﬁnalitat de garantir la pervivència del patrimoni arquitectònic i arqueològic local per tal de poder-lo

Segueix-nos a twitter: @diba

usar o millorar-ne l’ús actual.
Aquest programa, inclòs
dins del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”,
també ha comptat amb un reconeixement especíﬁc als petits municipis, de ﬁns a 1.000
habitants, i que consisteix en
assistència tècnica i jurídica
especialitzada.
El suport de la Diputació de
Barcelona al patrimoni arquitectònic no és nou. Fa més de
cent anys (1904), Enric Prat
de la Riba va crear el Servei de
Patrimoni Arquitectònic Local
(SPAL), conegut antigament
com a Servei de Catalogació i
Conservació de Monuments.

El Pont de Vilomara
Restauració de l’església de Santa Maria de Matadars
DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Estació de Palautordera
DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Castellgalí
Projecte executiu Torre del Breny
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BÀSQUET | Lliga EBA ELS DE JOSEP MARIA MARSÀ PORTEN QUATRE TRIOMFS CONSECUTIUS

AUTOMOBILISME ALGUNES COSTARAN MENYS DE 100 EUROS

El Recanvis iguala el millor
inici des de l'ascens a EBA
La temporada 2015-2016 el primer equip del CB Mollet també
va començar amb una sola derrota en les set primeres jornades
arxiu

MOLLET. L'eliminació a la fase de

grups de la Lliga Catalana no feia
preveure un inici gaire positiu
del Recanvis Gaudí a la Lliga EBA.
Però els molletans s'han carregat
aquesta hipòtesi i han arribat a la
setena jornada amb sis triomfs i
una sola derrota. "Només tenim
un jugador de la temporada
passada, el Marc Torres, i han
pujat dos nois del filial. La resta,
són jugadors nous que s'havien
d'acoblar. Aquest fet i el desencert, expliquen l'eliminació", diu
Josep Maria Marsà, l'entrenador
del Recanvis Gaudí, segon a la conferència C-B de la Lliga EBA.
Dissabte, va guanyar còmodament a l'Arenys Bàsquet, el quart
classificat, per 90 a 71. La victòria
es va forjar en el tercer quart, quan
els de Marsà van escapar-se en el
marcador gràcies a un parcial de 26

rà als abonaments de tres dies, ja
siguin de tribuna (Fan, Super Fan
i Excellence) o pelouse, amb tarifes a partir de 98 euros al web del
Circuit (www.circuit.cat). D'altra
banda, les entrades per a la tribuna familiar (l'N) estaran a la
venda per 99 euros en edat Adult
i en 49,50 en edat júnior (de 6 a
15 anys). Al costat de la tribuna, hi
haurà una zona lúdica que oferirà
diversió per a tota la familia.

L'Escola Sant Gervasi suma
la seva segona victòria
SEGONA POSICIÓ És el lloc que ocupa el Recanvis a la taula
a 15 que va posar un 69 a 56. Amb
aquest sisè triomf–el quart consecutiu– iguala el registre de les set
primeres jornades de la temporada
2015-16, el millor després de l'últim ascens. "Hem de ser realistes.
Ens falta un 5 i és complicat estar

a dalt sense aquesta peça. Per mi
els favorits per jugar les eliminatòries són el Pardinyes i el Sant
Adrià. Nosaltres podem guanyar
i perdre davant qualsevol equip".
Diumenge (18 h), el Recanvis visitarà el Barberà, l'onzè. s. escudero

Paula Román es fa amb la
plata al campionat d'Europa
gostenca del Club Patinatge Artístic Ripollet Paula Román va aconseguir el segon lloc en la modalitat
de lliure individual en el campionat d'Europa de patinatge artístic
aleví celebrat la setmana passada
a Fuengirola (Màlaga).
Román, entrenada per Janet

Dijous es van posar a la venda
les entrades per al Gran Premi
de Fórmula 1 que es disputarà al
Circuit de Barcelona-Catalunya el
cap de setmana del 12 de maig.
Els aficionats podran viure la cinquena prova del Mundial del 2019
per menys de 100 euros gràcies a
diferents propostes.
D'una banda, amb una promoció d'un 30% de descompte, limitada a 500 entrades, que s'aplica-

Primera Femenina ÉS TERCERA PER LA CUA A LA CLASSIFICACIÓ

PATINATGE ARTÍSTIC LA LLAGOSTENCA VA SER SEGONA EN LA MODALITAT DE LLIURE INDIVIDUAL

LA LLAGOSTA. La patinadora lla-

Les entrades del GP de F1
al Circuit ja estan a la venda

Ruiz, completa d'aquesta manera
una gran temporada, en la qual
també va aconseguir a l'octubre
la quarta posició en el campionat
d'Espanya de la seva categoria
celebrat a Santander. Prèviament, al juliol, es va proclamar
campiona de Catalunya aleví amb
una puntuació de 302,3 punts.

A poc a poc l'Escola Sant Gervasi es va aclimatant a la nova categoria després de l'ascens a la
Primera Femenina el curs passat.
Diumenge, les molletanes van
aconseguir el segon triomf en vuit
partits en imposar-se per 60 a 57
al CB Nou Esplugues, tretzè amb
tres victòries.
D'aquesta manera, suma la segona alegria en tres jornades després d'haver perdut els cinc primers enfrontaments. Diumenge

(18 h), el Sant Gervasi tindrà una
nova prova de foc a la pista del Lliçà d'Amunt, tercer classificat amb
sis victòries.

Triomf del masculí

El sènior masculí de l'Escola Sant
Gervasi ha fet un millor inici a Primera Masculina i només ha patit
una derrota en les primeres sis
jornades. Dissabte, va vèncer a la
pista del CB IPSI per 65 a 70 i és
quart a la taula.

Segona Masculina TÉ DOS TRIOMFS EN CINC JORNADES

El CB Parets no pot contra el líder
i continua a la part mitja de la taula

PAULA ROMÁN

El CB Parets no va aconseguir vèncer diumenge el líder del grup 2 de la
Segona Masculina, l'AE Boet Mataró, i va caure per un resultat amb pocs
punts: 49 a 57. Ja des de bon començament, els del Maresme van portar
l'avantatge en el marcador i van arribar al final del primer quart guanyant per 12 a 19. No van deixar d'anar mai per davant en el marcador.
Així, el Parets suma dos triomfs en cinc jornades i és novè.
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El passat mes d'octubre es va celebrar el desè aniversari del Museu Isern i com no podia ser d'una
altra manera Josep i Glòria Isern van decidir celebrar-ho amb una jornada de portes obertes. Van
concentrar a gran quantitat d'amics, col·laboradors
i gent que es van acostar a visitar-lo per primera
vegada. Alhora es va aprofitar l'oportunitat per
anunciar que el proper gener hi haurà una jornada
homenatjant la Volta al Vallès. Felicitats!

Av. Gaudí, 72, 5a planta · MOLLET Visites concertades: 665 67 07 07
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KARATE VAN PARTICIPAR-HI 20 CLUBS CATALANS
club karate montornès

FUTBOL | Segona Catalana ELS DOS EQUIPS MOLLETANS VAN GUANYAR ICONTINUEN EMPATATS

La Molletense torna a marcar
després de tres jornades i venç
cf mollet ue

MOLLET. La Molletense va aprofi-

300 karatekes al Torneig Sant Sadurní
Diumenge el Club Karate Montornès va organitzar la 23a edició del Torneig
Sant Sadurní al pavelló municipal El Sorralet, en el qual van combatre
en la modalitat de kata 300 karatekes, d'edat benjamí fins a veterans,
pertanyents a 20 clubs procedents d'arreu del territori català.

Quarta Catalana MARTORELLES I SANTA PERPÈTUA, EMPATATS

Duel de colíders dissabte
al municipal de Martorelles
MARTORELLES. El municipal de
Martorelles acollirà dissabte
(17.30 h) un d'aquells partits que
a un jugador sempre li fa il·lusió
jugar. Els dos colíders amb 22
punts, Martorelles i Santa Perpètua, s'enfrontaran per continuar al
capdamunt de la taula classificatòria. Els dos equips no han perdut
cap partit i només n'han empatat
un en vuit jornades. Diumenge,
el Martorelles es va enfrontar a
l'aleshores líder invicte, l'Argen-

tona B, i el va derrotar a domicili
per 1 a 3. Xavier Sánchez va fer el
primer gol ben aviat, en el minut
3, i Kevin Santiago va ampliar la
diferència en el 58. Però els locals
van posar de nou l'emoció al partit
amb el gol d'Álex Gris en el 65. Finalment, Marc Tabla va sentenciar
el matx a les acaballes del partit
amb el tercer gol baixvallesenc.
Just abans, el local Éder Barranco
havia estat expulsat amb vermella
directa.

tar la superioritat numèrica que
va tenir des del minut 44, quan
Giovanni Ferinu, de l'Atlètic Sant
Pol, el sisè classificat, va ser expulsat amb doble targeta groga. En el
74, Obong Hanson va fer l'únic gol
del partit i va donar la victòria als
molletans. Els del camp de la Zona
Sud feia tres partits que no havien
aconseguit introduir la pilota en la
porteria contrària: Canyelles 1-0
Molletense; Molletense 0-0 Parc i
Premià 0-0 Molletense. Ara, porten tres partits sense rebre cap
gol i sense perdre.
De tota manera, l'equip d'Antonio Filgaira continua sent el
menys golejador del grup 2 de Segona Catalana amb només 7 gols
en 10 jornades. Però els està rentabilitzant força bé. La Molletense
és onzena amb 14 punts –4 victòries, 2 empats i 4 derrotes–, els
mateixos que el Mollet. Dissabte
(18 h), juga al camp del Baró de
Viver, el cuer.

Passeig del CF Mollet a Badalona
Com han canviat les coses per als del Germans Gonzalvo durant aquest
últim mes. D'ocupar el penúltim lloc de la taula amb només 2 punts en
cinc jornades a sumar 12 del últims 15 possibles. Dissabte van golejar al
Young Talent Badalona Sud a domicili per 0 a 4. Nil Sanz en el minut 13 i
Jose González en el 16 van encarrilar una victòria que van sentenciar Omar
Qanni en el 73 i David Castro en el 86. Així, el Mollet suma 14 punts i és
desè. Diumenge (12 h), juga a casa davant el Sant Andreu Atlètic.

UN SOLITARI GOL ABANS DEL DESCANS VA SER SUFICIENT PER PERDRE LA IMBATIBILITAT

El Masnou causa la primera
derrota lliguera del CF Parets
PARETS. La primera derrota de la

temporada del CF Parets ha arribat en la jornada 10 del grup 4 de
Segona Catalana. Un solitari gol
de Jairo abans del descans li va
donar el triomf al CD Masnou, que
estrenava entrenador, Jonathan
Sánchez, i arribava com a onzè
classificat. Aquesta ensopegada fa
perdre el segon lloc de la taula als

vallesans, que veuen com el Joanenc els torna a avançar després
d'haver-los guanyat la jornada anterior. Ara, els paretans són tercers amb 21 punts –sis victòries,
tres empats i una derrota–.
Dissabte (15.15 h) tornaran a
jugar fora. En aquest cas, al camp
del Vic Riuprimer, que es troba a
la zona mitja de la classificació. El

curs passat, a la capital osonenca
el Parets va perdre les últimes opcions que tenia de pujar a Primera Catalana. Aquell partit, que els
baixvallesans van perdre per 3 a
1, va acabar amb nou expulsats. El
Vic Riuprimer té a la seva plantilla
el màxim golejador del grup 4 de
Segona Catalana, Sergi Puig, qui
porta 10 gols en 10 partits.
Serà la primera d'una sèrie de
cinc jornades davant de rivals
complicats com les Franqueses,
el Ripollet, la Sabadellenca i el
Berga, l'actual líder.
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Dr. Joan Vilaseca Bellsolà

CONSULTORI
MÈDIC

Col.legiat 8966
Director de l’ Institut de Cardio-Pneumologia
i de la Unitat de la Son
Institut Mèdic Baix Vallès

CUANDO RONCAR ES UNA ENFERMEDAD
¿Qué es el síndrome de apnea de sueño?
La apnea de sueño es una enfermedad muy frecuente,
afecta al 4-6% de las personas, siendo mayor a medida
que avanza la edad.
La persona que lo sufre deja de respirar (apnea) durante
al menos 10 segundos, de forma repetida a lo largo de la
noche y pueden durar incluso 2 minutos.
Estas apneas son fácilmente reconocibles por la persona que duerme con el paciente, ya que describe un “ronquido” muy intenso que ﬁnaliza en un silencio absoluto
del ruido respiratorio.
¿Qué síntomas presentan?
NOCTURNOS: Los pacientes se despiertan con sensación de ahogo, con diﬁcultad para
conciliar el sueño o mantenerlo
durante la noche.
DIURNOS: La consecuencia de
dormir mal es la sensación de cansancio durante el día y la somnolencia comiendo, leyendo, viendo
la TV. Especialmente importante es
en situaciones de alto riesgo como
conduciendo vehículos de motor,
trabajando con elementos peligrosos, etc.
¿Qué lo causa?
La obstrucción de la vía aérea superior, que se cierra o
se colapsa en la zona de la garganta, es la causa.
Los factores que predisponen son: el exceso de peso,
un familiar de primer grado con apneas, el tabaco, malos
hábitos de sueño, tomar alcohol por la noche, cenar de
forma copiosa, dormir boca arriba, etc. En niños, lo más

frecuente es tener las amígdalas grandes.
¿Cómo se diagnostica?
La Poligrafía permite contabilizar el número de paradas
respiratorias. Se puede realizar tanto en el domicilio
como el hospital, según le indique su médico.
¿Cómo se trata?
Es preciso modiﬁcar los factores de riesgo en todos los
casos y puede reducir las apneas hasta casi la normalidad.
Si no es suﬁciente, el tratamiento habitual es la CPAP,
una máquina que, a través de una mascarilla por la nariz
y la boca, administra una presión positiva de aire sobre
la vía aérea y evita que se cierre la
garganta. No es oxígeno.
Este tratamiento, aparte de mejorar
la sintomatología visible para el paciente, también reduce el riesgo de
complicaciones cardiovasculares
y la mortalidad relacionada con la
apnea.
También existen otros tratamientos
más agresivos como las prótesis
de avance mandibular, la cirugía
de la zona faríngea o la cirugía de
la obesidad, para casos más complejos.
Por ello, lo más importante es llegar a un diagnóstico
correcto de forma temprana para poder actuar en los casos menos graves cuando todavía no se han producido
ninguna complicación.
*Bibliografía: Archivo documental SEPAR.
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BILLAR A 3 BANDES | Campionat de Catalunya júnior PERTANY AL SBPE CENTELLES

JOCS INCLUSIUS SERÀ EL DIUMENGE 25 DE NOVEMBRE

Adrià García s'emporta el títol
de campió català a Mollet

Handbol i petanca dels
Special Olympics, a Parets

club billar

MOLLET. El Club Billar Mollet or-

ganitzava per primer cop el campionat de Catalunya de billar a
3 bandes júnior. Els billaristes
catalans amb més futur es van
disputar al Riera Seca un títol
que es va emportar Adrià García,
del SBPE Centelles, amb 8 punts
i una mitjana general de 0,8192.
El segon classificat en el campionat català va ser Sergio Martínez,
del Dany'Ells CB, amb 6 punts i
una mitjana general de 0,5663.
Va completar el podi Raúl Uceda,
del CB Mataró, amb 4 punts i una
mitjana general de 0,5514.
Aquest torneig vol ser per al

JOVES TALENTS Els millors billaristes júnior van competir a la Riera Seca
club un punt de partida per apostar pels joves talents del billar a
tres bandes amb iniciatives com
la d'introduir el billar als instituts

molletans de cara al curs vinent.
El projecte té el vistiplau del govern municipal i ja s'ha provat en
altres poblacions.

Hi participaran uns 300 esportistes de 30 clubs
PARETS. Parets acollirà el diumen-

ge 25 de novembre dues de les
proves dels Special Olympics de
Catalunya. En concret, el 25è campionat de petanca i el 12è campionat de Catalunya d'handbol de
discapacitats intel·lectuals.
En total, seran 300 esportistes
els que participaran en les diferents competicions que se celebraran a les instal·lacions municipals de petanca, situades al costat
del camp de futbol Josep Seguer,
i al pavelló municipal en el cas de
l’handbol. Està prevista la participació de 21 clubs de petanca que
portaran més de 200 esportistes i
de 9 clubs d'handbol, amb uns 100
jugadors aproximadament.
L'alcalde paretà, Francesc Juzgado, afirma que d’aquesta manera

es vol "sensibilitzar la ciutadania sobre la importància d'integrar a la societat les persones
amb discapacitats intel·lectuals
a través de l'esport” i, per això,
convida “a totes les nostres veïnes i veïns a animar als esportistes, que segur ens permetran
gaudir d'una jornada esportiva
única al nostre poble".
Aquests jocs són una iniciativa
de la Federació Catalana d'Esports
amb Discapacitat Intel·lectual, i la
jornada s’organitzarà juntament
amb la cooperativa vallesana d'inclusió social de persones discapacitades: APINDEP. Altres dels
col·laboradors són la Generalitat,
l'Obra Social La Caixa, Special
Olympics Catalunya, i els clubs de
petanca i d'handbol de Parets.

ATLETISME UNA D'OR, DOS DE PLATA I UNA DE BRONZE
cam

Quatre medalles molletanes
El CA Mollet va fer quatre podis en el campionat de Catalunya de Muntanya
de veterans disputat a la pujada de Guanta (Sentmenat). José Prieto va ser
or a la categoria M70; Joan Alarcón i Marc Tort -esquerra de la imatge–,
plata a M35 i M45, respectivament, i Lluís Olivé –dreta–, bronze a M45.

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
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La factura ﬁscal de les famílies
molletanes es reduirà l’any 2019
El Ple de l’Ajuntament de Mollet del 29 d’octubre va aprovar les ordenances i preus públics per a l’any
2019 presentades pel govern municipal. Les ordenances suposen una reducció de la factura fiscal
de les famílies, la reducció de l’Impost de Béns Immobles (IBI) en un 10% i la congelació, per sisè any
consecutiu, de les taxes i preus públics de caràcter social.
La proposta que va presentar el govern municipal en la
sessió plenària del 29 d’octubre té com a objectiu consolidar
el marcat caràcter social de les ordenances fiscals i de preus
públics municipals, tal i com s’ha vingut fent en els darrers

6 anys, i garantir el nivell d’ingressos suficient per mantenir
els serveis públics municipals. L’aprovació de les ordenances
fiscals i preus públics va ser possible amb els vots favorables
del PSC. La resta de formacions es van abstenir.

Les
ordenances
més
destacades

BONIFICACIONS SOCIALS PER A
LES FAMÍLIES MÉS VULNERABLES
• A l’IBI per a famílies nombroses
• A la taxa d’aigua i residus
• Per a fer activitats esportives
• Tarifació social a les escoles bressol i als cursos
i tallers que organitza l’Ajuntament.

BONIFICACIONS PER A PROMOURE LA
SENSIBILITZACIÓ MEDIAMBIENTAL
• Per a vehicles no contaminants híbrids i elèctrics
• Per la instal·lació de sistemes d’energies renovables

REBAIXA DEL 10% DE L’IBI
INCENTIUS PER A LA REACTIVACIÓ
ECONÒMICA I LA CREACIÓ
D’OCUPACIÓ
• Bonificació de fins a un 50% de l’Impost
d’Activitat Econòmica (IAE) per a les empreses
que generin ocupació incrementat el promig
de la seva plantilla de treballadors
• En les taxes de llicències d’activitat
• En l’Impost d’obres

En general, pel que fa a la resta de taxes i preus públics s’aplicarà l’actualització de preus de l’IPC.
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CULTURA

Susana Malagón inaugura 'Arrels' a La Marineta

De Can Pantiquet a l'infern

L'escultora molletana Susana Malagón inaugura aquest divendres (19 h)
l'exposició Arrels a La Marineta, que hi serà tot el novembre. Els assistents
podran descobrir l'obra a través de la mirada interior de l'artista i
trobaran camins que s'entrecreuen, trams personals, arrelaments i
l'expansió del ser, així com arrels que es bifurquen, s'aferren i s'alliberen.

AMAM organitza aquest divendres (de 21.30 h
a 1 h) el concert especial de Halloween Directe
a l'Infern. Serà al centre cívic de Can Pantiquet
i hi actuaran Versya, Debone i Blauk Orb.
L'entrada és gratuïta, però amb taquilla inversa.

MÚSICA HI ACTUARAN SIS BANDES A MOLLET, UNA DE LES QUALS ÉS PORTUGUESA

El festival internacional Al Ras
Bluegrass torna al Mercat Vell
Stonebones & Bad Spaghetti

STONEBONES & BAD SPAGHETTI Els portuguesos són referents a tot Europa
MOLLET. Dissabte arribarà al Mer-

cat Vell de Mollet la 17a edició d'Al
Ras Bluegrass Festival. Es tracta
del festival més antic –i actualment l'únic– especialitzat en bluegrass i old time music d'arreu
del país, i presentarà sis concerts
diferents. Al Ras està reconegut
per l'EBMA (European Bluegrass
Music Association) i forma part
de l'European Bluegrass Festival
Network.
Tot plegat engegarà amb Toni
Giménez (17.30 h), i el seguirà
Newgrass Republic Band (18.15
h), YerbAzul (19.15 h), Bowing
Girls (20.15 h), Barcelona Bluegrass Band (21.15 h) i Stonebones

& Bad Spaghetti (22.15 h). Una
jam final (23.15 h), on participaran totes les bandes del festival,
clourà aquest festival sorgit a
Mollet, però amb organitzadors
d'ubicacions diferents: dos molletans i altres de Barcelona, el
Maresme i fins i tot d'Euskadi. Pel
que fa a la jam, els organitzadors
afirmen que es faran sessions improvisades a l'exterior del Mercat
Vell i entre concert i concert sobre
l'escenari durant tota la tarda.
Aquest festival també destaca
perquè sovint ha comptat amb
bandes americanes, i "enguany hi
ha una banda portuguesa –Stonebones & Bad Spaghetti–, refe-

COEL
LLIÇÀ

Fabricación, montaje,
reparación de
persianas y ventanas

Homenatge al guitarrista
molletà Josep Lluís Lozano
sala fiveller

rents a Europa", explica Lluís Gómez, un dels organitzadors. A més,
Gómez afegeix que "darrerament
han començat a sorgir algunes
bandes del campus que organitzem al març", que també actuaran
al festival: es tracta de YerbAzul
–amb integrants catalans i americans–, Newgrass Republic Band,
The Silky Ramblers i Bowing Girls. Pel que fa a la ubicació, Gómez
assegura que "al Mercat Vell hem
consolidat el públic i el recinte
–abans s'havia fet a Gallecs i al
parc de Can Mulà–". I conclou:
"actualment no podem créixer
molt més, perquè el recinte és
limitat, però estem creixent en
la qualitat dels grups".

CARTELL Reconeixement a Lozano, que va morir ara fa un any

Concerts a Barcelona
Actuacions a Mollet a banda, el
festival va engegar dijous amb un
concert de The Silky Ramblers i
Newgrass Republic Band a La Sonora de Gràcia. Aquest divendres hi
tornen The Silky Ramblers (21 h) i
també actuaran Stonebones & Bad
Spaghetti (22 h) a La Sedeta. I diumenge (19.30 h), Barcelona Bluegrass Jam clourà el festival amb un
concert a La Sonora de Gràcia. Totes aquestes actuacions tenen lloc a
Barcelona. i s.carrillo

Ds 10 de novembre, 17.30 h - 0 h
Mercat Vell. Preu: gratuït

¿Quieres ahorrar?
nosotros te ayudamos
ALUMINIS

ELS SEUS AMICS ORGANITZEN UN CONCERT A LA SALA FIVELLER

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

MOLLET. La Sala Fiveller organitza
i acull aquest dissabte (21.30 h)
un concert d'homenatge al desaparegut Josep Lluís Lozano. El
músic molletà, que va morir el novembre del 2017 amb 51 anys, va
ser un dels impulsors de l’Associació de Músics de Mollet.
Com explica Toni Amaya, de la
Sala Fiveller i amic i company de
Lozano –van formar junts la banda Eventual–, s'ha organitzat "un
homenatge a una persona que
va estar sempre lligada a la música", i de qui destaca "el seu humor i la seva ironia".
En el concert hi actuaran antics

COLOQUE MOTOR
A SU PERSIANA

* Hasta fin de existencias

MOTORES PARA
TOLDOS CON MANDO
A DISTANCIA

149€
189€

319€
+IVA

Ds 10 de novembre, 21.30 h
Sala Fiveller. Preu: Gratuït

+IVA

MONTAJE INCLUIDO

+IVA

MONTAJE INCLUIDO

MAMPARA DE DUCHA
Versalles

grups on Lozano havia tocat (Erin
–música celta i folk–, Los Visitantes –on composava les seves pròpies cançons funky i rock–, Eventual –rock dur– i Cridens Tributo
–versions–) i altres bandes integrades per amics (Misery, Greenaway, Toni Amaya, Ruben i Los
Siguientes). Amaya recorda que
Lozano "era l'ànima de tots els
grups", i que, tot i ser guitarrista
"als inicis també havia tocat la
bateria". s.carrillo

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

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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TEATRE EL GRUP LLAGOSTENC LA CARPA PORTA L'OBRA

La sala Fiveller acull 'El
Gran Showman, el musical'
MOLLET / LA LLAGOSTA. El

carpa espai cultural

grup STage de la Carpa
Espai Cultural de la Llagosta representarà diumenge (18 h) a la sala
Fiveller de Mollet l'espectacle El Gran Showman, el
musical. Es tracta d'una
versió adaptada de la pel·
lícula homònima estrenada el 2017 i protagonitzada per Hugh Jackman.
El musical celebra el
naixement del show business i explica la història
–real– de P.T. Barnum, un
visionari showman i empresari circense que va
sorgir del nores per crear
un espectacle que va convertir-se en una sensació
mundial i que va ser conegut com "el major espectacle a la Terra".
MUSICAL Una formació de teatre, cant i dansa
L'obra es va gestar durant el mes de juliol, en un mes protagonista –el professor de
intensiu de formació professio- la formació–, que en té 29". I es
nal de teatre, cant i dansa a La tracta del propi Calvet, així com
Carpa. Com explica el director, Andrea Gaertner, Lara Martínez,
Jaime Calvet, "les actuacions a Gerard Uceda, Ainara Bonilla,
La Carpa van agradar molt i es Àfrica Alamino, Laura Damian,
van omplir les cinc funcions". Carol Limpias, Lorena Castro,
Per aquest motiu, s'ha optat per Xavi Rivadeneira, Amanda Criach,
"sortir de l'entorn i fer bolos". Anna Martínez, Lucia Gaertner i
La primera va ser a Montcada, i Andrea Moreno. A més, Francesc
Collado és el director musical, Dediumenge, a Mollet.
Calvet també destaca que "tots lia Cervantes s'encarrega del maels actors i les actrius tenen quillatge i Álvaro Monterubio del
entre 14 i 24 anys, excepte el disseny dels llums. s.c.

'Ai! Rateta, rateta',
una revisió de la
rateta presumida
MOLLET. El teatre Can Gomà acollirà diumenge (18 h) l'obra de teatre Ai! Rateta, rateta, de la companyia El Replà Produccions. Una
rateta molt presumida, cansada
i avorrida que tothom expliqués
el seu conte de la mateixa manera, un dia va prendre la decisió
de declarar-se en vaga indefinida
fins que no s’atenguessin les seves
peticions de canvi. Què va passar?
Doncs que el conte va canviar.

MÚSICA LA MARTORELLENCA ASPIRA A GUANYAR EL CERTAMEN

Sandra Bautista, de la
Nau B1 a la final del Sona9
MARTORELLES. La cantautora martorellenca Sandra Bautista actuarà dissabte (22 h) a la Nau B1 de
Granollers com a telonera de la
pianista i compositora Clara Peya,
que ho farà a les 23 h.
I pocs dies després, dimecres
14 (de 20 h a 22.30 h), participarà

en la gran final del concurs Sona
9, organitzat per TV3, iCat (Catalunya Ràdio) i la revista Enderrock. Serà a la sala Luz de Gas, de
Barcelona, i es disputarà amb les
bandes Menut i L'Home Invent els
diversos premis de la 18a edició
del certamen.

POPULAR

RECONEIXEMENTS

Montmeló acull
L'Envelat tanca les
Titelles per explicar una nova edició de portes amb la Nit
l'origen de la
la Ruta de les Fonts de les entitats
Terra a Sant Fost
SANT FOST. La companyia El Prín-

cep Totilau portarà Mare Terra diumenge (12 h) a l'Ateneu. Es tracta
d'un espectacle infantil de titelles i
objectes sobre l’origen de la terra i
de la vida que respon a moltes de
les preguntes que es fan els més
menuts. Es fa un repàs cronològic
a la història del Planeta Terra a través d’una fascinant història.

Microteatre i
històries de terror
a Can Pantiquet
MOLLET. Aquest divendres (20
h), el grup de teatre de Can Pantiquet organitza una sessió de
microteatre de terror arreu del
Centre Cívic de Can Pantiquet, en
commemoració amb la celebració de Halloween. Es tracta d'una
passejada per diferents espais del
centre cívic on els assistents trobaran personatges que explicaran
històries de por que els deixaran
glaçats. L'entrada és gratuïta.

MONTMELÓ. Diumenge torna una
nova edició de la caminada de la
Ruta de les Fonts, amb dos recorreguts –un de 13 km i l'altre de 18
km–. En aquesta ocasió es repeteix
el format de l'any anterior, amb la
sortida i l'arribada a La Torreta, i
des de l'Ajuntament s'espera una
àmplia participació, ja que "la
caminada s'ha consolidat com
una de les activitats lúdiques familiars més esperades any rere
any". El recorregut es farà per la
serra de Sant Mateu, per camins
forestals i algun caminet amagat,
que permetran conèixer "un indret molt bonic i desconegut
per a molta gent del poble".

MARTORELLES. Dissabte se celebrarà la segona edició de la Nit de les
entitats i el voluntariat a l’Envelat de Carrencà, el darrer acte que
acollirà l'equipament abans que
l'enderroquin per fer el nou centre polivalent. Hi haurà un sopar i
el lliurament de guardons que es
dividiran en cinc categories: millor
activitat cultural 2017/18, trajectòria cultural, millor activitat esportiva 2017/18, trajectòria esportiva i premi al voluntariat. També
es farà el lliurament de l’accèssit
Martorelles dels Premis de narrativa Montserrat Roig organitzats per
la Biblioteca, l’Associació de Dones
Montserrat Roig i l’Ajuntament.

Es projecta 'Ser y
El Centro Andaluz
tener' a El Lledoner homenatja Lorca
MOLLET. Diumenge (18 h) es projectarà a El Lledoner la pel·lícula
Ser y tener, del director francès
Nicolas Philibert, amb un fòrum
obert en acabar. El documental
mostra la vida d’una petita classe
de poble a la Llanda francesa.

MOLLET. El Centro Cultural Andaluz

farà dissabte (19 h) a Can Gomà un
homenatge a Federico García Lorca, amb actuacions dels quadres de
ball de l'entitat, així com de quadres de Granollers o de Parets. El
presentador és Rafael Cabanillas.
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POPULAR L'ENTITAT ESTÀ PREPARANT LA 52a EDICIÓ

El Pessebre Vivent de
Sant Fost busca figurants

SANT FOST. L'entitat Pessebre Vivent cerca figurants i voluntaris
per a les representacions del 52è
pessebre de Sant Fost, al Nadal.
Amadeu Gelada, president des del
juliol, assegura que van "curts en
algunes escenes". Concretament
es necessiten reserves de Sant Josep, un matrimoni i tres o quatre
fills per a les pallisses, i gent per
fer de poble. En definitiva, "per
cobrir les esquenes, perquè
sempre falla algú". Gelada recorda que "abans la gent estava
més involucrada i era més compromesa" i que es demana "compromís" als membres de l'entitat.
De cara a aquesta 52a edició,
"ja fa un parell de setmanes que

estem netejant la muntanya
per al pessebre", diu el president. I aquest cap de setmana van
fer un dinar de l'entitat, en què hi
van assistir 136 persones, de les
quals unes 115 eren de l'entitat.
El president també explica que
qui s'hi apunti formarà part d'un
"grup humà molt maco i divertit", i en el qual no tot són les representacions del Nadal. "Com
a contrapartida a la feina feta,
organitzem sopars i dues o tres
sortides a l'any. Enguany hem
anat a Port Aventura i en fa dos,
a Salou", conclou Gelada. Els interessats en formar part del Pessebre Vivent de Sant Fost han de
trucar al 671 432 064. S.C.

LA COLLA CASTELLERA VA DESCARREGAR UN 5 DE 6 I UN 4 DE 6 AMB AGULLA

Manyacs iguala la seva millor
actuació a la diada paretana
PARETS. Els Manyacs de Parets han

igualat aquest diumenge la seva
millor actuació, en la tercera diada de la colla, amb un 4 de 6 amb
pilar i un 5 de 6, que ja havien descarregat a la diada de l'any passat,
i continua sent el seu sostre. Els
castellers de Mollet van mostrar
els millors castells de la jornada
amb un 3 de 7 i un 4 de 7, mentre
que els Picapolls de la Gavarresa
van completar la diada amb la seva
actuació més destacada de l'any.
La colla paretana va triar la plaça de la Vila per intentar per primer cop el 2 de 6, però la dificultat
tècnica que tenen les torres va fer
que quedés en això, en intent, i va
fer llenya just quan l'enxaneta començava a recular. A la ronda de
repetició no van intentar-ho de
nou i van optar per un 4 de 6, en
aquest cas sense agulla, però tampoc el van poder carregar. Amb
tot, però, el 5 de 6 descarregat que
intentaven per primer cop aquest
any iguala el sostre dels Manyacs,

manyacs

a falta encara de dues cites per
tancar la temporada: diumenge
vinent a Barcelona, i d'aquí a dues
setmanes a Gelida.
Precisament els Vailets de Gelida eren la quarta colla convidada
a Parets, però la falta de castellers
va fer que finalment no participessin en la diada, tot i que sí que
van col·laborar a fer pinya amb les
altres colles. En el cas de la dels
Picapolls de la Gavarresa, una jornada fructífera amb un 3 de 6 amb
agulla i sense agulla, i en aquest
cas sí, descarregant la torre de 6
que havien intentat els Manyacs.

Consolidació dels de Mollet

Pel que fa als Castellers de Mollet,
van demostrar que són ja una colla de set plenament consolidada
tot completant amb solvència un 3
de 7, un 4 de 7 i un 5 de 6 tot just
una setmana després de la pròpia
diada, en la qual van descarregar
el seu primer 5 de 7. Una construcció que no es va veure a la plaça de

CASTELL PARETÀ, PINYA MOLLETANA
la Vila de Parets, però que pot ser
que tornin a intentar en el que serà
el seu tancament de temporada, el
pròxim diumenge, a la diada del
Xics de Granollers a la Porxada, on
també hi participaran els Minyons
de Terrassa. JAUME RIBELL

AMB UN MACRO JOC DE SUPERVIVÈNCIA TITULAT 'BROT A CARRENCÀ' PER CELEBRAR HALLOWEEN

Una apocalipsi zombi arriba
a la Masia de Carrencà
MARTORELLES. L'Apocalipsi Zom-

bie Survival arribarà divendres
(22 h) a la Masia de Carrencà. La
Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Martorelles ha organitzat una activitat per celebrar Tots
Sants, amb la influència de la festa
de Halloween. Tot plegat, sota el
nom de Brot a Carrencà.
Es tracta d’un macro joc de

EL TEMPS

per

divendres 9

=
dissabte 10

diumenge 11

en el joc pels màsters, i tindran
mapes i material de supervivència. Les inscripcions es poden fer
a través del web municipal i cal
triar l’opció zombi o supervivent.

supervivència amb un desplegament especial d’ambientació i
mitjans per viure una apocalipsi
zombi. El 30% de les persones
inscrites del públic –maquillades
i ambientades per l’organització–
seran zombis; i el 70% restant seran supervivents que lluitaran per
no ser infectats. En tot moment
seran assessorats i acompanyats

Felip Comas

El pas d’un front fred de
matinada provocarà algunes pluges fins a primera
hora. Ràpida obertura de
clarianes posterior.

Vent d'entre Ponent i
Garbí que farà pujar la
temperatura clarament,
amb circulació de núvols
alts de ponent a llevant.
El vent girarà a sud i la
temperatura pujarà un
xic més. Continuaran els
núvols alts, sobretot al
matí. Més serè a la tarda.

Passatge a Santa Maria

A Santa Maria de Martorelles, per
la seva banda, estava previst fer
un passatge del terror –Populus
Maledictus– dimecres 31 a la plaça
Joan Matons. Tanmateix, la pluja
va fer que es traslladés l'activitat
a aquest dissabte (19 h), en la mateixa ubicació.

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, 1

18ºC

8ºC

14ºC

4,6

16 km/h ENE

DIVENDRES, 2

18ºC

7ºC

13ºC

-

15 km/h SSE

DISSABTE, 3

19ºC

6ºC

15ºC

-

15 km/h W

DIUMENGE, 4

21ºC

8ºC

18ºC

-

13 km/h SE

DILLUNS, 5

18ºC

13ºC

17ºC

11,2

31 km/h E

DIMARTS, 6

15ºC

10ºC

13ºC

0,2

34 km/h W

DIMECRES, 7

19ºC

9ºC

16ºC

-

27 km/h W
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Martorelles i Sant Fost

REALE VIDA RISC

ASSEGURANCES DE VIDA
RISC, PER A LA VIDA REAL

Perquè la vida també és cuidar dels teus millors projectes.
Ens agrada la vida tal i com és, per això l’assegurem.

COBERTURES
Defunció n Incapacitat Permanent absoluta n Incapacitat Permanent Total n Defunció per Accident n Incapacitat Permanent
Absoluta per Accident n Malaltia Greu/ Malaltia Greu Terminal n
Depedència Severa i Gran Dependència n Defunció per Accident
de Circulació n Incapacitat Permanent Absoluta per Accident de
Circulació

ASSEGURANCES
ASSEGURANCES PER A LA VIDA REAL

Av. Piera, 35, local 3. MARTORELLES
mail: ar.martorelles@reale.es

T.935 705 462
F.935 796 123
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SUGGERIMENT
GASTRONÒMIC
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LA TOMATE MAGIQUE
Ronda Can Fàbregas, 18. Mollet. Tel. 93 579 41 22
pizzerialatomatemagique.com
C. Quarter Nord, 2. Mollet del Vallès
C-17. Sortida 1. Parets del Vallès

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

Pizza Delicatessen

Amb vedella picada, formatge blau
i crema de llet
Per a totes aquelles persones que
s’atreveixen amb pizzes amb personalitat i fusió de gustos, aquí
teniu la PIZZA DELICATESSEN!
Sobre una base de tomàquet s’hi
troba una gustosa i cuita vedella
picada que va acompanyada del
gust explosiu del formatge blau
i la crema de llet. I tot això, amb
una capa de formatge emmental

que aconseguirà que gaudeixis
d’aquesta combinació de gustos
tan equilibrada. Per fer que el
sopar sigui encara més rodó, tria
un bon vi a la mateixa pizzeria.
La Tomate Magique també ofereix pizzes sense gluten per a persones celíaques. Ningú té excusa
per no tastar les pizzes artesanes
d'aquesta pizzeria molletana!

MENÚ DIARIO
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
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casa Gerardo

C/DEL SOL, 75. 08100 MOLLET DEL VALLÈS
RESERVAS: 93 544 07 88
www.restaurantecasagerardo.com
Síguenos en facebook
casagerardorestaurante

cuina de mercat

Menús
para grupos
COMIDAS Y CENAS
Navidad 2018

¡Haz tus reservas
para estas ﬁestas!

PICA PICA
• Embutidos caseros de León
• Nuestras croquetas
• Calamares a la Andaluza
• Mejillones fritos al alioli de albahaca.
• Canelón casero de pollo gratinado al horno
con bechamel y queso emmental
• Pan de coca tostado con tomate
SEGUNDOS PLATOS A ELEGIR
• Abanico ibérico acompañado de
salsa Roquefort y su guarnición
• Cordero lechal del Montseny
a la parrilla con alioli
• Bacalao a la Llauna
con mongetes de Ganxet
• Cazuela de sepia con garbanzos
y careta de cerdo
BODEGA
Vinos de la casa tinto roble tempranillo,
rosado joven, blanco Macabeo Castilla
o sangría de vino
Postres caseros y cafetería

PRECIO POR PERSONA: 38€
El menú no incluye cerveza, refrescos ni licores
Comuniquen a nuestro personal de sala
cualquier alergia o intolerancia alimentaria

TODOS LOS DÍAS

DESAYUNOS
DE TENEDOR O
CONVENCIONALES

TODOS LOS JUEVES A PARTIR DE LAS 20 H

Gran surtido
de pinchos

a 1€

TODOS LOS DÍAS

MENÚ DIARIO
Y CARTA ADAPTADA
PARA CELÍACOS
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