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EN PORTADA

CatSalut estudia obrir al Baix Vallès
un Centre d'Urgències d'Atenció Primària
ics

El projecte, que encara no té el vistiplau
de Salut, preveu aquest servei que atén les
urgències de complexitat baixa i moderada
i que obre les 24 hores els 365 dies de l'any
BAIX VALLÈS. El Servei Català de la
Salut estudia la futura posada en
marxa d'un Centre d'Urgències
d'Atenció Primària (CUAP) al Baix
Vallès, un servei que oferiria atenció en casos d'urgència de complexitat baixa o moderada sense
necessitat d'adreçar-se a l'Hospital. Els CUAP són centres d’atenció
urgent que estan preparats per
atendre problemes de salut que
no suposen un risc vital i que estan oberts en horari de 24 hores
els 365 dies de l'any. Estan dotats
dels professionals i la tecnologia
necessaris per atendre aquest tipus de pacients i, segons CatSalut,
"són una alternativa consolidada per atendre urgències de salut que no són de risc vital i evitar així les esperes a l’hospital".
En aquest sentit, des de CatSalut apunten que "hi ha moltes
situacions que es poden resoldre en aquests centres d’atenció urgent perquè disposen de
servei d’analítiques, radiologia
i boxs d’observació". Així, doncs,
els CUAP poden fer l'atenció urgent de malalties agudes, amb espais on el pacient pot rebre tractaments durant 6 o 8 hores que
resolguin la fase aguda d'una dolència; de traumatismes lleus que
requereixin embenats o guixos; i
atencions quirúrgiques menors,
com sutures, cures i cremades. A
més, si cal, des del CUAP es facili-

ten els tràmits de derivació al CAP
del pacient o a l’hospital.

El primer de la comarca

Actualment, la comarca del Vallès
Oriental no disposa de cap CUAP
i els centres d'aquestes característiques més propers són al Vallès
Occidental: els CUAP CerdanyolaRipollet i el de Sant Fèlix de Sabadell. D'altra banda, l'únic Centre
d'Atenció Primària del Vallès Oriental que ofereix atenció continuada les 24 hores del dia –però en
aquest cas no atén les urgències
que podria solucionar un CUAP–

Assemblea oberta

LA PLATAFORMA
TRACTA L'ESTAT DE
LA SANITAT PÚBLICA
La Plataforma en Defensa de la Sanitat
Pública del Baix Vallès organitza dimarts a les 18.30 h a La Marineta una
assemblea oberta a tota la ciutadania
en què es parlarà de diversos aspectes relacionats amb el sistema sanitari,
com les llistes d'espera, les reprogramacions, l'atenció primària, les proves
diagnòstiques, els copagaments, les
queixes i reclamacions i les privatitzacions de serveis, entre d'altres.

ATENCIÓ URGENT Professionals del CUAP d'Horta, un dels centres d'urgències d'atenció primària a Barcelona
és el de la Llagosta.
Segons CatSalut, el CUAP Baix
Vallès és un dels projectes que
forma part del Pla Estratègic de
Salut (PES) del Vallès Oriental, full
de ruta per millorar l’atenció sanitària i la salut de la població de
la comarca per als propers anys.
"El PES prioritza les actuacions
que han de permetre adaptar
els serveis a les necessitats de
la ciutadania", expliquen.
Segons les mateixes fonts, en
aquest moment, el disseny definitiu de la configuració d’aquests
nous dispositius o ampliacions
"s’està treballant tenint en
compte les entitats ciutadanes, les entitats de salut, els

professionals de la salut i els
ajuntaments del Vallès Oriental, i encara queda pendent de
l’aprovació per part del Departament de Salut".
Entre aquests projectes inclosos en el PES i que estan també
en fase d'estudi hi ha el futur CAP
de la Llagosta i una ampliació del
servei d'Urgències de l'Hospital
de Mollet.

El primer de la comarca

Per la seva banda, la Plataforma
en Defensa de la Sanitat Pública
al Baix Vallès veu de bon ull la
possibilitat que es posi en marxa
aquest servei al territori. "Des de
la plataforma i moviments com

Marea Blanca apostem per un
increment de diners en l'atenció primària, en els ambulatoris, perquè dotar-los de recursos i de mitjans és la manera de
buidar els hospitals", assegura
el portaveu de la plataforma, Antonio López, qui defensa una atenció primària "primarista", és a
dir, que sigui "l'eix vertebrador
de la sanitat pública".
En aquest sentit, López denuncia que les retallades en el sistema sanitari han aprofundit en la
precarietat de l'atenció primària.
"S'ha perdut un 17% del pressupost que hi havia abans de la
crisi i hi ha uns 1.000 professionals menys", assegura. i l.ortiz

registre d’agents immobiliaris
de Catalunya
aicat 7822

OPORTUNITAT!
PARETS. Sot d’En Barriques al costat del CAP
i escoles. Casa adossada amb gran cuina (16 m2),
ampli menjador (30 m2), 3 hab. dobles (1 suite
amb vestidor), 3 banys, estudi + solarium, garatge,
2 terrasses i jardí. Preu: 320.000 €
Tour virtual: http://vilardell10.atu.ca

Vols vendre la teva vivenda? 667

312 216

Despatx a Mollet (hores concertades)

vilardellfinques@gmail.com

vilardell_finques
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SOCIETAT

Mollet s'adhereix a la Setmana Bio

Sense llum a Plana Lledó

L’Ajuntament de Mollet s’ha adherit a la Setmana Bio per promocionar
la producció i l’alimentació ecològica, especialment entre la comunitat
educativa. Es faran diverses activitats com portes obertes als horts urbans
d'escoles molletanes, tallers de cuina amb productes de Gallecs i una
xerrada sobre els beneficis d’una alimentació sana, entre d'altres.

Dilluns, uns 3.600 habitatges de Plana Lledó es van
quedar durant unes hores sense electricitat després
d'un incident provocat per unes obres a prop d'un dels
generadors de Can Borrell. Endesa rebia l'avís a les
10.45 i la incidència quedava resolta sobre les 14 h.

EQUIPAMENTS EL PROJECTE TÉ UN PRESSUPOST DE 131.185 EUROS, IVA INCLÒS, I UN TERMINI D'EXECUCIÓ DELS TREBALLS DE SIS SETMANES UN COP S'ADJUDIQUI

Mollet Impulsa licita l'enderroc
de l'antic teatre del Tabaran
MOLLET DEL VALLÈS. L'empresa

municipal Mollet Impulsa, propietària de l'espai de l'antic teatre del
Tabaran, ha tret a concurs els treballs per l'enderroc de l'històric
edifici situat a l'avinguda Llibertat. La durada de les obres s’estima en sis setmanes, a comptar des
de la data de la seva adjudicació
i el pressupost de licitació és de
131.185 euros, IVA inclòs.
Després que el passat 25 de juny
la junta de govern local aprovés
l'atorgament de la llicència d'enderroc demanada per Mollet Impulsa, a principis d'octubre s'ha tret a
concurs l'obra d'enderrocament, al
qual es poden presentar empreses
fins al proper 23 d'octubre.
Segons el projecte, abans de
procedir a la demolició de l’edifici,
la direcció facultativa, el coordinador de seguretat i salut i l’empresa adjudicatària dels treballs
d'enderroc, efectuaran una visita
d’inspecció per tal de verificar
in situ els riscos i les mesures de
seguretat que el projecte d’enderrocament i l’estudi de seguretat
i salut determinen en cada cas,
valorant el número d’equips que
intervindran a la vegada i la distància de seguretat adient.
Durant el procés d’enderrocament s’hauran de desallotjar
provisionalment les edificacions
veïnes confrontants del carrer de

L'ESPAI AFECTAT S'enderrocarà
la part on hi havia l'espai de l'antic
teatre del Tabaran
Pau Claris número 1, 3 i 5 i els locals amb accés des de l’avinguda
Llibertat número 3. Està previst
que després de la demolició es
mantinguin part de les façanes a
una cota sobre la rasant del carrer
suficient per tal de garantir la protecció de la parcel·la una vegada
executat l’enderroc.
El procés d’execució seguirà dues
fases: una inicial que correspon a
la realització dels treballs previs
de preparació, neteja i desmuntat-

DE TEATRE A 'DISCO'

arxiu

L’any 1919, la Teneria Moderna Franco Española va construir l’edifici de
la Cooperativa de Consum destinat a
economat i centre de lleure i, al seu
costat, l’edifici del Tabaran, destinat a
teatre. A partir de l’any 1970, l’espai del
teatre va albergar la discoteca Dunhill,
que va ser l’últim ús d’aquest espai.

ge, i una posterior que correspon
a l’execució material de l’enderroc.
L'accés dels equips de demolició
es farà des del carrer Lluís Duran a
través de la pista Trèvol.
L'edifici forma part del Catàleg
de Patrimoni que determina que la
part a conservar són els elements
arquitectònics i ornamentals de la
façana principal, en la qual no està
inclosa la de l'antic teatre.
L'enderrocament arriba després
que Mollet Impulsa demanés un
informe sobre l'estat de l'edifici arran de l'esfondrament d'una part
de la coberta de l'immoble contigu
i de propietat privada la primavera
passada. El document determinava que la finca de l'antic teatre es
troba en situació de ruïna urbanística i econòmica. l.ortiz
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METEOROLOGIA GAIREBÉ LA MEITAT DELS AVISOS ALS BOMBERS ES VAN REGISTRAR A MOLLET

SUCCESSOS L'ACCIDENT ES VA PRODUIR DIUMENGE A LA NIT

La tempesta de diumenge
causa una trentena d'incidents

Mor un molletà de 60
anys atropellat a la
C-35, a Palautordera

Antonio López

Pluges

ES MULTIPLICA EL
CABAL DELS RIUS

PITAPES Una branca del pi del restaurant molletà va caure dissabte
BAIX VALLÈS. El temporal de vent

i pluja de diumenge va fer caure
branques i va malmetre mobiliari
urbà i alguns vehicles, però no es
van haver de lamentar danys personals. En total van registrar-se
una trentena d'incidents al Baix
Vallès. La majoria van ser a Mollet, on els Bombers van rebre una
quinzena d'avisos i van actuar en
una desena de casos, la majoria
per acumulació d'aigua, inundacions, cotxes embarrancats i per
retirar arbres, branques i obs-

S'instal·la un radar
mòbil informatiu
a Sant Fost
SANT FOST. L’Ajuntament ha ins-

tal·lat un radar mòbil informatiu,
sense efectes sancionadors, al municipi per alertar els conductors si
superen els límits de velocitat i
prevenir els accidents de circulació. El radar mòbil incorpora un
suport electrònic que indica la velocitat en temps real.

tacles a la via pública. L'incident
més destacat va ser la caiguda
d'una palmera a l'avinguda Burgos sobre tres vehicles que estaven aparcats i que van resultar
força malmesos, tot i que no hi va
haver cap afectació personal. Pel
que fa a la resta de municipis del
Baix Vallès, els Bombers van intervenir per retirar arbres caiguts
a Parets, Sant Fost i Montornès; a
la Llagosta per retirar un tendal
a punt de caure i a Montmeló per
retirar una placa a punt de caure.

Els rius del Baix Vallès també es van
veure afectats per les pluges del cap de
setmana. El Mogent, a l'altura de Montornès, va multiplicar els seus metres
cúbics d'aigua per segon habituals per
50 (d'1 a 50), mentre que el Congost va
passar d'1 a 200 metres cúbics per segon, fins a superar el llindar d'alerta.

En alguns casos, com a Sant Fost,
els Bombers van treballar coordinadament amb la Policia Local i
Protecció Civil.
D'altra banda, dissabte al matí
va caure una branca del pi de
grans dimensions de la terrassa
del restaurant Pitapes de Mollet
sobre una terrassa veïna que va
causar desperfectes en el mobiliari i altres elements de la terrassa,
així com en tres vehicles. No hi va
haver danys personals.

MOLLET. Diumenge a la nit hi va ha-

ver un accident mortal a la C-35,
al seu pas per Santa Maria de Palautordera. En l'accident va morir
atropellat A.G.O., un home de 60
anys i veí de Mollet. Per causes
que encara s'estan investigant, un
turisme va atropellar un vianant
que creuava la via. Com a conseqüència de l’impacte, el vianant va
morir. Els Mossos d'Esquadra van

rebre l'avís a les 21.05 h i arran
de l'incident es van activar cinc
patrulles dels Mossos d’Esquadra,
dues dotacions dels Bombers de
la Generalitat i sis ambulàncies
del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). Amb aquesta víctima,
ja són 157 les persones que han
mort en accidents de trànsit a la
xarxa viària interurbana de Catalunya des d'inici d’any. i

LA JUTGESSA IMPOSA MULTES PER LESIONS ALS DOS IMPLICATS

Sentència per la baralla
entre dos veïns de Parets
PARETS. La baralla que va implicar
Joan Folguera, exregidor d'ICV de
l'Ajuntament, i José María G. Espejo ja té sentència. La jutgessa instructora del cas ha imposat multes
a tots dos a raó de 40 euros per
dia. Segons els informes mèdics
que van presentar els dos impli-

cats, el cop que va rebre Folguera
va necessitar deu dies de recuperació, mentre que l’esgarrapada
al pit que va rebre Espejo en va
necessitar tres. Per tant, Espejo
ha estat sancionat a pagar 400 euros, mentre que Folguera n’haurà
d’abonar 120.

ES POT CONSULTAR EL QUE EMMAGATZEMA LA POLICIA LOCAL

L'AJUNTAMENT TÉ 15 DIES PER TREURE'LS DE LA VIA PÚBLICA

MOLLET. L’Ajuntament ha posat en
marxa un nou Servei d’Atenció Ciutadana d’Objectes Perduts en línia,
que permet consultar a través del
web municipal (molletvalles.cat)
quins són els objectes localitzats i
iniciar el procés per a la seva recuperació. En cas de trobar l’objecte

LA LLAGOSTA. L’Ajuntament ha
iniciat els tràmits per donar de
baixa d'ofici i retirar de la via pública nou vehicles que presenten
senyals evidents d'estar abandonats. L'actuació arriba després
que ERC alertés en el ple de setembre de la presència de diver-

Servei en línia per recuperar Retirada de nou vehicles
objectes perduts a Mollet abandonats a la Llagosta
perdut, cal omplir un petit formulari. Actualment, al llistat hi apareixen una vuitantena d'objectes
perduts, la majoria dels quals són
documentació com targetes sanitàries, documents nacionals d'identitat i permisos de residència, així
com carteres i moneders.

sos vehicles estacionats al poble
presumptament abandonats. El
consistori va publicar divendres
passat al Butlletí Oficial de la Província (BOP) les dades dels nou
vehicles es retiraran en un màxim
de 15 dies. Prèviament va intentar
contactar amb els propietaris.
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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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OBRES ES PREVEU QUE EN UN MES ACABI LA PRIMERA FASE DE LA URBANITZACIÓ QUE AFECTA UNS 13.000 METRES QUADRATS

La integració de part de la llosa
a Montmeló, en el tram final
MONTMELÓ. "Ja estem acabant la
urbanització sobre el soterrament de la zona de vies convencionals i d'alta velocitat de Montmeló. Si tot va bé, ens queda un
mes més o menys per acabar".
D'aquesta manera explicava dimarts Carlos Rodríguez, director
de l'obra d'ADIF, que la primera
fase de l'actuació estarà enllestida abans que acabi l'any. Es tracta
d'una actuació amb un pressupost
d'uns 2,1 milions d'euros. L'alcalde,
Pere Rodríguez, assegura que es
tracta d'una "fita molt important
per a Montmeló. Sembla mentida, però estem a poques setmanes d'aconseguir que els dos nuclis del municipi estiguin units
després de més de 150 anys".
En total, aquest primer espai,
que va des de l'estació de tren fins
a l'avinguda Pompeu Fabra, té
una superfície de gairebé 13.000

s.c.

CONSULTORI

a l'antiga estació de tren ha estat
"l'última incorporació del projecte". Josep Reyes, l'arquitecte
municipal, explica que sota l'estació quedarà una plaça, que serà un
espai públic que connectarà amb
la llosa amb una grada: "es farà
una grada en ventall amb 8 o
9 esgraons". D'aquesta manera,
quedarà un espai públic des d'on
acaba la grada fins a l'edifici de
l'estació que "suposarà un espai
per acollir espectacles i activitats a l'aire lliure".

Licitació de la segona fase

TREBALLS EN MARXA Estat de les obres el passat dimarts
metres quadrats, dels quals 5.900
són per a vianants, 650 per a trànsit de vehicles, 1.700 de zones
verdes, 1.426 de zones de paviment terrenc i 144 de jocs infantils. Pel que fa a aquesta darrera
zona, el director de l'obra destaca

que "a petició de l'Ajuntament
hem col·locat jocs inclusius que
poden utilitzar nens en cadira
de rodes o amb alguna discapacitat física".
El mateix director, a més, afirma
que la integració del solar contigu

Pel que fa a la segona fase de l'obra,
que va des del carrer Pompeu Fabra, "el compromís d'ADIF és fer
la licitació a finals d'any i la construcció començarà a mitjans o
finals del 2019. Això ens garanteix la continuació del procés
d'urbanització de la llosa i tancar el municipi definitivament",
com assegura l'alcalde. Les obres,
que tindran un pressupost potser
una mica superior al de la primera
fase, poden durar un parell d'anys.
Així que fins al 2021, si tot va bé, no
estarà finalitzada. s.carrillo

LA INTERVENCIÓ TAMBÉ SERVIRÀ PER AMPLIAR LES VORERES DEL TRAM ENTRE RAMBLA NOVA I FRANCESC CAMBÓ, A MOLLET

Es renova la xarxa d'aigua
al carrer d'Antònia Canet
MOLLET. L'Ajuntament de Mollet
ha començat aquesta setmana
els treballs per renovar la xarxa
de subministrament d'aigua al
carrer d'Antònia Canet, concretament en el tram entre Rambla
Nova i el carrer Francesc Cambó,
per tal de millorar el subministrament als veïns que viuen en
aquest zona de la via. La intervenció s'aprofitarà per renovar
les voreres i ampliar-les fins als

2,4 metres d'amplada, i millorar
i adequar la mobilitat i l'accessibilitat de la zona per a persones
amb mobilitat reduïda.
A més, es construirà una plataforma elevada a la cruïlla d’Antònia Canet amb Francesc Cambó
que facilitarà més la mobilitat i
l’accessibilitat.
D'altra banda, davant la impossibilitat de mantenir l’àrea
de contenidors situada en aquest

tram de carrer per l’ampliació de
les voreres, i amb l’objectiu de
mantenir les places d’aparcament,
l’Ajuntament posarà en marxa una
prova pilot que consistirà a habilitar una zona de càrrega i descàrrega situada entre Rambla Nova i
Rafael Casanova, on es col·locaran
els contenidors durant certes hores del dia. Es tracta d’un sistema
que ja s’està fent a altres ciutats
amb bons resultats. En concret, de
les 7 de la tarda a les 8 del matí
serà zona de contenidors. La resta del dia es retiraran i es podrà
fer servir com a àrea de càrrega i
descàrrega.

arxiu

Solucions als
conflictes dels
copropietaris
Els conflictes dels copropietaris d'immobles són molt freqüents a la pràctica. És molt habitual que els copropietaris tinguin diferents punts de
vista en relació a l'administració d'un
immoble. Per exemple, succeeix sovint
que uns vulguin vendre-ho, i uns altres
no, donant lloc així a situacions problemàtiques.
Òbviament, sempre que sigui possible,
és preferible un acord entre els copropietaris, però, si el mateix no pogués
aconseguir-se, el nostre Dret estableix
la possibilitat que qualsevol d'ells pugui exigir judicialment la divisió de la
cosa comuna.
Així, en el cas d'immobles urbans
(pensem en un pis), rares vegades podria dividir-se físicament la propietat,
ja que llavors l'immoble quedaria inservible per al seu ús. La solució que
el nostre ordenament jurídic ens dóna
per aquests supòsits en els quals ni és
possible l'acord, ni l’immoble pot dividir-se, és acudir al Jutjat mitjançant
una demanda denominada de “divisió
de cosa comuna”, a fi d'aconseguir
així, bé que un dels copropietaris s'adjudiqui l'immoble abonant la seva part
als altres, bé la sortida a subhasta de
l’immoble, per posteriorment repartir
el preu entre tots els copropietaris.
Com veiem, el fonament de “l’acció
de divisió de cosa comuna” està en
què ningú està obligat a romandre a
la copropietat, per la qual cosa podem afirmar que totes les situacions
conflictives que deriven de la mateixa
tenen, en principi, una sortida.
José Ignacio Carnero Sobrado
Advocat
jicarnero@cgcabogados.net

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

CARRER ANTÒNIA CANET

EMPRESES
ASSESSORS EMPRESARIALS

PYMES

AUTÒNOMS

PARTICULARS

Seguim oferint

Nous serveis

Dret de família i successions
Obligacions i contractes
Dret bancari
Dret societari i mercantil
Responsabilitat civil
Dret administratiu
Dret immobiliari

Fiscalitat : IRPF, IVA, IS, Autònoms
Comptabilitat
Constitució , fusió i dissolució de societats
Anàlisi de viabilitat empresarial
Optimització de costos
Gestió i control del risc i endeutament
Tràmits davant organismes públics

C/Anselm Clavé, 2. 4º 2ª. 08100. Mollet del Vallès.
Tel. 935 703 991 | Fax 935 939 849
Email: administracio@asemax.org
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SALUT L'ESCOLA PAU VILA DE PARETS ACULL UN BERENAR PER RECAPTAR FONS PER A LA INVESTIGACIÓ D'AQUESTA MALALTIA

"La cura de la fibrosi quística
cada dia està més a prop"
PARETS. A Parets s’ha iniciat una
campanya per recaptar fons per a
la investigació de la fibrosi quística,
la malaltia que pateix en Jerome,
un nen de 3 anys alumne de l’escola Pau Vila. La seva mare, Susana
Araya, explica el camí que han recorregut des que se li va diagnosticar amb només un mes de vida.
Tot i néixer a l’Hospital de Mollet,
la Susana va rebre una trucada del
Parc Taulí de Sabadell, un dels tres
centres de referència d'aquesta
malaltia amb Sant Joan de Déu i la
Vall d'Hebron. Un cop a l’hospital,
els van explicar què tenia el seu fill:
fibrosi quística, una malaltia que
afecta l’aparell digestiu i, especialment, el respiratori.
Després del cop del primer moment, començava la feina: informació, visites, anàlisis, grups de
suport... Mica a mica la família es
va anar fent a la idea: l’esperança
de vida dels afectats és d’entre 35 a
40 anys; es deshidraten 20 vegades

família Carbonell araya

EN FAMÍLIA El Joan, la Noa, el Jerome i la Susana, units contra la malaltia
més que les persones que no pateixen la malaltia; són molt propensos
a necessitar un doble trasplantament de pulmons...
La família va decidir posar el
seu granet de sorra en la recollida
de fons per investigar la malaltia.
“Els metges diuen que la cura

està molt a prop. I per això calen fons. Vam pensar que calia
fer aquest esforç com fos”. Així
va començar la recerca de recursos per a l’Associació Catalana
contra la Fibrosi Quística, que va
ajudar a preparar l'escolartizació
del Jerome amb temps. “Cal tenir

en compte moltes coses: medicació, temperatura, alimentació, l’entorn amb altres nens i
nenes...”. El Jerome té una vetlladora personal amb qui mantenen
“un contacte 24 hores”, i el seu
primer any a l’escola no ha tingut
complicacions. L’adaptació és bona
tot i les complicacions, com per
exemple que “només pot veure
uns líquids especials, no aigua, i
per això a l’escola sempre hi ha
caixes d’aquests brics; o no es
pot refredar ni escalfar massa,
així que quan fa calor cal polvoritzar per refrescar-lo...”.
Per això quan la Susana va proposar a pares i mares què podia
fer per ajudar en la lluita contra la
malaltia, tots s'hi van implicar i va
sorgir la idea de fer un berenar solidari, que es farà aquest divendres
(16.30 h), al pati de l’escola amb
música i activitats. Si algú vol col·
laborar-hi només cal fer un ingrés
al compte bancari de l’Associació
Catalana contra la Fibrosi amb el
concepte relacionat amb berenar
solidari Pau Vila Parets. “Tots els
beneficis els repartirà l’associació a parts iguals entre els tres
hospitals de referència”. El número de compte és: ES96 2100 33
02192200037549. jaume ribell

SERÀ AQUEST DIVENDRES I SE SORTIRÀ DE CARRENCÀ

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

Martorelles camina
contra el càncer de mama
MARTORELLES. Aquest divendres,

Martorelles celebra la tercera edició de la Caminada nocturna contra el càncer de mama, amb motiu
del dia mundial contra aquesta
malaltia. Igual que en les anteriors edicions, se sortirà des de
Carrencà a les 20.30 h en direcció a Santa Maria de Martorelles i
acabarà, set quilòmetres després,

també a la masia de Carrencà amb
una botifarrada.
La cursa està organitzada per
l'Institut Català de les Dones,
l'Agrupació de Defensa Forestal,
Coca Cola, l'Ajuntament de Martorelles, l'Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC) i la
Unión Cultural Andaluza de Martorelles.

Naixements
04/10 Karla L. Domingo Rodríguez (Caldes)
05/10 Mouhamed Sacko (Caldes de Montbui)
07/10 Luna Almeda García (Santa Perpètua)
09/10 Eric Kolev Martínez (Sant Fost)
11/10 M. González-Riancho Hiraldo (Mollet)
15/10 Lara Cruces iglesias (La Llagosta)

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

Defuncions
MARTORELLES
11/10 Luís Bataller García
88 anys
MOLLET
13/10 Mariano León Muñoz
78 anys
14/10 Andrés Vera Labrador
81 anys
15/10 M. Dolores López Franco 95 anys
PARETS
12/10 Ángeles Nogueras Escudero 87 anys
SANT FOST
09/10 Manuela Lucha Grimaldos 95 anys
14/10 M. Teresa Benseny Morera 86 anys
SANTA MARIA
09/10 Benjamín Rigueiro Cambero 82 anys

Dades facilitades per la Funerària
Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols

programació

Dissabte 20 d'octubre
A les 13.30 h: Resum informatiu de la setmana
Diumenge 21 d'octubre
A les 12.30 h: El Partit: Bàsquet, Lliga EBA:
Recanvis Gaudí Mollet- Morabanc Andorra B
A les 22.00 h: La Jornada de diumenge
Dilluns 22 d'octubre
A les 20.30 h: La Jornada, amb Albert Maspons
i Alba Castilla
A les 21 h: Àmbit B30
Dimarts 23 d'octubre
A les 20 h: Parlem-ne, amb Susanna Aguilera
Dimecres 24 d'octubre
A les 20 h: Especial III Festival Internacional de
Música Anna Villaescusa
Dijous 25 d'octubre
A les 20 h: Visions, amb Meritxell Martorell:
Violència de gènere
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

REDACCIONAL
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La Diputació de Barcelona fa costat a
les persones consumidores en les seves
reclamacions per clàusules abusives
 Fins ara s’han atès 4.618 famílies,
de les quals 852 amb dret a justícia
gratuïta i assessorades a l’efecte
 De les 5.483 consultes generades,
4.788 (87% del total) eren per contractes
afectats per una clàusula abusiva
 Els convenis de col·laboració amb
els Col·legis Professionals de l’Advocacia
finalitzen el 31 de desembre de 2018

La Diputació de Barcelona proporciona
atenció individualitzada i gratuïta a les persones consumidores en relació als litigis
amb entitats financeres per la inclusió de
clàusules abusives en contractes hipotecaris. Aquest servei es va materialitzar el juliol
de l’any passat amb la signatura de convenis
de col·laboració amb els Col·legis Professionals de l’Advocacia (Barcelona, Sant Feliu
de Llobregat, Manresa, Sabadell, Granollers,
Mataró i Vic) i el suport dels Serveis Públics
de Consum. L’acord ﬁnalitza el 31 de desembre de 2018.
Els ciutadans poden concertar les visites a
qualsevol dels 77 punts d’atenció disponibles distribuïts per tota la demarcació de
Barcelona. Els convenis preveuen el desplaçament d’un advocat a les dependències dels Serveis Públics de Consum de les

comarques de Barcelona que, prèvia visita
concertada, atén de forma individualitzada i
gratuïta, les consultes dels consumidors.
Les persones afectades reben un primer
consell orientador d’un advocat especialista
i informació sobre la conveniència d’acudir
als tribunals o de recórrer a les vies alternatives de resolució de conflictes, però no
es redacta cap document ni es tramita cap
assumpte. Aquest servei també assessora
els ciutadans respecte del dret a accedir a
l’assistència jurídica gratuïta i de la documentació necessària per sol·licitar-la.
Des que es va iniciar aquest servei l’estiu de
2017, s’han atès 4.618 famílies que han generat 5.483 consultes, de les quals 4.788 han
estat per contractes afectats per una clàusula abusiva, cosa que representa el 87 % de
totes les consultes. 852 famílies han pogut

acollir-se al dret a justícia gratuïta i han estat assessorades a l’efecte.
També hi ha hagut 2.903 consultes on el
consumidor havia tingut un contacte previ
amb el banc.
Suport als consumidors
Els acords amb els col·legis professionals
d’advocats se sumen a les accions de suport
als consumidors que la Diputació de Barcelona impulsa des de fa mesos per acompanyar-los en les seves reclamacions per les
clàusules abusives.
Per atendre aquestes consultes, la corporació ha augmentat fins als 2 milions d’euros
el pressupost destinat als Serveis Públics
de Consum. També ha intensificat la formació específica en clàusules abusives als
tècnics d’aquests Serveis (77 municipals i 7
comarcals) i s’han fet 150 xerrades i tallers

arreu del territori que han comptat amb l’assistència de més de 8.000 persones.
A més, en els 224 municipis que no disposen de Servei Públic de Consum propi, els
ciutadans poden realitzar les seves consultes directament i de manera presencial a
través de les Unitats Mòbils d’Informació al
Consumidor (UMIC).

La Diputació de Barcelona
ofereix també consells i informació
sobre els protocols de les entitats
bancàries, adreces de contacte,
l’agenda d’accions formatives i un
formulari de reclamació a través
de la seva pàgina web
(https://www.diba.cat/es/web/
consum/clausula-terra).

Segueix-nos a twitter: @diba
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SALUT PÚBLICA ELS SERVEIS D'EMERGÈNCIES NO VAN PODER DETERMINAR-NE LA PROCEDÈNCIA

MEDI AMBIENT TÉ EL PERCENTATGE MÉS ALT DEL BAIX VALLÈS

El vessament d'un líquid
genera males olors a la Llagosta

Martorelles, líder en
recollida selectiva neta

LA LLAGOSTA. El vessament d’un
líquid en un embornal va ser,
amb tota probabilitat, la causa de
les males olors que es van sentir
dimarts al carrer de Jaume I de
la Llagosta. Veïns del carrer van
trucar sobre les 19.30 h al telèfon d’emergències 112 per alertar
d'una possible fuita de gas, qüestió que van descartar els Bombers
i tècnics de l’empresa de gas que
van traslladar-se al lloc dels fets.
Bombers, Policia Local, una ambulància i tècnics Naturgy, l’antiga
Gas Natural, van dur a terme diverses operacions per detectar possibles fuites i van controlar les benzineres properes a la Llagosta per

l'Agència de Residus de Catalunya, Martorelles va ser el 2017 el
vuitè municipi de la demarcació
de Barcelona amb un percentatge
més alt de recollida selectiva neta
(61,16%) i el quart del Vallès Oriental, només per darrere de Sant
Esteve de Palautordera (79,6%),
Aiguafreda (65,65%) i Sant Antoni
de Vilamajor (65,49%). La recollida
selectiva neta són els residus municipals recollits selectivament sense
considerar els impropis presents a
cada fracció objecte de recollida i,
en el cas de Martorelles, el sistema
de recollida porta a porta, ajuda a
tenir aquest alt percentatge.
L’any 2017, al conjunt de les comarques de Barcelona es van generar 2,3 milions de tones de residus
municipals, un 2,5% més que l’any
anterior. Aquesta xifra suposa una
generació de residus per capita
d’1,26 kg/hab./dia a l’àrea de Bar-

descartar cap fuita de combustible.
Tots els controls van donar negatiu. En analitzar el clavegueram es
van trobar restes d’olor en un em-

Bombers i tècnics van
inspeccionar el municipi
per descartar que
fos una fuita de gas

bornal, presumptament provocat
pel vessament d’algun líquid. Tècnics i Bombers, que van donar per
resolta la incidència a les 22.20 h,
no van poder determinar l'origen

del vessament, i de fet tampoc no
va generar cap més afectació més
enllà de la forta pudor.
Aquest episodi s’afegeix al que
fa tot just quinze dies també va
posar en alerta molts veïns. En
aquell cas, tècnics municipals van
visitar l’empresa Synthecoat per
comprovar si, com havia passat un
any enrere, aquesta empresa era
la responsable de la forta pudor
que se sentia al municipi. Aquesta
possibilitat va quedar descartada
després de comprovar que els sistemes instal·lats els últims mesos
per minimitzar les pudors provocades per la producció de resines
funcionen correctament.

MARTORELLES. Segons les xifres de

celona, mentre que al conjunt de
Catalunya se situa en 1,40 kg/hab./
dia. Pel que fa a la recollida selectiva, el 2017 va suposar un 28,7% del
total de residus recollits a les comarques de Barcelona, mentre que
al conjunt de Catalunya el percentatge arriba al 32%. En aquest cas,
el Vallès Oriental queda per sota de
la mitjana catalana, amb un 30,4%.
Per fraccions, el Vallès Oriental
supera en 3 kg/hab./any la mitjana pel que fa a la recollida de matèria orgànica i autocompostatge,
i registra amb 48,1 kg/hab./any.
En paper i cartó, el Vallès Oriental és la comarca amb l’índex més
baix de recollida, amb 15,9 kg/
hab./any, i també en vidre queda
per sota de la mitjana, amb 16,25
kg/hab./any, només per davant
del Vallès Occidental. Finalment,
pel que fa a envasos, la comarca
va recollir 11,5 kg/hab./any, també per sota de la mitjana.

SERVEIS ES VA ASSESSORAR ELS VEÏNS PER FER RECLAMACIONS

L'Ajuntament canalitza les
queixes de la TDT a Sant Fost
SANT FOST. L’Ajuntament de Sant

Fost canalitzarà les reclamacions
dels veïns per rebre un senyal
correcte de TDT al municipi. Dimarts, en una sessió informativa a
la sala de plens, es va explicar com
formalitzar una reclamació per la
mala recepció del senyal. Davant
de la manca de resposta de la Secretaria de Telecomunicacions
de la Generalitat, el consistori va
demanar assessorament al Servei
de Suport a Polítiques de Consum,

que gestionarà una reclamació
conjunta a l'Oficina d'Atenció a
l'Usuari de Telecomunicacions
del Ministeri d'Economia sobre
les incidències reiterades en la
recepció de la TDT al municipi.
Alhora, s'ha promogut una campanya de recollida de signatures i
s'ha requerit a la Secretaria de
Telecomunicacions que solucioni
el problema d'acord amb un conveni de 2009 que ja preveia intervencions.
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MEMÒRIA HISTÒRICA DILLUNS ES COMMEMORAVA EL 78È ANIVERSARI DE L'AFUSELLAMENT DEL PRESIDENT LLUÍS COMPANYS

ELECCIONS 2019

Mollet demanarà l'anul·lació
dels judicis sumaríssims

Un partit islàmic
vol presentar
llista a Mollet
a les municipals

x.l.

MOLLET. Veïns i entitats de Mollet

van homenatjar dilluns, coincidint amb el 78è aniversari del seu
afusellament, el president Lluís
Companys. L'acte, organitzat per
l'Ajuntament i l'Associació Pro Memòria als Immolats per la Llibertat
de Catalunya, va aplegar desenes
de persones al monument a Lluís
Companys a Can Pantiquet.
Pere Fortuny, president de l'Associació Pro Memòria als Immolats per la Llibertat de Catalunya i
fill de l’alcalde republicà de Mollet
executat el 1939, Josep Fortuny,
va recordar que "3.550 catalans
van ser processats i condemnats a mort per defensar la
constitució republicana", i va lamentar que "més de 40 anys després tot continua exactament
igual pel que fa a la rehabilita-

sinó justícia; cal reparar les víctimes del feixisme", insistia.
Fortuny, d'altra banda, també
instava l'alcalde Monràs a investigar qui va fer les pintades al monument de Companys ara fa uns
mesos. "No n'hi ha prou amb esborrar les pintades, cal investigar qui les ha fet", deia.

Moció al ple

REIVINDICATIU Pere Fortuny en la lectura del manifest a Mollet
ció de totes aquelles persones
que van ser jutjades i assassinades o represaliades; no hi ha
cap moviment polític en aquest
sentit", deia.
"Si no s'ha aconseguit fins ara

és perquè els socialistes no han
volgut, perquè han tingut majories absolutes per fer-ho; sempre
es comprometen a anul·lar els
processos i mai no ho fan", deia
Fortuny. "No demanem venjança,

En la seva intervenció, l'alcalde
Josep Monràs recordava les persones assassinades pel feixisme i
totes aquelles que van morir per
defensar la llibertat i la democràcia, i en aquest sentit anunciava
que en el pròxim ple municipal, a
final de mes, presentarà una proposta "el màxim de consensuada i unitària possible per demanar a l'Estat l'anul·lació dels
judicis sumaríssims i donar
dignitat als represaliats".
Monràs també va carregar contra
el ressorgiment del feixisme a Europa: "Cal continuar treballant per
enfortir els conceptes de llibertat i democràcia", deia. x.lloreda

CENTENARS DE BAIXVALLESANS VAN MOBILITZAR-SE DIMARTS PER DEMANAR L'ALLIBERAMENT DE CUIXART I SÀNCHEZ
@martavilaret

Suport als Jordis després
d'un any empresonats
BAIX VALLÈS. El primer aniversari

de l'empresonament dels Jordis
ha fet sortir al carrer centenars
de baixvallesans que s'han concentrat per reclamar-ne l'alliberament. Jordi Cuixart, president
d'Òmnium, i Jordi Sànchez, expresident de l'ANC, van ser empresonats ara fa un any acusats
de rebel·lió.
Durant les concentracions de
dimarts els manifestants van cridar consignes exigint unitat als

partits independentistes però
també reclamant l'alliberament
dels "presos polítics", "1-O ni
oblit ni perdó", o "independència". També es va fer sentir un
dels lemes de la jornada: Un any
d'ignomínia. Un any de vergonya.
Un any de dignitat.
A Mollet, unes 300 persones es
concentraven davant l'Ajuntament
on s'enlairaven fanalets, una acció
que es feia a diferents indrets del
territori. A Montornès l'ANC va

LLUMS D'ESPERANÇA A Mollet es van enlairar fanalets davant l'Ajuntament
convocar davant l'Ajuntament, a
Parets, a la plaça de la Vila, i a Sant
Fost desenes de persones es van

manifestar per la carretera B-500.
A l'INS Alba del Vallès s'hi van enlairar una dotzena de fanalets.

MOLLET. El Partido Renacimiento
y Unión de España (PRUNE), amb
implantació al sud de la península,
especialment a Ceuta i Melilla, té
previst presentar-se a les pròximes
eleccions locals a Mollet. "A Catalunya no hi ha cap agrupació local d'aquest partit, la de Mollet
és la primera", explica Mohamed
Balghouch, un dels impulsors. Tot i
que la de Mollet és l'única candidatura assegurada fins ara, Balghouch
explica que amb tota probabilitat
també hi haurà candidatures del
PRUNE a Terrassa i Girona.
El partit es fonamenta en els
principis de la religió musulmana,
tot i que "no es tracta d'un partit ni islamista ni religiós", sinó
d'un partit com tots els altres però
"basat en algunes de les consideracions més riques de l'ensenyament de l'islam", apunten els
seus impulsors a Mollet. En aquest
sentit, afegeixen, el partit treballarà per aspectes com "la igualtat,
la justícia, la veritat i la llibertat,
així com les minories socials".
Entre els valors que destaca
el partit hi ha la fe, la igualtat, la
integració, el suport als refugiats,
l'ètica i la moral, la convivència
social, el rebuig a l'extremisme i a
qualsevol forma de violència.
La formació té previst presentar-se públicament les pròximes
setmanes, i actualment està treballant en la candidatura i en l'elaboració del programa electoral.
L'anunci ja ha provocat algunes
reaccions, com la del partit xenòfob Plataforma per Catalunya,
que, a través de les xarxes socials,
ha anunciat que també concorrerà a les eleccions a Mollet.

dv, 19 octubre 2018

15

16

dv, 19 octubre 2018

ECONOMIA

DISTINCIÓ

Xerrada de Pimec amb l'economista Oriol Amat

Tast de la DO Alella a Montornès

Pimec ha organitzat dimarts (19 h), al Teatre Auditori de Granollers,
una xerrada a càrrec de l’economista Oriol Amat amb el títol Situació
econòmica actual i expectatives 2021. Amat, vicedegà del Col·legi
d'Economistes de Catalunya, farà un diagnòstic de la situació actual
del teixit empresarial català i de les seves perspectives de futur.

L’Escola d’Hoteleria de Montornès acollirà
divendres 26 d'octubre (19 h) un tast de vins
de la DO Alella. L'activitat, organitzada per
l'Ajuntament, el Consorci Enoturístic de la DO
Alella i l'INS Marta Mata, costa 7 euros per persona.

Sorbos, de
Montornès,
rep un guardó
als Premis Pimes

Tancades a l'empresa
per un conflicte laboral

MONTORNÈS. L'empresa baixva-

MOLLET. Un grup de sis treballado-

llesana Sorbos va ser guardonada
la setmana passada en la 31a edició
dels Premis Pimes, que van celebrar-se al Museu Nacional d'Art de
Catalunya (MNAC). L'acte, que va
reunir personalitats del món econòmic, polític i social, entre els quals el
president de la Generalitat, Quim
Torra, i la vicepresidenta del govern
espanyol, Carmen Calvo, va servir
per reconèixer les millors iniciatives del teixit empresarial català.
Sorbos és una microempresa de
Montornès que ha creat la primera canya comestible del món amb
l'objectiu de substituir el plàstic
d'un sol ús per un altre material totalment sostenible i proporcionar
al client una nova experiència de
consum. La seva aposta per l'R+D+I,
l'obertura de nous mercats i el seu
compromís mediombiental l'han fet
mereixedora del Premi a la Microempresa més competitiva.
D'altra banda, una altra empresa
vallesana premiada va ser Industrias Tapio, amb seu a Lliçà de Vall
i dedicada al disseny i fabricació
de productes flocats per al sector
de l'automoció. En aquest cas la
firma va rebre el Premi Fundació
Pimec als Valors d'Empresa per la
seva política de millora contínua i
de gestió d'un model transparent,
íntegre, just i orientat a la sostenibilitat en tots els seus àmbits.

res de l'empresa Das Vida de Mollet, dedicada al telemàrqueting,
va iniciar divendres de la setmana
passada una tancada indefinida a
l'empresa on treballaven fins llavors per protestar contra el que
consideren que és un acomiadament improcedent i abús de poder.
Les treballadores, encarregades
de concertar per via telefònica les
visites que els comercials de l'empresa feien a domicili, asseguren
que els responsables de Das Vida
no els han donat cap explicació de
l'acomiadament i que s'han assa-

Segons asseguren les
treballadores, l'empresa
acumula irregularitats
administratives

bentat que havien estat donades
de baixa per un missatge al mòbil
de la Seguretat Social. "Ahir el cap
ens va dir que no ens preocupéssim, que vinguéssim a treballar
sense contracte fins que registrés una altra societat, però avui
l'hem trucat i no ens ha agafat el
telèfon", explicaven divendres.
De fet, les treballadores asseguren que l'empresa ja fa temps que
acumula algunes irregularitats ad-

COEL
LLIÇÀ

Fabricación, montaje,
reparación de
persianas y ventanas

Teknia, de Parets,
produeix 150.000
components de
frens cada dia
x.l.

PROTESTA Les treballadores exigeixen explicacions als responsables
ministratives, i que darrerament
havien estat acomiadades altres
companyes, fins a una desena en
total. "Algunes de nosaltres encara no havíem ni firmat el contracte, perquè fèiem períodes de
prova no remunerats", diuen. "En
altres casos sí que havíem firmat
el contracte, però per una societat que no té res a veure amb la
nostra activitat –Wizweavers SL–
i que ara es desentén del cas". A
més, afegeixen, "sovint hi havia
retards en els pagaments de les
nòmines i ho havíem de reclamar, i algunes de nosaltres tenim
pagaments pendents".
Les treballadores, que diumenge també van mobilitzar-se a Prat
de la Riba, han comunicat l'acció

¿Quieres ahorrar?
nosotros te ayudamos
ALUMINIS

EMPRESES

OCUPACIÓ L'ALCALDE JOSEP MONRÀS I CANVIEM MOLLET DONEN SUPORT A LA SEVA REIVINDICACIÓ

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

als Mossos d'Esquadra i a diversos sindicats –han iniciat gestions amb la CNT–, i ara promouran
una denúncia a Inspecció de Treball, on asseguren que ja hi ha en
marxa una altra inspecció a Das
Vida per denúncies anteriors. "No
marxarem de l'empresa fins
que no ens donin una explicació
o fins que ens tregui la Policia",
asseguren.
El grup municipal de Canviem
Mollet han expressat el seu suport
a les treballadores en la seva reivindicació, i l'alcalde Josep Monràs ha visitat les treballadores
a l'oficina on estan tancades –a
l'edifici de l'Hotel Porta del Vallès– i també els ha ofert el suport
dels serveis municipals. x.l.

COLOQUE MOTOR
A SU PERSIANA

* Hasta fin de existencias

MOTORES PARA
TOLDOS CON MANDO
A DISTANCIA

149€
189€

319€
+IVA

de frens per a automòbils Teknia,
amb seu a Parets i amb una plantilla de 144 treballadors, produeix
cada dia 150.000 components de
frens per a tota mena de vehicles.
Aquesta és una de les dades que es
va donar a conèixer en la jornada
de portes obertes que l'empresa va
celebrar divendres i a la qual van
assistir unes 200 persones. A finals
dels anys 80, l’empresa Teknia va
comprar la maquinària en desús de
l’antiga Bendix, que ja es dedicava
a fabricar frens. Després d’estar en
una nau al polígon de Can Volart,
l’any 2000 inaugurava la seva planta actual a tocar del sector Iveco.
Des d’aleshores, s’ha anat situant
entre els líders del seu sector, fins
al punt que el 70% de marques automobilístiques europees utilitzen
els seus components. “Grans fabricants, com Bosch o Continental, ens compren els productes i
després ells els venen a les marques, de manera que arribem a
moltes”, explica el gerent de Teknia, Manel Moreno, qui assegura
que la clau de l'èxit és “l’especialització en el producte i el valor
afegit de la productivitat”. És en
el marc d'aquest valor afegit, que
aposta per "la formació i la promoció dels treballadors", que
divendres es va celebrar la jornada
de portes obertes a l'empresa.

+IVA

MONTAJE INCLUIDO

+IVA

MONTAJE INCLUIDO

MAMPARA DE DUCHA
Versalles

PARETS. L’empresa de components

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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EL RACÓ DEL
PROFESSIONAL

ESTHER MOLINS

Psicoanalogista, pedagoga,
naturòpata i terapeuta floral

Deixar de sentir-se inferior
Tota persona que pateix una manca de confiança en si mateixa conviu amb un sentiment permanent d’inferioritat que l’obliga
a anticipar-se al fracàs d’una forma malaltissa. La principal errada d’una personalitat caracteritzada per un complex d’inferioritat és mantenir una clara tendència a
enganxar-se d’aquelles experiències del
passat que considera negatives.
De fet, és una gran equivocació classificar
les vivències personals en dos grups contraris: el de les que responen a l’èxit i el de
les corresponen al fracàs. Convindria preguntar-se si és realment una errada aquella
situació que, un cop viscuda, ens permet
augmentar les possibilitats d’encert.
Les personalitats amb sentiment d’inferioritat es constitueixen, majoritàriament,
durant la infància. Es relacionen amb fills
de pares molt autoritaris, exigents i rígids
d’idees. Els nens que reben aquest tracte
pateixen per la por de no arribar a les expectatives dels pares, i el sentiment de fracàs
s’instaura en les seves conductes i en el seu

funcionament emocional. Tot aquest procés
va generant una profunda infravaloració i
molt sovint el pensament permanent és l’autoafirmació negativa: no puc. La por d'equivocar-se pot generar decidir no enfrontar-se
a cap acció/repte, amb la qual cosa l’actitud
general serà la de postergar i postergar.
Si creiem que aquesta descripció pot correspondre a la nostra forma de sentir i actuar, o bé a la dels nostres fills, hem d’esforçar-nos a creure que la vida és un seguit de
vivències i situacions per gestionar i resoldre per a les quals de ben segur que hi estem preparats, sempre que confiem i fluïm.
El Dr. Edward Bach ens va regalar un remei floral ideal per al tractament del sentiment d’inferioritat, Larch, que treballa la
manca de confiança, l’anticipació al fracàs,
l’abatiment... Alhora, aquesta flor facilita el
desenvolupament de la perseverança i la seguretat en un mateix. El remei Larch també
és adient en situacions d’incapacitat transitòria, davant d’un examen, unes oposicions,
una entrevista de feina, un divorci, etc.

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

Guia

MÈDICA i
ESTÈTICA

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

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

T.J. CÁNOVAS

Tècnic en nutrició i dietètica aplicada.
Psicoterapeuta i herborista

Compra'n tres i paga'n només dos!
Sovint no ens sentim en plena forma i el
cansament, l’estrès, l'ansietat i la grip, refredats i altres molèsties que arriben amb
el fred, són entrebancs que no ens deixen
viure tan feliços com voldríem.
El més important per no contraure certes
patologies és la prevenció. Per evitar caure
malalt: menja variat i saludable, fes exercici
regularment i dorm i descansa un mínim de
7 hores. Però en la majoria de problemes de
salut la causa és que tenim les defenses de
l'organisme debilitades per l’estrès, l’esforç
de la vida diària i els canvis estacionals.
Actualment necessitem suplementar la
nostra alimentació amb bons complements
nutricionals naturals de qualitat que ens
aportin vitamines i minerals pel assegurar
el bon funcionament de l'organisme.
Per això, a la nostra botiga tenim per
aquest mes una OFERTA 3 x 2. T’EMPORTES 3 productes amb gelea reial, pròpolis,
echinacea i altres plantes, però NOMÉS EN
PAGUES 2. Podeu triar les tres diferents o
iguals, per adult o nen. Només aquest mes!

Recordeu que per als infants i les persones grans, la gelea reial és el millor reforçant/preventiu. Els nostres preparats no tenen mal gust i són molt pràctics de prendre.
Els beneficis de la gelea reial estan científicament demostrats:
-Potencia i el rendiment físic i psíquic i
aporta energia i vitalitat.
-Millora l’estat d'ànim i a actua favorablement en l’ansietat i la depressió.
-Reforça el creixement i el desenvolupament òptim de nens i adolescents.
-Redueix l'impacte negatiu del canvi d’estació.
-Estimula les defenses de l’organisme per
prevenir la malaltia.
-Si la gelea és de qualitat no engreixa.
La gelea reial acostuma a presentar-se
combinada amb altres productes que potencien un aspecte o altre dels seus beneficis, per funcionar amb més eficàcia en
cada necessitat. Estarem encantats en assessorar-vos perquè us pugueu beneficiar
d’aquesta OFERTA 3 X 2 amb els productes
que us puguin anar més bé a cadascú.

CENTRE DIETÈTIC I HERBORISTERIA TERESA PONS
c. Gaietà Ventalló, 9. MOLLET. 93 570 28 29
facebook: saludteresapons
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Classificats
IMMOBILIÀRIA
COMPRA
PISO EN MOLLET.
ZONA COL·LEGIS
NOUS. Con parquing. 1 hab., baño
cpto., amplio salón,
coc. indep. Vent.
alum., suelos de
gres, calefac., a. a.
CEE: G. Ref. JV13670.
Precio: 149.000 euros. T. 93 579 33 33.
PISO EN MOLLET.
EST. FRANÇA. Activo bancario. Piso
ref. con asc. 3 hab.,
baño, cocina, lavad.,
comedor con salida
a balc. Suelo gres.
CEE: E. Ref. JV13561.
PVP: 133.800 euros.
T. 93 579 33 33.
O P O R T U N I TAT !
PARETS. SOT D'EN
BARRIQUES. Casa
adossada amb gran
cuina (16 m2), ampli
menjador (30 m2), 3

SE PRECISA

OFICIAL/A
PELUQUERIA

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

638 621 084

hab. dobles (1 suite amb vestidor),
3 banys, estudi +
solarium, garatge,
2 terrasses i jardí
Preu: 320.000 euros.
Tel. 667 312 216.
CASA-CHALET EN
CASA EN SANT FOST
RESIDENCIAL. A 4
vientos, 3 baños,
cocina office con
chim., salón con
terraza, buhardilla,
solárium,
garaje
con sala polivalente. CEE: D. Ref:
JV 13530. Precio:
365.000 euros. Tel.
93 568 35 45.
CASA EN MARTO-

RELLES CENTRO. 2
plantas + garaje. 4
hab., 2 baños, cocina office, salón con
chimenea, cocina
de verano, solarium, jardín. CEE: E.
Ref: JV13682. Precio:
289.000 euros. Tel.
93 579 33 33.
ÁTICO EN MOLLET.
EST. NORD. Ref.

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

RESTAURANT EN PLE
FUNCIONAMENT
EN VENDA O TRASPÀS

A VILANOVA DEL VALLÈS. 400 m2
PER JUBILACIÓ
I ES VEN CASA AMB TERRENY
AGRÍCOLA A VILANOVA DEL VALLÈS

687 92 04 17

JV13645. Asc. 2 hab.,
baño, salón con salida a terraza de 20
m2. Carp. alum. CEE:
E. PVP: 145.000 euros. 93 579 33 33.

SENYORA EDUCADA
NECESSITA URGENT
HABITACIÓ a Mollet
o Parets. Tel. 678
350 973.

LLOGUER

DEMANDES

SEÑORA EDUCADA
NECESITA URGENTE HABITACIÓN en
Mollet o Parets. Tel.
678 350 973.

CHICA URUGUAYA
DE CALDETAS. Seria
y responsable. Con
experiencia.
Se
ofrece para lim-

FEINA

pieza en general
(plancha, cocina y
todas las tareas del
hogar). Alejandra.
684 01 33 09.
MOTOR
CITROËN C3 1.4
HDI. 70 CV, Furio.
Año 2006. 121.277
km. PVP: 3.400 euros. 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.
FIAT 500 LOUNGE
1.2, 70 CV, any 2014.
56.432 km. Preu:
8.100 euros. Tel. 93

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

NO-

VEDAD EN MOLLET. Hola cariño,
soy Camila, estoy
por primera vez en
tu ciudad, soy una
brasileña cachonda
y besucona. Me encanta la fiesta. Llámame: 688 27 96 58.
OFERTA
EXPRÉS.
VICIO ECONÓMICO.
20 €. LUNA. Caribe´ña y fogosa. La
más fiestera de tu
zona. Con ganas de
sexo. Todos los servicios. Experta en
garganta profunda y lluvia dorada.
Besos, posturas,
caricias,
francés

natural
mojadito. Tetas naturales.
Griego, masaje, juguetes y más. Particular. Piso discreto.
Tel. 688 44 99 22.
LA MEJOR OFERTA
ECONÓMICA. EN
MI CASA. Sólo chupar con garganta profunda: 15 €.
Morenaza caliente,
fogosa y juguetona
que te hará sentir
placer. Ven a verme. Mulatita de pelo
largo, 120 de pecho
natural y buen culo;
de infarto. Todos los
servicios. 15 €, 20 €,
50 € i 80 €. Servicio

completo. 632 83
18 14.
OFERTÓN. DÚPLEX.
2 CHICAS POR 50
€. Media hora. Copa
gratis. Somos 2 primas calientes que
nos encanta el sexo
y la fiesta. Cachondas y implicadas.
Todos los servicios.
Chupar a 2 bocas,
besos con lengua,
carícias, posturas,
masaje a 4 manos, griego. Somos
expertas en lluvia
dorada y garganta
profunda. Discretas.
Copa gratis. Tel. 632
84 52 53.
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OPINIÓ

Endeutament a Martorelles

Editorial

ELS CAP, AL CENTRE DEL SISTEMA
El Servei Català de la Salut, CatSalut, té sobre la taula una proposta en fase
d'estudi per obrir al Baix Vallès un Centre d'Urgències d'Atenció Primària
(CUAP), un centre ambulatori però amb els recursos i tecnologia suficient
per atendre urgències de complexitat baixa i moderada i que ajudaria a pal·liar
el problema de la massificació del servei d'urgències de l'Hospital de Mollet,
una de les queixes més recurrents per part dels usuaris. La posada en marxa
d'un CUAP seria una aposta per l'atenció primària, la més propera al pacient,
que, segons els col·lectius en defensa de la sanitat pública, ha estat de les
més maltractades per les retallades patides durant la crisi.
Només des de l'atenció primària es pot fer un seguiment més personalitzat i
proper dels pacients gràcies a una figura mèdica de capçalera que atengui les
persones en els seus diferents moments vitals. De fet, l'atenció primària atén
el 80% de la població i resol la majoria dels problemes de salut, però, en canvi,
suposa el 15% del pressupost total del sistema sanitari públic. Perquè la
resposta des dels ambulatoris sigui eficient i satisfactòria per als pacients cal
una aposta decidida del govern català perquè hi aboqui recursos suficients,
una aposta que s'ha fet amb programes puntuals –com la partida que el 2017
es va aprovar per als ambulatoris més infrafinançats, com el de la Llagosta–
però que ha de ser pal de paller de les polítiques sanitàries al país.

Cave Canem

NI UN PAS ENRERE

L

a cançó d'En Joan Petit com balla, tota innocent i didàctica per
als nens i nenes que prenen
consciència de la seva anatomia, té origen a Occitània, en la cançó d'En
Jan Petit que dansa, versió que encara se
sent a l'Aran i que mostra el seu veritable
sentit: una sàdica execució per desllorigament de les diverses parts del cos. Il·lustra
a la perfecció el sentit de les penes capitals
al s. XVII, en ple Antic Règim, contra reus
acusats i condemnats per traïció: la disposició del cos del felló per part del sobirà per
què aquest satisfaci la seva venjança personal contra l'ofensa d'un acte de rebel·lió
manifesta.
En aquest sentit, a Espanya no s'ha avançat gaire. Ja fa un any que tenim presos
polítics sotmesos a presó preventiva, una
mesura cautelar excepcional pel qüestionament de la presumpció d'innocència que
suposa, per uns fets àmpliament coneguts
i difosos: encapçalar liderar una manifestació sobiranista sense més conseqüències que no constitueix delicte. L'ofensa al
sobirà havia de ser ràpidament resposta i
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)

ORIOL ESCURA
Politòleg
reprimida, i heus ací el resultat: el Règim
derivat d'una mutació del franquisme reacciona disposant dels cossos dels reus.
Davant d'aquesta actuació anacrònica,
hauríem de tenir més clar que mai que no
podem fer ni un pas enrere. Davant la vulneració de garanties processals, apuntada
ja per jurisdiccions forànies, cal exigir-ne
no només la llibertat, sinó la nul·litat i l'arxivament d'aquests processos.

Davant la vulneració de garanties
processals, cal exigir-ne no
només la llibertat, sinó la nul·litat
i l'arxivament dels processos
contra els presos polítics

Té més sentit aquesta fermesa a ultrança si, a més, s'impedeix investigar la suposada corrupció privada del rei emèrit o si
es protegeix Felip VI, el rei de bastos, amb
recursos al TC contra pronunciaments republicans del nostre Parlament. Davant
d'això, hem de permetre que empaitin els
qui diguem públicament que estem fins als
collons dels Borbons i del seu Règim?
sommollet.cat

somparets.cat

JOAN MARC

FLORES

Regidor d'Hisenda de Martorelles

E

ls dissabtes, des de fa força anys,
vaig amb la família a dinar a casa
de la sogra. Quan una cosa la fas
molts anys esdevé costum i, sens
dubte, anar el dissabte a casa la Pepi ja és
costum per als de casa. Fa quinze dies la
Pepi m’esperava a l’entrada de la cuina com
aquella mare que espera el fill per renyar-lo,
ho vaig notar de seguida, potser per experiència... va mirar-me fixament, com només
miren les sogres i em va dir “què heu fet a
l’Ajuntament?”. Coi, vaig quedar-me glaçat.
Fem moltes coses i potser alguna no havia
estat del seu grat. Va ser un moment complicat, tens. Quan reps una bronca i no saps
massa per què la reps. Necessitava alguna
pista per si calia demanar perdó, però en
aquell moment no coneixia encara quin era
el delicte pel que se’m jutjava. De seguida
va afegir: “L’endeutament. No has llegit el
Contrapunt –SomMollet–?”. És evident que
en aquell moment encara no ho havia fet. En
el Contrapunt del dia cinc hi havia un article en què Mollet i el seu deute per habitant
eren al titular. En el cos de l’article es repassava el deute dels municipis del Baix Vallès,
amb dades de 2017, i hi havia la frase que
va provocar la bronca de la sogra: referent
al deute de Martorelles “Aquesta és la xifra
del deute del municipi més elevada dels últims 10 anys i, de fet, és l’únic municipi del
Baix Vallès que l’últim any ha incrementat
el deute en comptes de reduir-lo”. I sí, les
dues dades segurament són certes, però per
conèixer la situació financera d’un Ajuntament és un error quedar-nos en l’anàlisi de
l’endeutament, error innocent que evidentment va cometre la sogra. Vaig poder explicar a la sogra altres paràmetres per poder
fer una fotografia més fidel de la situació
financera (deute viu, estalvi net, romanent,

Bústia

etc.) i em sembla de justícia fer-ho amb la
resta de veïns i veïnes que segur aquell article del dia 5 els va deixar preocupats. Algunes consideracions: El pressupost de 2017
de l’Ajuntament de Martorelles, pressupost
de despeses i pressupost d’ingressos, va
ser el més gran de la historia del poble.
l’Ajuntament va demanar l’any passat dos
préstecs, un de 950.000 al Banc Sabadell
i un de 1.200.000 al BBVA. Aquestes dues
operacions es van fer al 0,39% i al 0,42%
de tipus d’interès. Aquests dos préstecs van
servir per finançar les últimes fases de la
remodelació del Barri de Can Sunyer i el
nou edifici de Carrencà (en fase d’adjudicació de l’obra). Durant el mateix exercici vam
amortitzar fins a 6 operacions de finançament d’anys anteriors per valor de 1,2 milions d’euros. Operacions dels anys 2006,
2008, 2009, 2011 i 2012 al tipus del 4,55%,
4,33%, 2,86%... l’1 de gener de 2017 l’anualitat teòrica d’endeutament (el que paguem pels préstecs a llarg termini) era de
684.673 euros, i el 31 de desembre del mateix any de 478.718 euros. Apuntar també
que el romanent de tresoreria de 2017 va
ser de 3.627.649 euros. Aquesta magnitud
que mesura la solvència financera de l’entitat és la segona més important dels darrers
deu anys (el 2016 va ser 3.941.347), i per
acabar comentar les inversions. El pressupost d’inversions de Martorelles (4.742
hab.) per l’any 2017 doblava el de l’Ajuntament Mollet (51.128 hab.) o multiplicava
per 6 el de Montmeló (8.748 hab.). És molt
senzill entrar als portals de transparència
dels Ajuntaments i buscar la dada d’inversions del pressupost de 2017 de tots els
municipis i dividir-la pel nombre d’habitants, obtenint així la ràtio d'inversió per
habitant. Jo he fet l’exercici. Sant Fost 152
€, Montornès 113 €, Montmeló 68 €, Mollet
(Ajuntament) 35 €. Martorelles 782 euros.
Amb aquestes dades vaig poder contextualitzar la dada d’endeutament publicada pel
Contrapunt el passat dia 5 i el més important, fer les paus amb la sogra.

CIBERACTIVITAT

Agraïment als petits de la colla
Només quatre paraules per donar les gràcies
als petits de la colla de gitanes de Martorelles i a tots els que han fet possible la ballada
per el Club Super 3 en el programa Tots som
súpers.
Gràcies, heu estat fantàstics.

Sóc testimoni directe de la fortalesa
i dignitat dels Jordis. Un orgull per
les seves famílies i la infinitat de gent
que representen #llibertatJordis
#llibertatpresospolitics
#FreeTothom
@jorditurullnegre

lydia calvet

Amics de les Gitanes / martorelles
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ERC SANT FOST CREU QUE, DEGUT A L’ACTUAL SITUACIÓ DE SUPERÀVIT
DE L’AJUNTAMENT, CAL REDUIR LA PRESSIÓ FISCAL A LES FAMÍLIES
El model fiscal d’un poble defineix la justícia tributària que
s’aplica sobre els seus veïns i veïnes. La crisi econòmica ha
provocat, també a Sant Fost, que moltes famílies hagin vist
reduït el seu poder adquisitiu, amb la consegüent dificultat
per a fer front a les despeses del seu dia a dia i tanmateix a
les seves càrregues fiscals (Impostos, taxes i preus públics).
A Sant Fost, tot i la conjuntura econòmica, els impostos, taxes i preus públics recollits a les Ordenances Fiscals i que
són potestat de l’Ajuntament, no han estat sensibles a la
realitat que la crisi ens ha imposat.

mentre ha seguit mantenint la pressió fiscal sobre els
veïns.

Cada any, en el debat al Ple Municipal de les Ordenances Fiscals, el regidor d’Hisenda ha defensat la necessitat de mantenir els ingressos derivats dels Impostos i Taxes Municipals
per tal de poder mantenir els serveis oferts a la ciutadania.
La realitat ens diu que, exercici rere exercici, els ingressos
derivats d’impostos com l’IBI han anat augmentant al mateix
temps que també ho ha fet el “superàvit” de l’Ajuntament.

L’objectiu principal d’un Govern Municipal, pel que fa a la
definició de les seves Ordenances, ha de ser assolir un model
de fiscalitat simple i comprensible, que faciliti les relacions
amb els contribuents, fent que les càrregues fiscals siguin
justes i d’acord amb els ingressos de les famílies. No fer-ho,
accentua encara més les desigualtats i dificulta l’accés de
moltes d’aquestes a determinats serveis públics.

Tenir superàvit no ha de ser un objectiu de cap Govern
Municipal. Els ingressos provinents dels impostos i taxes
que paguem els veïns i veïnes del poble han de servir per fer
front i donar solució a les necessitats i problemàtiques del
poble. Donada una situació de superàvit, que es manté en el
temps, cal que el Govern Municipal actual, enlloc de mantenir-lo i augmentar els saldos bancaris, decideixi com retorna
aquests diners a la població, si oferint més i/o millors serveis o bé en forma de reducció de la pressió fiscal.

En les dues darreres legislatures, el Govern Municipal d’Independents Units per Sant Fost (IUSF) ha prioritzat la reducció del deute (préstecs bancaris), que per la seva magnitud havia esdevingut excessiu per un poble com el nostre

Per aquest motiu, des d’Esquerra Sant Fost hem estat i seguim sent molt crítics amb el manteniment dels gravàmens
de l’IBI per exemple, i que tampoc s’hagi fet cap més tipus
d’actuació, en forma de millora de les prestacions de serveis
(transport públic, seguretat...) que hagi suposat el “retorn”
d’aquests diners recaptats en excés i que no són pocs. Any
rere any, des del 2014, s’ha anat incrementant fins a arribar
a duplicar-se el 2018 (veure publicació municipal Alba del
més de juliol http://www.santfost.cat/documents/alba_juliol_18.pdf ).

L’actual marc normatiu definit a la Llei d’Hisendes Locals
resulta excessivament rígid i deixa escassa capacitat normativa als ajuntaments en àmbits tan sensibles com aquest.
Malgrat tot, els governants han de tenir iniciatives i la capacitat de trobar alternatives que permetin superar aquestes
restriccions.

Per això el grup municipal d’ERC, degut a que com és tònica
habitual de les darreres legislatures, no ha estat convidat a
participar ni en la definició ni en l’elaboració ni d’ordenances ni de pressupostos, considera urgent de cara al proper
exercici 2019, la reducció de la pressió fiscal a la que ens
trobem sotmesos els veïns mitjançant la reducció del tipus
de gravamen de l’impost de bens immobles (IBI), com a
mesura que impactarà directament a l’economia de tots els
santfostencs i santfostenques.

Aquesta mesura la proposem, donada la incapacitat de l’actual Govern d’IUSF de retornar en forma de serveis de qualitat aquest excés d’ingressos dels que només en són beneficiaris els bancs.
Si els veïns i veïnes de Sant Fost ens fan confiança per tal de
governar la propera legislatura, ERC Sant Fost dissenyarà i
aplicarà un model integral de fiscalitat progressiva que
inclourà impostos, taxes i preus públics amb l’objectiu de
corregir les desigualtats i garantir l’accés de tots els ciutadans a serveis públics de qualitat, alhora que dissenyarem i aplicarem també polítiques d’ajuts vinculades a la
capacitat econòmica de les famílies, per tal de compensar
el caràcter regressiu dels tributs que no disposen de marge
normatiu.
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ESPORTS

Campionat de Catalunya de Jujutsu i Karate

Derrota del Billar Mollet

Dissabte (a partir de les 9.30 h) se celebrarà el primer Catalunya
Open Championship de Nihon Jujutsu (en les modalitats de Randori
i Kumite), Koryu Karate Jtsu (Kata i Kobudo) i Iai Jutsu (Tameshigiri
i Kata). La seu serà el pavelló de la Riera Seca de Mollet del Vallès i
els campionats estan organitzats pel Club Esportiu Can Pantiquet.

El primer equip del Club Billar Mollet va perdre
el primer matx de la temporada en caure per 6
a 2 en la seva visita a Sant Boi. En canvi, l'equip
B va aconseguir guanyar per 1 a 7 al Canet B,
un rival directe per les primeres posicions.

PATINATGE ARTÍSTIC HA ESTAT CAMPIÓ DEL MÓN JÚNIOR A VENDÉE (FRANÇA)

Pau García: "Lluitaré per
ser campió del món absolut"

WORLD ROLLER GAMES ES DISPUTARAN DEL 5 AL 14 DE JULIOL
arxiu

El patinador paretà format al Club Patí Parets suma aquest
or mundial a l'or europeu aconseguit a l'agost a les illes Açores
p.G.

PARETS DEL VALLÈS. El paretà Pau
Garcia acaba de convertir-se en
campió del Món de patinatge artístics en la categoria júnior a La
Vendée (França). Tot i aconseguir-ho com a patinador del Reus,
s’ha format des dels seus inicis al
Club Patí Parets. Ell tenia només 7
anys quan anava a veure els partits de bàsquet de la seva germana
i ja es fixava en què al pavelló del
costat s'hi feia patinatge. Allà va
començar la seva afició i la seva
posterior progressió.
El passat agost va guanyar l’or
al campionat d’Europa celebrat a
les illes Açores (Portugal). I ara,
10 anys després de començar a
patinar, arriba aquest or mundial
júnior. I això que, amb 17 anys,
no tenia l’edat per competir-hi:
“Però la federació va decidir
avançar-me de categoria”, explica García. Per això l’any que ve, ja
amb 18, tornarà a competir com
a júnior per revalidar els títols de
la categoria. De totes formes, no
amaga que el seu objectiu final és
aconseguir ser campió del món
absolut. "A curt termini es tracta d’anar aprenent i millorant i
que els més bons i veterans es
vagin retirant!”, bromeja el pa-

ROLLER DERBY Els molletans podran gaudir d'un esport en alça

Mollet acollirà les proves
de Roller Derby dels WRG
MOLLET. Dilluns es va anunciar que

OR A FRANÇA El paretà va fer una actuació que li va donar el primer lloc
retà. Queda lluny assemblar-se
al multicampió espanyol Javier
Fernández.

Un esport minoritzat

“Fernández practica patinatge sobre gel i jo sobre rodes. I
aquest no és tan conegut", explica García. Tot i això, considera que
“més que un esport minoritari,
és un esport minoritzat. Hi ha
milers de llicències. Es practica molt més del que es veu”. De

moment, compagina el patinatge
amb un grau mitjà en farmàcia.
“No puc fer totes les assignatures que toquen per curs. Vaig
més lent, però vaig fent”.
García fa a diari dos entrenaments de pista i un altre de gimnàs al Club Patí Reus, club de la
ciutat on viu des de fa un any.
Però segueix molt lligat al club
que el va formar: el Parets. Pau
García té l'oportunitat de fer mes
visible aquest esport. j. ribell

Mollet acollirà les proves de Roller
Derby dels World Roller Games
2019, que tindran Barcelona com
a seu principal i que se celebraran
del 5 al 14 de juliol del 2019. Mollet serà una de les 14 subseus on
es disputarà aquest campionat, en
el qual participaran 6.000 esportistes de 117 països i més d’un miler de voluntaris. Com ja se sabia
des de fa mesos, la capital baixvallesana també acollirà el campionat júnior d'hoquei en línia. El

Roller Derby és un esport americà,
bàsicament femení, que va nèixer
el 1930 i que ara a Europa està començant a colpejar amb força. Al
pavelló de la Riera Seca de Mollet
ja s'han disputat competicions de
Roller Derby, com el torneig Pink
Massacre. El Roller Derby consisteix en aconseguir que un jammer
–jugador principal– faci més voltes
a la pista que el de l'equip contrari,
mentre els seus companys obstaculitzen els rivals que intenten evitar que avanci el jammer rival.

Ca n'Arimon celebra 18 anys
Ca n'Arimon celebra els seus 18
anys des d'ahir dijous fins dissabte amb activitats com el zumba family, el pintacares, el màster
especial d'aquagym o la master-

class d'spinning. A més, fins diumenge hi haurà jornada de portes obertes per tots aquells que
demanin la invitació a través del
web www.canarimon.cat.
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FUTBOL | Segona Catalana ELS DEL GERMANS GONZALVO VAN VÈNCER PER 3 A 1 A L'INVICTE SINGUERLÍN I ENCADENEN LA TERCERA JORNADA SENSE PERDRE

Pujada de serotonina per un
CF Mollet UE en ratxa a la lliga
L'equip de Jordi Gallardo va encadenar diumenge la seva segona
victòria consecutiva i la tercera
jornada sense conèixer la derrota
en vèncer per 3 a 1 el Singuerlín,
un equip que encara no coneixia
la derrota en el grup 2 de Segona
Catalana. Sergi Rueda va avançar
el Mollet en el minut 27, Cadmo
Buenache va fer el segon en el 34
i Ramón, el tercer en el 55. De res
va servir el gol que Xavi va marcar
pels visitants en el 45.
D'aquesta manera, els baixvallesans sumen la primera victòria
d'aquest curs a casa i escalen fins
a la dotzena posició a la taula classificatòria del grup 2. Diumenge

m.b.

marc barrio

SEGON CLASSIFICAT Els baixvallesans sumen 17 punts en 7 jornades

OCASIÓ DE GOL Aquesta no va entrar, però sí ho van fer unes altres tres
(12.15 h), visitaran el camp del
Turó de la Peira, el segon classificat. D'altra banda, el Juvenil A de

Lliga Nacional va perdre per 0 a
1 a casa davant la Damm, un dels
favorits per pujar de categoria.

El CF Parets es confirma
com a candidat a l'ascens
Els registres del CF Parets, el confirmen com un dels favorits per
pujar a Primera Catalana a final de
temporada. Els baixvallesans són
segons al grup 4 amb 17 punts en
7 jornades –5 victòries i 2 derrotes–, 15 gols a favor i 8 en contra.
La plaça actual li donaria accés al
play-off d'ascens i, el primer lloc
que ara ocupa el Berga amb 19
punts, l'ascens directe.
Diumenge al municipal Josep Seguer, malgrat el gol matiner del

Caldes en el minut 5, els paretans
van saber sobreposar-se amb els
gols de David Sánchez en el 22 i
de Sergio Sánchez en el 52. Diumenge (12 h), el Parets visitarà el
camp del Cardedeu.

Derrota de la Molletense

Un solitari gol d'Adri Mila en el
minut 53 va donar la segona victòria de la temporada al penúltim
classificat del grup 2, el Canyelles,
davant la Molletense.

EXPOSICIÓ L'ESPAI REPASSA LA HISTÒRIA DEL MOTOCICLISME

El Museu Isern obre les
portes en el 10è aniversari
MOLLET. Ja fa 10 anys que es va
inaugurar el Museu Isern de la
moto a l'avinguda Gaudí. Durant
tot aquest temps, en Josep Isern,
juntament amb la Montserrat
Abril, la seva dona, i les seves filles
Glòria i Nuri, han anat engrandint
la col·lecció de motocicletes de
procedència i èpoques diverses i
recollint informació sobre la relació històrica de Mollet amb la
indústria de la motocicleta –aquí
van tenir seu Derbi i Ducson– i
amb el motociclisme. Per aquest
motiu, dissabte de 10 a 13.45 h
obriran les portes del museu de
forma gratuïta i el Josep i la Glòria
oferiran visites guiades de 10.30
a 12 h per explicar les històries
amagades darrere d'aquestes motocicletes.
"Malgrat faci 10 anys de la
seva inauguració, aquest museu va començar a cultivar-se
el 1925 quan Jaume Isern Planes va obrir una botiga de bicicletes al carrer Berenguer
III", explica Isern. "Llavors en tot
Mollet només hi havia quatre o
cinc motocicletes", afegeix. Algu-

nes de les joies que podran veure
dissabte els assistents seran les
Derbi que van pilotar Ángel Nieto
(1972), Julián Miralles (1987) i
Champi Herreros (1989) o la primera motocicleta que va tenir la
policia local de Mollet, a banda de
desenes de models de Derbi i Ducson –amb exemplars cedits per les
famílies Rabasa i Solà–, OSSA, Bultaco, Merlin o Moto Guzzi. "Allò
que sobretot vol conservar el
museu és la història de Mollet
i la comarca. Fa mig segle la
nostra ciutat va estar farcida de
tallers auxiliars que fabricaven
components per a les indústries de la bicicleta i la moto", recorda Isern.

Homenatge a la Volta al Vallès

Isern explica que, en un parell de
mesos. es farà un homenatge a
la Volta al Vallès, la cursa que es
va córrer del 1952 al 1969 amb
sortida a Mollet. "Vindrà l'Oriol
Puig Bultó, el primer vencedor,
i el Jordi Barbany, el de les dues
últimes edicions". La seva Vespa
està al Museu Isern. S.e.
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27 OCTUBRE
Música en directo y toda la cerveza
que puedas beber

Imperiales MC Mollet, celebra sus 25 años de motoclub el sábado 27 de
octubre en la sala KEFEM. Todo el que quiera podrá pasarse a partir
de las 20 h donde las motos estarán ya aparcadas delante de la sala y
GRATUITAMENTE podrá acceder a la sala y disfrutar de 3 conciertos
de música rockabilly y versiones de rock. Os esperamos a todos.
ABIERTO HASTA LAS 04.00 H DE LA MADRUGADA
SALA KÈFEM? · RONDA CAN FABREGAS, LOCAL 6 · MOLLET
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BÀSQUET | Celebració 75 anys EL MERCAT VELL ES VA OMPLIR PER HOMENATJAR L'EQUIP DE L'ASCENS A PRIMERA DEL 1978

El CB Mollet fa memòria del passat
en la celebració dels seus 75 anys
cb mollet

dos actes. A la gent li va agradar l'exposició i va ser un plaer
poder ajuntar diferents generacions del CB Mollet en el sopar",
explica Carlos Nuez, l'actual president del club.
L'exposició del Centre Cultural
La Marineta amb material, fotografies i equipacions, i també elements de la història del bàsquet
català aportats per la Fundació
del Bàsquet Català, estarà oberta
al públic fins al 30 d'octubre.

Victòria a domicili del Recanvis
HISTÒRICS Els jugadors de l'ascens del 1978 van assistir a l'acte commemoratiu que es va fer dijous al Mercat Vell
El CB Mollet va celebrar dijous
dos dels actes principals del seu
75è aniversari: la inauguració al
Centre Cultural La Marineta de
l'exposició sobre la història del
club i el bàsquet català, i el sopar per homenatjar l'equip que la
temporada 1977-78 va guanyar el

campionat de Segona Nacional i,
d'aquesta manera, va aconseguir
l'ascens a la màxima categoria
estatal. L'equip estava format per
Josep Maria Oleart, Josep Maria
Montserrat, Germán Gonzalez,
Roger Sampere, Antonio Garrido,
Miquel Viñas, Roger Galín, César

Galceran, Llorenç Puigderrajols
i Jordi Vila amb Guifré Gol com
entrenador, i Francesc Ferreiro i
Albert Saborit com a membres del
cos tècnic. En el sopar, que va omplir el Mercat Vell, es va aplaudir
la fita aconseguida. "Estem molt
contents per com van anar els

La setmana passada el Sant Adrià
va enterbolir la celebració del
75è aniversari del CB Mollet en
guanyar el partit disputat al Plana
Lledó. Però els locals es van refer
ràpidament i dissabte van vèncer
per 64 a 68 al SESE. Els de Marsà
sumen la tercera victòria en quatre partits a la Lliga EBA i són segons. Diumenge (12.45 h), rebran
al Morabanc Andorra B, cinquè
classificat.

HOQUEI

Leopoldo Conde,
nou president
del Mollet HC
ràdio mollet

Leopoldo Conde és oficialment el
nou president del Mollet HC en
rellevar al càrrec Maria del Puerto, presidenta del club des del
2015. Conde, fins ara, ja formava
part de la junta directiva, en la
qual havia exercit com a responsable de l'àrea esportiva. Segons
ha explicat Conde a Ràdio Mollet,
l'objectiu de la nova junta directiva és ser continuista per seguir
apostant per la base a l'hora de
confeccionar les plantilles dels
equips sèniors masculins i del femení. Aquesta temporada els tres
juguen a Segona Divisió després
del descens del primer equip masculí el curs passat.
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CULTURA

Entrades disponibles per a la sarsuela 'Habanera'

Jornades 'Napoleòniques'

El pròxim dissabte 27 d'octubre (18 h) el Teatre Municipal de Can Gomà
acollirà la sarsuela Habanera. Antologia d’havaneres líriques de sarsuela.
Les entrades anticipades –17 €– ja estan disponibles al Centre Cultural
La Marineta fins al 26 d’octubre, de 18 a 20 h. També es pot comprar el
tiquet el mateix dia de la representació a Can Gomà per 19 €.

L'entitat montmelonina Ludus Historiae
organitzarà dissabte les setenes jornades
Napoleòniques. Es farà a la sala Polivalent al
matí i a la tarda i els assistents podran gaudir
de jocs de simulació, partides i un mercadet.

ART EL MURAL, QUE VA PINTAR AMB ELS COMPANYS DE CLASSE I L'APORTACIÓ DE L'ARTISTA MOLLETÀ ALBERT LIZA, ÉS UNA PART DEL SEU TREBALL DE RECERCA

L'estudiant de l'IES Mollet Rocío
Ábalos presenta 'El meu primer dia'
s.c.

ROCÍO ÁBALOS L'artista va inaugurar dilluns a la tarda l'obra al mur exterior de Ca n'Arimon
MOLLET. Rocío Ábalos, estudiant de

segon del batxillerat artístic de l'IES
Mollet, va presentar dilluns una
part del seu treball de recerca, anomenat El meu primer dia. Es tracta
d'un mural a la rambla de la Unió, al
mur exterior de Ca n'Arimon.
L'obra central, una mare amb
el seu nadó, "que és oficialment

el primer dia", l'ha fet l'artista
molletà Albert Liza. Ábalos va explicar que va demanar a Liza que
fes el grafit perquè "a l'institut no
t'ensenyen l'art urbà, i aquesta
també era una manera de fer
una crítica cap a aquest sistema
educatiu". A l'artista li agradaria que l'ensenyessin a fer grafits.

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

"Estem tan centrats a estudiar
la història –que també és molt
important–, que el que veiem
cada dia ho deixem de banda". A
la resta de l'obra hi ha icones amb
les experiències que ha plasmat
amb els seus companys de classe,
relacionades amb primers dies:
"tan bones (colors càlids), com

dolentes (colors freds)". De fet,
"per a molts de nosaltres aquesta ha sigut la primera vegada
que hem pintat un mur".
D'aquesta manera, el mural s'ha
convertit en un gran projecte col·
lectiu: "entre l'Ajuntament, La
Tramolla en la inauguració, la
meva família també ha estat involucrada, i tots els companys i
l'institut". Ábalos va reiterar també l'agraïment a la tècnica d'educació: "m'ho ha facilitat tot i, de
fet, l'artista me'l va buscar ella".
Pel que fa al treball, El meu primer dia sorgeix d'un any en què
l'artista ha patit molts canvis i va
pensar "que seria un bon tema
per fer en un mur". El projecte gira entorn del hip-hop: "vaig
veure que entre el grafit i el ball
hi ha una relació que és el hiphop en general". Així que un grup
de ball de La Tramolla va fer una
actuació en acabar la inauguració.

Suport als projectes joves

Per la seva part, Raúl Broto, regidor d'Educació i Joventut, va
explicar que estan molt contents
amb aquest projecte que "uneix el
suport a les iniciatives juvenils i
el mural". Va insistir que l'Ajuntament sempre té "la porta oberta
per tirar endavant aquestes idees joves" i va animar-los a impulsar "moltes més idees". Quant al

mural, va assegurar que "estem
encantadíssims que vingués
aquesta proposta, que involucrava l'IES Mollet, amb qui fem
múltiples col·laboracions".
Per últim, la directora de l'institut, M. Josep Amigó, va mostrar
el seu agraïment a la Rocio, els
companys, els professors, l'AMPA,
la Tramolla i a l'Ajuntament "per
l'oportunitat de donar aquesta
visibilitat als futurs artistes que
ho necessiten". s.carrillo

TEATRE

El Centre Cultural
de la Llagosta acull
tres obres d'Amics
d'Hema Fama
LA LLAGOSTA. L'entitat local Amics

de la Cultura Hema Fama interpretarà diumenge (19 h) tres
obres de teatre al Centre Cultural.
La llagostenca Emilia Murillo és
autora de dues d'elles: Cómo han
cambiado las cosas i Me caso conmigo misma. La primera tracta del
rol masclista que ha tingut l'home
tradicionalment a casa. La segona mostra els impediments que
troba una noia que vol casar-se
amb si mateixa. A més d'aquestes
representacions, també hi haurà
El consultorio, escrit per la també llagostenca Maite Salcedo. La
protagonista és una senyora gran
que vol que la doctora li recepti un
anticonceptiu, perquè pensa que
es pot quedar embarassada.
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ART URBÀ 'EL VALOR DE L'EFÍMER' ESTARÀ EXPOSADA FINS AL 9 DE DESEMBRE

TEATRE EXPOSA A DINAMARCA, COREA, SÈRBIA I ITÀLIA
s.c.

L'APARADOR REPASSA
LA TRAJECTÒRIA
DEL GRAFITER TREZE

El valor de l’efímer repassa la trajectòria del grafiter sabadellenc Treze, que va
morir l'any passat als 31 anys, amb murals de rostres humans, animals i lletres. La
visió, el carisma i l'estil entre el realisme i la il·lustració de l'artista, combinats amb
el domini de l’aerosol, el van convertir en un dels artistes d’art urbà més respectats del món. La mostra es va inaugurar dijous a l'aparador del Museu Abelló i es
podrà visitar fins al 9 de desembre.

L'obra del molletà Antoni
Hidalgo traspassa fronteres
MOLLET. Aquest octubre està sent

"un mes molt prolífic" per a
l'artista molletà Antoni Hidalgo,
que exposa algunes de les seves
obres a Dinamarca, Corea, Sèrbia
i Itàlia. El passat dia 12 d’octubre
es va projectar a l'Institut Français du Danemark, en el marc del
Copenhague Culture Night 2018,
una selecció d'obres dels arxius
Frame & Vision, 60seconds-Copenhague Photo Festival (2006-2018),
d'entre les quals hi havia Lectures
sobre la ciutat, d'Hidalgo.
El mateix dia també es va inaugurar a Gimpo, Seül (Corea del
Sud), l'exposició col·lectiva Lines of
thought, en la qual també hi havia
obres del molletà amb diferents
tècniques en suport paper. Es po-

drà veure fins al 28 d'octubre.
Novament a Europa, aquesta
setmana i fins dimecres es podrà veure a la 9a edició del Festival Microfaf al Museu Arxiu de la
Cinematografia Iugoslava, a Belgrad (Sèrbia), el seu curtmetratge
Ariadna. El curt, d’un contundent
blanc i negre, transporta els espectadors al viatge que realitzen les
persones que deixen els seus països d’origen cercant oportunitats i
es troben amb el rebuig social que
malauradament pateixen.
Finalment, diumenge es va inaugurar a Bibbiena, Toscana (Itàlia),
l’exposició col·lectiva Bestiario,
organitzada per la Galeria Expart i
on també participa l'artista molletà fins al 30 de novembre.

Els més petits
gaudiran amb
The Beatles

'Music siblings'
apropa la música
soul al Lledoner

MONTMELÓ. Flaming

Shackers,
una de les millors bandes de tribut
a The Beatles, portarà diumenge
(17 h) a la sala Polivalent el seu
espectacle Beatles for children. Es
tracta d'un viatge per les millors
cançons d'aquesta mítica banda
dirigida al públic més petit. Un
concert on grans i petits podran
compartir els clàssics del quartet
de Liverpool. Les entrades es poden comprar a la Torreta.

MOLLET. Els germans Mariona Ru-

'Lo tuyo y lo mío',
una història
d'amor musical

Tourbillon porta
la música africana
a Can Pantiquet

MOLLET. Can Gomà acull dissabte

MOLLET. El Centre Cívic de Can

(21 h) el primer espectacle d'Arts
i Escena. Lo tuyo y lo mío, produïda per ConUnCantoEnLosDientes
i Vértigo Tour, narra una història d'amor a través d'un popurri
de 75 cançons en 75 minuts. Les
entrades es poden comprar anticipades a La Marineta –10 €– o el
mateix dia al teatre –12 €–.

ete –veu i piano– i Josep Ruete
–guitarra i veu– faran aquest divendres (19 h) un concert de soul
al Lledoner. En aquesta actuació,
anomenada Music siblings, el grup
presentarà un repertori centrat
en versions de música soul conegudes i altres més desconegudes
del gènere. Tots dos tenen estudis
superiors musicals cursats al Taller de Músics i al Liceu.

Pantiquet oferirà aquest divendres al vespre (19.30 h) una sessió
de música i dansa africana amb el
grup Tourbillon. Es tracta d'un
grup que ja fa anys que toca al buc
del centre cívic i que està format
per Hilario, Ibrahim, Yacou i Abel.
Tocaran diversos instruments
africans com la kora o el djembé.
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OktoberTorratFest passat per aigua

ENTITATS FA NOMÉS UN ANY QUE ÉS MEMBRE DE LA JUNTA DE LA COLLA MORADA

Jose López relleva Vanessa
Sánchez com a cap de Morats
arxiu

MOLLET. La cap de colla morada

VÍCTOR LEÓN

j.l.

Vanessa Sánchez ha decidit deixar
el càrrec i Jose López la substituirà en la presidència de Morats. Ha
estat una decisió que va anunciar
dissabte de la setmana passada a
les xarxes socials, on deia: "després de dos anys molt intensos,
he decidit que és l'hora de fer
un pas al costat". Tot coincideix
amb el procés d'eleccions que té
lloc a l'entitat cada dos anys. En
aquest cas, només s'ha presentat una junta, que ha rebut 43
vots afirmatius i un vot contrari.
D'aquesta manera, Jose López s'ha
convertit en el nou cap de colla
morat. López fa només un any que
és a la junta. De fet, Sánchez explica que "quan hi va voler entrar,
li vam comunicar que potser
era una decisió precipitada".
Temien que no pogués compaginar la feina, els estudis i la resta

VANESSA SÁNCHEZ

JOSE LÓPEZ

TEATRE

d'activitats amb què està implicat
amb la colla, "però estàvem equivocats", assegura Sánchez: "ha
estat en tot, ha treballat moltíssim, s’ha interessat i ha après.
Ha sigut l'últim en marxar de
les festes i el primer a arribar a
les activitats". López, per la seva

banda, pren el repte amb "molta
il·lusió, i ara que vindrà el 25è
aniversari de les colles encara
més". L'objectiu que es planteja el
nou president és "continuar incrementant el nombre d’actes,
com ja ha fet la Vanessa aquests
dos anys". s.carrillo

7 de Kàmping
Els veïns d'Estació
porta 'Gigoló
del Nord celebren
exprés' a la Fiveller la festa del barri

L'Associació Ball
de Saló de Mollet
celebra 22 anys

Passejada contra
l'abandonament
d'animals a Parets

Sessió doble de
teatre en la Mostra
del Segle XX

MOLLET. L'Associació Ball de Saló
de Mollet celebrarà dissabte el
seu 22è aniversari al Mercat Vell.
A les 22 h s'obriran les portes, a
les 22.30 h engegarà el ball d'exhibició –amb tota mena de balls,
com salsa o pasdobles–. Tot seguit
es convidarà els assistents a ballar al ritme de la música del duet
Sergi&Betty. L'entitat compta
amb uns 300 socis i el president,
Gabriel Rey, assegura que són una
entitat "involucrada amb el teixit cultural de la ciutat".

PARETS. L'Associació Protectora

SANT FOST. La 39a Mostra de Teatre organitzada pel Segle XX tindrà aquest cap de setmana una
sessió doble d'actuacions a l'Ateneu. Dissabte (22 h) serà el torn
de Més enllà de la carretera, del
grup juvenil de la companyia local. Es tracta de tres històries dins
d'un cotxe que farà reflexionar
l'espectador i que conté crítica
social. I diumenge (18 h) el grup
El Coverol, de les Franqueses, representarà El coronel Ocell, ambientada en la guerra dels Balcans.

Uns dos milers de persones van passar durant tot el dissabte pel parc de Can
Mulà per gaudir de l'OktoberTorratFest. La pluja va afectar l'acte dels Torrats
al migdia, "quan vam perdre molta gent a l'hora del vermut i el dinar", explica
Adrià Lorente, organitzador torrat. La colla va vendre uns 1.400 gots. mollet

d'Animals de Parets organitza
diumenge la 4a passejada solidària Tots contra l'abandonament
i el maltractament. Arrencarà a
les 10 h al mirador de Gallecs. El
recorregut anirà en direcció a la
Torre Malla fins abans de creuar
la riera, després tombarà cap al
carrer Llibertat, arribarà al carrer
Balmes i ja girarà en direcció al
Mirador de Gallecs, on acabarà tot
plegat. El preu és de 5 € i inclou
entrepà i beguda.

MEDI AMBIENT SERÀ DISSABTE I ES POT FER A PEU O EN BICI

El Congost acull un passeig
contra el canvi climàtic
BAIX VALLÈS. CCOO organitzarà

dissabte una passejada pel camí
fluvial del Congost amb dues modalitats: en bicicleta o a peu. En
el primer cas, se sortirà a les 10
h del Centre de Visitants de la
Garriga. Seran 20 quilòmetres de
recorregut senyalitzat i separat
del trànsit motoritzat. En el segon
cas, la caminada arrencarà a les
12 h de l’estació de tren de Montmeló. Es tracta d'un trajecte de 5

quilòmetres. En tots dos casos, la
passejada finalitzarà sobre les 14
h al bosc fluvial de Montornès, un
espai recuperat per iniciativa de
CCOO on hi haurà un pica-pica.
Es tracta d'una activitat que forma part del projecte europeu Life
Clinomics, d'adaptació al canvi
climàtic, que té l'objectiu de sensibilitzar sobre la bona pràctica de
moure's a peu o en bicicleta per
espais apropiats.

EL TEMPS
divendres 19

dissabte 20

diumenge 21

per

ENTITATS

MOLLET. La sala Fiveller acollirà

diumenge (18 h) l'obra de teatre
Gigoló exprés, escrita per Núria
Castel i que representarà el grup
7 de Kàmping, de Taradell. La Glòria i la Paquita són dues cosines
solteres que fa 25 anys que no es
veuen. La Paquita no ha sortit del
poble en tot aquest temps i sembla que els anys no passen per
ella. Mentre recorden vells temps,
arriba la Selma, una amiga de la
Glòria, decebuda amb els homes i
la vida. Així que entre copa i copa
truquen a una agència de gigolós.
Tanmateix, arriba la neboda de la
Glòria, una noia de 18 anys que ho
complicarà tot. Tot seguit, apareixen els esperats gigolós, tot i que
no compleixen les expectatives de
la Selma. El repartiment el componen Lídia Jaso, Núria Castel, Lídia Fernández, Paco Viudes, Aida
Sánchez i Joan Colet. i

Felip Comas

Molt tapat tot el dia,
amb possibilitat d’alguns
ruixats, sobretot a la
tarda, i temperatures
estables.
Cel serè al matí. A partir de migdia, creixement
de nuvolades, que difícilment provocaran pluja a
casa nostra.

L’anticicló acabarà imposant-se i ens deixarà
un dia clar i assolellat,
amb temperatures més
altes.

MOLLET. Associació de Veïns (AV)

de l'Estació del Nord i la colla de
Morats organitzen dissabte la Festa del barri de l'Estació del Nord.
Començarà a les 12 h al parc de
Can Mulà amb una cercavila a càrrec de la Colla Morada. Les activitats passaran al pati de l'escola
Sant Jordi a partir de les 13 h, amb
un contacontes. Tot seguit, al migdia (14.30 h) es farà una paellada
popular. El preu és de 5 € i inclou
un plat de paella, beguda, pa i
postres, i també hi ha disponible
una opció vegana. A partir de les
17 h hi haurà classes de ball amb
l’Escola Dandi. Diversos grups de
la Tramolla protagonitzaran actuacions de teatre i ball a partir de
les 19 h. I tot plegat acabarà a continuació amb el ball de tardor al
pati de l'escola Sant Jordi, amb la
música que punxarà el dj Maceta
Sound Beat. i

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

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

Mín. * Temp.

Pluja (l/m2)

Cop màx. vent

DIJOUS, 11

26ºC

15ºC

23ºC

-

23 km/h SSW

DIVENDRES, 12

25ºC

16ºC

23ºC

-

21 km/h SE

DISSABTE, 13

22ºC

19ºC

22ºC

7,6

11 km/h SSW

DIUMENGE, 14

23ºC

18ºC

22ºC

24

60 km/h SE

DILLUNS, 15

22ºC

16ºC

20ºC

10,2

52 km/h SE

DIMARTS, 16

21ºC

13ºC

20ºC

0,2

19 km/h E

DIMECRES, 17

23ºC

14ºC

19ºC

-

24 km/h ENE
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RESERVA TAULA

Guia de restaurants
LA LLAGOSTA
LA TROBADA
Tapes i entrepans
Av. Onze de Setembre, 31
93 156 75 16
VOSTRA VITE
Restaurant pizzería
Estació, 7
93 560 24 82
MARTORELLES
CAN RAIGUER
Cuina tradicional
Fenosa, nau 21
93 579 49 66
EL JOGLAR
Rostisseria - Braseria
Joan XXIII, 2
93 570 74 96
MOLLET
ANALÒGIC
Vins, tapes i entrepans
Anselm Clavé, 11
93 544 50 81
BEUMALA
Cuina casolana

Roger de Llúria, 7
93 593 08 21
CAL MARFÀ
Cuina casolana
i tradicional
Prat de la Riba, 13
93 593 00 04
CASA GERARDO
Cuina de mercat
Del Sol, 75
93 544 07 88
CERVECERIA RÍVOLI
Tapes casolanes
i menú diari
c. Agricultura, 9
93 570 57 57
CHINA TOWN
Cuina xinesa
Av. Burgos, 61
93 570 66 46
93 511 34 83
EL BODEGÓ
Tapes i cerveses
Berenguer III, 6
655 759 785
EL GARBÍ
Entrepans i tapes

Pompeu Fabra, 20
93 593 49 28
EVA
Cuina tradicional
Avda. Gaudí, 62
93 593 21 16
KENFIR
Braseria
Joaquim Mir, 57
93 570 85 93
LA LLAR D’EN TARIEL
Braseria - Cafeteria
Pompeu Fabra, 42
93 570 05 46
LA MARIETA
Cuina Mediterrània
Plaça de l’Esglèsia, 9
93 593 31 83
LES PRUNERES
Cuina casolana
i tradicional
La Pau, 48
93 593 38 69
PITAPES
Vermuts i tapes d'autor
Jacint Verdaguer, 6
93 593 72 22
MONTORNÈS
AMBIGÚ
Especialitats ibèriques

C. Major, 64
93 572 38 97
BELLA LUNA
Pizzeria
Onze de Setembre, 3
93 750 31 16
GLOBAL LA LIRA
Multiespai Gastronòmic
C. Sant Isidre, 15
93 572 12 73
PARETS
MOLÍ DE VENT
Cuina casolana
Garbí, 17
93 562 16 34
LLEVANT PARK
Entrepans especials
Tenes, 1
93 562 14 28
SANT FOST
CASTANYERS
Cuina catalana
Camí Castanyers, s/n (La
Conreria)
93 593 00 42
EL XARAGALL
Cafeteria - Catering
Plaça de la Vila, 2
644 44 36 08

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

ESPECIALITAT EN
TAPES CASOLANES
Tapes variades · Menú diari
Menú cap de setmana · Plats combinats
c. Agricultura, 9 · Mollet · Tel. 93 570 57 57

34

dv, 19 octubre 2018

ESPECIAL

MOTOR
AUTOMÒBILS EL CONCESSIONARI VA PRESENTAR ELS TRES MODELS DEL VEHICLE: EXPRESSION, SELECTIVE I INNOVATION

Molletauto mostra la nova Combo Life
El nou vehicle de la gamma Opel disposa de cinc seients que es poden transformar en set
molletauto

d'aquest vehicle, amb una quota
mensual de 169 euros; consulteu-ne les condicions.

Setmana ProEmpreses

BON AFLUÈNCIA El concessionari de l'avinguda Burgos va acollir amics i clients en la presentació del Combo Life
El concessionari oficial Opel a Mollet, Molletauto, va presentar als
seus amics i clients la nova Combo Life en una jornada de portes
obertes que va comptar amb força
afluència de public. Durant dues
hores les instal·lacions d'avinguda Burgos van presentar tres models de la Combo Life amb els aca-

bats Expression (gamma bàsica),
Selective (intermitja) i Innovation
(alta), que van recollir els elogis
de les persones assistents, particulars, responsables de tallers i de
botigues de recanvis.
Canvis significatius en els models
precedents, que destaquen per les
seves prestacions en ser espaiosos

i polivalents (per a usos professionals o per a necessitats familiars, ja
que existeix la versió per a 7 places).
També els presents van destacar les baixes emissions de la
Combo Life, ja que la porecupació pel medi ambient és creixent
entre els compradors. Hi ha una
atractiva forma de finançament

L'activitat a Molletauto, però, no
s'atura. Del 22 al 27 d'octubre realitza la Setmana ProEmpreses,
un esdeveniment exclusiu per a
professionals on el concessionari
mostra als interessats ofertes úniques amb condicions excepcionals
per a empreses.
Amb més de 20 anys d'experiència, Molletauto ofereix als seus
clients 4.000 metres quadrats s'instal·lacions amb tots els vehicles de
la gamma Opel, un ampli catàleg de
vehicles d'ocació i tots els serveis
postvenda necessaris per a un bon
manteniment del vehicle.

MOLLETAUTO

Avinguda de Burgos, 71
Mollet del Vallès
Tel. 93 220 01 38
www.molletauto.es

El Servei Estació
Sant Jordi
estrena sortidor
d'Adblue
L’estació de servei Sant Jordi de
Mollet ha introduït el servei d'Adblue, un sistema de depuració de
gasos, imprescindible per als actuals motors dièsel per protegir el
medi ambient elaborat mitjançant
una dissolució d'urea.
A més, la benzinera molletana ja
ha incorporat la nova nomenclatura per identificar més fàcilment
quin combustible necessita cada
vehicle. Es tracta d'un sistema de
símbols, números i lletres. Els cercles són per a la benzina, i inclou la
lletra E –etanol– i un número –5,
10 o 85– que correspon al percentatge d'etanol. Els quadrats, per al
gasoil, i inclou la lletra B –biodièsel– amb diferents números –7 o
10–, que corresponen al percentatge de biodièsel. A més, també
hi ha l'opció XTL, que es refereix
a un combustible dièsel parafínic
fabricat a partir de material fòssil
o renovable. Per últim, els rombes
són per als combustibles gasosos.
En aquest cas, hi ha quatre tipus
diferents: H2 (hidrogen), LPG (gas
liquat de petroli o autogas), CNG
(gas natural comprimit) i LNG (gas
natural liquat).

SERVEI ESTACIÓ SANT JORDI

Carrer del Bosc
Mollet del Vallès
Tel. 93 570 56 46
www.serveiestaciosantjordi.com
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ESPECIAL MOTOR
AUTOMÒBIL LA FIRMA, QUE VA NÉIXER L'ANY 1989, COMPTA AMB 200 EMPLEATS

Recanvis Gaudí, referent
estatal en distribució i venda
de recanvis d'automoció

r.g.

ESPECIALISTES EN RECANVIS PER A CALDERES
Av. Caldes de Montbui, 27. Local 28. Mollet del Vallès
info@molletrecanvis.com  Tel. 672 104 938

www.molletrecanvis.com

Fundada l'any 1989, Recambios y
Accesorios Gaudi SL ha esdevingut
passades aquestes tres dècades
tot un referent a l'Estat en el sector. Una trajectòria, des d'aquella
primera botiga de 140 metres
quadrats, en què s'ha mantingut
fidel a un objectiu primordial:
donar el millor serveis als clients.
Aquesta voluntat de servei ha portat Recanvis Gaudi, que pertany al

grup estatal CGA i, a la vegada, a la
xarxa de tallers CGA Car Service i
Multitaller, a disposar avui dia de
més de 160.000 referències vives
en estoc amb una amplíssima línia
de productes i marques i 11.000
metres quadrats de magatzem en
les seves instal·lacions centrals de
Lliçà de Vall (a tocar de la C-17),
estrenades fa tot just un any. En
conjunt, els diversos punts de

venda de l'empresa, delegacions
situades a Catalunya, Saragossa,
València i Andorra, sumen més de
20.000 metres quadrats.
Una expansió, però, que ha
mantingut intacte l'esperit i il·lusió del primer dia, amb un alt nivell d'exigència que queda palès
en la innovació logística permanent (magatzem intel·ligent, operaris amb PDA, àgil gestió online
de comandes) i en un equip humà
altament qualificat, professionalitat que els ha valgut la confiança
dels seus clients. Amb més de 200
empleats, Recanvis Gaudí ofereix
flexibilitat segons demanda i exclusivitat en la distribució de marques líders. Per posar un exemple
de la dimensió de l'empresa, disposen de més de 18.000 pneumàtics en estoc. Una grandària que
no els ha fet perdre de vista el seu
compromís amb el territori; en
aquest sentit, són els patrocinadors des de fa diverses temporades del Club Bàsquet Mollet. i

RECANVIS GAUDÍ

av. Puigcerdà, 11. Polígon industrial
el Pla dels Batzacs. Lliçà de Vall
Tel. 93 573 51 90
www.recambiosgaudi.com
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ESPECIAL MOTOR
Av. Badalona, 22
Mollet del Vallès
Tel. 93 570 93 18

A Good Price Gasolinera, a l'avinguda de Badalona de Mollet, hi trobaràs el combustible més
econòmic –la primera low cost de Mollet–, a més d'un personal molt servicial i amable. El combustible microfiltrat de Good Price és especial per a motors Common-Rail, HDI, TDI i amb sistemes d'injecció a alta pressió. Elimina les impureses, millora la combustió del motor, redueix les
emissions al medi ambient, baixa el consum del vehicle i redueix el soroll del motor.

C. Sant Lluís, 11 · Montornès del Vallès
Tel. 93 568 11 47
auto-vian@hotmail.com
Auto Vian, la casa de les bateries de Montornès i distribuïdor oficial de bateries per a motocicletes Exide Bike, celebra els seus més de 40 anys de servei en el món del motor amb una gran
oferta en bateries, amb instal·lació sense càrrec. També fa el 50% de descompte en la segona
unitat d'anticongelants i aigua netejaparabrises, el 30% en netejaparabrises de Valeo, el 30% en
pastilles de frens i el 20% en bateries de moto Exide/Tudor.

C. Primer de Maig, 2
Montmeló. Tel. 93 572 06 85
www.tallers-serratfont.com
A Tallers Serrat Font hi trobaràs els millors professionals en tota mena de serveis de mecànica integral i reparacions per a l’automòbil. Treballen amb totes les marques i models, buscant sempre
la màxima satisfacció de cada client, i ofereixen un servei personalitzat per adaptar-se a cada
necessitat. Compta amb personal especialitzat i amb maquinària d'última generació per treballar
amb les últimes tècniques. El taller presta servei a tota l’àrea de Barcelona.

Av. Catalunya, 203 · Parets del Vallès
Tel. 93 016 50 02 - 651 89 21 07
alex-motor@hotmail.com
Alex Motor, que va iniciar la seva activitat el 2015 amb el propòsit de convertir-se en un taller de confiança, ofereix als seus clients tots els serveis necessaris per al bon funcionament de
l’automòbil en manteniment i reparació. Els professionals d’aquest taller treballen en els àmbits
de motor, caixa de canvi, pneumàtics, embragatge, frens, amortidors, direcció, climatització... A
més, fan les revisions anuals i les revisions necessàries per passar la ITV.

Av. Catalunya, 111
Parets. Tel. 93 562 01 17
www.palau.mm19.com

Av. Onze de Setembre, 29
Montornès. Tel. 93 568 20 50
www.drautomoció.com
Taller de reparació general de l’automòbil. Reparacions de totes les marques i models. Tenen
serveis de mecànica, pneumàtics, xapa i pintura, i electricitat. Els podràs trobar a Montornès del
Vallès, on són la referència de la zona en reparació de vehicles. El seu servei té com a objectiu
posar el client per davant de tot i que no hagi de patir un temps d'espera excessiu quan necessiti
reparar el seu vehicle.

L’estació de servei Palau, situada a l'avinguda Catalunya de Parets, disposa d’un túnel de rentat
low cost que permet el rentat interior de cotxes, el rentat de mascotes i la neteja de tapisseries,
així com també hi ha aspiradors, boxes, un pont de rentat i una benzinera de la marca Shell. Si et
descarregues al mòbil l’app de Shell podràs gaudir de descomptes en el mateix moment. L'estació de servei Palau porta més de 40 anys al teu servei.

C. Francesc Layret, 18 · Martorelles
Tel. 93 593 63 25
boxesmartorelles@gmail.com

C. Indústria, 1
Martorelles
Tel. 93 593 93 52
Amb més de 25 anys d’experiència, el taller multimarca Andurauto ofereix als seus clients els
millors productes, tecnologia i innovació pel que fa al tractament del vehicle. A Andurauto hi trobaràs un servei ràpid i especialista en mecànica, electricitat, xapa i pintura, injecció, electrònica,
climatització, pre-ITV, pneumàtics... i tot dins la xarxa Motrio, que garanteix reparacions de qualitat, una excel·lent relació qualitat-preu i un any de garantia en peces i mà d'obra.

Taller professional de reparació de l’automòbil situat a Martorelles que ofereix canvis d’oli, reparacions periòdiques, reparació de frens, amortidors i direccions, recanvis de pneumàtics i
bateries, revisions pre-ITV (porten el teu cotxe a la ITV si els ho demanes). A Boxes Martorelles
també reparen tubs d’escapament, i actualment fan l'alineació de direcció gratuïta amb el canvi
dels quatre pneumàtics.

C. SantMartí, s/n, nau 11
Martorelles. Tel. 93 386 53 21
www.fgmotoworks.com

És un taller de motos multimarca amb més de 650 metres quadrats dedicat a la reparació, preparació i manteniment de motocicletes. Mecànica i electricitat general, especialistes en motos de
competició, Harley-Davidson i Custom, preparació, reparació, manteniment i venda de suspensions de motos, motos noves i d’ocasió. En definitiva, ofereixen totes les garanties necessàries
pròpies d'un servei de qualitat.

Av. Emili Monturiol, 22
Sant Fost de Campsentelles
Tel. 93 280 86 63

Empresa apassionada pel món del ciclisme que va obrir les seves portes el 2015. Posa a la teva
disposició les millors bicicletes del mercat –per tot tipus de terrenys i edats- al millor preu.
També podràs trobar-hi accessoris i components per a la bicicleta i la teva equipació de ciclista,
i ofereix productes de nutrició. Donkey Cycles posa al teu abast tot el que necessites perquè
sempre que vulguis puguis escapar-te en bicicleta sense patir per res.
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Música en directo y toda la cerveza
que puedas beber

C. Baix de Sant Pere, 74
Montcada i Reixac · Tel. 93 575 14 50
www.stopandgo74.es

Els motards del Baix Vallès ja tenen el seu local de referència per trobar-hi tots els complements
necessaris. A Stop & Go, a Montcada i Reixac, hi trobareu tot el material necessari per equipar tant
el motorista –jaquetes, guants, cascos, botes...– com la mateixa moto, amb tota classe d'accessoris i recanvis: antirobatoris, alarmes, contrapesos, olis, bateries, pastilles de fre, kit de transmissió... A més, Stop & Go és taller multimarca per reparar qualsevol problema amb la moto.

C. Alsina, 22
Mollet del Vallès
Tel. 670 81 33 53

Imperiales MC Mollet, el club dels motards del Baix Vallès, celebrarà el 27 d’octubre una gran festa
per celebrar el seu 25è aniversari. Ho farà a la discoteca Kefem, a la ronda de Can Fàbregas, amb
les actuacions de Crazy Rockets, Stray Pigs i Soul & Sunrise. Durant la festa d'aniversari de l'entitat,
el club moter més potent de l'entorn, també es reservarà un tram del carrer per a l'exhibició de
Imperiales
MC Mollet, celebra
sus 25 años
de motoclub el sábado
27 de
motos, sobretot
Custom
o Harley
Davidson.
Hi participaran
motoclubs de Catalunya i França.
octubre en la sala KEFEM. Todo el que quiera podrá pasarse a partir
de las 20 h donde las motos estarán ya aparcadas delante de la sala y
GRATUITAMENTE podrá acceder a la sala y disfrutar de 3 conciertos
de música rockabilly y versiones de rock. Os esperamos a todos.
ABIERTO HASTA LAS 04.00 H DE LA MADRUGADA
SALA KÈFEM? · RONDA CAN FABREGAS, LOCAL 6 · MOLLET
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