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EN PORTADA

L'economia del Vallès Oriental
va créixer un 3,9% l'any passat
Amb aquestes xifres la comarca se situa en setè lloc en creixement a tot el territori català
Segons les dades de l’Anuari Econòmic Comarcal 2018 elaborat
pel BBVA, presentades aquesta
setmana, la comarca del Vallès
Oriental va augmentar el seu valor afegit brut un 3,9% l’any 2017,
un 0,6% més que la mitjana catalana. Aquestes xifres situen la
comarca en 7è lloc en creixement
per darrere de comarques com el
Vallès Occidental, Osona, el Bages,
la Cerdanya i el Maresme, que són
les que més creixen.
L’increment, en línia amb la dinàmica de recuperació encetada
el 2013, va ser el resultat de la intensa pulsió industrial (5,1%) i de
la dels serveis (3%), basats en la
construcció (5,6%), mentre que el
sector agrícola i ramader va caure
un 1,4%.
Aquests registres han permès al
Vallès Oriental superar, tot i que
només parcialment, els efectes
de la crisi financera dels últims
anys, durant la qual, l’especialització industrial de la comarca i
la dels serveis associats es van
traduir en una recessió que, tant
en activitat com ocupació, va ser
sensiblement pitjor que la catalana (-11,4% en valor afegit brut i
-21% en afiliació).
A partir del 2014, però, la fortalesa industrial i dels serveis
productius vinculats han anat corregint les caigudes anteriors (augments del 19,3% en valor afegit
brut i del 17,4% en afiliació).
Tot i això, segons l’anuari del
BBVA, la crisi només ha estat superada en activitat. El valor afegit
brut és ara un 5,7% superior al de

arxiu

PER ÀMBITS El sector de la indústria continua sent un dels motors econòmics de la comarca
fa deu anys, però en el mercat de
treball, tot i tenir un creixement
del 5,1% de l’afiliació l’últim any,
el total de persones afiliades el
2017 és un 7% inferior al de fa
una dècada –140.000 persones
per les 151.000 d'aleshores–.

Increment per sectors

Pel que fa al creixement de la indústria, un 5,1%, representa un
augment dels àmbits de la química, la metal·lúrgia i productes metàl·lics, els farmacèutics i el cautxú
i plàstics, tots amb increments del
5%. En aquest sentit, el foment de
les exportacions i la inversió en
tecnologia han millorat la competitivitat de les empreses de la co-

marca i han estat elements clau en
el creixement de l’economia del
Vallès Oriental.

En el sector constructiu,
els 508 habitatges iniciats
a la comarca és la xifra
més elevada des del 2008

L’increment de la construcció,
d’un 5,6%, reflecteix els avenços
de totes les branques i, en particular, de les dues branques més
rellevants: demolició i preparació
de terrenys i la instal·lació i acabats d’edificis. En l’àmbit residencial, els 508 habitatges iniciats a

la comarca són la xifra més elevada des del 2008. Tot i aquesta
millora, tant el valor afegit brut
com l’afiliació de la construcció se
situen encara lluny dels valors assolits abans de la crisi.
L’expansió del sector serveis,
d’un 3%, s’ha basat en l’augment
dels serveis privats (3,6%), els
serveis que dominen l’economia
de la comarca i que representen
més d’un 80% del valor afegit brut
del sector pels increments del comerç, les activitats immobiliàries i
professionals, científiques i administratives. Finalment, pel que fa
al sector primari, aquest va caure
un -1,4%, sobretot en la branca de
la ramaderia.. i x.l.

La inversió de
la Diputació a
la comarca puja
a 88,4 milions
La inversió que la Diputació de
Barcelona ha fet al Vallès Oriental
en aquests tres anys de mandat és
la més important de la història i
suma 88,4 milions d'euros. De fet,
en els darrers dos mandats la Diputació ha augmentat l'aportació a
la comarca en un 90% respecte al
de 2008-2011, quan la inversió va
ser de 46,47%. "Hem fet un salt al
costat dels ajuntaments i la ciutadania", assegura el president de la
Diputació, Marc Castells, qui apunta
que la xifra d'aquest mandat encara
serà més elevada. Actualment, és ja
lleugerament superior a la del període 2011-2015, de 88,3 milions.
Sota el lema de mandat Connectem, un dels eixos principals de
l'actuació de la Diputació aquests
tres anys ha estat el foment de
l'ocupació, en què s'hi han invertit
11,6 milions d'euros. També destaca el programa d'atenció domiciliària de teleassistència, que dóna cobertura a 7.526 persones del Vallès
Oriental, així com el finançament
de l'ens a les llars d'infants municipals, amb prop de 4 milions.
Castells també assegura que el
Vallès Oriental és una de les comarques que més s'ha beneficiat
dels programes extraordinaris,
com el destinat a la millora de polígons industrials, així com el programa d'ajut a la reforma i millora
d'elements patrimonials. "Hem fet
aportacions esquitxant diferents
ajuntaments i sectors", destaca
Castells, qui també xifrava en 39
milions d'euros els crèdits que els
ajuntaments han aconseguit a través de la Diputació, que ha subvencionat els interessos dels préstecs.
"Som una eina transformadora,
de municipalisme", conclou. i
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SOCIETAT

Debat sobre els drets dels infants i adolescents

Manifestació per la sanitat pública

L'Oficina del Síndic Personer organitza dilluns (19 h) a La Marineta, un diàleg
sobre els drets dels infants i adolescents entre Maria Jesús Larios Paterna,
adjunta al Síndic de Greuges de Catalunya, i Carlos Villagrasa, president de
l'Associació per a la Defensa des Drets de la Infància i l'Adolescència (ADDIA).
L'acte estarà conduit per M. Assumpció Vilà Planas, Síndica de Barcelona.

La Plataforma per la Defensa de la Sanitat Pública al Baix Vallès
se suma a la convocatòria de la Coordinadora Estatal de Marees
Blanques i organitza dilluns una manifestació contra les llistes
d'espera i la "mercantilització" de la sanitat. Sortirà a les 18 h de
Prat de la Riba per arribar a l'Ajuntament on es llegirà un manifest.

EQUIPAMENTS EL DEPARTAMENT DE LA GENERALITAT ENDARREREIX LA PREVISIÓ DE POSADA EN MARXA DE LES INSTAL·LACIONS DE CAN FÀBREGAS A LA TARDOR

Justícia inicia les obres dels nou jutjats
i estudia llogar més espai per als fiscals
justícia

MOLLET. El nou edifici dels jutjats

fa un pas endavant. Dilluns començaven les obres d’adequació
de l’immoble de Can Fàbregas que
acollirà els nous jutjats de Mollet. Els treballs consistiran en la
construcció d’escales i ascensors,
l’obertura de noves finestres i la
pavimentació de tot l’espai per
després fer la distribució de les
zones, les instal·lacions tècniques
i els acabats. Justícia ha llogat el local de Can Fàbregas per un import
de 29.000 euros mensuals, que
pagarà durant 20 anys. Les obres
d’adequació van a càrrec del propietari de l’edifici i el departament
hi instal·larà posteriorment el mobiliari i els equips informàtics.
Segons la previsió de la Generalitat, Can Fàbregues entrarà en
funcionament a la tardor de 2019
i no a l’estiu, com estava previst
inicialment. Fonts del departament apunten que les setmanes
d’endarreriment són "a causa del
mateix trasllat i dels treballs
per instal·lar el mobiliari i els
sistemes informàtics".
El nou edifici permetrà agrupar
en un mateix espai els jutjats i el
Registre Civil, que actualment estan ubicats en diferents punts de
la ciutat. Can Fàbregas disposarà
de 2.800 m2 de superfície en dues
plantes: planta baixa (1.408 m2) i

MANS A L'OBRA Els operaris començaven dilluns els treballs d'adequació de l'edifici de Can Fàbregas
planta primera (1.391 m2). En total, els jutjats de Mollet guanyaran
uns 700 m2 d’espai respecte de les
dependències actuals.

Llogar més espais

Amb tot, el Departament de Justícia anunciava que no descarta llogar més metres quadrats de l’edifici de Can Fàbregues. En concret,
Joan Abad, secretari de Relacions
amb l'Administració de Justícia, indicava que el departament es planteja llogar 600 m2 més per enca-

bir-hi una subseu de Fiscalia com
l'Ajuntament i els responsables del
partit judicial havien exigit.
"Hem donat servei al que consideràvem prioritari i essencial
però no ens aturem aquí", remarcava Abad en referència a la possibilitat d'ubicar-hi una subseu de
Fiscalia. "La creació d'una subseu
correspon a Fiscalia, nosaltres
no tenim competències, però des
del punt de vista dels fiscals que
treballen a Granollers i amb la
voluntat de facilitar-los la feina,

estudiem alternatives per fer
una ampliació al contracte de lloguer perquè disposin aquí d'un
espai permanent", assegurava.
L'anunci arriba després que el
jutge degà de Mollet i la fiscalia
mostressin la seva preocupació
pel projecte del nou edifici judicial que consideraven "insuficient". Les carències principals
eren la falta d'espai per als fiscals
i el disposar només de tres sales
de vistes, una menys de les que hi
ha actualment. En aquest sentit,

Abad es mostrava convençut que
amb una monitorització acurada
de les sales i un ús efectiu, tres
seran suficients. Amb tot, deia que
analitzaran el primer any de funcionament dels jutjats i contemplaran l'opció.
Per la seva banda, el jutge degà
dels jutjats molletans, José Maria
Asencio, desconfia de l'anunci i
opina que "si comencen ja les
obres és complicat que modifiquin el projecte".
Els jutjats actuals del carrer
Anselm Clavé no compleixen les
condicions necessàries per prestar un bon servei. Amb el trasllat
al nou edifici, el Departament assegura que resol els problemes
de deteriorament i falta d’espai
de les instal·lacions actuals que,
per exemple, no disposen d’espais
imprescindibles, com una zona
de custòdia de presos i detinguts.
El trasllat, de fet, és una petició
llargament reivindicada pels professionals. Can Fàbregas, en canvi, disposarà d’uns espais "més
amplis i diàfans que milloraran
la confortabilitat i la seguretat
dels professionals i dels ciutadans, amb circuits diferenciats
per protegir les víctimes i els
testimonis". Tot l’edifici serà accessible per a persones amb mobilitat reduïda. acn / l.o.
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EQUIPAMENT ALGUNS SOCIS DESCONTENTS AMB L'ESTAT I QUALITAT DEL SERVEI DEL COMPLEX ES VAN REUNIR AMB L'ALCALDE

L’Ajuntament de la Llagosta renovarà
les màquines de fitness del CEM El Turó

LA LLAGOSTA. Sembla que les reivindicacions de la Plataforma de
Socios Afectados (PSA) del CEM
el Turó han estat escoltades pel
govern municipal de la Llagosta.
Des que Óscar Sierra, l'alcalde de
la població, es va reunir amb el
grup de socis descontents pel servei i les instal·lacions del complex
el passat novembre, els canvis al
Turó s'han accelerat.
Si fa un parell de setmanes el
sistema d'aigua calenta de l'espai era renovat amb la incorporació de dos nous acumuladors
de 2.000 litres de capacitat que
substituïen els vells amb 14 anys
d'antiguitat, aquest dilluns s'ha
fet públic el concurs per renovar
la maquinària de la sala de fitness
del centre. Amb tot, des del consistori afirmen que totes aquestes
millores havien estat programades abans de la reunió amb el PSA.

Noves màquines de fitness

L'ajuntament invertirà 108.900
euros –que sortiran de la partida
destinada "instal·lacions esportives" dels pressupostos municipals
de 2019– en la compra de noves
màquines de fitness per substituir
les que van ser adquirides el 2004
i que tenien una vida útil màxima
de 8 anys. Per tant, fa 6 anys que la
maquinària del centre havia que-

dat obsoleta i calia renovar-la. Així
ho expressava el 27 de novembre
el gerent de l'empresa Gestió Municipal de Sòl i Patrimoni, societat
municipal encarregada de gestionar el CEM el Turó.
Segons indica la licitació, es
compraran sis cintes de córrer,
vuit bicis de fitness de diferents tipus, dues màquines de rem i nombroses màquines de musculació
entre altres elements. L'empresa
guanyadora de la licitació s'haurà
de comprometre al manteniment
de la nova maquinària durant dos
anys, i haurà de subministrar la mà
d'obra, les peces i les reparacions
necessàries per al manteniment.
A partir de l'1 de març els socis
del CEM El Turo, 2.100 persones,
podran gaudir de la Sala de Fitness renovada.

La situació del Turó arriba al ple

La qualitat de les instal·lacions
municipals fa setmanes que cueja.
Després d'arreglar-se el sistema
d'aigua calenta van continuar les
incidències amb el consegüent
malestar dels socis. Segons va
afirmar Óscar Sierra durant el ple
ordinari a l'Ajuntament de la Llagosta el passat dijous, "no es va
acabar d'ajustar la pressió per
al funcionament definitiu de
l'aigua calenta", però ara l'aigua

arxiu

CEM EL TURÓ El complex esportiu té 2.100 socis en una població de 13.200
calenta ja estaria arreglada.
Sierra responia a una intervenció de la regidora d'ICV-EUiA,
Eva Miguel, que minuts abans es
lamentava que els grups municipals de l'oposició s'haguessin assabentat "per les xarxes socials
i els mitjans de comunicació" de
l'existència del PSA, de la reunió
d'Òscar Sierra amb el grup i de les
queixes referents al CEM el Turó.
Per la seva banda Conchi Jiménez, regidora d'Economia i Hisenda, va assenyalar que creia que
"l'alcalde no ha de posar un
altaveu" cada cop que es reunís
amb una plataforma ciutadana.
Tanmateix va afirmar que si així
ho volien els grups, s'informaria
d'aquest tipus de trobades.
Sierra va tancar el ple explicant
que es va reunir amb "cinc persones sòcies del CEM el Turó" que
li van expressar el seu malestar.
"Són petites deficiències derivades de la falta d'inversió durant
molts anys, que sumades acaben molestant als socis", va dir

Sierra. L'alcalde va enumerar com
a petites deficiències, l'estat d'algunes màquines de fitness que va
definir com "prehistòriques", els
incidents de la caldera o els problemes amb les substitucions de
professors que no tenen la "qualitat suficient". Aquestes "petites"
deficiències acumulen una inversió pública de més de 120.000 euros en menys d'un mes.
Tot i això, Sierra va voler reivindicar que les enquestes de
satisfacció fetes al CEM són molt
positives i va afirmar que els socis descontents són "minoria". A
més, va asseverar que l'Ajuntament ja havia fet passos per a la
millora de les instal·lacions com
aconseguir rescatar l'empresa
Gestió Municipal de Sòl i Patrimoni –aprovat en ple extraordinari
la setmana anterior– o demanar
subvencions a fons perdut a la
Diputació per a "la millora de
l'eficiència energètica, confort
i mesures mediambientals" del
complex. Albert alexandre

HABITATGGE

Es publiquen els
sol·licitants dels
pisos de la Vinyota
MOLLET. L’Ajuntament de Mollet

ha publicat al seu web municipal
la relació provisional de les persones que han sol·licitat un dels
pisos nous de protecció oficial que
s'han de construir a la Vinyota i
que tenen dret a participar en la
convocatòria per a l’adjudicació
d’habitatges al passeig de Victòria
Garcés, 6; plaça de Castella, 5-6, i
plaça de Múrcia, 1-2. El consistori
va rebre 354 sol·licituds pels 80
nous pisos de protecció oficial de
venda. Del total de sol·licituds que
aniran al sorteig dels pisos, deu no
s'han admès perquè no complien
els requisits.

Pel·lícula i debat
a la Marineta
MOLLET. La Marineta és l'emplaçament escollit per la Federació de
pensionistes i jubilats del Vallès
Oriental, Maresme i Osona per
projectar el dijous a les 18 h el
llargmatratge Viure sense parar.
La película sobre el corredor de
maratons Paul Averhoff té una duració de 114 minuts després dels
quals es durà a terme un debat.

Imatges reals de la
feina d'infermeria
MOLLET. L’Hospital de Mollet ha
participat en la creació del primer
Banc d'Imatges Infermeres que té
com a objectiu trencar els estereotips professionals i de gènere d'infermeria. Àngel García i Ariadna
Creus han fet més de 3.000 fotografies d'accés lliure sobre la feina
real d'aquest ofici.
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SOLIDARITAT EL GRAN RECAPTE D'ENGUANY AL BAIX VALLÈS SUPERA EN 16 TONES L'EDICIÓ DE 2017

Mollet recull 36 tones de
menjar pel Gran Recapte

Marc Barrio

SUPERMERCATS 40 punts de tot el Baix Vallès es van adherir a aquesta iniciativa que va recollir 76 tones de menjar
MOLLET. Un any més el Gran Recapte es va saldar amb una alta
participació en el Baix Vallès. La
recollida d'aliments i productes
de primera necessitat va comptar
amb 40 punts de recollida distribuïts per tot el territori que van
aconseguir acumular 76.845 quilos de menjar i altres béns imprescindibles. Els productes recol·lectats serviran per atendre a més de
2.000 persones baixavallesanes
durant tres mesos.
La solidaritat del Baix Vallès es

quantifica en més de 76 tones, 16
més de les que el Banc dels Aliments s'havia posat com a objectiu.
A Mollet es van omplir 80 caixes
de menjar. Això suma 36 tones, xifra que suposa dues tones menys
que l'any passat. La davallada en
la recollida d'aquesta edició es
deu al fet que el 2018 s'ha comptat amb menys voluntaris, 187
–pels 215 de l'any passat– distribuïts en 16 punts. Pel que fa a Parets, es van recollir 16 tones convertint-se d'aquest manera en la

segona localitat del territori que
més aliments ha recollit. A Sant
Fost es van recollir 8.900 quilos
mentre que a Montornès i Montmeló es va recollir pràcticament
la mateixa xifra: 6.000 quilos i
6.200, respectivament. A La Llagosta el recapte es va saldar amb
unes 2,7 tones d'aliments, una xifra inferior a la de 2017, quan es
van recaptar 3.150 quilos. Pel que
fa a Martorelles, es van recollir
1.245 quilos d'aliments i productes de primera necessitat.

EL PROJECTE SORGEIX DE L'ALIANÇA D'HOSPITALS DE L'EIX C-17

El centre de radioteràpia
de la comarca vol ser
una realitat el 2021
BAIX VALLÈS. El centre de radioteràpia a Granollers serà una realitat
el 2021. Aquest és el calendari que
es marquen la Fundació Privada
Hospital Asil de Granollers, l'Ajuntament de la ciutat i el Consorci
Hospital Clínic de Barcelona, que
el dilluns escenificaven l'acord per
iniciar el projecte l'any vinent.
El centre de radioteràpia es planteja com un servei per als municipis de l'eix de la C-17, des del Vallès
Oriental fins al Ripollès, passant
per Osona. Fins ara els malalts oncològics que han de seguir aquest
tractament s'han de traslladar
a Barcelona. "Només cal haver
acompanyat un pacient un dia
al servei de radioteràpia per
calibrar la magnitud d'aquest
acord", assenyala el director de la
Fundació Hospital de Granollers,
Rafael Lledó. El director de l'Hospital Clínic, Josep M. Campistol, detallava que els tractaments s'allarguen entre 2 i 4 setmanes i són de
pocs minuts –entre 15 i 20–, però el
desplaçament sovint és important.
El projecte s'ha iniciat gràcies a
diversos factors "que s'han alineat i que no es poden desaprofitar". D'una banda, l'aliança dels
hospitals de la comarca i de l'eix
de la C-17 amb el Clínic, que es formalitzava el 2015, així com el pla
director d'oncologia. De l'altra, la
donació de 18 acceleradors lineals
per part de la Fundació Amancio
Ortega, tres dels quals destinats al
Clínic. Campistol explica que actualment al centre barceloní n'hi ha
dos "que cal renovar, i el tercer
vam considerar que ha d'anar al
territori, i serà el de Granollers".

"Aquest accelerador –un aparell
d'alta tecnologia que val uns 2 milions d'euros– pot ser el pal de
paller de la C-17 en la vessant
oncològica", apuntava Campistol.
Així, l'acord implica la cessió
per part de la Fundació Hospital
de Granollers del terreny per a la
construcció del centre, i l'aportació
d'una subvenció de 700.000 euros
per part de l'Ajuntament. A més, el

L'espai estarà a Granollers
i permetrà que els malalts
oncològics no s'hagin de
desplaçar a Barcelona

Consorci Hospital Clínic destinarà
els equipaments oncològics d'última tecnologia a Granollers, i també
hi destinarà recursos humans i coneixement tècnic.
L'Ajuntament també finançarà el
vial perimetral que ha de garantir
els accessos i la mobilitat al nou
centre, que tindrà uns 2.180 metres quadrats.
La responsable de radiologia oncològica del Clínic, Meritxell Mollà,
explicava que la complexitat del
tractament –que reben un 40%
dels malalts de càncer– ha fet que
aquests aparells es trobin a hospitals de tercer nivell. "Ara volem
portar l'expertesa del Clínic als
pacients de la C-17", deia Mollà.
Totes les parts reconeixen, però,
que "queda molta feina i que cal
trobar els recursos que falten"
per a un edifici que té un cost aproximat de 6,5 milions.
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INSTITUCIONAL VISITA DEL DELEGAT DEL GOVERN

Compromís per a un nou
servei de bus a Montornès
MONTORNÈS. El delegat del Govern
de la Generalitat a la demarcació
de Barcelona, Juli Fernández, s'ha
compromès a agilitzar la posada
en marxa del servei d'autobús que
ha de connectar Vallromanes, Vilanova i Montornès amb l’estació de
tren de Montmeló, un projecte que
fa més d'un any que es va treballar
amb l’Agrupació de Municipis amb
Transport Urbà (AMTU) però que
encara no ha vist la llum. "Aquesta
línia fa temps que estava confirmada només faltava el detall
d'una ampliació petita que vam

fer perquè pogués cobrir el desplaçament dels alumnes de l'INS
Marta Mata des de Montornès
Nord", apuntava l'alcalde José Antonio Montero, qui afegia que "fa
molts mesos que se li va traslladar al Departament de Territori
amb el suport de l'AMTU i estava encallat". Aquest va ser un dels
punts tractats dimarts en la reunió
que Fernández va mantenir amb
Montero, durant la qual el representant del Govern va "conèixer
les necessitats i projectes del
municipi", deia Fernández. l.o.

Xoc contra un arbre a Berenguer III

EQUIPAMENTS AL NOVEMBRE ES VA FER UNA SESSIÓ AMB ELS JOVES PER CONFECCIONAR EL SERVEI

L'espai jove de Martorelles
s'ubicarà al casal d'avis de
Carrencà a principis d'any
MARTORELLES. Les instal·lacions
de l'actual casal d'avis de la masia
de Carrencà acolliran el futur espai jove de Martorelles. Al novembre es va dur a terme la primera
sessió amb els joves martorellencs
(de 12 a 30 anys) per recollir propostes per al nou Casal Jove, "amb
la intenció d'obrir-lo a principis
d'any", com explica Marc Candela,
alcalde de Martorelles.
Candela indica que en el Pla
d'Acció Municipal "sortia la voluntat d'obrir-lo, i s'ha estat
buscant un espai que tingués les
condicions". Així doncs, fins que
no estigui acabada la construcció
del Centre Polivalent de Carrencà –on es traslladarà el casal de la
gent gran– els joves compartiran
alguns espais amb el casal d'avis.
Concretament, el pis de dalt seguirà sent del casal d'avis, la zona
on ara hi ha el bar serà per als jo-

ves i la sala de baix seguirà sent
polivalent, però amb prioritat per
als joves, "ja que mentre s'estigui fent l'edifici que substituirà
l'Envelat, faltaran espais", com
apunta el regidor de Joventut, Gerard Magrinyà.

Els joves demanden una
aula d'estudi, un espai de
trobada als vespres i un
punt d'assessorament

Ara per ara, el que encara falta
per decidir "és quin material volen els joves que hi hagi, de quin
color es pinta i quins tallers volen fer", diu l'alcalde. Per això, la
trobada del novembre, feta amb
una ajuda de la Diputació, tenia
l'objectiu "de mirar com ordenem i com reformulem aquest

espai", afirma Candela.
Les propostes més destacades
que van sorgir de la sessió van ser
que el casal disposi d'aules d'estudi, sobretot en èpoques d’exàmens;
que sigui un espai de trobada els
vespres dels caps de setmana; que
hi hagi un punt d'assessorament
jove regular en tots els àmbits (salut, educació, habitatge, laboral...);
que s'organitzin activitats lúdico-festives exteriors, com les Vacances Joves que es van fer a l’estiu
–amb sortides a Port Aventura, esports aquàtics i Humor Amarillo–;
i que es preparin tallers formatius
d'àmbits diferents.
D'aquesta manera, el municipi
tornarà a tenir un espai jove després que es tanqués en el mandat
anterior, quan "no hi havia voluntat política suficient per continuar amb el projecte de l'espai
jove", apunta Candela. s.c.

URBANISME ELS TREBALLS TENEN UN TERMINI D'EXECUCIÓ PREVIST DE CINC MESOS
Dimarts al migdia, un camió va colpejar contra un arbre i un fanal al carrer
Berenguer III de Mollet, i els va fer caure; no hi va haver cap més afectació.
La Policia Municipal es va desplaçar fins al lloc dels fets i va confirmar que el
conductor havia donat negatiu en el control d'alcoholèmia. foto: jordi martí

Segona fase d'obres a la
carretera de Montmeló
MONTMELÓ. La setmana passada

van arrencar les obres de la segona fase de reurbanització de la
carretera BV-5003 de Montmeló,
entre els carrers de Primer de
Maig i de Folch i Torres, que està
previst que acabin en cinc mesos.
La primera actuació és al carrer de Folch i Torres, entre les

piscines i el camp de futbol. S'ha
tallat la circulació en aquest tram
de carrer i no s’hi podrà estacionar, per això s'ha condicionat
l’esplanada de l’Escorxador com a
aparcament, amb una cabuda per
a més de 300 vehicles.
Les obres suposaran la integració urbana de diversos espais

que actualment queden aïllats així
com la recuperació d'un passatge
que unirà la plaça de l'Església i el
carrer Santiago Rusiñol, a tocar de
l'absis romànic. A la plaça Santa Maria, per la seva banda, s'actuarà de
forma integral per obrir-la a les vies
adjacents. I en tot l'àmbit es prioritzarà el pas de vianants tal com es va
fer a les obres de la primera fase.
L'actuació se centra sobre
l'avinguda de Pompeu Fabra, la
plaça i el carrers de Santa Maria,
la plaça Sant Isidre i un tram del
carrer de Folch i Torres.
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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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PRESOS POLÍTICS L'EXCONSELLER DENUNCIA EL BLOQUEIG DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PER ACEDIR A LA JUSTÍCIA EUROPEA

Jordi Turull en vaga de fam
El polític paretà a la presó iniciava el dejú com a protesta dissabte
òmnium

PARETS. Des de dissabte i al tanca-

ment d'aquesta edició dimecres, el
polític de Parets, Jordi Turull, empresonat a Lledoners es troba en
vaga de fam indefinida juntament
amb Jordi Sànchez, Josep Rull i
Quim Forn. L'acció pretén cridar
l’atenció per protestar contra la
seva situació d’empresonament
preventiu i sobre el que consideren
un "bloqueig" del Tribunal Constitucional per impedir que les seves
causes arribin a la justícia europea.
"L’acció del TC és tan simple com
indissimulada: admetre a tràmit el 100% dels nostres escrits
d’empara per, posteriorment,
no resoldre’n cap", apunten els
vaguistes en la carta denúncia feta
pública a través del web vagadefam.cat, que dimecres comptava
amb més de 202.000 adhesions. La
denúncia posa de manifest que La
legislació espanyola i la doctrina
del mateix Tribunal Constitucional
estableixen que els recursos contra
els escrits de presó provisional han

Denuncio que el TC impedeix el meu
dret a accedir a la justícia internacional.
El seu bloqueig als nostres recursos
d’empara és una injustícia. Avui, 1 de
desembre, inicio una #vagadefam
2n dia de #vagadefam Estem forts i
determinats. El vostre suport ens dona
les forces necessàries per seguir.
Gràcies... mai podrem agrair prou tot
el que esteu fent per nosaltres. El meu
cos a la presó, el meu cor a Catalunya.
3r dia de #vagadefam L’encarem
il·lusionats i amb força. Segons ens
diuen els pitjors dies són els dos
primers. El cos encara es resisteix una
mica... per tant, endavant. El meus cos
a la presó, el meu cor a Catalunya.

A PRESÓ Els presos polítics que es troben a Lledoners
de gaudir de tramitació preferent
i s’han de resoldre en un termini
màxim de 30 dies. "El primer recurs d’empara acceptat a tràmit
pel Constitucional contra l’ordre
de presó provisional decretada
per l’Audiència Nacional es va
presentar el 22 de novembre
del 2017, fa més de 365 dies",

Protesta al ple de Parets
per la situació de Turull

El ple municipal de dijous de la setmana passada va ser escenari de la
protesta d’un grup d’assistents que
va interrompre la sessió per llegir
un manifest que recriminava la
postura del govern del PSC davant
l’empresonament de Jordi Turull.
Entre els assistents, alguns familiars, com la germana del polític
paretà, Isabel Turull, qui abans de
marxar de la sala va dirigir unes paraules als regidors i regidores pre-

Piulades des de la presó

sents al ple: “El meu germà és un
pres polític de l’Estat espanyol.
Ha estat assegut a aquestes cadires on ara seieu vosaltres. Què
faríeu si ara qualsevol de vosaltres fos en la seva situació? Permetríeu que seguís a la presó?
No faríeu ni un gest?”, va preguntar. “No busquem cap medalla.
Busquem només una mica d’humanitat, independentment de
qualsevol signe polític”, va reblar.

denuncien, una demora "injustificada i més quan tenim ben viu
el record de resolucions exprés
que el Tribunal Constitucional
ha fet en diverses ocasions, on
ha arribat a reunir-se en cap de
setmana i amb només 24 hores
després de ser requerida la seva
intervenció". laura ortiz

I és que la protesta va arribar en
el punt en què s'anunciava la concessió de les Medalles de la Vila
d’enguany. Una concessió que els
grups de l’oposició havien demanat
per a Jordi Turull. En concret, ho havien fet el partit del que forma part,
el PDeCAT, i el NOPP, una petició a
la qual es van sumar també Ara Parets ERC i Sumem Parets.
Tots van coincidir no tant en els
mèrits dels guardonats amb les
medalles de 2018 –que es van concedir a Pere Comas d’El Jardí, Josep
Maria Mauri de l’Escola de la Natura i el Club Handbol Parets–com en
el fet que no hi hagués un reconeixement de suport a Turull, ja que la

4t dia de #vagadefam El conseller
@quimforn i el conseller @joseprull
se sumen a la vaga. Persistirem
denunciant cada dia la vulneració dels
nostres drets. El meu cos a la presó, el
meu cor a Catalunya.
5è dia de #vagadefam La
no-violència dirigeix directament
la seva acció al cor d’aquells que
cometen injustícia. I ho fa amb la
convicció que tard o d’hora tothom
pot estar en condicions d’abandonar
la injustícia.

Jordi Turull @jorditurull
regulació dels guardons no permet
concedir-los a polítics. Per això el
manifest llegit durant el ple demanava que no es tractés la situació
de Jordi Turull des del prisma polític, sinó des del d'un veí més del
poble que, en paraules de la seva
pròpia germana: "Està a la presó
de manera totalment injusta".
Des del dissabte que es va fer
pública la vaga de fam, cada dia a
les 20 h es convoca una concentració davant l'Ajuntament de Parets,
a la plaça de la Vila, que s'allaragarà mentre duri la vaga j.r.

CONSULTORI

El Suprem prohibeix
l'ús de l'habitatge
familiar als divorciats
que viuen amb fills
si porten a la seva
nova parella
El Tribunal Suprem retira l´ús de l'habitatge familiar als progenitors que visquin amb els seus fills i, a més, convisquin a la mateixa casa amb una nova
parella. "La introducció d'un tercer a
l'habitatge, amb una manifesta relació
estable de parella amb el progenitor
que es va beneficiar de l'ús per haver-se-li assignat la custòdia dels fills,
canvia l'estatus del domicili familiar",
apunta la sentència, de 20 de novembre de 2018.
El Suprem sosté que el dret d'ús de
l'habitatge familiar es confereix i es
manté mentre que conservi aquest caràcter familiar. "L'interés dels fills no
pot desvincular-se absolutament del
dels seus pares, quan és possible conciliar-los", explica. "En el cas, el fet que
l’immoble fos de la societat de guanys
facilita altres solucions econòmiques
que permeten precisament aquesta
conciliació d'interessos, afegeix.
El Ple de la Sala Primera ha resolt així
l'efecte que produeix la convivència
del progenitor custodio amb una nova
parella respecte del dret d'ús de l'habitatge familiar atribuït a la sentència de
divorci. La sentència recorreguda havia
acordat l'extinció del dret d'ús al moment en què es procedís a la liquidació
de la societat de guanys, per considerar que l'entrada d'una tercera persona
a l'habitatge feia perdre a aquesta la
seva antiga naturalesa d'habitatge familiar, en servir ara en el seu ús a una
família diferent.
Iker Cabezuelo Adame
Advocat
icabezuelo@cgcabogados.net

c. Anselm Clavé, 2 · 4t 2a · Mollet
Tel. 935 703 991
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COMMEMORACIÓ EL SOCIALISME CATALÀ ES VA REUNIR A MOLLET EN EL 40È ANIVERSARI DE LA CONSTITUCIÓ EN UN ACTE QUE VA COMENÇAR AMB INCIDENTS LLEUS

Batet: "Hi ha consens
per eliminar la
inviolabilitat del rei"
MOLLET. Algunes de les figures

més insignes del socialisme català es van reunir al Teatre de Can
Gomà, dimarts, per commemorar
els 40 anys de la Constitució espanyola i els nou de la mort del
molletà il·lustre Jordi Solé Tura.
Sobre l'escenari Meritxell Batet,
ministra de Política Territorial i
Funció Pública, va mantenir una
conversa amb el periodista i director adjunt de La Vanguardia,
Enric Juliana, mentre Miquel Iceta, Narcís Serra, Montserrat Tura
o Josep Monràs, l'alcalde de Mollet, escoltaven des de la platea.
L'esdeveniment va servir perquè Iceta, Batet i Monràs fessin
balanç de la Constitució i del moment actual que viu Espanya després de les eleccions andaluses.
La ministra Batet va afirmar
que era "un honor participar en
aquest homenatge a en Jordi
Solé Tura, una referent al PSC".
En un altre sentit, la ministra
va valorar la proposta de Pedro

Sánchez de reformar la Constitució per impulsar la derogació
de la inviolabilitat del rei. "Hi ha
un consens ampli per impulsar
aquesta reforma de la Constitució", va afirmar Bater.
Per la seva banda, el líder del
socialisme català, Miquel Iceta,
va considerar que la Constitució
"s'ha de reformar en un sentit
federal" però va afegir que per
fer-ho cal un consens majoritari
"que actualment no existeix".
Per últim, l'alcalde de la ciutat
també va recordar la figura de
Solé Tura: "Avui fa nou anys que
el Jordi ens va deixar, el forner
de Mollet, el pare d'aquesta
Constitució que alguns critiquen, i la ciutat no podia estar
al marge d'aquest homenatge".
Com Iceta, Monràs va assenyalar
"no hi ha el suficient consens
per seure en una taula sense línies vermelles".
L'acte va viure moments de tensió quan una desena de persones

REIVINDICACIÓ L'ACCIÓ ES VA PRODUIR EN 13 CIUTATS
@CDR_Mollet

Els CDR 'es caguen' en la Justícia
La matinada de dilluns, els Comitès de Defensa de la República (CDR) de
diverses ciutats catalanes, van deixar excrements i deixalles davant dels
jutjats de tretze ciutats, entre ells el de Mollet. Sota el lema 'Quina merda
de justícia' l'acció volia denunciar l'existència de presos polítics i exiliats.

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

es va alçar per increpar els ponents
amb crits com "fora el règim del
78", "PSC, traïdors" o "Constitució espanyola, frau democràtic".
Al carrer la policia va efectuar vuit
identificacions que van determinar
que cap de les persones residia al
municipi. Així mateix no es va poder establir la seva filiació política
perquè elles mateixes es van definir com a "ciutadans políticament conscienciats d’esquerra"
que s'havien reunit per realitzar
l'acció de protesta. i a.alexandre

Víctor León

MERITXELL BATET La ministra va atendre els mitjans abans de l'acte
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PROGRAMA ELECTORAL ORIOL LÓPEZ, CANDIDAT A LES MUNICIPALS, AFIRMA QUE CAL UN AJUNTAMENT MÉS TRANSPARENT I OBERT

Ara Mollet ERC-MES presenta 14
reptes per 'guanyar' les eleccions
s.c.

L'EQUIP Membres d'ERC, MES i independents, en l'acte a Can Gomà
MOLLET. Can Gomà va acollir el
dissabte un acte d'Ara Mollet ERCMES, en què la formació va presentar els 14 reptes del seu programa electoral per al 26-M.
El candidat, Oriol López, va dir

que s'està creant un "projecte
guanyador" que vol "fer de Mollet la capital econòmica, industrial, comercial, cultural i
esportiva del Baix Vallès".
López va assenyalar que Ara

Mollet ERC-MES proposa "un
canvi en les dinàmiques de funcionament de l'Ajuntament"
perquè sigui "més eficient,
transparent i obert". El candidat
va afirmar que "fins ara s'ha treballat d'esquena als municipis
del costat i el que hem de fer és
treballar colze a colze".
Per la seva banda, la responsable del programa electoral i regidora, Marta Vilaret, va afirmar
que a Mollet "li cal un canvi: per
higiene democràtica, per il·lusió i per projecte".

Els reptes
Entre les propostes electorals la
formació va assenyalar que vol
crear "el Consell d'Entitats de

la Cultura", i proposa la creació
d'un nou centre obert "per ajudar a la infància i les famílies
en risc d'exclusió social" i una
"Oficina pel Benestar Animal".
En l'àmbit de la seguretat es vol
"crear la policia de barri o de
proximitat" i en esports es va
fer una crida a "potenciar les estructures femenines de clubs i
entitats". També es va assegurar
que es crearia "un arxiu de les dones rellevants de la història de
Mollet". En habitatge, es va parlar
de potenciar el lloguer social i en
educació de potenciar les "escoles obertes, i sortides laborals
dignes". També es va anunciar la
promoció d'una fira d'alimentació
de les diverses cultures que hi ha a
Mollet i d'un espai de trobada i autogestió per al jovent. En matèria
de gent gran es va anunciar un nou
centre de dia. L'acte va acabar amb
l'anunci de 22@ de Mollet: "un espai amb indústria tecnològica"
al polígon de Can Prat. s. carrillo

26-M LES CONVERSES ENTRE MOLLET EN COMÚ I PODEM SEGUEIXEN PARADES TOT I QUE ESCRIBANO VOL LA "UNITAT D'ESQUERRES"

Escribano serà cap de
llista de Mollet en Comú
MOLLET. La candidatura de Mari-

na Escribano per liderar Mollet
en Comú a les pròximes eleccions
municipals ha quedat ratificada
pels vots de 92 de les 130 persones –70,76%– inscrites al cens de
participació del partit.
Així es va fer públic el dimarts
en una assemblea que la formació
va celebrar al Centre Cultural la
Marienta de Mollet, tot i que els resultats es coneixien des del cap de
setmana quan es va fer la votació,
a la qual només es presentava la
regidora que el 2015 va anar com

a segona de les llistes de Canviem
Mollet-Entesa.
"L'assemblea serveix per proclamar la candidatura guanyadora i per agrair el suport unànime que em dóna molta empenta
i molta força per encapçalar el
projecte", explicava Escribano a la
Marienta.
De la mateixa manera, la candidata va assenyalar els pròxims
passos de la formació: "Ara el que
regeix el calendari és l'elaboració del programa", va dir Escribano per afegir que també s'ha de

a.a

de converses, les hem anat a
buscar, però de moment la unió
no ha estat possible", va explicar
Escribano. "Tenen els seus tempos", va dir la candidata.

Els pressupostos del PSOE

MARINA ESCRIBANO
produir "l'elaboració de la llista
per formar la candidatura".
Per últim la cap de llista va asseverar que les converses amb Podem per aconseguir "la unitat de
les esquerres" estan de moment
aturades. "Hem tingut un parell

Escribano també va participar en
un acte el passat divendres juntament amb Aina Vidal, diputada
al Congrés espanyol per En Comú
Podem, en el qual es va parlar dels
pressupostos pactats per la coalició lila amb el PSOE. "És un bon
acord per als catalans i per a les
persones que viuen a Mollet", va
assenyalar Vidal per afegir que suposa "deixar enrere l'austeritat
i ha de permetre la recuperació
política, social i democràtica del
nostre país". a.alexandre

Naixements
18/11 Eric Lozano López (La Llagosta)
26/11 Leo Fernández Utges (Mollet)
28/11 Erik Garcia Capapé (Mollet)
28/11 Alex D. Cortez Guevara (La Llagosta)
28/11 Aisha Garcia Melo (Santa Perpètua)
30/11 Daniela Inglés Subirós (Mollet)
01/12 Sia García Lozano (Mollet)
01/12 Natanael Molina Salces (Parets)

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

Defuncions
LA LLAGOSTA
16/11 Adolfo Pinilla Bonilla
19/11 Aurora P. García Lozano
25/11 Alegría Martínez García
MOLLET
29/11 José Luis Pueyo Tomás
01/12 Josefina Aceña Abecia
01/12 María Pagés Monrás
MONTMELÓ
28/11 Carmen Bote Tello
01/12 Montserrat Galiana Acosta
02/12 Encarnación Picón Moreno
02/12 Mariano Martínez Gavilán
SANT FOST
27/11 Roman García Peñaranda
01/12 Consuelo Herrera Bolívar

75 anys
77 anys
80 anys
68 anys
90 anys
92 anys
88 anys
72 anys
79 anys
79 anys
72 anys
91 anys

Dades facilitades per la Funerària
Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols

programació

Dissabte 8 de desembre
A les 13.30 h: Resum informatiu de la setmana
Diumenge 9 de desembre
A les 22 h: La Jornada de diumenge
Dilluns 10 de desembre
A les 20.30 h: La Jornada,
amb Albert Maspons i Alba Castilla
A les 21 h: Àmbit B30
Dimarts 4 de desembre
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
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El Consell Català de Formació Professional premia
la trajectòria d'Antoni Duran de l'Escola Sant Gervasi
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El primer KFC de la comarca, a Parets

Antoni Duran Piñero, director de l’Àrea de Qualificacions Professionals de l’Escola Sant Gervasi
Cooperativa de Mollet, ha estat un dels sis guardonats dels 4rts Premis del Consell Català
de Formació Professional. Els guardons reconeixen la trajectòria professional i l'esforç per
impulsar iniciatives innovadores i d’èxit en àmbits de la FP.

Kentucky Fried Chicken (KFC) obria dilluns el seu
primer restaurant a la comarca al sector Iveco de
Parets. L'establiment disposa d'un espai de 300 m2 on
hi caben 100 persones assegudes a l’interior, i 60 més
a la terrassa, on també hi ha una zona de jocs infantils.

ARQUES MUNICIPALS EL PDECAT PUBLICA UN INFORME SOBRE LA SITUACIÓ FINANCERA MUNICIPAL AL CONSISTORI MOLLETÀ

TERRITORI

El 69% del deute de l'Ajuntament prové
de l'impagament d'impostos i taxes

Fem Vallès insta
a reconèixer
"la Barcelona
dels cinc milions"

TOTAL DE DRETS PENDENTS DE COBRAMENT
(2017 i ANTERIORS) AFEGINT EL LLEDONER

Drets pendents de pagament totals
amb el Lledoner

Generalitat

2.315.761,39 €

12,55%

Generalitat

Diputació

324.837,85 €

1,76%

Diputació

Consell Comarcal

0€

0%

Estat

2.991.889,48 €

16,22%

Consell
Comarcal

Consorci Besòs

39.224,90 €

0,213%

Ajuntament (Drets directes) 2.315.761,39 €
TOTAL

12,55%

18.449.316,63 € 100%

Estat
Consorci
Besòs
Ajuntament

font: informe pdecat, extret de l'informe d'intervenció de tancament de comptes de 2017. drets pendents d'anys tancats

MOLLET. El PDeCAT de Mollet ha fet

públic un informe sobre la situació
econòmica de les arques municipals que revela que el 69% del
deute que acumula l'Ajuntament i
organismes autònoms prové dels
impagaments d'impostos, taxes i
preus públics per part dels veïns i
empreses de la ciutat. En concret,
segons les dades extretes de l'informe d'intervenció municipal del
tancament de comptes de 2017,
els drets directes de l'Ajuntament
pendents de cobrament ascendien
a 12,8 milions d'euros.
Pel que fa a la resta de drets pendents de cobrament acumulats de
l'any 2017 i anys anteriors, la Generalitat tindria un deute amb
l'Ajuntament de 674.811 euros.
Aquesta xifra, però, pujaria a 2,3
milions d'euros si se li suma el que

el govern socialista reclama per la
construcció del centre de serveis
El Lledoner, una quantitat d'1,6
milions d'euros que, segons el regidor del PDeCAT, Jordi Talarn, no
s'hauria de comptabilitzar tenint
en compte que és un tema pendent
de resolució judicial i de "difícil
cobrament", apunta el regidor.
Segons el mateix Talarn, l'Ajuntament suma el deute d'El Lledoner en contra del criteri de la Sindicatura de Comptes, però "si no
el sumessin la comptabilitat de
l'Ajuntament s'hauria d'haver
tancat en negatiu des del 2015,
i no amb romanents positius,
amb el que això hauria comportat", en referència a l'obligació
d'executar un pla de sanejament
financer que marca la llei reguladora d'hisendes locals.

Amb aquest informe, el PDeCAT
vol desmuntar la "cantarella del
govern de Mollet que culpabilitza
la situació d'endeutament municipal a altres administracions sobretot la Generalitat", apunta Talarn. De fet, en reiterades ocasions
el govern local ha reclamat públicament el deute de la Generalitat, que
quantifica en uns 6 milions d'euros,
una xifra que surt de la suma, entre d'altres, del deute d'El Lledoner, aportacions per a les escoles
bressol –tot i que en aquest cas no
serien dret reconeguts–, i del deute de la Generalitat amb Emfo, que
en el tancament de 2017, ascendia
a 2.772.243 euros. En aquest cas,
però, segons Talarn aquest és un
"deute constant propi de l'operativa de l'empresa municipal
ja que desenvolupa programes

de la Generalitat que fins que no
acaben i es justifiquen no es cobren", assegura el regidor. A més,
Talarn apunta que no es pot sumar
el deute d'Emfo al de l'Ajuntament
perquè "si ho féssim així també
s'hauria de sumar el deute que té
Mollet Impulsa per les expropiacions de la Vinyota", diu.

Cancel·lació de drets

Per al PDeCAT, el problema de
deute i liquiditat de l'Ajuntament
i organismes autònoms "ve determinat per la dificultat del
govern local de fer efectius els
seus drets de cobraments directes", assegura l'informe, que
afegeix que, per contra, els drets
pendents de cobrar del govern català anteriors al 2017 representen
només un1,18% del deute total.
Talarn afegeix que la situació
s'agreuja perquè en els darrers
anys, l'equip de govern ha cancel·lat drets –sense contrapartida
d'ingressos– per valors molt alts
–el 2015 es van cancel·lar 7,2 milions d'euros i el 2017, 5,3. Segons
el regidor, aquesta pràctica incrementa sistemàticament el deute i
hipoteca els ingressos futurs destinats a serveis i a funcions ordinàries de l'Ajuntament. "La bola
es va fent gran i podria obligar
a retallar serveis en un futur",
conclou. laura ortiz

La plataforma Fem Vallès, de la
qual formen part entitats com
Cecot, la UEI, les delegacions vallesanes dels col·legis d’arquitectes i enginyers de Barcelona, CCOO
i la UGT entre d’altres, han signat
un manifest en què reclamen als
responsables polítics "una Barcelona inclusiva que compti amb
els cinc milions de persones que
viuen a l’entorn de la ciutat". La
plataforma recorda que el Vallès
és un territori productiu i, alhora,
un lloc de vida, de progrés social
i un medi de qualitat. Per això,
apunten, “cal que el Vallès, com
a unitat, assoleixi una institucionalització" per evitar "prorrogar el dèficit actual" i per mirar d’assolir “una institució de
cooperació en competències
que avui no són exercides". En
aquest sentit, Fem Vallès reclama
“assolir un govern local millor
a l’escala de cada municipi i en
la cooperació conjunta” i que es
reconegui “la Barcelona de cinc
milions d’habitants, que supera
l’àmbit de l’Àrea Metropolitana
actual i que té una perifèria desatesa”. Per assolir-ho demana la
suma dels consells comarcals i la
vintena d’organismes supramunicipals existents en una Àrea Vallès
o refundar l'AMB per incloure-hi
els vallesos i reconèixer així l’extensa realitat metropolitana.
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OPINIÓ

Sense obstacles

Editorial

APROPAR SERVEIS VITALS

SERGI

Dilluns, l’Hospital Clínic de Barcelona, l’Hospital de Granollers i l’Ajuntament
signaven un acord històric: un primer pas per construir un centre de
radioteràpia a la ciutat, que ha de donar servei als municipis de l’eix de la C-17.
Per primera vegada, aquest aparell d’alta tecnologia sortirà dels centres
sanitaris de tercer nivell –com el Clínic– per instal·lar-se en un hospital
comarcal i, així, apropar un servei que salva vides a la ciutadania del Vallès
Oriental. Els tractaments de radioteràpia actualment es fan a Barcelona i suposen
desplaçaments diaris durant una mitjana de quatre setmanes a persones que
estan passant per una malaltia greu. Estalviar-se aquests viatges és, sens
dubte, una bona notícia. I si es compleixen els terminis i el projecte arriba a bon
port el 2021, encara millor. Amb tot, queda ara un dels reptes més importants:
aconseguir el finançament per als 6,5 milions que es preveu que costi el nou
centre –tant en l’àmbit públic com en el privat–. Caldrà veure com es concreten
futures col·laboracions que no poden trigar gaire perquè l’aparell que permet el
tractament –fruit d’una donació de la Fundació Amancio Ortega– s’ha de posar
en marxa el 2021 –com a condició del donant–. El repte és titànic, però els
beneficis per als malalts oncològics vallesans també.

A peu pla

ENGRUNES

A

quests darrers dies està en marxa un procés pel qual les persones molletanes podem triar
una intervenció de 100.000 € a
l’espai urbà; hi ha vuit opcions
i es poden fer propostes noves. He rebut
missatges, de col·lectius amb els que hi tinc
relació, demanant-me de participar-hi a favor d’opcions concretes. M’ha picat la curiositat i he mirat de saber què es pretén fer a
cada un dels espais amb candidatura. D’entrada valoro que la major part de les propostes siguin a espais per a vianants i de joc
d’infants. Vistos al detall, però, no en trec
l’aigua clara, doncs, es concreta molt poc el
que i el com de les intervencions. Repassem
algunes de les propostes. Celebro la primera: renovar el passeig Cesc Bas que dona
accés a centres educatius, recordo que fa
vint anys, quan es va posar en marxa l’Institut Gallecs es va denegar urbanitzar aquell
espai al·legant que l’entrada principal del
centre era per una altra banda. Passem a la
segona: condicionar l’entorn de Can Gomà;
aquí tinc un dubte important doncs fa poques setmanes s’ha acabat de remodelar
una part de l’entorn d’aquell equipament
municipal; es tracta de votar el que ja està
fet o s’arreglarà l’espai que queda entre
Editora fundada l’any 2001
Rambla Pompeu Fabra, 32
08100 Mollet del Vallès · T- 93 570 52 59
redaccio@diarisom.cat

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

JAUME NORÓ
Mestre
l’Escola de Música i la nova comissaria de
la policia local que està ple de forats, fang i
caques de gos? Seguim? Totes les actuacions de la llista figuren al Pla d’Actuació del
Mandat 2016-2019, per què ens demanen
de prioritzar-les? Més dubtes. En breu es
reformarà la plaça Sant Jordi, a l’entorn de
la residència La Immaculada, que va ser el
projecte triat per la ciutadania l’any passat, però a poca distància s’està arreglant,
sense consulta prèvia, l’espai de darrere
els quioscs de la Rambla. Amb quin criteri

Queda bé parlar de pressupostos
participatius però això dels
100.000 euros són les engrunes i
com deia l'Ovidi: no ens alimenten
engrunes, volem el pa sencer

es trien les obres d’un procés participatiu?
Conec el cas d’una escola que demana que
s’arreglin unes claraboies malmeses però
els ofereixen refer el parc de davant del
centre.
Queda molt bé parlar de pressupostos
participatius però això dels 100.000 € són
les engrunes. Com deia l’Ovidi: No ens alimenten molles, volem el pa sencer.
sommollet.cat

somparets.cat

MINGOTE
President d'ONAT Foundation

D

iuen que voler és poder i en
el trajecte de la vida he pogut
comprovar que és exactament
d'aquesta manera. He tingut la
sort de compartir experiències amb persones que han fet de la seva aparent limitació
un repte i que han aconseguit tot allò que
s'han proposat. Persones que somriuen a la
vida, que desborden sensibilitat, que aprecien el resultat de l'esforç, que ho celebren
i que ho comparteixen.
Són grans persones que ho donen tot
sense demanar més que un gest amable
a canvi i, de vegades, ni tan sols això. Són
grans persones de qui he après que les limitacions no existeixen més que en el nostre cap, que tots som diferents, amb diferents aptituds i habilitats i que la paraula
discapacitat no hauria d'existir.
Voler és poder, i aquest dilluns, 3 de de-

sembre, Dia Internacional de les persones
amb capacitats diferents, vull fer un pas més
cap a un gran repte al qual us convido a participar. Un futur en què sapiguem reconèixer
i premiar la constància i l'esforç de persones
magnífiques amb capacitats diferents.

He tingut la sort de compartir
experiències amb persones que
han fet de la seva aparent limitació
un repte i que han aconseguit
allò que s'han proposat

Reserveu les vostres agendes perquè el 3
de desembre de 2019 esteu convidats a la
primera edició dels Premis Inclusius de l'Esport Català. Reconeixements que neixen de
la mà d'ONAT Foundation i la Generalitat de
Catalunya. M'hi comprometo i treballaré de
valent per fer-ho possible. Queda pendent,
tan sols, concretar l'hora i el lloc.
Les limitacions estan només en els nostres caps.

La poca memòria de TV3
FRANCESC

VERDUGO

President de Tibsima
Sàhara-Mollet

E

l programa Preguntes Freqüents
de TV3 de dissabte 1 de desembre obria el seu temari amb la
vaga de fam que havien iniciat
els presos polítics catalans Jordi Sànchez i
Jordi Turull. Una dolorosa notícia pels que
demanem la llibertat dels presos polítics i
la supressió dels judicis pendents.
En un moment, concret un dels col·laboradors de Laura Rosel va fer una exposició
referencial de les vagues de fam protagonitzades per diferents personatges de diferents
indrets en els darrers anys: Mahatma Gandhi el 1943, 21 dies. Bobby Sands –membre
de l’IRA va estar 66 dies en vaga de fam fins
la seva mort– el 1981, Lluís Maria Xirinacs
–42 dies de vaga– el 1973 o el mestre balear Jaume Sastre –41 dies de vaga de fam– el
2014. I, acabant la relació, no es va deixar el
membre d’ETA Iñaki de Juana Chaos (2008),
condemnat a 3.000 anys de presó, acusat
d’haver comès 25 assassinats i que va estar
115 dies sense menjar.

somlallagosta.cat

TV3 va tenir la gran ocasió de demostrar
la seva pluralitat informativa, de la qual tant
presumim tots, fent referència i recordant
la vaga de fam d’una gran dona, líder de
l’activisme sahrauí, Aminatou Haidar, que
va mantenir l’aturada alimentària 32 dies
a l’aeroport de Lanzarote el 2009, quan les
autoritats marroquines li van negar l’entrada a la ciutat ocupada del Sàhara Occidental
de l’Aaiún i va ser obligada a tornar a Espanya. Quina llàstima, el programa “estrella”
de TV3 es va oblidar d’una vaga de fam i
de la gran dona que ha estat i és Aminatou
Haidar, a qui vaig conèixer personalment a
la zona ocupada, reconeguda per ser activista pels Drets Humans al Sàhara Occidental
arreu del món, excepte al món de TV3. Per
què malbaratar el preuat temps de la nostra excel·lent televisió per parlar del poble
sahrauí? Un poble que només existeix en el
cervell de quatre eixelebrats cooperants desitjosos de trepitjar sorra estrangera.
TV3 es va oblidar de l’Aminatou i del poble sahrauí. Vaig apagar el televisor, dolgut
i oblidant TV3, mentre recordava la cançó
Sáhara Adelante, de Reincidentes, i un dels
seus fragments: “Sólo es un rumor lejano,
que agitan cuatro colgaos”. Doncs fa anys
que jo sóc un d’aquests colgaos que no entén la poca memòria de TV3.

sommontornes.cat
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Classificats
IMMOBILIÀRIA
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.
PLANTA BAJA EN
PARETS. ZONA EIXAMPLE. 73 m2,
Ideal inversores. 3
hab., comedor, terraza de 17 m2, baño,
cocina office, lavad.
Calefac. y a. a. CEE:
G. Ref. JV13745. Precio: 135.000 euros.
Tel. 93 579 33 33.
PISO EN PARETS.
CENTRO. Con parquing, 3 hab., 2

baños, salón con
salida a balcón,
cocina. Cuenta con
suelos de gres,
ventanas de aluminio., calefac. y armarios empotrados.
CEE: E. Ref. JV13740.
Precio: 199.500 euros. Tel. 93 579 33 33.
OPORTUNITAT! PARETS. PLAÇA DELS
GEGANTS. Al costat
de tots els serveis,
guarderia, escoles
primaria i secundaria... Casa cantonera
a 3 vents, amb jardí
de 60 m2. 4 hab. (2
dobles), 2 banys,
terrassa de 16 m2,
garatge per 2 cotxes. Banys i cuina
reformats. CEE: E.
Preu: 309.000 €. Tel.
667 312 216.

quing en el edificio.
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. Tel.
93 579 33 33.

SE VENDE PLANTA BAJA EN SANTA
PERPÈTUA
CON
PARQUING.
Ref.
JV13704. 79 m2, 2
hab. (antes 3), cocina office con lavadero, amplio salón
con salida a terraza, baño con plato
de ducha y bañera. CEE: G. Precio:
191.000 euros. Tel.
93 579 33 33.
PISO EN MOLLET.
EST. FRANCIA. 72
m2, primero sin
asc., 2 hab., baño,
cocina, lavadero,
s a l ó n - c o m e d o r,

PISO EN MOLLET
CENTRO. Con par-

Guia

MÈDICA i
ESTÈTICA

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

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

terraza. Vent. alum.,
puertas de haya,
suelo gres. Calefac.
CEE: G. Ref. JV13738.
PVP: 120.000 euros.
Tel. 93 572 30 73.
PISO EN SANT FOST
PUEBLO. Con terraza de 40 m2, 129
m2, todo exterior,
con trastero. 4 hab.,
baño, comedor con
chimenea, cocina
con lavadero. Piso
de origen. CEE: G.
Ref. JV13657. Precio:
169.000 euros. Tel.
93 579 33 33.
PISO EN MOLLET.

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

COL·LEGIS NOUS.
Piso con parquing.
1 hab., baño cpto.,
amplio salón, cocina independiente.
Ventanas de aluminio, suelo gres,
calefacción,
aire
acondicionado. CEE:
G. Precio: 149.000
euros. Ref. JV13670.
Tel. 93 579 33 33.
CASA EN SANT
FOST. A 4 vientos.
310 m2, 4 hab., 3
baños, cocina office
con chim., comedor
con terraza, buhardilla, solarium,
garaje con sala

polivalente. CEE: D.
Ref. JV13530. Precio:
365.000 euros. Tel.
93 568 35 45.
PISO EN MOLLET.
ZONA CENTRO. 4
hab., baño cpto.,
cocina, amplio salón con salida a
balcón, carp. alum.
y calefac. Primero
sin ascensor. CEE:
E. Precio: 169.000
euros. Ref. JV13646.
Tel. 93 579 33 33.
MOTOR
OPEL ZAFIRA 2.0
ELEGANCE. 110 CV.
Año 2000. 237.827

km. Precio: 2.200.
Tel. 630 06 59 90.
VENDO SEAT TOLEDO MAGNUS 1.9
TDI. 5 puertas con
bola de remolque.
En Mollet del Vallès.
Tel. 685 269 870.
FORD FIESTA 1.4 TDI.
70 CV Trend. 54.370
km. PVP: 4.500. T. 93
593 26 44.
MINI ONE 1.6D. 90
CV, any 2013, 95.669
km. Preu: 11.500 euros. T. 630 06 59 90.
TOYOTA AURIS 2.0

D4D Active. 126
CV, del año 2010,
102.877 km. Precio:
8.300 euros. Tel. 630
06 59 90.
FIAT 500 1.3, 70 CV,
any 2013. 67.413 km.
Preu: 7.800 euros.
Tel. 630 06 59 90.
CITROËN C3 1.4
HDI. 70 CV, Furio.
Año 2006. 121.277
km. PVP: 3.400 euros. T. 93 593 26 44.
FIAT 500 LOUNGE
1.2, 70 CV. 56.432
km. Preu: 8.100 eur.
T. 93 593 26 44.

RELAX
CHICA PARTICULAR
Y FIESTERA. Susi.
Madurita, 50 años,
gordita y cariñosa.
150 de pecho natural, soy guapa, me
gustan los besos
con lengua, francés
natural y hago todo
tipo de servicios.
698 233 361.
CASA DE RELAX. Te
ofrece señoritas de
todas las nacionalidades. Morbosas y
cariñosas. Masajes,
besos con lengua,
griego, etc. Económico. Tel. 608
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ESPORTS

El pont portarà el prestigiós torneig Vila de Parets

Torna el cros escolar de Mollet

Qui no se'n vagi fora de pont podrà gaudir divendres, dissabte i
diumenge del 14è Torneig Vila de Parets, una competició de bàsquet
pre-infantil masculí i femení que tindrà la participació d'equips com el
Barça, el Joventut de Badalona, l'Uni Girona, el Granollers, el Mollet, el
Sant Josep, el JAC Sants o el Bàsquet Cornellà, entre d'altres.

El 15 de desembre, el Club Atlètic Mollet
organitzarà la 5a edició del Cros Escolar, en el
qual hi podran participar nens i nenes nascuts
entre el 2001 i el 2015. Les inscripcions ja es
poden fer al web camollet@camollet.cat.

BÀSQUET | Lliga EBA EL TÈCNIC JOSEP MARIA MARSÀ EXPLICA QUE ELS SEUS JUGADORS SEGUEIXEN AMB ELS ÀNIMS ALTS

INICIATIVA PIONERA

El Recanvis cau a la pista del líder
i perd el segon partit consecutiu
marc barrio

MOLLET. El Recanvis Gaudí no va

poder amb el líder de la conferència C-B de la Lliga EBA, el Pardinyes, en el partit disputat dissabte
al pavelló Barris Nord de Lleida i
va perdre per 82 a 76. L'ensopegada es va començar a cuinar en
el primer quart, que els locals es
van emportar per 24 a 16. La reacció dels baixvallesans en els dos
segons quarts, posant un 59 a 58
en el marcador al final del tercer
quart, no va ser suficient perquè
els lleidatans van tornar a imposar-se en l'últim. El màxim anotador del partit va ser el molletà
Lluís Jacas amb 18 punts, però els
baixos percentatges d'encert del
Recanvis en els tirs lliures –58 %–
i en els de tres punts –29%– li van
impossibilitar el triomf.
Aquesta és la segona derrota
consecutiva dels de Josep Maria

El Sant Gervasi no pot amb els Lluïssos
L'Escola Sant Gervasi femení no acaba d'aixecar el vol en la seva primera
temporada en la Primera Categoria i només suma tres triomfs en dotze
partits, registre que el situa en la dotzena posició. Diumenge va caure per
59 a 63 davant els Lluïssos de Gràcia. D'altra banda, el masculí va vèncer
per 80 a 81 a la pista del Sant Adrià B i és líder de Primera amb nou triomfs
i només una derrota. A més, és l'equip que anota i rep més punts.

JUDO LA COMPETICIÓ VA TENIR UNS 200 PARTICIPANTS

Mingote,
promotor dels
Premis Inclusius
de l'Esport Català

Marsà –la jornada anterior van
caure a la pista del JAC Sants–, qui
considera el Pardinyes un dels
candidats per entrar a les eliminatòries d'ascens juntament amb el
Sant Adrià. De totes maneres, els
molletans segueixen segons a la
taula, amb vuit victòries i tres derrotes, gràcies a l'ensopegada del
Sant Adrià a casa davant el Palma
Air Europa.
"Els meus jugadors estan
igual d'animats que abans
d'aquestes dues derrotes consecutives, quan portàvem sis
victòries seguides", explica
Marsà. "Estic segur que estarem
a dalt fins al final de la lliga. La
derrota que ens va fer mal va
ser la del JAC, per inesperada.
I davant el Pardinyes, el partit se'ns va escapar en l'ultim
quart", afegeix. sergi escudero

HANDBOL TÉ LA INTENCIÓ DE CREAR EQUIPS FEMENINS

L'AE Karate Judo la Llagosta celebra José Aguilera seguirà quatre anys
la tercera edició del Trofeu Nadal
més com a president del Club Vallag
LA LLAGOSTA. El Trofeu Nadal de judo organitzat per l'Associació Es-

portiva Karate Judo la Llagosta va camí de convertir-se en una tradició
d'aquestes dates. Diumenge al matí es va celebrar la tercera edició amb
uns 200 judoques d'edats variades –entre P4 i 1r d'ESO– i de vuit entitats diferents, els quals van competir en el Complex Esportiu Municipal
El Turó, ple de familiars i llagostencs que van gaudir dels combats.

A falta d'altres candidatures que
es presentessin a les eleccions,
José Aguilera, de 53 anys, ha estat
reescollit com a president del Club
Vallag d'Handbol per quatre anys
més. "Vaig rebre el suport del

¿Quieres ahorrar?
nosotros te ayudamos
ALUMINIS

COEL
LLIÇÀ

Fabricación, montaje,
reparación de
persianas y ventanas

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

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

club i vaig decidir continuar.
Estic satisfet per seguir apostant per l’handbol de formació”,
explica Aguilera, en el càrrec des
del 2014, al 08centivint.cat La intenció és crear equips femenins.

COLOQUE MOTOR
A SU PERSIANA

* Hasta fin de existencias

MOTORES PARA
TOLDOS CON MANDO
A DISTANCIA

149€
189€

+IVA

MONTAJE INCLUIDO

+IVA

MONTAJE INCLUIDO

MAMPARA DE DUCHA
Versalles

319€
+IVA

PARETS. Catalunya tindrà els seus
Premis Inclusius de l’Esport i la
primera edició se celebrarà durant el primer trimestre de 2019.
A falta de confirmació, el més
probable és que la data sigui principis de març. Aquesta iniciativa
està sent impulsada per ONAT
Foundation –fundació privada dirigida per l'alpinista paretà Sergi
Mingote, la qual té com a objectiu
fomentar i promoure la pràctica
de l’esport sense afany de lucre i
que persegueix impulsar l’activitat esportiva com a causa generadora d’hàbits que afavoreixen
la inclusió social i el foment de la
solidaritat– i la Secretaria General de l’Esport.
Els premis, dels quals actualment s’estan escrivint les bases i
definint el jurat, tenen tres objectius principals: col·laborar amb
els projectes inclusius del món de
l’esport mitjançant beques; visibilitzar i reconèixer els esportistes, empreses, associacions, projectes col·lectius i teixit social que
estiguin treballant en l’entorn
de l’esport inclusiu i crear una
eina per tal que els propis protagonistes puguin tirar endavant
amb més facilitat els seus propis
projectes. "Volem llaurar el terreny per tal que ells mateixos
puguin ser emprenedors", explica Mingote. s. escudero

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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FUTBOL | Segona Catalana EL MARCADOR NO ES VA MOURE

ELS DOS CONJUNTS MOLLETANS CONTINUEN AMB LES SEVES BONES RATXES PARTICULARS

Empat a res del CF Parets
amb el Ripollet al Municipal

El CF Mollet UE estira el seu
bon moment amb una golejada

marc barrio

marc barrio

MOLLET. Ja es pot considerar que

UN TRIOMF EN 5 PARTITS Els de David Parra són tercers malgrat no guanyar
PARETS. La por a rebre gols va ma-

nar en el duel entre el CF Parets,
tercer classificat del grup 4 de Segona Catalana, i el Ripollet, cinquè.
Cap dels dos equips va ser capaç
d'introduïr la pilota entre els trespals de la porteria contrària i es
van emportar un punt vàlid perquè els dos primers classificats,
el Berga i el Joanenc, també van
empatar els seus respectius partits. El jugador del Parets Alkaba
Diallo va ser expulsat en el minut
89 amb doble targeta groga.

Però els baixvallesans estan
desaprofitant un tram de temporada propici per acostar-se més
al lideratge a causa de les ensopegades dels rivals directes. Els
de David Parra només han guanyat un dels últims cinc partits,
el de la jornada anterior al camp
de la Sabadellenca. La resta, han
estat dos empats i dues derrotes.
El cap de setmana, el Parets descansarà i no jugarà partit fins al
15 de desembre, quan visitarà el
camp del líder, el Berga.

Enginyeria especialitzada · Sistemes d’eﬁciència energètica i energies renovables

Aerotèrmia
ACS (Aigua
Calenta
Sanitària)

Solar tèrmica i Solar fotovoltaica
AUTOCONSUM

Calefacció
Refrigeració

Terra radiant i emissors de fred i calor

Gestor de consums i Bateries de liti

Sant Oleguer, 17. Mollet. Tel. 935 445 480 · info@solaristas.es

el CF Mollet torna a estar entre els
candidats a l'ascens a Primera Catalana després d'una remuntada
–ha sumat 22 dels últims 27 punts
possibles– que dissabte va viure
un nou capítol amb la victòria per
1 a 4 al camp del Pubilla Casas, el
penúltim del grup 2 de Segona Catalana. El Mollet ja és cinquè amb
24 punts, empatat amb el Premià,
quart. Els de Jordi Gallardo, que
la setmana passada van empatar
a 0 en el derbi molletà davant la
Molletense, es van avançar mitjançant Víctor Rodríguez en el
minut 13, però Roberto Rojas va
empatar en el 24. La reacció molletana no va arribar fins al minut
72, quan va marcar un altre cop
Víctor Rodríguez. Jose González
en el 75 i Brian Quijada en el 79
van sentenciat el partit. El pròxim
partit serà el 16 de novembre al
Germans Gonzalvo davant el Canyelles, desè amb 17 punts.

La Molletense fa taules amb el tercer
L'equip d'Antonio Filgaira va tenir el triomf ben a prop davant el tercer,
el Montcada, al camp de la Zona Sud. En el minut 11, els visitants es van
quedar amb un jugador menys per l'expulsió amb vermella directa
d'Alejandro Escuela i, en el 25, Samuel Hanson -qui porta 7 dels 11 gols de
la Molletense a la lliga- va avançar als baixvallesans. Però en el 53 va ser
expulsat per doble targeta groga Armando Irigoyen i, només dos minuts
després, el Montcada va empatar mitjançant David Castellanos.

FUTBOL SALA EL LLORET VA REMUNTAR I VA VÈNCER PER 5 A 6

A l'FS Parets se li escapa el
triomf en els últims minuts
L'FS Parets va tenir a tocar la victòria davant el colíder del grup 1
de la Divisió d'Honor Catalana de
futbol sala. A falta de només tres
minuts pel final del partit guanyava per 5 a 4 al Lloret amb tres gols
de José Serra, un de Jesús Díaz i un
altre de Víctor Redondo. Però dos
gols de Khalid El Alami en el 37
i el 39 van capgirar el marcador.
Així doncs, el Parets ocupa la setena posició amb 12 punts. El cap

de setmana no hi ha jornada i el
següent rebrà l'altre equip colíder, el Caldes.
D'altra banda, el Barri Can Callet es va recuperar de la derrota
en el derbi baixvallesà davant el
Parets i va guanyar per 3 a 4 al
Sant Andreu Sagrera, el tercer
per la cua, amb gols de Víctor
Ruiz, Àlex Lacambra, Gerard Martínez i Carlos Carvajal. Els de Sant
Fost són vuitens amb 12 punts.

Tercera Catalana

El CF Montmeló
torna a ser líder
en solitari
La combinació de la victòria per
5 a 1 davant el Lliçà d'Amunt amb
l'empat del Santa Perpètua al
camp de l'Atlètic Vallès han permés als baixvallesans recuperar el
lideratge del grup 9 de Tercera Catalana. Ara manen a la classificació amb 32 punts, un més que Santa Perpètua i La Torreta. Aquest
cap de setmana no hi ha partit i el
pròxim serà al camp del Lourdes.
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Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental
ENTREVISTA

Fomentant l'economia social
i solidària a l'escola Ginebró
L'Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental va visitar
Llinars per conèixer l'escola Ginebró. El Gorka
Insausti (president de la cooperativa), la Maria
Expósito (directora pedagògica de l’escola) i la
Dolors Morcillo (membre del consell rector) ens
descobreixen la filosofia d'aquest centre referent
a la comarca i que és gairebé cinquantenari.

CERTIFICADOS MÉDICOS PARA RENOVACIÓN Y OBTENCIÓN DE CARNÉ DE CONDUCIR
· PERMISOS DE ARMAS · TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS ·
CERTIFICADOS NÁUTICA · GRÚAS Y TORRE MÓVIL · DEPORTE · SUBMARINISMO Y PESCA

NUESTROS SERVICIOS
n No hace falta cita previa ni traer fotos.
n Entrega inmediata provisional de DGT
para conducir. n Tramitación gratuita.
Solamente se paga la tasa de tráﬁco.
n Recibe su carné en casa. n Reclamación gratuita si no lo recibe. n Recuperación gratuita del carné caducado, mismo
precio. n Entrega gratuita de fotos para
las obtenciones de permisos.

PRECIO ESPECIAL
EMPRESAS Y GRUPOS

45€

Información al

639 857 650

NUESTROS CENTROS
MOLLET DEL VALLÈS
Carrer l’Alsina
08100 Mollet del Vallès
93 593 99 50
info@cermsa.com

LA LLAGOSTA
C/ Dr. Fleming, 2. Local 1
08120 La Llagosta
93 574 36 74
lallagosta@cermsa.com

LUNES
11-13 h
JUEVES 17 - 20 h
SÁBADO 11 - 13 h

MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES

18 -20 h
11 - 12 h
18 - 20 h

- Quines accions porteu a terme per
fomentar l'economia social i solidària?
- Gorka: L’escola té sensibilitat social
i amb l’entorn, i treballem amb altres
empreses i entitats, que moltes són cooperatives, com Garbet, una cooperativa que és de neteja i reinserció social;
Tarpuna, una cooperativa d’horts i també d’integració social, o els assessors
d'advocats FGC. Pel que fa al menjador,
consumim els productes de quilòmetre
0 i si pot ser, ecològics, per repartir la
riquesa. I quant a l’escola, fem projectes
de voluntariat, pràctiques d’empresa,
aprenentatge i servei, i ara estem engegant un projecte amb una altra entitat
del tercer sector.
- Quina relació teniu amb l'Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental?
- Dolors: La nostra relació va començar
poc abans de l’estiu i hem signat la carta
de suport de cara a l’edició de l’any 2019.
- Fa poques setmanes vau acollir la
Taula del Professorat. Per què aposteu
per fer aquestes sessions?
- Gorka: Nosaltres pensem que s’ha de
generar un espai de reflexió i de debat a
les escoles per fomentar els valors cooperatius i l’economia social i solidària, i
per això vam decidir acollir la Taula del
Professorat de l’Ateneu Cooperatiu del
Vallès Oriental, per generar un espai de debat
i generar recursos entre els diferents centres
educatius de la comarca que hi participen.

STA.PERPÈTUA DE MOGODA
Carrer Genís Sala, 1-3
08130 Santa Perpètua
de Mogoda
93 593 99 50
info@cermsa.com
JUEVES
SÁBADO

20.00 -21.00 h
09.30 - 10.30 h

PARKING
GRATUITO
30 MIN

PZA. PAU CASALS
(Frente
Ayuntamiento)

- Per què sorgeix l'escola Ginebró?
- Gorka: L’escola neix el 1969 a iniciativa
d’un grup de famílies i mestres que volien
una escola diferent de la que hi havia –nacional o de l’església–. Plantejaven una
escola nova, laica, catalana i democràtica.
- Com us definiríeu com a centre?
- Maria: Som una escola que té actualment més de 1.200 alumnes i impartim
formació reglada a infantil, primària,
secundària, totes les modalitats de batxillerat i cicles formatius d’informàtica i
esports. Els nostres valors principals són
la cooperació, com a motor de l’escola;
la proximitat, ja que pensem que entre
els alumnes, els mestres, les famílies i les
persones d’administració i serveis hi ha
d’haver una relació molt estreta i directa;
el compromís i la participació de tothom
en l’organització de l’escola; i la innovació, perquè és un valor que és un motor
de canvi i una millora constant.
- De quina manera poseu en pràctica
tots aquests valors que comentes?
- Maria: Per poder treballar els nostres
valors d’una manera molt transversal, tenim una sèrie de projectes que hem anat
construint amb els anys i que ens ajuden,
a través del nostre projecte educatiu, a
transmetre el que seria el nostre ADN.
- Per exemple...
- Maria: Tenim el projecte de filosofia des
dels 3 fins als 18 anys, tenim un projecte
de música, un d’arts i un de dansa, i tenim
molts intercanvis amb altres escoles i
molts projectes en els quals és molt important la cooperació entre alumnes.

www.ateneucoopvor.org

TODA LA INFORMACIÓN EN WWW.CERMSA.COM

@ateneucoopvor

info@ateneucoopvor.org
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NIT DE L'ESPORT MONTORNÈS VA ENTREGAR 89 PREMIS

FUTBOL SALA | Segona Divisió Nacional LES LLAGOSTENQUES FA VUIT PARTITS QUE NO PERDEN

Naiara Moreno i Erik Ávila, La Concòrdia s'ho passa bé davant
escollits millors esportistes l'FS Sabadell i ja ocupa el segon lloc

marc barrio

AJ. MONTORNÈS

PREMIATS Erik Ávila, Laia Rodríguez Naiara Moreno i Àlex Villa
MONTORNÈS. Naiara Moreno, del

Karate Montornès, i Erik Ávila,
de l'Scooter Freestyle, van ser escollits els millors esportistes de
Montornès en la temporada 20172018 en la 27a Nit de l'Esport. És
la quarta vegada que Naiara Moreno s'emporta aquest premi, que
també va recollir el 2013, el 2015
i el 2017. En la categoria infantil,
els premis van ser per a Laia Rodríguez, del Club Ciclista Montornès, i per a Àlex Villa, dels Escacs

Montornès. La gala es va celebrar
divendres a la carpa polivalent El
Sorralet i va reunir 360 persones.
Pel que fa als guardons per
equips, el millor sènior va ser el
Triatló Montornès femení i el millor infantil la kata mixte del Karate Montornès. La Nit de l’Esport
també va premiar l’esforç i la perseverança de Júlia Serna, del Karate Montornès, i Roger Abad, de
l’Atletisme Montornès. En total, es
van repartir 89 premis.

LA LLAGOSTA. Després d'empatar a
la pista del Joventut d'Elx, La Concòrdia va vèncer per 6 a 1 a l'FS
Sabadell Femení en el partit corresponent a la 10a jornada de la
Segona Divisió Nacional de futbol
sala. En arribar al descans, l'equip
entrenat per Daniel Mosteiro ja
vencia per 3 a 0 amb gols de d'Alba, Sònia Blanco i Domi. Blanco va
fer el quart només començar el
segon temps i a continuació el Sabadell va escurçar distàncies. De
res va servir perquè Cris i Sònia
Ancosta van segellar el triomf.
Així, les baixvallesanes ja porten
vuit jornades consecutives sense
perdre i pugen fins a la segona posició amb 25 punts després que l'FS
Castelldefels ensopegués a la pista

CANDIDATA A L'ASCENS La Concòrdia, com el curs passat, està a la part alta
de l'Intersala Promises en perdre
per 1 a 0. Ara el líder és el Xaloc
Alacant, amb 26 punts, l'únic equip
que ha estat capaç de vèncer La

CELEBRACIÓ TAMBÉ ES VAN ENTREGAR INSÍGNIES DE PLATA
PB MOLLET

Concòrdia durant aquest campionat de lliga. Dissabte (18 h), les llagostenques visitaran el Vallirana,
el penúltim.

KARATE

Un or i cinc
bronzes a la
Lliga Nacional
MONTORNÈS. Maria López, del Club

La Penya Barcelonista estrena escut
Divendres, la Penya Barcelonista de Mollet del Vallès va celebrar la diada
del soci amb un sopar –cuinat pel Pitapes– al Mercat Vell, on hi van
assistir un centenar de persones. En l'acte, es van entregar les insígnies
de plata als socis amb més de 25 anys de pertinença a l'entitat molletana.
D'altra banda, s'hi va presentar el nou escut, que passa de tenir tres puntes a
una en la part inferior i en els laterals, i posa punts entre la P i la B.

Karate Montornès, va aconseguir
l'or en la categoria de kata sènior
en la fase final de la Lliga Nacional disputada el cap de setmana
a Guadalajara. Els altres podis del
club baixvallesà, el vuitè d'Espanya que va fer millors resultats, van
ser el de Teresa López en kata júnior, Sergio Hernández en kumite
júnior -61 kg, Mar Hernández en
kumite juvenil -37 kg, Leyre Martínez en kumite infantil -42 kg i
Marta Borrego en kumite aleví -26
kg. En total, el club montornesenc
hi va portar 16 lluitadors.
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CULTURA

Arrenca el 52è Pessebre Vivent de Sant Fost

Concert de l'Escola de Música

Diumenge començarà un nou Pessebre Vivent de Sant Fost. Serà la 52a
edició del pessebre vivent dels efectes especials de Catalunya i el més
antic de la comarca. Hi col·laboren prop de 200 persones i es faran dues
sessions a les 18 h i a les 19. El preu per als adults és de 6 euros, 3 euros
per als menors de 12 anys i els menors de 5 anys tenen accés gratuït.

El teatre Can Gomà serà dimecres al vespre
l'escenari del concert de composicions dels
alumnes avançats de l'Escola Municipal de
Música i Dansa de Mollet. Serà a partir de
les 20.30 h i l'entrada és lliure.

ART ES TRACTA DE LA PRIMERA INICIATIVA COMUNA QUE HAN PORTAT A TERME ELS CINC MUSEUS DEL VALLÈS ORIENTAL

PassMuseum, un projecte que
promou la cultura i la gastronomia
s.c.

PRESENTACIÓ Hi van assistir representants de tots cinc museus i ajuntaments i del Consell Comarcal
BAIX VALLÈS. Els cinc museus del

Vallès Oriental van presentar dilluns a la Casa del Pintor Joan
Abelló (Mollet) el seu primer
projecte en comú. Es tracta de
PassMuseum, una iniciativa que
pretén promoure la cultura i la
gastronomia de la comarca.
PassMuseum és un passaport
que es pot trobar en qualsevol
dels cinc museus participants i
que acompanyarà els ciutadans a
gaudir dels diferents museus del
Vallès Oriental, així com de l'oferta gastronòmica dels municipis i
d'altres activitats o equipaments.
Cadascuna de les cinc experiències té un preu de 25 € per persona.
A Granollers l'oferta és d'una

visita guiada per la ciutat i el seu
entorn natural, i al Parc de Ponent
a la instal·lació permanent de Jordi Benito, una visita lliure al Museu i un dinar en un restaurant del
centre històric.
A Mollet hi haurà una visita
guiada a la Casa del Pintor Joan
Abelló, un dinar en un restaurant
local i una visita guiada al Menhir
o un taller de pintura de vidre.
A Caldes de Montbui es farà
una visita guiada pels principals
monuments del termalisme, un
bany a les aigües del Safareig, una
visita lliure al Museu Thermalia i
un tast de la gastronomia calderina en un restaurant del municipi.
A Cardedeu els assistents tin-

dran una visita guiada al Museu
Arxiu Tomàs Balvey amb un tast
de ratafia i un dinar en un restaurant del municipi, i a la tarda podran conèixer els parcs dels Pinetons o de la Serreta, o passejar pel
centre històric.
Per últim, des del Museu de
Montmeló es proposa una visita
al museu i al jaciment Mons Observans, i gaudir d'un àpat en un restaurant de la localitat.

Projecte conjunt

La directora del Museu Arxiu Tomàs Balvey, Teresa Blanch, en
representació dels museus de la
comarca, va explicar que tots cinc
equipaments porten "molt temps

fent coses en xarxa, perquè
la tasca de la cultura és molt
dura". Tanmateix, aquesta "sí que
és la primera vegada que hem
treballat per crear un producte
conjunt". També confirmava que,
tot i que aquest és el primer projecte en comú, "no serà l'últim".
El Consell Comarcal ha donat
suport a la iniciativa, i el conseller
comarcal Isidre Pineda, que també
és primer tinent d'alcalde de Caldes, assegurava que "és un projecte femení i feminista", i que
"el fet que l'hagin impulsat cinc
directores, cinc dones, també
explica molt". Pineda també afirmava que "és una proposta que
entra molt bé ara per Nadal. És
un molt bon regal i crec que el
fet de presentar-ho ara és també una molt bona iniciativa per
convidar a regalar cultura i convidar a regalar Vallès Oriental".
Per últim, Pineda deia que PassMuseum "intenta posa en valor
allò que tenim, combinant art,
cultura i gastronomia".
Per la seva banda, la regidora
de Cultura de Mollet, Mercè Pérez,
també ho celebrava: "ja era hora
que hi fos". I es mostrava satisfeta d'aquest projecte "que vol
donar a conèixer la nostra història i la nostra cultura des de
la singularitat de cadascun dels
municipis". s.carrillo

LITERATURA

Presentació de
'La segona dona
i altres criatures
ferides' a L'Illa
MOLLET. Anna Porquet presentarà
a la llibreria L'Illa de Mollet el seu
primer recull de contes publicat
sota el segell Espai Literari, La segona dona i altres criatures ferides.
Serà dimecres a les 20 h, en un
acte conduït per Pilar Arbó.
Per mitjà d’uns personatges
d’actituds desconcertants, que
sempre estan al límit però que
alhora són propers i destil·len
humanitat, aquest recull presenta catorze històries d’un intens
contingut emocional. Desencisats,
amb buidors i mancances, sovint
perduts, de vegades irrecuperables davant l’angoixa vital que els
aclapara, els protagonistes cerquen subterfugis diversos que els
permetin continuar endavant. La
segona dona i altres criatures ferides fa una reflexió sobre la solitud
i la capacitat d’aixoplugar-se en
l’interior d’un mateix.

Sortida al Celler
Raventós Rosell
MARTORELLES. El Casal d'Avis La

Masia i Can Sunyer organitza una
sortida dimecres per visitar al
Celler Raventós Rosell (Alt Penedès). L'excursió, que té un preu de
42 €, sortirà del Casal a les 8 h i
acabarà a les 18.30 h. Inclou assegurança, viatge, esmorzar i dinar.
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Francesc Layret, 21. Martorelles
elracodelplademartorelles@hotmail.com

Reserves

930 107 535 / 657 530 251
684 032 731

CENAS DE EMPRESA
MENÚ 1 (21€)

PICA-PICA (cada 4 pers.)
 Jamón de bodega
en pan de coca
 Croquetas caseras
 Calamares a la
andaluza
SEGUNDOS (a escoger)
 Entrecot
(Roquefort/pimienta)
 Merluza con
almejas y gambas
POSTRES
 Coulant de chocolate
 Flan casero
 Nata con nueces y miel
Pan, agua y refrescos
Vino y sangría
Cafés

MENÚ 2 (23€)

MENÚ 3 (30€)

SEGUNDOS (a escoger)
 Entrecot
(Roquefort/pimienta)
 Cola de Rape con
gambas en su salsa

SEGUNDOS (a escoger)
 Pierna de cabrito al Horno
 Entrecot (Roquefort/pimienta)
 Dorada al horno con verduras

PICA-PICA (cada 4 pers.)
 Jamón de bodega
en pan de cristal
 Croquetas de pulpo
 Cocktel de marisco

PICA-PICA (cada 4 pers.)
 Gambas a la plancha
 Mejillones a la marinera
 Coctel de marisco
 Saquitos de Foie
 Carpaccio de Rubia Gallega

POSTRES:
 Coulant de chocolate
 Nata con nueces y miel
 Pastel de flan casero
 Sorbete de limón

POSTRES:
 Repostería selecta
 Sorbete de limón
 Crêpe de chocolate
 Tarta del chef

Vino crianza
Sangrías
Agua, refrescos, cervezas
Cafés

Cava Brut Nature, Vino tinto
crianza, Vino blanco Verdejo,
Sangría (cava/vino), Agua,
refrescos, cervezas y cafés

Tenemos

MENÚ DE
NAVIDAD
¡c
onsúltanos!

La mejor
opción para tu
celebraciones:s
empresa,
familia...
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El Nadal arriba als carrers de Santa Maria

NADAL ESPECTACLE FAMILIAR A BANDA, TAMBÉ S'ESTRENA UN ARBRE DE LLUMS A LA RAMBLA

Torna el Nadal a Mollet, amb
el 'Carrilló Noël' com a novetat
S.C.

MOLLET. Dimecres va arribar el

Nadal als carrers de la ciutat, amb
l'encesa de l'enllumenat nadalenc.
I fins al 5 de gener es faran més
d'una cinquantena d'activitats per
tot Mollet. La novetat més destacada d'enguany és l’espectacle
Carrilló Noël, que la companyia
de teatre internacional La Tal representarà el 14 de desembre a la
plaça Prat de la Riba. També s'ha
encès l'arbre de Nadal de llums
davant dels Quatre Bancs, que és
una altra novetat d'enguany.
Pel que fa a la resta d'actes, també hi haurà la Marató radiofònica
per la campanya de recollida de
joguines de la Creu Roja, que organitza Ràdio Mollet (14 de desembre), la nova edició del Mercat Nadalenc a la plaça de Prat de la Riba,
amb parades de menjar, beguda o
ornaments (del 14 al 16 de desembre), la Fira del Regal de Nadal, a la
rambla Balmes amb Fiveller (del
21 al 23 de desembre) o el pessebre vivent al parc de Can Mulà (el
22 i 23 de desembre), entre d'altres. A més, en aquest mes també
s'inaugurarà a L'Aparador del Museu Abelló l'exposició fotogràfica
#85Abelló. Una vida a l’aparador,
en homenatge al pintor en el 10è
aniversari de la seva mort.
Durant tot el mes, amb l'objectiu de facilitar l’accés als eixos

marc barrio

UN DELS BETLEMS
DE GOMA-EVA MÉS
GRANS DE CATALUNYA
n L'Associació de Veïns de l'Estació

ARBRE DE LLUMS DE NADAL
comercials, es tornaran a oferir tiquets de 30 minuts d’aparcament
gratuït a les zones blaves.

L'enllumenat nadalenc

L’alcalde de Mollet, Josep Monràs, la regidora de Comerç, Mercè
Pérez, i representants del teixit
comercial de la ciutat van ser els

de França-Can Mulà va inaugurar dimecres (17 h) l'exposició del betlem
de goma-eva al local de l'associació
situat al carrer Francesc Macià, 70,
baixos. Amb més de 400 figures de
pessebre, els responsables de l'escenificació asseguren que "és possiblement el betlem de goma-eva més
gran de Catalunya". Totes les figures
són fetes a mà pel soci de l'entitat
Juan Carlos Ruano, que va morir ara fa
un any. Després d'un mes de muntatge, en què ha col·laborat tota la junta
de l'associació, des de dimecres es
pot veure l'exposició que inclou poblats romans, oficis, animals i cultius
de l’època, i també peixos vius i un riu
d’aigua natural, entre d’altres. Els horaris de visita són de dilluns a divendres de 17 h a 21 h, i els caps de setmana de 12 h a 14 h, fins al 6 de gener.
Per fer visites de grups fora de l'horari
establert, s'ha de consultar a l’Associació al telèfon 696 78 47 16.

encarregats dimecres a la tarda
d'encendre la il·luminació de Nadal des d'una nova ubicació. Fins
ara, es feia a Prat de la Riba, enguany ha estat als Quatre Bancs
–rambla amb el carrer Barcelona–.
L’horari de l’enllumenat nadalenc
serà de les 17.30 h fins a les 22.30
h fins al 7 de gener. Com ja fa anys
que passa, tota la il·luminació serà
de baix consum "per celebrar un
Nadal respectuós amb el medi
ambient i l’estalvi energètic".

EL TEMPS

per

divendres 30

dissabte 1

=
diumenge 2

El centre de Santa Maria de Martorelles es va omplir diumenge per celebrar la
10a Fira de Nadal. De fet, les places van estar plenes des de primera hora. La
primera tinent d'alcalde, Olivia Mones, assegura que va ser "un èxit" i una
jornada "molt entranyable i molt nostra". santa maria de martorelles

POPULAR ES VAN FER RECONEIXEMENTS A TRES SOCIS

Sopar d'aniversari del
Club Muntanyenc Mollet

marc barrio

PRESENTACIÓ El vicepresident, Antonio Felices, durant l'acte del Muntanyenc
MOLLET. El Club Muntanyenc Mo-

de l'Àrea d'Esports de la Diputació
de Barcelona; i Jordi Merino, president de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya. Pel que
fa als membres de l'entitat, hi va
haver reconeixement per al soci
més antic i membre fundador de
l'entitat, Josep Colomé, per al soci
d'honor Jordi Pons i per al president honorífic Josep Pi. La distinció
era una litografia feta pel dibuixant
molletà Fer.

llet va celebrar dissabte el sopar
del 75è aniversari. Un sopar que
el president Àlex Castelltort, valora de "fantàstic" i d'un "èxit
de tothom". Hi van assistir 123
persones. Menjar a banda, l'acte
va servir per fer entrega d'unes
distincions a diversos socis del
Muntanyenc i a les institucions
assistents: Josep Monràs, alcalde
de Mollet; Jordi Torrents, assessor

Felip Comas

Anticicló, fred i boires a
primera hora. Quan les
boires s’esvaeixin, el cel
quedarà serè i la temperatura pujarà.

Molts núvols, de tipus
baix al matí, i de tipus
alt i més prims a la tarda,
amb temperatures que
no variaran gaire.

La tramuntana entrarà
pel Pirineu, provocant
una baixada de la temperatura i un matí serè, i
núvols alts la resta del dia.

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, 29

14ºC

4ºC

11ºC

-		

8 km/h NE

DIVENDRES, 30

15ºC

8ºC

11ºC

2,6

18 km/h W

DISSABTE, 1

13ºC

4ºC

10ºC

-

8 km/h W

DIUMENGE, 2

17ºC

5ºC

14ºC

-

24 km/h W

DILLUNS, 3

18ºC

7ºC

14ºC

-

16 km/h WSW

DIMARTS, 4

18ºC

6ºC

14ºC

-

11 km/h SW

DIMECRES, 5

20ºC

7ºC

15ºC

-

14 km/h SE

29

dv, 7 desembre 2018

AUTOMOCIÓ

L'Autoescola Irlanda
ha tornat a Sant Fost
L'Autoescola Irlanda ha reobert recentment la seva seu a Sant Fost, a la
carretera B-500, al costat de l'Ajuntament. D'aquesta manera, torna al
municipi on ja hi havia estat prèviament i ara ofereix els seus serveis
tant a Martorelles (avinguda Piera)
com a Sant Fost.
L'autoescola ofereix les teòriques
amb classes magistrals i personalitzades tant als matins com a les tardes. A més, els alumnes tenen accés
als tests a la mateixa autoescola, però
també en línia des d'una aplicació
per a telèfons mòbils i des del web
amb una clau i contrasenya personal
perquè també puguin estudiar i practicar des de casa.
Pel que fa als permisos de conduir, el centre, amb més de 35 anys
d'experiència, ofereix els carnets
de ciclomotors i motocicletes: l'AM
de ciclomotor, l'A1 de moto d'una
cilindrada de 125 cc –amb una
Honda–, l'A2 de moto fins a 35kw
–amb una Kawasaki Z650 blanca– i
el carnet A de moto sense límit de
potència –amb una Kawasaki Z650
de color gris metal·litzat–. També es
poden fer cursos intensius i personalitzats del carnet A.
Quant al permís B, el de cotxe, l'Autoescola Irlanda recentment ha renovat la flota de vehicles amb un Seat

Leon nou, que s'afegeix a un Seat
Ibiza FR per tal que els alumnes facin
les classes pràctiques amb els millors
vehicles possibles.

AUTOESCOLA IRLANDA

Carretera de Badalona, 255
SANT FOST - Tel. 638 182 197
Avinguda Piera, 35
MARTORELLES - Tel. 93 570 89 40
aeirlanda_3@hotmail.com

Treure les
olors del cotxe
Com treure l'olor de cotxe nou? És una
pregunta freqüent. A tothom ens agrada molt la sensació de gaudir d'un cotxe nou: net, recent pintat, sense una
taca en la tapisseria i amb les marxes
que funcionen molt suaument. Però
l’olor de nou és una altra cosa, ja que
molts nens es maregen amb aquesta
olor. Per tant el millor per treure l’olor
de cotxe nou és ventilar el cotxe sovint.
També es pot penjar el típic pi amb
una olor fresca. Netejar el tauler del
cotxe també és útil per eliminar l’olor
de plàstic. I eviteu estacionar el cotxe
al sol, perquè podria fer més olor.
Pel que fa a treure les males olors
per haver transportat alguna cosa que
ha deixat impregnat el seu aroma, és
bona idea tenir un ambientador per
a l’habitacle principal. Un amb notes
profundes (és a dir, que l’olor es mantingui). Olors tipus oceànic o mango
poden donar-vos un resultat ràpid.
I, per últim, sovint es planteja com
treure la mala olor del cotxe vell. Quan
els cotxes tenen molts anys, comencem a trobar a faltar l’olor de nou.
Però tenim algunes idees que us faran
sentir el cotxe com si fos nou: netegeu
sovint les catifetes utilitzant un suavitzant molt fragant, ja que això millorarà
l’ambient; i compreu un ambientador
amb una olor que sigui ben fresca (els
cítrics són una opció que agradarà a
tothom). amic - tot sant cugat
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L'APARADOR

PIZZERIA 1900
Carrer Victor Català, 1. Parets. 93 676 21 04
www.pizzeria1900.cat

Pizzeria 1900 i FS Parets
signen un acord de patrocini

C. Quarter Nord, 2. Mollet del Vallès
C-17. Sortida 1. Parets del Vallès

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

La cadena de restaurants de cuina italiana Pizzeria 1900 signa un
acord d’esponsorització amb l’entitat esportiva Futbol Sala Parets
pels pròxims dos anys amb la finalitat de col·laborar amb les entitats
locals. Aquest acord, que pretén fomentar els valors que els uneixen
com la superació, el companyerisme, la integració i el fair-play, es
veurà materialitzat en forma de
samarretes esportives pels entrenaments. A més, les famílies podran gaudir de descomptes i preus

especials a la Pizzeria 1900 de Parets. Massa prima i cruixent; comprar bons productes i tractar-los
bé; fer que el client se senti com a
casa; preus raonables. Aquests són
alguns dels secrets perquè Pizzeria
1900 s’hagi convertit en referència
gastronòmica. Pròximament introduiran pizzes sense gluten per a
celíacs i una massa feta amb carbó
vegetal actiu. Aquesta massa de color negre es feia servir a l’antiguitat
amb propietats medicinals, com
per exemple, facilitar la digestió.
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