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EL PLA DE MOBILITAT DEL VALLÈS 
RECUPERA LA LÍNIA DE TREN ORBITAL 
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PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT   LES PRINCIPALS INVERSIONS AL BAIX VALLÈS SÓN PER AL TERCER CARRIL DE LA C-17 I LA DEPURADORA DE LA LLAGOSTA  2 i 3

El Govern destina 6,4 milions a 
un nou edifici per a l'IES Mollet
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Llibertat provisional per al 
conductor que va provocar 
la mort d'un motorista 
molletà a la Selva  12

L'acusen de delictes contra 
els recursos naturals; de risc 
per explosius i d'incendi

L'empresa de Martorelles vol 
acomiadar 39 treballadors 
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Class Plastics busca 
liquiditat per fer front a 
l'ERO i evitar un possible 
concurs de creditors   17
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PORTES
OBERTES

VISITES GUIADES
a partir del

20 de gener

14 DE MARÇ 
10H - 13H.

www.nsmontserrat.cat
C/ Sant Gaietà 10, 08150 Parets del Vallès

col-nsmontserrat@xtec.cat

935620356 / 689594722

Nou menjador escolar
Viatges a Secundària
Montessori EI 3 anys
Aprenentatge per projectes a EI i EP
Educació Emocional projecte d’escolaVine aconeixer-nosVine a

Si vens abans
del 29 de febrer a 
visitar-nos tindràs

UN MES DE 
MENJADOR 

GRATÜIT.

BAIX VALLÈS. Els pressupostos de la 
Generalitat per al 2020 han supe-
rat aquest dimecres el debat a la 
totalitat al Parlament i continua-
ran tramitant-se a la cambra. Els 
vots de JxCat i ERC i l'abstenció 
dels comuns han facilitat que els 
comptes segueixin endavant. Ara, 
els pressupostos continuaran els 
tràmits parlamentaris habituals 
fins a tornar de nou al ple –no 
abans del 18 de març– per ser 
aprovats definitivament. 

Els comptes del 2020 contem-
plen un increment de 3.070 mi-
lions d'euros de la despesa i 4.174 
milions d'ingressos més que els 
del 2017, amb una xifra global de 
42.179,2 milions. A la comarca 
del Vallès Oriental, es preveu una 
inversió de 54,4 milions, un pres-
supost que suposa un increment 
del 49% respecte el 2017 i inclou 
diferents projectes d’infraestruc-
tures, equipaments i serveis a les 
persones. Pel que fa a la plantilla 
d’efectius de la Generalitat a la co-
marca, el total previst és de 9.033 
(amb un augment de 460 efectius 
en l’àmbit educatiu).

Al Baix Vallès, el Govern català 
ha previst projectes amb una in-
versió total de 26,9 milions, tot i 
que alguns dels més importants 

disposen d'un pressupost plu-
riennal, que s'allargarà a més d'un 
exercici.

El 45% al cicle de l'aigua
Les inversions relacionades amb 
el cicle de l'aigua representen 
una part notable del pressupos, 
ja que amb 12,2 milions, suposen 
gairebé la meitat de la inversió 
total. Com a projecte destacat es 
troba l'obra d'ampliació i millora 
de l'Estació Depuradora d'Aigües 
Residuals (EDAR) de la Llagosta 
(10,6 milions).  A més es faran 
treballs de millora de la xarxa de 
distribució d'aigua a Mollet, la Lla-
gosta, Montornès i Parets.

Els equipaments d'interès na-
cional com són el Circuit de Bar-
celona Catalunya, a Montmeló, i 
l'Institut de Seguretat Pública de 
Catalunya (ISPC), a Mollet, rebran 
un 9% del total previst. En el cas 
del Circuit, les partides es desti-
naran a millores en les instal·la-
cions i els sistemes d'informació i 
comunicació; i en el cas de l'ISPC, 
seran també per millorar les edifi-
cacions i per a formació.

Els altres dos projectes més 
costosos seran un nou edifici per 
a l'INS Mollet i la construcció del 
tercer carril de la C-17 a Parets. i

El Govern preveu
26,9 milions 
d'inversions al 
Baix Vallès 
Els pressupostos de la Generalitat inclouen 
les obres del tercer carril de la C-17, l'EDAR 
de la Llagosta i el nou edifici de l'IES Mollet 

PROJECTES PREVISTOS AL BAIX VALLÈS
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Substitució edifici C Institut de Mollet  6.400.000 € 
Primera fase substitució de l'edifici C per a cicles formatius
Aportacions en tres anys: 334.278,16 € el 2020, 3.195.769,58 € el 2021 i 2.869.952,26 € el 2022

Partides a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya  1.393.553 €

Partides al Circuit de Barcelona-Catalunya  993.640 €

· Millora instal·lació climatització edifici A. Reforma cobertes edificis D i F. Adequació compliments normatius protecció 
i seguretat cobertes edifici A. 
· Serveis de cafeteria-menjador i explotació de màquines de venda automàtica 
· Arrendament d'edifici prefabricat equipat per a aulari de l'ispc- mobiliari escolar per edifici prefabricat aulari
· Formació del personal de seguretat

· Projecte instal·lacions tècniques  Circuit de Catalunya – 452.000 €. 
· Manteniment circuit de catalunya: edificis, pista i box - projecte tècnic i obres pista- 300.000 € 
· Manteniment circuit de catalunya: edificis, pista i box - projecte tècnic i reformes edifici serveis paddock -60.000 € 
· Sistemes d'informació i comunicació: programari Circuit de Catalunya -33.000 
· Sistemes d'informació i comunicació:  maquinari informàtic i comunicació Circuit de Catalunya -36.000 € 
· Inversions en immobilitzat material: material divers Circuit de Catalunya -112.640 € 

Xarxa de distribució d'aigua 812.123 €
· Derivació al Vallès Oriental - projecte i obra ''renovació derivació comarcal Vallès Oriental (xn02-05cn), entre  
arqueta l6-62 i k7-42, Mollet del Vallès (desviament canonada)

Residència i Centre de Dia Santa Rosa  56.000 € 

18 habitatges dotacionals al carrer Poeta Maragall 117.872 €

Xarxa de distribució d'aigua 10.000 €
· Escomesa dipòsit de la Llagosta

Xarxa de distribució d'aigua 125.000 €
· Escomesa estació de bombament de can bosquerons 

Xarxa de distribució d'aigua 689.904 €
· Treballs per a la 'redacció del projecte constructiu de la renovació de la conducció comarcal del Vallès Oriental oest, 
Parets del Vallès. pc 10.26 

Execució obres millora de la carretera C-17 Parets-Granollers 12.119.772 €
· Millora del nivell de servei a la carretera c-17, entre l'autopista ap-7 i la carretera BV-1432. Aportacions en quatre 
anys: 2.780.689 € el 2020, 5.740.939 € el 2021, 3.228.371 € el 2022 i 369.772 € el 2023.

Estació Depuradora d'Aigües Residuals (EDAR)  10.600.000 €

Sirenes d'avís a la població  32.065 €

· Obres d'ampliació i millora del funcionament de l'EDAR que tracta les aigües residuals urbanes i industrials de Sent-
menat, Palau-solità i Plegamans, Polinyà, Mollet del Vallès, Santa Perpètua de Mogoda, Santa Maria de Martorelles, 
Martorelles, La Llagosta i Sant Fost de Campsentelles.

· Renovació de dues sirenes d'avís de risc depenents de la Direcció General de Protecció Civil i situades a les 
instal·lacions de Repsol i al Turó de les Tres Creus.

Centre de control Vallès Oriental Oest (Aigües Ter-Llobregat) 13.750 €
· Redacció projecte constructiu renovació centre de control del Vallès Oriental oest pc10.26
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BRASERIA - CAFETERIA
Rbla. Pompeu Fabra, 42 
Mollet del Vallès
T. 93 570 05 46 / 607 699 912
www.lallardentariel.com

CERRADO 
POR VACACIONES

EL MIÉRCOLES 
19 YA ESTAMOS 

DE VUELTA!

BAIX VALLÈS. Representants  dels  
governs  municipals  socialistes de 
la comarca –Granollers, Mollet, Ca-
novelles, Montmeló i la Llagosta– 
van explicar dilluns els motius pels 
quals el PSC no ha donat suport als 
pressupostos del govern  català. 
“No  solucionen  les emergències 
socials del país, no reverteixen 
les retallades i no suposen un 
avenç en les inversions públi-
ques necessàries”, deia el dipu-
tat al Parlament Jordi  Terrades. El  
pressupost  de  la  Generalitat  per  
al  2020  preveu  una inversió de 
54,5 milions d’euros a la comarca, 

un 49% més que el  2017,  amb  
partides  importants com l'estació 
depuradora de la Llagosta, l'am-
pliació de l'INS Mollet o l'autovia 
C-17. Tot i això,  deia  Terrades, 
“aquestes xifres consoliden la 
despesa ja efectuada durant el 
2019, de manera que en realitat 
no hi ha és recursos per a serveis 
públics tal com ens han venut”. 

Els alcaldes i regidors del PSC 
van posar de manifest les tres ma-
tèries que, segons a�irmen, obli-
den els pressupostos de la Gene-
ralitat: habitatge, residències de 
gent gran i més inversions en el 

sistema de salut. En matèria d’ha-
bitatge, el PSC demana més recur-
sos per destinar a la rehabilitació 
d’edi�icis i una  normativa  que  li-
miti  el  preu  dels  lloguers.  

En el cas concret de Mollet del 
Vallès, els socialistes denuncien el 
que consideren tres grans man-
cances als pressupostos: la cons-
trucció dels 100 pisos de protec-
ció o�icial al barri de Can Borrell 
per a gent gran i gent jove "que 
ha estat promesa i anunciada 
per la Generalitat", recorden; la 
construcció d’una nova residèn-
cia pública per a la gent gran a 

LA LLAGOSTA. Una de les actuacions 
baixvallesanes que ha rebut un 
dels pessics més importants dels 
pressupostos de la Generalitat és 
l'obra d'ampliació i millora de 
l'Estació Depuradora d'Aigües Re-
siduals (EDAR) de la Llagosta. Per 
a aquesta actuació el Govern in-
vertirà 10,6 milions d'euros. 

Els treballs van començar el  
mes de maig de 2019 i es preveu 
que puguin estar enllestits a �inals 
d'any.  El projecte preveu cons-
truir un tercer decantador secun-
dari a la instal·lació. L'actuació 
també servirà per fer possible la 
reducció de nutrients i garantir el 
manteniment i millora de l'estat 
ecològic de les aigües super�icials, 
subterrànies i marines.

El PSC demana més inversió 
en salut, habitatge i gent gran

El Govern destina a l'EDAR de la 
Llagosta 10,6 milions d'euros

Mollet o la concertació de places 
públiques a la ciutat; i una parti-
da per millorar el �inançament de 
l’Hospital de Mollet, que "com ja 
s’ha reivindicat en diverses oca-
sions, és del tot insu�icient per 

retallar les llistes d’espera que 
acumula i que seria bene�iciós 
per a la gran població a la que 
dona servei, més de 150.000 
persones", recorden els socialis-
tes molletans. ❉

psc vallès oriental

consorci besòs tordera

ALCALDES I REGIDORS Cordero, Mayoral, Dionisio, Terrades, Sierra i Rodríguez

EXCAVACIONS  El setembre començaven els treballs on anirà el decantador

PRINCIPALS PROJECTES  LA LLAGOSTA, PARETS I MOLLET ELS MUNICIPIS DEL BAIX VALLÈS ON ELS PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DESTINEN MÉS INVERSIÓ

El projecte es troba inclòs en 
la vigent plani�icació hidrològica 
catalana (període 2016-2021). El 

Consorci Besòs Tordera s'encarre-
ga de l’execució de les obres i serà 
el titular de la infraestructura. ❉

Els recursos per a la 
C-17 es distribuixen
en els propers 
quatre exercicis  

Primera inversió 
per al nou edifici de 
cicles formatius a 
l'Insititut Mollet

PARETS. Una de les principals inver-
sions al Baix Vallès seran les obres 
del tercer carril de la C-17 entre Pa-
rets i Granollers en sentit sud. Per 
a aquest any, el Govern, que està a 
punt d'adjudicar el contracte, ha 
previst una partida de 2,8 milions. 
L'obra té un pressupost total de 
12,1 euros, dels quals 10,9 són per a 
l'obra civil i 1,2, per a senyalització, 
abalisament i defenses. La Genera-
litat ha previst aquesta inversió per 
als propers anys �ins al 2023. Els 
primers treballs consistiran en el 
trasllat de subministraments com 
aigua, gas i electricitat i tindran una 
major afectació en el moment que 
es faci la caixa del tercer carril i l'ac-
cés a l'AP-7, obra que es preveu per 
a l'any vinent. ❉

MOLLET. Els comptes recullen els 
6,4 milions per a la construcció 
d'un nou edi�ici a l'IES Mollet, que 
substitueixi l’actual, que té més de 
40 anys, i que adeqüi noves aules 
i tallers per als cicles formatius 
que s’hi ofereixen. Segons l’avan-
tprojecte, les noves instal·lacions 
es construiran a l’espai de l’actual 
aparcament i la sala de teatre, a la 
part frontal de l’avinguda Burgos 
i a tocar del centre actual. L’edi�i-
ci C, on actualment s’imparteixen 
aquests cicles formatius, estarà en 
funcionament �ins que no entri en 
servei el nou equipament. Per al 
2020 es preveu una primera fase 
de l'actuació, amb una partida 
d'uns 334.000 euros. La inversió 
total és pluriennal �ins al 2022. ❉ 
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Convivència i respecte 
/ Solidaritat i justícia 

/ Responsabilitat i esforç 
/ Creativitat i iniciativa 

/ Sentit crític / 
Comunicació i diàleg 
/ Treball col·laboratiu 

i participació / 
Millora constant

Av. Primer de Maig, 6-8. 08120 La Llagosta. Tel. 93 560 32 03  
escolagilpe@gmail.com

www.escolagilpe.cat

PORTES OBERTES
Compromesos amb el futur!

divendres 28 de febrer a les 9.30 h i a les 15.30 h
divendres 13 de març a les 9.30 h i a les 15.30 h

CONSULTA 
PREINSCRIPCIONS 

CURS 2020/21

SOCIETAT
Sopar amb Estrella Michelin al restaurant El Molí
El restaurant El Molí, de l'Escola d'Hoteleria del Vallès Oriental a Montornès, 
oferirà dilluns un menú del reconegut cuiner Víctor Quintillà. El xef del 
restaurant La Lluerna de Santa Coloma, guardonat amb una estrella 
Michelin, crearà per a l'ocasió un menú degustació amb maridatge. Per 
assistir al sopar cal fer reserva prèvia trucant a l'Escola d'Hoteleria.

Inauguració del Safareig
Aquest dissabte a les 12.45 h Martorelles 
celebrarà la inauguració oficial del nou Espai 
Cívic El Safareig, ubicat al Parc de Can Sunyer. 
L'acte estarà presidit pel conseller de Treball 
de la Generalitat, Chakir El Homrani.

BAIX VALLÈS. El Departament de 
Territori i Sostenibilitat ha iniciat 
el procés d’informació pública del 
Pla Específic de Mobilitat del Vallès 
(PEMV), que proposa unes 70 ac-
tuacions de mobilitat als dos valle-
sos, que han d'executar Generali-
tat, Estat i ajuntaments de les dues 
comarques en l'horitzó de 2026. 
Les mesures plantejades al pla 
són fruit d’un treball en què han 
participat, a més de la Generalitat, 
administracions locals i comarcals, 
ens territorials i socials i ciutadans.

El PEMV planteja sis eixos amb 
un pressupost estimat global de 
prop de 2.500 milions d'euros. 

Entre les propostes hi ha la d'in-
crementar les freqüències de pas 
i perllongar la línia ferroviària R8 
(Granollers-Martorell) fins a Vila-
franca i Sant Celoni, així com cre-
ar tres nous intercanviadors amb 
altres línies de Rodalies. Pel que fa 
al transport ferroviari, el pla tam-
bé recupera la idea de tren orbital, 
que fa anys es va anunciar com a 
connexió Sabadell-Granollers-Ma-
taró, però ho fa parcialment, no-
més entre els dos vallesos.

A més, una de les actuacions que 
s'hi preveuen és un programa in-
tegral d'aparcaments dissuasius a 
les estacions de tren, així com des-

plegar aparcaments segurs per a 
bicicletes. 

Pel que fa al tren, el pla aposta 
per la nova estació del Circuit, així 
com pel reclamat desdoblament 
de l'R3 de Montcada a Vic –actu-
alment només hi ha projectat el 
tram Montcada-la Garriga–. A més, 
apunta l'aturada de tots els serveis 
de l'R11 (Barcelona-Portbou) per 
millorar l'intercanvi amb l'R8.

Pel que fa al transport per carre-
tera, vol potenciar les línies de bus 
i crear un nou corredor BRCat (bus 
ràpid) entre Terrassa, Sabadell i 
Granollers, mentre que en infra-
estructures viàries, el PEMV insis-

TRANSPORT  EL PROJECTE TAMBÉ PROPOSA UN PLA D'APARCAMENTS DISSUASIUS A ESTACIONS I POTENCIAR LES LÍNIES D'AUTOBÚS

El pla de mobilitat del Vallès 
recupera el tren orbital

arxiu

TRANSPORT FERROVIARI El pla preveu crear un sistema d'aparcaments disssuasius a les estacions de tren

teix en l'ampliació de la C-17 entre 
Mollet i Granollers –ja en tràmit– i 
una nova connexió amb l'AP-7. Pel 
que fa a l'eix de mobilitat a peu i en 
bicicleta, es proposen xarxes in-
terurbanes per a ciclistes.

Mentre que per a la gestió de la 
mobilitat, proposa implementar el 
sistema de vinyeta –una tarifa pla-
na per circular per vies actualment 
de peatges– i incorporar la segona 
corona metropolitana a la Zona de 
Baixes Emissions (ZBE), així com 
crear-hi superilles, seguint el mo-
del barceloní. 

A més, destaca la necessitat de 
crear plans de mobilitat per als 
polígons industrials. I reconeix la 
importància de crear la nova esta-
ció intermodal de mercaderies a la 
Llagosta,  que permetria suprimir 
l'estació de mercaderies perilloses 
de Granollers Centre.  

Supramunicipal

El Consell Comarcal considera que el 
PEMV és "una oportunitat per abor-
dar el debat del territori sobre les 
infraestructures i serveis de mobili-
tat" i que aquest període ha de servir 
"perquè tota la ciutadania i entitats, 
així com totes les administracions, 
puguin examinar a fons el Pla". L'ens 
tractarà el document en el pròxim 
Consell d'Alcaldes, previst per l'11 de 
març. També l'avaluarà amb la ciuta-
dania i les entitats el 27 de febrer. 

PARTICIPACIÓ I 
DEBAT, L'APOSTA DEL 
CONSELL COMARCAL

EQUIPAMENTS

IGUALTAT

El Biblo@teneu 
estrena pantalles 
informatives

La biblioteca Biblio@teneu de 
Sant Fost ha estrenat dues pan-
talles informatives que s'han 
instal·lat a cada una de les plan-
tes de l'edifici. Les dues pantalles 
serviran per informar els usuaris 
de totes les activitats que orga-
nitza la biblioteca, des del club 
de lectura i l'hora del conte fins 
a xerrades i sortides al teatre, a 
més de recomanacions literàries 
i informació sobre els horaris i el 
funcionament de l'equipament. 
D’altra banda, la biblioteca també 
ha posat en funcionament el ser-
vei d’autopréstec per als usuaris.

El nou Espai Cívic el Safareig 
acollirà dimecres la primera 
Trobada de Dones del municipi. 
La regidora d'Igualtat de l'Ajun-
tament de Martorelles, Mireia 
Astivill, ha impulsat aquest espai 
amb l'objectiu de potenciar la 
xarxa associativa i la xarxa infor-
mal que treballi la perspectiva de 
gènere. Una altra de les voluntats 
d'aquesta primera trobada és la 
de debatre sobre les principals 
problemàtiques que afecten a les 
dones martorellenques. 

Martorelles impulsa
la 1a Trobada de 
Dones del municipi
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MOLLET DEL VALLÈS.  Un any més, el Síndic Perso-
ner ha presentat l'informe anual, un document 
detallat amb les accions que Lluís Martínez, com 
a defensor local, va efectuar durant el 2019. El 
nombre de queixes i consultes dels veïns en re-
lació amb l'Ajuntament va augmentar un 14,5%. 
L'Oficina del Síndic va gestionar 166 expedients, 
60 dels quals queixes i 106 consultes. "Són po-
ques en comparació amb el moviment d'actu-
acions que hi ha a l'Ajuntament, sigui perquè 
moltes situacions es resolen o perquè hi ha 
una manca de coneixement del Síndic", ex-
posava Martínez dilluns durant el ple de presen-
tació del seu informe. En aquest sentit, el Síndic 
suggeria a l'Ajuntament que fes una major difu-
sió entre la ciutadania sobre aquesta figura. "Cal 
que els veïns coneguin que el Síndic defensa 
els seus drets en els conflictes amb l'adminis-
tració local i que ho intenta fer amb la major 
objectivitat i independència", deia. 

Pel que fa a la tipologia de les queixes, el 28% 
(17) van fer referència a l'administració general 
–tributs, sancions...–; i el 23% (14) a Territori –
habitatge, via pública, obres i llicències urbanís-
tiques i medi ambient. Sobre el perfil d'usuari de 
l'Oficina del Síndic, el 46% van ser veïns de més 
de 55 anys i Martínez lamentava que només el 
12% fossin menors de 35 anys. També es van 
destacar els resultats de la nova Carta de Serveis 
i Bones Pràctiques del Síndic i que ha servit per 
avaluar la qualitat del servei, que els usuaris han 
valorat en un 4,8 sobre 5.

Més enllà de la gestió de queixes i consultes, el 
Síndic va posar en valor el vessant didàctic i pre-
ventiu de la institució, que s'ha plasmat en 241 
activitats diverses. D'aquestes, Martínez va des-
tacar la campanya El síndic a l'escola, una inici-
ativa per difondre la figura i aprofundir en el co-
neixement dels drets i deures dels infants, que va 
consistir en una vintena de sessions amb alum-
nes de cicle superior de primària (500 alumnes).

Visió dels grups municipals
Un cop presentat l'informe, tots els grups mu-
nicipals van concidir en agrair i valorar la tasca 
del Síndic. Cs en destacava l'increment d'activi-

DRETS I CONVIVÈNCIA  LLUÍS MARTÍNEZ PRESENTA L'INFORME ANUAL SOBRE LA SEVA ACTUACIÓ COM DEFENSOR LOCAL DEL CIUTADÀ

El Síndic Personer ret comptes
PARETS. La Cambra de Comerç de 
Barcelona està "reflexionant com 
millorar el servei", segons afir-
men fonts de la corporació, i una via 
podria ser obrir una delegació a Pa-
rets. Al Vallès Oriental hi ha punts 
de servei a Granollers i a Mollet, 
i sobre la possibilitat d'instal·lar 
noves delegacions, "no hi ha cap 
opció tancada sobre la taula", as-
seguren. Per tant, podria haver-hi 
un trasllat dels serveis de Mollet a 
Parets, però "tampoc es descarta 
duplicar la seu de Mollet" i que 
estiguin totes dues en actiu.

Sobre tot plegat, l'alcalde de Pa-
rets, Jordi Seguer, explica que fa uns 
mesos es van reunir amb la Cambra 
de Comerç: "Ens van avançar que 
hi havia la possibilitat d'instal-
lar un punt al municipi". I valora 
molt positivament aquesta propos-
ta: "Sembla atractiu tenir una de-
legació a Parets i treballarem per 
intentar arribar a un acord". El 
batlle també considera que "Parets 
és un punt estratègic pel nivell 
industrial i perquè molts associ-
ats de la Cambra són de Parets".

Pel que fa a la ubicació, la dele-
gació de la Cambra s'hauria d'es-
tablir en un espai municipal cedit 
pel consistori. "Valorarem el lloc 
quan tinguin la decisió presa", 
diu Seguer, tot i que sí que apun-
ta que "podria ser en una zona 
industrial". De fet, també afirma 
que des del govern estan treballant 
actualment per "potenciar La Ma-
rineta com a centre de forma-
ció", i podria ser aquesta una de les 
ubicacions a oferir. Per últim, Se-
guer afirma que a la delegació mo-
lletana "hi ha dificultats d’accés i 
d’aparcament", unes mancances 
que quedarien resoltes amb una 
seu al polígon paretà. 

La Cambra de 
Comerç estudia 
instal·lar un punt 
de servei a Parets

tat en els darrers anys i "l'autoexigència" i la 
"satisfacció dels usuaris", deia Ivan Garrido. 

La portaveu de Mollet en Comú, Marina Es-
cribano, també valorava l'avaluació de com-
promisos del Síndic i plantejava que es pogués 
fer en altres serveis municipals i opinava que 
"calen els recursos suficients perquè el 
Síndic faci bé la seva feina". 

Podem, com a membre del govern local, 
prenia el compromís de "garantir el compli-
ment de les propostes", deia Xavier Buzón, 
un compromís que compartia la socialista Mi-
reia Dionisio, qui assegurava que "posarem 
fil a l'agulla perquè les recomanacions no 
quedin en l'oblit". 

Ara Mollet ERC MES demanava una revisió del 
reglament del Síndic per modificar aspectes com 

que es pugui repetir al càrrec o que existeixi una 
remuneració i demanava "poder comptar amb 
la sindicatura sempre que hi hagi un dret 
vulnerat", deia Oriol López. En aquest sentit, 
tant Ara Mollet com comuns posaven sobre la 
taula la "vulneració de drets" que consideren 
es pateix en els darrers plens municipals.

L'alcalde, Josep Monràs, va tancar la sessió 
amb un agraïment a la tasca de Martínez i un 
retret a "alguns que fan servir l'informe 
com a element de confrontació partidista". 
Monràs posava èmfasi en el fet que la figura 
del Síndic existeix "per la clara voluntat del 
govern i de l'Ajuntament", una institució 
que "no s'ha de veure com un contrapoder 
sinó que suma en benefici dels serveis i els 
ciutadans de Mollet".  laura ortiz

Evolució de l'activitat 2016-2019 

Les queixes i consultes dels veïns al defensor local van créixer un 14,5% l'any passat

REVISAR LA SEGURETAT ALS PASSOS DE VIANANTS I L'ÚS DE 
LES TARGETES PER A DISCAPACITATS, RECOMANACIONS
■ Entre les potestats del Síndic, hi ha la de fer 
recomanacions a l'Ajuntament, que, enguany, han 
estat molt centrades en la via pública. D'una banda, 
el Síndic planteja a l'Ajuntament que millori la 
seguretat als passos de vianants més freqüentats 
de la ciutat. "En alguns casos caldria millorar-ne 
la visibilitat i la il·luminació", deia. Martínez també 
considera necessària una campanya informativa 
adreçada als titulars de targetes d'aparcament per 

a discapacitats per recordar les normes d'aplicació, 
donar a conèixer els seus drets i deures i, evitar així, 
situacions d'indefensió per manca de coneixement 
de la normativa. El Síndic també recomana revisar 
els criteris per accedir a les zones de vianants 
tancades amb pilones hidràuliques i revisar, també, 
els criteris d'actuació de Sorea en els casos de 
fuites involuntàries en el servei de distribució de 
l'aigua potable.

Avinguda 11 de setembre, 63 · La Llagosta · T. 936 677 450 / 639 815 558 
lallagosta@zafirotours.es · www. lallagosta.zafirotours.es

Ens hem traslladat per millorar el servei al nostres clients.
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MOLLET.  Un grup d'alumnes de 4rt 
d'ESO de Lestonnac sortien fa uns 
dies a recollir residus i brossa a 
l'espai rural de Gallecs i en només 
dues hores, els joves van recollir 
fins a 87 kg d'escombraries entre 
rebuig (63 kg), plàstics (19 kg), 
vidre (4 kg) i paper (1 kg). L'ac-
ció ambientalista de Lestonnac 
s'emmarca en el projecte de ser-
vei comunitari que duu a terme 
l'escola i que, des d'aquest curs 
s'ha implantat a tots els centres 
públics i concertats de secundària 
catalans. "L'objectiu del servei 
comunitari és garantir que els 
estudiants, al llarg de la seva 
trajectòria escolar, protagonit-
zin accions de compromís cívic 
i aprenguin en l’exercici actiu 
de la ciutadania", apunten des 
del Departament d'Educació de la 
Generalitat.    

El servei comunitari és una ac-
tivitat curricular de l'alumnat de 
3r o 4rt d'ESO que consisteix en 

EDUCACIÓ  ALUMNES DE LESTONNAC RECULLEN ABOCAMENTS DE RESIDUS A GALLECS EN EL MARC D'UN PROJECTE DE VOLUNTARIAT

Promoure el compromís cívic
SOLIDARITAT

Amb motiu del Dia Internacional 
del Càncer Infantil, aquesta set-
mana, entitats i escoles del Baix 
Vallès han organitzat xocolatades 
solidàries per recaptar diners per 
la millora i investigació dels trac-
taments pel càncer infantil. Taca't 
pel càncer infantil és la iniciativa 
de l'Hospital Sant Joan de Déu, 
que compta amb diverses asso-
ciacions i entitats que hi donen 
suport organitzatiu amb xocolata-
des solidàries arreu del territori. 
De moment, a la pàgina oficial de 
la iniciativa ja hi ha inscrites més 
de 900 xocolatades i el repte és 
arribar a les 1.200 xocolatades, 
una per a cada infant diagnosti-
cat de càncer. L'any passat en van 
ser més de 800 i es van recaptar 
400.717 €.

Al Baix Vallès hi ha organitza-
des al voltant d'una vintena de xo-
colatades, segons el web. En el cas 
de Mollet, n'organitzen el Centre 
d'Estudis Mollet, Global Idiomas 
Grup, Lestonnac, l'AMPA de Esco-
la del Bosc i l'Agrupació Escolar 
Alselm Clavé. A Parets, organit-
zen l'AMPA Acesco, i les escoles 
Pompeu Fabra, Nostra Senyora 
de Montserrat, Vila Parietes, l'AFA 
del Lluís Piquer, la Lluita d'Arnau i 
l'AFA de l'Institut La Sinia. A Mar-
torelles l'organitzen l'Ajuntament 
de Martorelles juntament amb la 
UE Basquet. Pel que fa a Montor-
nès ho faran l'AMPA de l'Escola 
Palau d'Ametlla i l'Institut Mar-
ta Mata juntament amb l'Escola 
d'Hoteleria del Vallès Oriental. 
Per últim, a Montmeló, organitzen 
xocolatades l'AMPA de l'Escola 
Bressol La Fireta, i les escoles Pau 
Casals i Sant Jordi.  

El Baix Vallès 
es 'taca' per 
lluitar contra el 
càncer infantile.s.

BROSSA RECOLLIDA Els alumnes van trobar tota mena de residus

El servei comunitari és obligatori a tots els instituts de secundària des d'aquest curs

dedicar un mínim de 10 hores te-
òriques i 10 de pràctiques a algu-
na acció de voluntariat en horari 
extraescolar. En el cas de Leston-
nac, aquest projecte es fa efectiu 
gràcies a dos convenis amb enti-

tats locals: un amb el Casal Cultu-
ral, en què els alumnes treballen 
l'atenció a la gent gran, i un segon 
amb el Consorci de Gallecs, amb 
què es consciencia els joves sobre 
la cura del medi ambient. En el cas 

d'aquest últim, Lestonnac comp-
ta amb l'ajut del Grup de Recerca 
de l'Escola de la Natura de Parets 
(GRENP), que coordina les sorti-
des que el grup d'alumnes fa per 
l'espai rural. "L'objectiu és que 
els joves s'enganxin al volunta-
riat sigui pel vessant mediam-
biental o social", explica Ester 
Safont, responsable de Servei Co-
munitari de Lestonnac.

Tot i que el projecte comunitari 
és obligatori a tots els instituts des 
d'aquest curs, Lestonnac de Mo-
llet va ser una de les escoles pilot 
que va iniciar l'experiència ja fa set 
cursos. La valoració per part de Sa-
font és "excel·lent". "Els enganxa 
molt l'experiència i els permet 
desenvolupar habilitats dife-
rents a les que poden experi-
mentar en una classe", explica la 
mestra molletana, qui afegeix que 
la iniciativa també permet als mes-
tres "conèixer els alumnes en un 
entorn diferent".  laura ortiz

L'Ajuntament ofereix servei 
oftalmològic als usuaris de 
Serveis Socials de Sant Fost
SANT FOST. L’Ajuntament i la Fun-
dació Privada Ramon Martí i Bo-
net contra la ceguera han signat 
un conveni de col·laboració per-
què les famílies vulnerables del 
municipi puguin tenir assistència 
mèdica i ulleres a un preu reduït.

L’acord estableix que l’entitat 
prestarà assistència sanitària, en 
matèria oftalmològica, als usuaris 

de Serveis Socials de Sant Fost. En 
concret, la fundació realitzarà les 
visites i les proves oftalmològi-
ques de diagnòstic que necessitin 
els usuaris de Serveis Socials i els 
proporcionarà ulleres en el cas 
que en necessitin.

En aquest cas, els pacients hau-
ran d’assumir un cost de 10 euros 
per ullera (de lluny o de prop), 15 

SALUT  LA FUNDACIÓ PRIVADA RAMON MARTÍ I BONET FARÀ VISITES I PROVES DIAGNÒSTIQUES I ULLERES A PREUS REDUÏTS

euros per a dos ulleres (de lluny 
o de prop) o 20 euros per a les 

ulleres progressives. Els menors 
només abonaran 5 euros. i

aj.sant fost

SIGNATURA  Firma del conveni entre l'Ajuntament i la fundació
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SE ACERCA SAN VALENTÍN...
REGÁLATE BIENESTAR!

TRATAMIENTO 
FACIAL CON 

RADIOFRECUENCIA 
POR SÓLO 

49,50 €

  MASAJE 
RELAJANTE 

CON ACEITES 
ESENCIALES
 POR SÓLO 

35 €

MONTORNÈS. Ecologistes en Acció 
de Catalunya ha presentat davant 
la Fiscalia de Medi Ambient una 
denúncia contra Ditecsa, l'em-
presa de reciclatge de dissolvents 
que es va incendiar el passat mes 
de desembre i que va provocar un 
abocament tòxic al riu Besòs. 

"Els danys causats per aquest 
incident han alterat greument 
l’estructura i composició de la 
fauna i flora del riu, amb una 
mortalitat massiva de peixos i 
obligant a tancar el Parc Fluvial 
durant més de dues setmanes", 
assegura l'entitat en el text presen-
tat a la Fiscalia. Així doncs, en la 
seva denúncia Ecologistes en Acció 
considera que l'empresa hauria in-
corregut en diversos delictes: con-
tra els recursos naturals i el medi 
ambient; de risc provocat per ex-
plosius i altres agents; i d’incendi. 
Pel que fa als responsables, la de-
núncia apunta Gonzalo Madariaga, 
president de Ditecsa, Manuel Roca, 
director, i la persona responsable 

TRIBUNALS  CONSIDEREN QUE S'HAURIEN COMÈS DIVERSOS DELICTES CONTRA EL MEDI AMBIENT

Ecologistes en Acció denuncia
Ditecsa davant la Fiscalia

arxiu

CONSEQÜÈNCIES  Els abocaments tòxics van provocar la mort de molts peixos

de la planta de Montornès en el 
moment de l'accident.

A banda, l'organització ambien-
talista sol·licita que, en cas que la 
Fiscalia obri diligències, l'activitat 
a la planta quedi paralitzada caute-
larment "de manera immediata". 
"Pensem que és molt probable 
que la planta hagi comès greus 

imprudències", explica Quim 
Pérez, d'Ecologistes en Acció.

D'altra banda, aquest dissabte 
Mollet pel Futur organitza una as-
semblea per posar en comú tota 
la informació i definir quina ha de 
ser la resposta del territori davant 
el succés. La trobada serà a les 
10.15 h al Casal Cultural.  

BAIX VALLÈS. El Consorci per a la 
Gestió de Residus del Vallès Ori-
ental ha ampliat el seu parc de ve-
hicles amb cinc nous camions. La 
intenció de l'ens és incorporar-ne 
15 durant aquest 2020 per donar 
cobertura a les necessitats dels di-
versos municipis consorciats. 

Els vehicles, que es van presen-
tar divendres passat, estava pre-

vist que s'incorporessin aquesta 
setmana a les tasques de recollida 
selectiva de diverses localitats que 
gestiona l'ens al Vallès Oriental.

El cost total dels cinc nous cami-
ons és de més d'1 milió d'euros. En 
concret, quatre tenen grua i caixa 
compactadora de 18 metres cú-
bics de capacitat,a amb un cost de  
770.000 euros. El cinquè és un ve-

ESCOMBRARIES  EL COST DELS VEHICLES HA SUPERAT EL MILIÓ D'EUROS

El Consorci de Residus 
incorpora 5 nous camions

hicle amb ganxo, grua, caixa oberta 
i compactador intercanviable de 
càrrega vertical de 17 metres cú-
bics i el seu import és de 240.000 
euros.

A banda de les inversions per re-
novar els camions, també es reno-
varan els contenidors amb una des-
pesa total de 8,5 milions d’euros. 

Durant l'acte de divendres el 
Consorci de Residus també va pre-
sentar les noves caixes metàl·liques 
que s’han adquirit per al servei co-
marcal de deixalleries. La inversió 
serà de poc més de 87.000 €. 

La substitució del 
sofà i la rentadora 
dels immobles 
arrendats són 
despeses 
amortitzables 
en l’IRPF
Si un arrendador d’un habitatge s’encar-
rega de substituir la rentadora i el sofà, 
pot deduir-ho com a despesa amortit-
zable en el seu IRPF perquè es tracta de 
despeses efectuades regularment amb 
la finalitat de mantenir l’ús normal dels 
béns materials.

Això és el que assenyala la Consulta Vin-
culant V2385-19, d’11 de setembre de 
2019, de la SG d’Impostos sobre la Renda 
de les Persones Físiques.

En qualsevol cas, l’import total a deduir 
per aquestes despeses no pot excedir, per 
cada bé o dret, de la quantia dels ren-
diments íntegres obtinguts, encara que 
l’excés es pot deduir en els quatre anys 
següents, sense que pugui excedir, con-
juntament amb les despeses per aquests 
mateixos conceptes corresponents a 
cadascun d’aquests anys, de la quantia 
dels rendiments íntegres obtinguts en 
cadascun d’aquests, per a cada bé o dret.

En definitiva, es tracta de despeses de 
conservació i reparació deduïbles per a 
la determinació del rendiment net del 
capital immobiliari, encara que aquesta 
deducibilitat no empara les adquisicions 
de mobiliari i electrodomèstics, la inci-
dència dels quals en el rendiment net es 
produirà a través de les amortitzacions 
en la forma prevista en l’article 14.b) del 
RIRPF, d’acord amb la taula d’amortitza-
cions simplificada a què es refereix l’ar-
ticle 30.1 del RIRPF, que, per a mobiliari 
i altres estris, és el 10% anual, amb un 
període màxim de 20 anys.

CONSULTORI

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

Salvador Xicola
Assessor Fiscal

salvador.xicola@asemax.org

MOLLET DEL VALLÈS

04/02 Felipe Martin Redon 89 anys

05/02 Diego Mármol Morales 86 anys

07/02 Maria de las Nieves Francisco 87 anys

07/02 Gregorio Dobon Saez 87 anys

08/02 Juana Tesifon Sánchez 89 anys

08/02 Miguel Domenjo Llovet 95 anys

09/02 Juan Castilla Jiménez 93 anys

MARTORELLES

05/02 Alejandra Romero Luque 94 anys

10/02 Carmen Velasco Calle 54 anys

LA LLAGOSTA

04/02 Francisco Martin Guerrera 93 anys

07/02 Francisco Ocaña Miranda 59 anys

MONTMELÓ

07/02 Susana Lasus Gonzalez                    96 anys

07/02 Remedios Gaston Garcia 54 anys

Dades facilitades per la Funerària 
Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols

Defuncions

09/02 Amaya Piris Duarte (Mollet)

04/02 Sulaiman Smouni Sánchez (Mollet)

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

Naixements

EDUCACIÓ 

Alumnes de l'Alba 
del Vallès creen 
apps saludables
SANT FOST. Alumnes de 3r d’ESO de 
l’Institut Alba del Vallès han creat 
i dissenyat aplicacions per fomen-
tar hàbits saludables. Els treballs 
s’han emmarcat en dues assigna-
tures optatives, una d'educació 
emocional i una altra de robòtica, 
que s’han allargat en 16 sessions 
de dues hores cadascuna. El pro-
jecte pretenia fomentar el treball 
en equip i desenvolupar coneixe-
ments tecnològics, així com pro-
moure valors saludables com la 
pràctica de l'esport o l'alimentació 
equilibrada.
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SANT FOST. L'Ajuntament va apro-
var en el ple celebrat dimarts un 
paquet d'ajudes destinat a les fa-
mílies socialment vulnerables del 
municipi que no puguin fer front a  
l'Impost de Béns Immobles (IBI). 

La proposta arriba després que 
en el ple celebrat el passat mes de 
novembre, en el qual es van apro-
var les ordenances, es donés llum 
verda a incrementar el rebut de 
l'IBI uns 73 euros de mitjana. Un 
increment que va comportar les 
crítiques tant dels veïns com del 
partit de l'oposició.

Uns ajuts d'entre el 10% i el 
50% de l'import, als quals segons 
l'alcalde, Carles Miquel, podran 
accedir "més de la meitat dels 
veïns de Sant Fost". L'import de 
l'ajut es calcularà en funció dels 
ingressos de la unitat familiar, el 
número de persones que visquin 
a l'habitatge i el valor cadastral de 
la residència. 

Segons el regidor de Serveis So-
cials i Habitatge, Alberto Bastida, 

BENESTAR SOCIAL  LA MESURA SOCIAL ES VA APROVAR PER UNANIMITAT DE TOTS ELS GRUPS POLÍTICS  EN EL PLE CELEBRAT AQUEST DIMARTS

Sant Fost donarà ajuts a les 
famílies que no puguin pagar l'IBI

"l'IBI és l'impost més important 
del municipi. Si les famílies no 
paguen el rebut, no poden sol·
licitar ajuts". I és que segons el 
mateix regidor: "El 20% de la po·
blació de Sant Fost hauria pas·
sat alguna vegada per serveis 
socials per sol·licitar una aju·
da", assegurava Alberto Bastida. 

La mesura, tot i ser aprovada 
per unanimitat, va rebre les crí-
tiques del'oposició, Independents 
Units per Sant Fost: "No ens han 
convocat per tractar aquest 
tema. Demanem que quedi so·
bre la taula i es convoqui IUSF 
a una proposta de treball pel bé 
dels veïns i veïnes que hauran 
de suportar aquest increment 
escandalós de l'IBI", deia el re-
gidor Juan Francisco Fernández. 
Una proposta que l'alcalde va re-
butjar: "No deixarem el punt so·
bre la taula", deia Carles Miquel.

Durant el ple també es va sot-
metre a aprovació l'assentiment 
a la demanda del recurs conten-

La plaça del Remei canviarà de nom i 
s'anomenarà plaça de la República
L'Ajuntament canviarà el nom de la plaça del Remei, on es troba el monòlit 
en record als republicans morts durant la Guerra Civil, i l'anomenarà plaça 
de la República. El canvi de nomenclatura es va aprovar dimarts durant 
el ple. La iniciativa va comptar amb els vots a favor de l'equip de govern 
i l'abstenció d'Independents Units per Sant Fost. El grup municipal Sant 
Fost En Comú Podem va presentar la moció que també proposa celebrar 
l'aniversari de la proclamació de la Segona República, el 14 d'abril, i que 
aquell dia onegi del balcó consistorial la bandera republicana. 

s.C.

ciós interposat per l'empresa ARC 
concessionària de l'explotació de 
l'Ateneu. "Considerem que arri·
ba l'hora de començar a tancar 
procediments judicials inne·
cessaris i si interessa a les dues 
parts, intentem resoldre de ma·
nera amistosa amb ARC el con·
tracte de la concessió de l'Ate·
neu", deia l'alcalde, el qual afegia 
que "la intenció del govern és 
tancar procediments judicials 
oberts que s'han anat estirant 
molt i que podrien tenir un im·
pacte dramàtic en els comptes 
de l'Ajuntament". L'alcalde asse-
gurava que actualment el consis-
tori té procediments oberts per 
valor de 4,5 milions d'euros.  

Mentre l'equip de govern vota-
va a favor de la proposta, la porta-
veu de IUSF, Montserrat Sanmartí, 
exposava així l'abstenció del seu 
grup: "Això es va quedar sobre 
la taula per intentar recuperar 
aquest edifici,  per fer·lo 100% 
municipal".

IUSF va aprofitar el torn de 
precs i preguntes per defensar 
l'exregidor d'Esports, Marc Rico, 
el qual, segons l'Oficina Antifrau 
hauria rebut pagaments indeguts: 
"No hi ha frau. Estem conven·
çuts que la justícia li donarà la 
raó",  deia Sanmartí. 



dv, 14 febrer 202012

Nous productes per perdre pes.

“SI DAS EL PASO 
DARÁS CON 

TU PESO”
EL MÈTODE 

DE CONTROL DE PES 
QUE FUNCIONA. 

AIXÍ DE CLAR!
METODONOVALINE

Productes naturals · Cosmètica Ecològica · Flors de Bach personalitzades

MONTORNÈS. La Policia Local va de-
tenir el passat dijous 6 de febrer un 
home de 34 anys i veí de Montornès 
que estava robant un establiment 
comercial a Montornès Centre. Els 
agents alertats pel veïnat van en-
xampar l'home, que hauria entrat 
al comerç forçant la persiana, en el 
moment que intentava perpetrar 
el robatori. La dotació policial va 
evitar la fugida i, posteriorment, va 
procedir a detenir l'home, que va 
ser traslladat a l’Àrea Bàsica Policial 
de Granollers dels Mossos d’Esqua-
dra. Se l’acusa del delicte de robato-
ri amb força, en grau de temptativa.

La intervenció policial va ser 
gravada amb les càmeres que els 
agents duen incorporades als uni-
formes. Ara, les imatges seran envi-
ades a la  Comissió de Control dels 
dispositius de vídeovigilància de 
Catalunya per al seu dictamen.

Els fets van coincidir pràctica-
ment en el temps amb la detenció 
el dia 5 de febrer d’un altre veí de 

SEGURETAT  UN MONTORNESENC DETINGUT PER INTENTAR ROBAR A UN ESTANC DE VALLROMANES

La policia frustra el robatori
a un establiment de Montornès

Montornès, de 48 anys; i un de 
Barcelona, de 40, al municipi del 
Masnou, per un intent de robato-
ri en un estanc de Vallromanes. 
Tots dos estan acusats d’un intent 
de robatori amb intimidació en 

grau de temptativa i d’un altre de 
falsedat documental per la mani-
pulació de la matrícula del vehi-
cle. La policia investiga si haurien 
participat en altres fets similars a 
Montornès.  

Un motorista molletà mor 
en xocar amb un turisme 
en un accident a Massanes
MOLLET. Un motorista va morir 
diumenge al matí en un xoc amb 
un turisme a la GI-555 a Massanes 
(Selva). L'home, de 43 anys, era 
veí de Mollet del Vallès.

L'avís del sinistre es va rebre 
a les 10.18 hores al quilòmetre 
12,1, a la zona de l'Hostal del Rou-
re i en sentit Hostalric. Un vehicle 
va fer un avançament prohibit en 

línia contínua, mentre que en di-
recció contrària hi circulava una 
motocicleta que es va veure obli-
gada a esquivar el turisme per 
evitar la col·lisió frontal i va sortir 
de la via. El motorista va caure en 
un terraplè i va morir.

Arran de la incidència, es van 
activar quatre patrulles dels Mos-
sos d’Esquadra, una dotació dels 

SUCCESSOS EL CONDUCTOR ACUSAT DE LA MORT TÉ UNA CAUSA OBERTA PER HOMICIDI 

PARETS. La Policia Local va detenir 
la matinada de dissabte tres ho-
mes acusats de robatori amb força 
dins d'un camió estacionat. Els 
fets van tenir lloc al carrer Garbí, 
del polígon industrial de Can Vo-
lart, a la 1 de la matinada. 

El camioner, que estava a la 
cabina amb el vehicle aparcat, va 
sentir com forçaven el cadenat del 

Més de 150 dones van omplir diumenge la plaça Prat de la Riba per interpretar 
la cançó Un violador en tu camino, que s'ha fet viral a les xarxes. Es tracta d'una 
performance de protesta que va ser creada pel col·lectiu feminista xilè Lastesis per 
denunciar els abusos i la violència sexual envers les dones. Foto: víctor león

'Un violador en tu camino' alça Mollet

mossos d'esquadra

ARRESTAT  Un dels pressumptes lladres de Vallromanes durant la detenció

Bombers de la Generalitat, un he-
licòpter medicalitzat i una ambu-
lància del SEM.

Els Mossos d'Esquadra van de-
tenir per imprudència greu i ho-
micidi imprudent el conductor 
d'un dels cotxes implicats, veí de 
Girona, que va donar negatiu a les 
proves d'alcohol i drogues. 

La titular del jutjat d'instruc-
ció número 2 de Santa Coloma 
de Farners va acordar la llibertat 
provisional per al conductor que 
haurà d'estar a disposició del jut-
jat sempre que sigui requerit i té 
una causa obert per mort per im-
prudència greu.  i

Judici a un jove acusat d'abús 
sexual a l'entorn del Bora Bora
MONTORNÈS.  L'Audiència de Barce-
lona celebrarà el pròxim 20 de fe-
brer el judici contra un jove major 
d'edat, acusat d'un delcite d'abús 
sexual amb penetració. Els fets 
haurien tingut lloc a les immedia-
cions de la discoteca Carpas Bora 
Bora el 28 de gener de 2017 quan 
segons el fiscal, el jove hauria cone-
gut una noia i sense comptar amb el 

seu consentiment hauria practicat 
relacions sexuals amb ella. La fisca-
lia demana per a l'acusat, 10 anys 
de presó i la prohibició d'aproxi-
mar-se a menys de 500 quilòme-
tres de la víctima. Passats 8 anys a 
presó, el ministeri  sol·licita que el 
jove, que és del Marroc i en situació 
il·legal, sigui expulsat del país i no 
pugui tornar en 10 anys. i

Tres detinguts a Parets mentre
robaven un camió estacionat

tràiler. En aquell moment va aler-
tar la Policia Local, però quan van 
arribar, els presumptes lladres 
ja havien fugit. Tres hores més 
tard, la Policia Local i els Mossos 
d'Esquadra, alertats pel camioner, 
tornaven al lloc dels fets i aconse-
guien enxampar els  lladres men-
tre robaven la càrrega del camió 
i la introduien a una furgoneta. i
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NOS HEMOS TRASLADADO:
Avinguda 11 de setembre, 39 · La Llagosta

rapid.abril@hotmail.com · www.rapid-abril.com
T. 93 515 58 62 / 662 34 92 15

NUEVO SERVICIO 
MOTORIZACIÓN 
Y REPARACIÓN 
DE PERSIANAS.

OFERTA:
15% DTO. Instalación de cerraduras.
15% DTO. Duplicado de llaves coche.
Presentando este anuncio, hasta final de marzo.

Especialistas en duplicado de llaves de coche.
Reparación y programación de llaves y mandos.

Codificación de bombines.
Cerrajería automóvil, comunidad, parking, hogar, etc.

LLAVES PARA COMUNIDAD
MANDOS PARA PARKING

CERRAJERÍA 24 HORAS

SERVICIO 
24 HORAS.
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MARTORELLES.  El pressupost de 
l'Ajuntament per aquest 2020 serà 
de 9.991.591 €. La xifra es va apro-
var definitivament en una sessió 
extraordinària del ple celebrada 
dilluns. L'acord va comptar amb els 
vots a favor de l'equip de govern i 
del Partit dels Socialistes - Més Ac-
ció per Martorelles (PSC-MAPM). 
Mentre que En Comú Podem va 
votar-hi en contra i Units per Mar-
torelles es va abstenir.

Juan Francisco García Caba, d'En 
Comú Podem, va votar-hi en con-
tra, després de presentar el 17 de 
gener una reclamació. En aquest 
escrit el regidor exposava que els 
ingressos previstos en concepte 
de recollida de residus en la par-
tida d'orgànica no coincidien amb 
els recollits a l'aprovació inicial 
de les ordenances i que aquests 
comportaven una diferència de 
135.445,05 € en el pressupost. La 
reclamació no es va admetre per-
què es va fer fora de termini.

Tot i la no admissió, l'alcalde, 
Marc Candela, admetia l'error 
"és cert que l'import no coin-
cideix" i es comprometia a so-
lucionar-ho: "Hem de tenir en 
compte que també existeixen 
mecanismes de correcció quan 
les despeses i els ingressos no 
acaben de coincidir i això es 
diu modificació de pressupost 
que s'ha utilitzat en aquest 
Ajuntament gairebé cada any. 

Aquesta eina la farem servir 
per corregir allò que no acabi 
de quadrar en el pressupost 
com s'ha fet sempre".

Una correcció que també s'hau-
rà de realitzar en matèria d'aigua, 
ja que segons el regidor d'Econo-
mia, Joan Marc Flores, el passat 
dia 5 de febrer vencia un conveni 
signat els anys 90 amb les em-
preses del polígon per millorar 
el subministrament de l'aigua a 
la zona. Aquell conveni va com-
portar la creació d'un ramal que 
va tenir un cost de 41 milions de 
pessetes, de les quals 3,4 milions 
van ser aportats pels industrials. A 
canvi d'aquests diners es va crear 
una tarifa concreta per aquestes 
empreses que es deia grans con-
sumidors: "Fins al 5 de febrer els 
industrials han pagat una tari-
fa i ara se'ls ha acabat, per tant 
també corregirem els ingres-
sos d'aigua que pertoquen i en 
aquest cas les correccions seran 
a l'alça", va confirmar Flores.

Retorn a la jornada de 35 hores
En el ple de dilluns també es va 
aprovar, en aquest cas per unani-
mitat, el retorn a la jornada laboral 
de 35 hores setmanals dels treba-
lladors municipals. L'acord que es 
farà efectiu l'1 de març del 2020, 
és una reclamació històrica dels 
treballadors del consistori, des-
prés que la llei 2/2012 obligués el 

govern a augmentar la jornada la-
boral dels seus treballadors a 37,5 
hores setmanals, mantenint-los 
les mateixes retribucions. "Te-
níem un compromís perquè el 
personal municipal pogués tor-
nar a fer la jornada de 35 hores. 
És un tema de drets que van ser 
usurpats. És un tema de justí-
cia", va afirmar l'alcalde.

En aquest sentit, una altra de 
les mesures aprovades per una-
nimitat va ser l'increment del 2% 
de les retribucions del personal 
municipal, el qual també disposa-
rà d'un fons addicional equivalent 
al 0,3% de la massa salarial per 
aportació al pla de pensions.

Per últim, també van quedar 
aprovades les retribucions dels 
regidors que incrementen un 2%. 
D'aquesta manera, l'alcalde i el 
regidor d'Economia, Joan Marc 
Flores, cobraran per la seva de-
dicació exclusiva 43.301 € (en 14 
pagues). Mentre que el sou de la 
regidora de cultura, Mònica Gar-
cía, i el de la segona tinent d'al-
calde, Anna Nogueras, ambdues 
amb dedicació del 60%, serà de 
25.980 €. Tant el tercer tinent 
d'alcalde, Roger Parera, com la 
regidora d'Igualtat, Mireia Asti-
vill, cobraran 12.990 € per la seva 
dedicació del 30% i el regidor 
d'Urbanisme, Gerard del Caño, 
percebrà 21.650 € pel 50% de la 
seva dedicació.  anna mir

MONTORNÈS. La constitució del 
Consell per la República Catala-
na a Montornès ha fet un pas en-
davant amb la formalització del 
grup impulsor local. A finals de 
gener, el grup impulsor signava la 
declaració per constituir aquest 
consell, una institució privada, 
impulsada pels polítics exiliats a 
Bèlgica Carles Puigdemont i Toni 
Comín amb l’objectiu de ser el 
primer pas de la institucionalitza-
ció de la República Catalana.

El Consell per la República aspi-
ra a "representar la ciutadania 
republicana i, juntament amb 
la Generalitat, fer efectiva la re-
pública proclamada legalment 
pel Parlament de Catalunya el 
27 d’octubre de 2017", apunten 
des de l'entitat.

Els veïns de Montornès que hi 
vulguin participar s'hauran d'ins-
criure en el Registre Ciutadà del 
Consell per la República Catalana 
i constituiran el cens de l'òrgan a 

nivell local, que ara compta amb 
una cinquantena de persones.

Acte a la plaça Pau Picasso
Per donar a conèixer aquest pro-
cés, el grup impulsor ha convocat 
una trobada diumenge a les 12 h 
a la plaça Pau Picasso. Allà s'infor-
marà sobre el Consell per la Re-
pública Catalana i els interessats 
s'hi podran inscriure. Hi partici-
paran les ponents Mirea Fortúnez 
i Montse Berbel de la plataforma 
Actes Fem Consell. "Interpelem 
tots el republicans de Montor-
nès que ja no creguin que l’es-
tat espanyol tingui cap voluntat 
real de proposar o acceptar una 
solució al conflicte polític amb 
Catalunya que passi per l’exer-
cici del dret d’autoderminició i 
el reconeixement del referèn-
dum de l’1 d’octubre del 2017 
com a punts de partida d’una 
negociació veritable", diuen des 
del grup impulsor.  

PLE  S'APROVA EL RETORN A LES 35 HORES DE TREBALL SETMANAL DE LA PLANTILLA MUNICIPAL NACIONAL  ES CONSTITUEIX EL GRUP IMPULSOR A NIVELL LOCAL

POLÍTICA  SERÀ DIUMENGE AL CASAL POPULAR EL TABARAN, ON ES FARÀ UN VERMUT SOLIDARI

Martorelles aprova un 
pressupost de gairebé 10 
milions d'euros pel 2020

La creació del Consell per 
la República a Montornès 
fa un pas endavant

MOLLET. L'exdiputada de la CUP 
Mireia Boya presentarà diumen-
ge al Casal Popular El Tabaran de 
Mollet el seu llibre Trencar el si-
lenci, publicat per Ara Llibres. 

Amb Trencar el silenci, Boya 
comparteix les seves impressi-
ons més íntimes sobre el seu pas 
pel Parlament i pel Secretariat 
Nacional de la CUP-CC, el dolor 
per no haver pogut estar més 
amb la mare en els seus darrers 
moments, les actituds masclis-
tes patides en primera persona, 

l’organització del referèndum i la 
repressió i les seves conseqüènci-
es o el valor de la solidaritat i la 
sororitat.

Boya (Sent Gaudenç, Occitània. 
1979) és ambientòloga i doctora 
en gestió i ordenació del territori. 
La defensa de la llengua occitana, 
la lluita feminista i ecologista i el 
socialisme formen part del seu ac-
tivisme polític.

L'exdiputada presentarà el seu 
assaig diumenge a les 12 h en el 
marc d'un vermut solidari al Casal 

L'exdiputada de la CUP Mireia 
Boya presenta el seu llibre 
'Trencar el silenci' a Mollet 

arxiu

MIREIA BOYA

SANT FOST. L'ANC organitza di-
lluns (20 h) a L'Ateneu la xerrada 
Vist per sentència?, un acte per 
portar a debat la repressió judi-
cial i quines són les "accions jurí-
diques per deixar en evidència 
la justícia espanyola", apunta 
l'organització. La ponència anirà 
a càrrec de Lluís Mestres, advocat 
i membre de l'Associació Atenes, 
Juristes pels Drets Civils i l'acte 
estarà presentat per Anna Crosas, 
gestora cultural.

Debat a L'Ateneu de 
Sant Fost sobre la 
repressió judicial

PARETS. Ara Parets ERC va inau-
gurar divendres a la tarda la seva 
nova seu, al número 54 del carrer 
Major, al local que fa anys havia si-
gut la botiga de motos i bicicletes 
Can Tiet. L'acte, al qual va assistir el 
president comarcal de la formació 
política, Oriol Ramon, va coincidir 
amb el 86è aniversari de la consti-
tució de la secció local d'Esquerra 
Republicana a Parets, el 1933, que 
va tenir com a primer president 
Carlos Mumbrú Verdaguer.

Ara Parets ERC 
obre nova seu local 
al carrer Major

@CLxrMontornesV

DECLARACIÓ SIGNADA  Alguns dels membres del grup impulsor local 

Popular El Tabaran, que coorga-
nitza l'acte amb CUP Mollet i Po-
ble Lliure.  
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II Temporada de Música Antiga 
Martorelles

Dibuixant el Barroc
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Sala el Celler de Carrencà 
Entrades a taquilla: 
10 general 
5 reduïda* 
Gratuït menors de 12 anys 
*Persones jubilades amb acreditació.

Concerts
Diumenge 16 de febrer de 2020 a les 12 h.
Diumenge 15 de març de 2020 a les 12 h.
Diumenge 19 d’abril de 2020 a les 12 h.
Diumenge 24 de maig de 2020 a les 12 h.
Diumenge 7 de juny de 2020 a les 12 h.

Les Quatre estacions de Vivaldi
Orquestra Barroca de Barcelona
Gilles Colliard, violí i direcció
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BENESTAR ANIMAL  LA FORMACIÓ ENGEGA LA INICIATIVA MOLLET DOG FRIENDLY, UNA CAMPANYA DE TOLERÀNCIA ENVERS AQUESTS ANIMALS DE COMPANYIA

La CUP crearà un cens 
d'establiments locals on 
puguin accedir els gossos
MOLLET. La CUP Mollet ha posat 
en marxa aquesta setmana una 
campanya per potenciar una ma-
jor tolerància d’accés a comerços 
i serveis de la ciutat a les perso-
nes que vagin acompanyades pels 

seus gossos.
La campanya Mollet Dog Frien-

dly s’emmarca en el desplegament 
del programa de drets animals 
amb què la candidatura indepen-
dentista es va presentar a les dar-

reres eleccions municipals.
En aquest sentit, Marc Compte, 

membre de la CUP Mollet, ha la-
mentat que “sigui realment una 
odissea a la ciutat, realitzar 
les tasques més quotidianes si 
t’acompanya el teu gos” i ha asse-
nyalat que la campanya “serà útil 
per avançar cap a una ciutat més 
amiga dels animals, que els tin-
gui més en compte, adapti el seu 
entorn, serveis i característi-
ques, atengui el seu benestar i el 
de les persones que hi conviuen, 

puntualment o regularment”.
La primera fase de la campanya 

consistirà en el lliurament de més 
de 2.000 adhesius als comerços i 
serveis de la ciutat que serviran per 
identificar-los com a espais on les 
mascotes són benvingudes, i amb 
l’elaboració d’un cens participatiu 

dels espais Dog Friendly a la ciutat.
"Es tracta d’avançar tant en la 

tinença responsable d’animals 
domèstics com en obrir nous 
espais de tolerància que evitin 
que repeteixin les lamentables 
imatges de gossos lligats a les 
portes de comerços perquè no 
són admesos”, apunta Compte.

La CUP Mollet ha fet una crida 

cup mollet

ELS ADHESIUS  

'Estat de Gràcia', de celebració a Mollet
El programa de Catalunya Ràdio Estat de Gràcia, dirigit pel periodista Roger 
de Gràcia, va fer parada dijous a la perruqueria molletana Imma Amills en 
la celebració del Dia Mundial de la Ràdio. La feina a la perruqueria no es va 
aturar, mentre pels micròfons passaven col·laboradors com Juanjo Sáez, 
Adam Martín, Patrycia Centeno o Ignasi Taltavull. També van entrevistar 
membres del programa de Ràdio Mollet L'edat del Pavo.

S.cARRIllo

COMUNICACIÓ  AMB MOTIU DEL DIA MUNDIAL DE LA RÀDIO

als diferents col·lectius i entitats 
de la ciutat relacionades amb la 
protecció i els drets dels animals “a 
participar i ser agents actius de 
la campanya” i ha posat a la seva 
disposició la informació i el materi-
al de difusió disponible. També ha 
recordat que els comerços i serveis 
de la ciutat que vulguin formar-ne 
part del cens d’establiments amics 
dels animals poden recollir l’ad-
hesiu identificatiu al Casal Popular 
El Tabaran o bé adreçant-se al cor-
reu mollet@cup.cat.  

L'AJUNTAMENT DE MOLLET ES REUNEIX 
AMB ELS COL·LECTIUS ANIMALISTES
n La regidoria de Respecte Animal va celebrar dimecres la primera reunió del 
nou espai de treball impulsat per l’Ajuntament per promoure i fomentar el treball 
conjunt de tots aquells actors de la ciutat relacionats i compromesos amb el 
món animalista per centrar esforços en la defensa dels drets dels animals i la 
bona convivència amb les persones. Durant la trobada, la regidora Núria Muñoz 
va destacar que aquest grup de treball "referma la nostra clara aposta per les 
polítiques de participació i implicació ciutadana per debatre conjuntament 
les decisions a prendre, en aquest cas, sobre el respecte animal i la bona 
convivència”. Per a la regidora “els objectius d’aquest espai de treball haurien 
d’estar centrats en un constant debat i flux d’informació entre l’Ajuntament 
i totes les entitats que en formeu part i fer d’aquesta coordinadora un viver 
de propostes que ens ajudin a fer de Mollet una ciutat model pel que fa al 
respecte, la cura i la tinença responsable dels animals de companyia”.

La primera fase de la 
campanya consistirà en el

lliurament de 2.000 adhesius
a comerços i serveis locals
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MARTORELLES. L'empresa Class Plàstics, 
situada al polígon de Martorelles, podria 
entrar en concurs de creditors i tancar les 
seves portes si no troba finançament per 
poder fer front a les indemnitzacions per 
acomiadar una part de la plantilla. Així ho 
han confirmat a aquest diari fonts de CCOO 
que asseguren estar "molt preocupats" 
perquè la situació és "molt complexa", ja 
que l'empresa "no té liquiditat, ni capaci-
tat per endeutar-se". 

Els sindicats han allargat el període de 
consultes amb l'empresa fins a finals de mes, 
perquè la companyia pugui trobi una solu-
ció. Segons aquestes mateixes fonts, Class 
Plastics comptaria amb un inversor disposat 
a comprar tots els actius de l'empresa, però 
encara estarien en fase de negociacions.

La intenció de l'empresa era obrir un 

Expedient de Regulació d'Ocupació per fer 
front a la caiguda de les vendes de la com-
panyia. Amb aquest ERO Class Plastics vo-
lia acomiadar 45 persones de la plantilla, 
una xifra que després de les negociacions 
amb els sindicats s'hauria reduït a 39. 

En concret, Class Plastics compta amb 
140 empleats i fa dos anys que opera des de 
Martorelles fabricant articles i components 
de plàstic. Procedent de Rubí, l'empresa es 
va traslladar a Martorelles a principis del 
2017, després d'adquirir les antigues ins-
tal·lacions de l'empresa Valeo, la qual es 
trobava en procés de tancament. Una situ-
ació que podrien tornar a viure alguns dels 
treballadors de Class Plastics, antigament 
empleats de Valeo, si finalment l'empresa 
no aconsegueix el finançament necessari 
per seguir amb la seva producció.  

LABORAL L'EMPRESA VOLIA PRESENTAR UN ERO PER ACOMIADAR A 45 PERSONES

Class Plàstics busca 
finançament per evitar entrar 
en concurs de creditors

arxiu

NEGOCIACIONS OBERTES  Els sindicats han allargat les converses a finals de febrer

VALLÈS ORIENTAL. La Xarxa de Centres Cívics 
ha programat el cicle de xerrades de temàtica 
social i econòmica Una altra mirada a... , amb 
quatre sessions entre febrer i març organit-
zades conjuntament amb l'Ateneu Coopera-
tiu del Vallès Oriental. La primera, el dimarts 
11 de febrer, abordarà la gestió econòmica i 
fiscal de les associacions. La segona xerrada, 
el dimarts 25 de febrer, girarà a l'entorn de 
l'economia social i solidària. Arnau Galí, tèc-
nic de l’Ateneu Cooperatiu del VO, parlarà de 
com funcionen les cooperatives i de quins ti-
pus n'hi ha. La tercera, el dimarts 10 de març, 
amb el títol Economia feminista per bastir vi-
des dignes, abordarà com es pot treballar per 
una nova cultura feminista que transformi 
les relacions de poder.En la darrera xerrada, 
el dimecres 25 de març i organitzada conjun-
tament amb el Gra, es parlarà de les alternati-
ves a l'accés a l'habitatge. Totes les activitats 
es faran al Centre Cívic Nord de Granollers, 
de 18.30 a 20.30 h. 

Arrenca un cicle de 
xerrades d'economia 
social i feminista

FEMvallès reclama 
‘recursos i inversions’
per al Vallès Oriental

COOPERATIVES TERRITORI

VALLÈS ORIENTAL. L’entitat FEMvallès, pro-
moguda per Cecot, Consell Intersectorial 
d’Empresaris de Sabadell i Comarca (CIESC), 
la Unió Empresarial Intersectorial Cercle 
d’Empresaris (UEI) i Via Vallès, amb l’ad-
hesió d’una vintena d’agents econòmics més 
de les dues comarques, s’ha afegit al debat 
sobre la governació territorial encetada per 
la federació de Barcelona del PSC, que pro-
posava l’ampliació de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona al Vallès Oriental, l’Occidental 
i al Maresme. FEMvallès celebra que s’obri 
aquest debat, però discrepa que sigui l’AMB 
qui dirigeixi la regió. En aquest sentit, l’enti-
tat proposa un planejament regional “com 
el de París i Londres, on els territoris ex-
terns a la capital compten amb reconeixe-
ment i competències que els permetrien 
un sòlid desenvolupament i la millora de 
l’equilibri territorial”.  La plataforma consi-
dera que “cal una visió integral que resol-
gui els greus problemes de la perifèria". 
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Infància i autoestima
Crec que tots coincidirem en considerar 
que l'aliment més imprescindible per créi-
xer és l'amor. La meva feina en consulta em 
corrobora, dia darrere dia, les conseqüèn-
cies d'una infància sense sentir l'amor i la 
valoració dels pares, sobretot el de la mare.  
L'amor de la mare és important pel paper 
de l'oxiticina, responsable de regular el 
ritme del part i facilitar la lactància. Alho-
ra, cal saber que l'oxiticina és l'hormona 
de l'amor, de la calma i del contacte. És un 
gran reculador de les emocions i conductes 
socials. I sent així, la seva presència i pro-
tagonisme durant el naixement de tots no-
saltres, genera un lligam quasi sobrenatu-
ral amb la nostra mare, i respecte del qual 
sempre ens mantindrem connectats. 

Avui proposo la lectura d'una entrevista 
feta a la psicòleg Olga Carmona, que va ser 
publicada a l'ABC a la secció família amb el 
títol "No hay un maltrato más destructivo 
que la falta de amor de unos padres a un 

hijo. En aquesta entrevista deia que som és-
sers gregaris i això ens ha ajudat per a so-
breviure sent tan vulnerables i indefensos 
en el nostre naixement. Necessitem d'altres 
persones per a poder ésser. A més explica 
que hi ha nombrosos estudis que diuen que 
quan un nadó no rep contacte físic quan 
neix, pot emmalaltir fins morir. Afegeix 
que la falta d'afecte maternal produeix una 
por a ser abandonats, tant si la privació de 
l'afecte ha sigut real o percebuda. Això es 
podria traduir en un estat crònic de recer-
ca afectiva que pugui arribar a compensar 
aquell buit. 

Tots els fills ens hem de plantejar fer les 
paus amb el viscut durant la infància i cal 
estar disposar a fer una feina terapèutica 
on es connecti amb les emcoions viscudes 
per tal de comprendre-les. Només així és 
possible SER UN i no solament el resultat 
condicionador de l'anatomia emocional 
dels nostres pares i de com l'hem sentit. 

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

ESTHER MOLINS
Psicoanalogista, pedagoga,

naturòpata i terapeuta floral

Tristesa o depressió
Estar trist, sense humor, amb poques ganes 
de fer coses, no gaudir ja amb el que habitu-
alment ho feia, és també una de les experi-
ències que ens ofereix la vida. Decepcions, 
un desengany emocional, o la pèrdua d'al-
gun ésser estimat, són només uns exemples 
del que podem dir una tristesa reactiva, 
resultat d'aquestes experiències. Però és 
evident que amb el temps, i a mesura que 
anem vivint noves experiències, anem su-
perant aquesta tristesa i intentem afrontar 
la vida mirant cap a un futur millor. Però 
quan la intensitat de la tristesa o per la 
seva persistència, ens pertorba la vida, ens 
envaeix els pensaments, ens desdibuixa la 
realitat amb un pessimisme persistent i 
no habitual en nosaltres, i a poc a poc ens 
anem acostant a la depressió. 

Quan ja no només sentim tristesa sinó 
que comencem a sentir-nos cansats, pessi-
mistes, amb sensació d'estar malalts, amb 
falta de motivació i il·lusió pel quotidià, i on 

qualsevol cosa és un problema, i moments 
en els quals perdem la motivació diària, la 
tristesa ja és converteix en una depressió, 
una malaltia que pot manifestar-se i evolu-
cionar de forma diferent en la seva gravetat. 

Se sap que certs neurotransmissors com 
la serotonina estan actuant però la depres-
sió ens altera els pensaments, plens de 
pessimisme, desesperació i pensem que no 
estem bé des de fa temps i a poc a poc hem 
anat empitjorant. En la depressió, l'estat 
d'ànim impedeix una reflexió objectiva, i 
estan afectades les nostres capacitats intel-
lectuals, el nostre pensament i la nostra in-
tel·ligència es troben bloquejats per l'estat 
de tristesa profunda, el dolor, la malenconia 
i el pensament que no podrem superar-lo 
ens envaeix. En poc temps ens adonarem 
que necessitem ajuda i el més important és 
no demorar-la o voler creure que ja passarà 
per si sola. Ens cal suport d'un equip espe-
cialitzat. 

CENTRE MÈDIC I DENTAL PARETS
Av. de Catalunya, 155, 08150 PARETS. 93 562 25 53

cdmparets@cdmparets.com | cdmparets.com

JOSEP REBORDOSA
Psiquiatra i psiquiatra infantil

EL RACÓ DEL
PROFESSIONAL

Guia

MÈDICA i
ESTÈTICA

PSICOANALOGIA · ANSIETAT · DEPRESSIÓ 
BAIXA AUTOESTIMA · FLORS DE BACH · TESTS
MEDICINA NATURAL · TÈCNIQUES D’ESTUDI...

Av. Llibertat, 20, 2n C · Mollet del Vallès
T. 93 570 43 04 / 618 077 220

contacte@psicopnaturmolins.cat
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OPINIÓ

El Pla de Mobilitat del Vallès (PMV) recull prop d’un centenar de mesures en un 
procés en el qual han participat administracions locals i comarcals, entitats 
territorials i socials i ciutadania, amb l’objectiu de potenciar un model de mobilitat 
més sostenible. Aquest pla comarcal pretén augmentar la quota de transport 
públic en les relacions amb Barcelona, del 43% al 50%; incrementar la demanda del 
transport ferroviari en un 35%, amb 10 noves estacions; i, reduir un 10% el trànsit 
viari respecte del previst per al 2026. En un context d'emergència climàtica, en què 
la reducció de les emissions és cabdal, és més que evident que l'aposta estratègica 
ha de ser el foment del transport públic. En el document, es recupera del tren orbital, 
la línia que ha d'unir ciutats de la segona corona metropolitana sense passar per 
Barcelona, un projecte del qual fa anys que se'n parla i que, a la fi, torna a sortir del 
calaix. Ara caldrà esperar les inversions per passar del paper a la realitat. 

PLA DE MOBILITAT SOSTENIBLE 
Editorial

a tres setmanes la Junta de govern 
de l'ajuntament, PSC i Podemos 
Mollet, va aprovar prorrogar cinc 
anys la concessió del servei muni-

cipal de l'aigua a Sorea, just uns mesos abans 
que s'acabi el contracte de concessió. 

Del PSC no ens estranya aquest comporta-
ment, ja que ens té acostumats als seus tics 
autoritaris i la seva al·lèrgia a la participació 
democràtica i social. De Podemos Mollet, si que 
ens ha sorprès en part la seva actuació, ja que, 
en les últimes eleccions municipals, va signar 
amb altres grups municipals el Pacte Social i 
Institucional de l'Aigua, que defensava recupe-
rar la gestió de l'aigua a mans públiques. Se-
gons em va dir el regidor, Javier Buzón, “perquè 
ells estaven per allò públic sens dubte”.

Com deia, sorpresa en part, perquè si ob-
servem la trajectòria de Podemos Mollet, No 
s'ha destacat per fomentar la unitat de l'es-
querra municipal i construir una alternativa 
de canvi al PSC, més aviat tot el contrari. En 
l'anterior legislatura, quan es va estrenar  
Podem Mollet, no va voler participar en la 
constitució de la candidatura unitària de 
l'esquerra: la Crida per Mollet.  Dins de Can-
viem Mollet, es va imposar a EUiA i ICV com 
a cap de llista a Javier Buzón, llavors, un des-
conegut en la vida política i social del poble. 
Al final de la legislatura, va trencar Canviem 
Mollet en donar suport als pressupostos de 
l'alcalde Monrás, abstenint-se en la votació. 
En l'actual legislatura, Podemos Mollet amb 

Quo vadis Podemos Mollet?
els seus dos vots, era decisiu per canviar el 
govern municipal del PSC. En la votació per 
l'Alcaldia es van abstenir i van possibilitar 
que Monrás seguís 4 anys més. Al novem-
bre passat han obtingut la seva recompen-
sa i han entrat dins del Govern municipal 
com argumentava l'exregidor de Podemos 
Mollet, Alberto Murillo, “per valentia i res-
ponsabilitat”. Penso que és “per alguna cosa 
més”, fa pocs dies ha estat  nomenat càrrec de 
confiança de lliure dessignació, amb un sou 
de 45.000 € bruts a l'any.

Pel que fa a la defensa dels drets i llibertats 
fonamentals dels presos polítics, dels Jordis i 
els activistes del CDR del poble, no han man-
tingut una línia nítida i clara de denúncia de 
la repressió i defensa intransigent de les lli-
bertats. En diverses mocions s'han abstingut 
i mostrat una posició equidistant. Desmond  
Tutú, arquebisbe sud-africà contra l'apar-
theid, va dir: “Si ets neutral en situacions 
d'injustícia, has triat el costat de l'opressor.

Malgrat el seu missatge de "radicalitat de-
mocràtica” i de “transparència” tampoc es des-
taquen per afavorir la participació ciutadana 
i  acabar amb les pràctiques autoritàries del 
Sr. Monrás. Coincidint amb la seva entrada en 
l'equip de govern, és quan s'ha començat a im-
pedir que es presentessin mocions al ple muni-
cipal com es feia abans, i s'ha donat l'aprovació 
de la pròrroga a Sorea, sense passar pel ple.

Davant aquesta tendència, si algun cone-
gut de Podemos Mollet em demanés un con-
sell li animaria a donar un “volantazo” a l'es-
querra i canviar d'autovia. La que han agafat, 
molt em temo que els porti a convertir-se en 
un PSC 2.0. I ja se sap, quan arribin les prò-
ximes eleccions, els electors solen preferir 
l´original i no la còpia. Per això em pregunto: 
Quo vadis Podemos Mollet?

F

JOSÉ MIGUEL
MONGUILÓ

Taula de l'Aigua de Mollet

Promou:
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l cel comença a desprendre’s. El 
blau cau com una cortina des-
penjada d’una banda que va llis-
cant amb el propi pes. És aque-
lla sensació de quan dius que 

el món et cau a sobre i no saps si quedar 
immòbil o començar a córrer. 

Podria ser el començament d’una histò-
ria. O senzillament la descripció d’una sen-
sació familiar. Un llenç emmarcat i penjat 
en el museu de la vida que veiem passar 
sense aturar-nos massa a observar-lo. Ob-
servar-nos.

Corredisses, cafès per emportar en gots 
fumejants que ens diuen que el temps, 
aquest concepte estrany, ens apressa i en 
una mena de superposició confon el mo-
ment del cafè amb el moment de les passes 
ràpides per arribar a temps. Penses que has 
après l’habilitat d’estirar-lo, però llavors és 
com una goma elàstica que si et descuides 
et pica els dits. Artífexs d’una societat mo-
derna. D’una economia pròspera. De l’es-
très que malmet la salut. I en diem progrés.

Dia rere dia de presses i prioritats. Pri-
mer la cultura de l’economia. La política de 
l’art de l’engany oblidant l’art de l’elegàn-
cia. Capitalisme sense sostre per davant de 
les necessitats bàsiques de la humanitat i 

E
CONTRACTURES

Psiquiatra
EULÀLIA RIPOLLParaules a 

l'epidermis

de la cura del planeta. Malalties cròniques. 
I l’ésser humà, on és? Fa uns dies que has 

de llevar-te mitja hora abans per moure el 
cos, reforçar els músculs que es ressenten 
de tantes estones aturats davant d’una 
pantalla. Avui has decidit demanar visita 
al fisio per alleujar la contractura del tra-
pezi i les tibades de l’esternocleidomastoi-
deo però ha costat trobar l’hora lliure per 
fer-ho. Potser penses en un psicòleg per 
aprendre a gestionar millor les enrabiades 
amb el director especialment dotat d’una 

ment irracional que et provoca unes mo-
lestes palpitacions. Allò de si no et cuides 
tu no ho farà ningú. 

Així ha de ser. Ens hem de cuidar, tenir 
cura del nostre cos i de la nostra ment, 
cura del nostre malmès planeta, de la cul-
tura, les relacions, del temps per pensar o 
deixar de fer-ho. Cura de l’ésser humà.

Ens hem de cuidar. Tenir cura del 
cos i la ment, cura del nostre 

malmès planeta, de la cultura, les
relacions, del temps per pensar o
deixar de fer-ho. De l'ésser humà

LA VINYETA de Manel Fontdevila
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Una nova botiga al centre del poble 
per donar millor servei als clients. 

VINE A CONEIXE’NS!

COCINAS Y BAÑOS

5
Reformes en general:
· CUINES I BANYS
· PORTES INTERIORS
· FINESTRES D’ALUMINI
· PLADUR
· PARQUET

www.cocinasybanos5estrellas.com

Carrer de les Monges, 4  I  Carrer Ramón Casas, 5  I  08100 Mollet del Vallès  I  T. 93 593 03 02  I  M. 627 572 672

BAIX VALLÈS.  La gran majoria de 
clubs del Baix Vallès s'han sen-
sibilitzat i afegit a la campanya 
T'ho estàs perdent, que promou 
una major presència de les dones 
esportistes als mitjans de comuni-
cació. Aquesta és una campanya 
que impulsa el Consell de l’Au-
diovisual de Catalunya (CAC), en 
col·laboració amb la Generalitat i 
la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals (CCMA).  

L'objectiu de tot plegat és 
"avançar cap a la plena igual-
tat, trencar estereotips socials 
i mediàtics respecte a l’esport 
femení i posicionar-lo com 
un contingut d’interès i capaç 
d’atraure grans audiències", diu 
el manifest. D'entre les esportistes 
seleccionades per convertir-se en 
la imatge de la campanya hi ha la 
molletana i jugadora del FC Barce-
lona, Alèxia Putellas, que tapant-se 
un ull amb la mà admet: "Si no 
veus esport femení, t'estàs per-
dent la meitat de l'espectacle".

Fotografies també de nois
Els clubs del Baix Vallès també 
s'han sumat, com ara el Mollet HC, 
que els seus esportistes s'han fet 
fotografies amb un ull tapat, si-
guin nois o noies. "Entenem que 
tota persona que vol normalit-
zar una situació s'ha de sumar 
i al nostre club nois i noies, de 

IGUALTAT  LA INICIATIVA PROMOU LA VISIBILITZACIÓ DE L'ESPORT FEMENÍ 'COM UN CONTINGUT D'INTERÈS I ATRAURE AUDIÈNCIES'

Clubs del Baix Vallès s'afegeixen 
a la campanya 'T'ho estàs perdent'

MOLLET. El 2020 tampoc ha pogut 
ser. El Recanvis Gaudí Mollet ha 
perdut la final de la Lliga Catalana 
d'EBA contra el CB Vic, per 78 a 
71. Aquesta és la quarta final que 
perd en deu anys l'equip molletà i 
fa una dècada el seu botxí també 
va ser l'equip osonenc. El conjunt 
vigatà dirigit per Adrià Alonso es 
va imposar diumenge en un partit 
força disputat que no es va decidir  
fins als instants finals.

L'equip molletà –que a la semi-
final de dissabte havia guanyat 
a l'amfitrió i principal favorit, el 
Quart– va manar a l'electrònic de 
la final durant tres quartes parts 
del compromís. Al descans el re-
sultyat era favorable al Recanvis 
Gaudí,  35 a 40. A la represa, els 
jugadors del Club Bàsquet Vic 
van aconseguir igualar i capgirar 
el marcador però amb un Mollet 
que no ho posava fàcil i que torna-
va a posar-se per davant tancant 
el tercer quart, 51 a 58. Va ser a 
l'últim quart en el qual el Vic, amb 
un parcial de 27 a 13 en aquests 
10 minuts, va imposar-se per ce-
lebrar el títol de campió de la 38a 
Lliga Nacional Catalana d'EBA.

El Mollet rep el Castelldefels
El Mollet s'haurà de refer del pal de 
la Lliga Catalana amb el partit de la 
Lliga EBA contra el Castelldefels, 
diumenge a casa, a les 19.15 h.  

El Recanvis Gaudí 
perd la 4a final de 
la Lliga Catalana 
en una dècada

totes les edats, s'ha  sumat. Tots 
els equips s'han fet les fotogra-
fies", admet el president del club, 
Leo Conde.

El paper dels formadors
L'Escola Sant Gervasi també s'ha 
pronunciat públicament vincu-
lant imatges d'esportistes i tam-
bé d'entrenadors i entrenadores 
amb l'objectiu d'englobar a tota 
l'estructura esportiva de l'entitat. 
"Som una escolta i som forma-
dors. No ens agrada diferenciar 
entre esport masculí i femení. 
Tots els entrenadors i entre-
nadores som una pinya i no es 
tracta de victimitzar o assen-
yalar. S'ha de normalitzar la 

situació", explica Carles Paredes, 
entrenador del sènior femení del 
Sant Gervasi.

Esport sense distinció per sexe
El Club d'Escacs Mollet també s'ha 
afegit amb l'objectiu de visibilit-
zar que els escacs no és només 
cosa d'homes. "És una campanya 
perquè les més jovenetes vegin 
que hi ha dones que també ju-
guen als escacs i que no pensin 
que és només cosa d'homes", 
admet la jugadora del Club d'Es-
cacs Mollet i secretària general de 
la Federació Catalana d'Escacs.

D'altra banda, el grup de diaris 
SOM també s'ha afegit a la cam-
panya T'ho estàs perdent.    JL.R.b

mollet hc

SÈNIOR FEMENÍ Del Mollet HC va fotografiar-se amb un ull tapat 

Alèxia Putellas guanya la Supercopa d'Espanya
El FC Barcelona, amb la molletana Alèxia Putellas, s’ha proclamat 
aquest diumenge campió de la primera edició de la Supercopa 
d’Espanya femenina, en guanyar amb claredat la Reial Societat, a 
l’estadi Helmántico de Salamanca, per 1 a 10. La molletana, juntament 
amb la companya Losada, han estat les encarregades d'aixecar la copa. 

El Mollet B rep l'últim
El Recanvis Gaudí Mollet B rebrà diumenge 
a casa l'últim classificat, el Salt, després de 
perdre contra el Círcol (78-71). Pel que fa el 
Sant Gervasi no va jugar dissabte a casa perquè 
es va trencar una cistella poc abans del partit. 

ESPORTS

ESCACS MOLLET

ESCOLA SANT GERVASI

cem

esg

BÀSQUET

fcb
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VIDRIOS Y CRISTALES.

PROMOCIONES ESPECIALES POR LA SUSTITUCIÓN 
DE TODAS LAS VENTANAS DE LA VIVIENDA.

Calle Federico García Lorca, 17 · 08170 - Montornès del Vallès
T: 93 568 02 81 / 678 681 598 / 692 592 467 · info@aluminios-montornes.com

Empresa saludable, renovamos nuestra flota de automóviles, con vehículos eléctricos.
Colaboramos contra la violencia de género.

3% DE DESCUENTO 
EN LA ACEPTACIÓN 
DE PRESUPUESTO.

Plaça Catalunya, 1 · Mollet del Vallès ·  T. 93 570 34 28
Segueix-nos a       facebook.com/farmaciatugas

Feliz San Valentín
BUSCA LOS CORAZONES 

Y PARTICIPA 
EN EL SORTEO 

DE UN SMARTBOX
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DEL 10 AL 15 DE FEBRER, ET CONVIDEM A GAUDIR 
DE LES NOSTRES REBAIXES I DESCOMPTES*

*Els productes de CatSalut no disposen de les nostres ofertes.

GRàCIeS VALLÈS ORIENTAL

m-ortopedics@m-ortopedics.com · www.mortopedia.com

M ORTOPÈDICS GRANOLLERS
C. Bartomeu Brufalt, 3  

T. 93 512 70 50

M ORTOPÈDICS MOLLET
C. Compte d’Urgell, 94, Esc. 1 Local 3 

T. 93 579 18 80

10
ANYS

MOLLET. El Club Atlètic Mollet ha 
fet història en classificar sis equips 
pel Campionat d'Espanya de cros, 
que tindrà lloc el 23 de febrer a 
Sòria (Castella i Lleó). El club mo-
lletà va ser una de les entitats més 
destacades durant la disputa del 
Campionat de Catalunya de cros, 
a Mataró, pujant fins a set vegades 
diumenge al podi.

El club molletà va classificar sis 
equips, dels set que va presentar, 
que podien assolir el bitllet per 
a l'estatal. L'Atlètic Mollet es va 
proclamar campió de Catalunya 
amb l'equip juvenil masculí; sub-
campió amb el júnior masculí i el 
cadet femení; i va ser tercer amb 
el júnior femení i el cadet mas-
culí. A més, el sub-23 masculí va 
quedar quart classificat i també 
disputarà l'estatal. "És una fita 
històrica pel club i som el millor 
club de Catalunya. Mai abans 
havíem aconseguit classificar 
tants equips a un estatal: anem 
amb sis equips i una trentena 

d'atletes", destaca el responsable 
tècnic de l'Atlètic Mollet, Rogelio 
Vega, que es mostra satisfet del 
nivell dels seus pupils: "Aquest és 
el resultat de molts anys treba-
llant pel corredor, en crear un 
bon ambient de club i en la bona 
tasca de molts entrenadors que 

rogelio vega

ATLETISME | Cros  L'ENTITAT MOLLETANA PUJA FINS A SET VEGADES AL PODI CATALÀ DE MATARÓ

El Club Atlètic fa història en 
classificar sis equips a l'estatal

han passat i que estan al club". 
En l'àmbit absolut masculí, el 

club va aconseguir una meritòria 
vuitena plaça. Pel que fa en la ca-
tegoria sub-10, l'entitat va sumar 
dos podis més amb David Escri-
bano, segon individual, i l'equip 
femení sub-10, campió.   jl.r.b

FUTBOL | Segona Catalana  A CINC PUNTS DE LA PROMOCIÓ Quarta Catalana

La Lourdes trenca 
la ratxa negativa 
de resultats
MOLLET. La Lourdes encara el duel 
al camp de l'Atlètic Lliçà d'Amunt 
amb més tranquil·litat després de 
trencar la ratxa negativa de re-
sultats. L'equip molletà va impo-
sar-se a casa contra el Vallgorgui-
na, per 5 a 4, en un ajustat duel. El 
conjunt d'Ángel Valor ocupa el 8è 
lloc amb 26 punts i els de Lliçà són 
penúltims amb vuit punts.  

AL PODI L'equip sub-18 masculí amb la copa de campions a Mataró

La Molletense posa a prova la 
ratxa positiva contra el Parc

MOLLET. La Molletense posarà a 
prova la seva ratxa positiva de 
quatre victòries seguides al com-
plicat camp del Parc, 13è amb 23 
punts. L'equip d'Antoni Filgaira va 
imposar-se a l'última jornada con-

PARC - MOLLETENSE
Diumenge, 16  12 h Barcelona

tra el cuer, el Canyelles, per 2 a 0, 
amb gols de David Gómez i Silver 
–suma set en total–. 

Els molletans segueixen al 8è 
lloc, ara amb 34 punts. De fet, el 
conjunt de la Zona  Sud es manté 
a cinc punts de la promoció d'as-
cens, que ocupa al segon lloc, el 
San Juan de Montcada; i a onze del 
líder, la Unificació Llefià.  

HOQUEI PATINS | Segona Catalana  EN UNA ZONA TRANQUIL·LA
david rico

FUTBOL SALA | Primera Catalana  QUATRE VICTÒRIES SEGUIDES

MOLLET. El Mollet HC es va mostrar 
sense pietat contra el cuer, el Je-
sús, Maria i Josep, i va guanyar per 
un contundent 14 a 3. L'equip mo-
lletà està situat a la zona tranquil-
la de la Segona Catalana, al 7è lloc, 
amb nou punts de marge amb el 

HORTA - MOLLET HC MASCULÍ
Diumenge, 16  12.30 h Barcelona

descens i a 12 de la promoció d'as-
cens. El pròxim compromís dels 
molletans serà a la pista de l'Horta, 
que lluita per la salvació i que ve 
de perdre a la pista del martinenc, 
per 6 a 3.

Pel que fa al sènior femení, a la 
Primera Catalana, va perdre con-
tra el Cubelles, 4a  1 i es manté úl-
tima però a tan sols un punt de la 
salvació. El pròxim partit serà dis-
sabte al Pavelló Riera Seca contra 
el Cerdanyola C, quart per la cua 
amb 16 punts.  

El Mollet HC es mostra sense 
pietat contra el cuer del grup

EN JOC El conjunt masculí contra el Jesús, Maria i Josep al Riera Seca

MOLLET HC FEMENÍ - CERDANYOLA
Dissabte, 15  19 h Mollet

MOLLET. La Unió FS Mollet ha gua-
nyat els últims quatre partits que 
ha jugat com a local al Complex 
Esportiu Ca n'Arimon, que ha tret 
de la zona baixa a l'equip molletà. 
La ratxa positiva de resultats va 

La UFS Mollet es fa un fortí a casa
FUTSAL IRIS - UFS MOLLET
Dissabte, 15  17 h Badalona

més enllà del fortí local perquè ja 
encadena sis partits sense perdre, 
amb cinc victòries i un empat. 

Els molletans, que ocupen el 6è 
lloc amb 22 punts i estan a vuit 
de la promoció d'ascens, visiten 
la pista del Futsal Iris, que a l'11è 
lloc amb 17 punts marca el des-
cens del grup 1 de la Primera Ca-
talana.  
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Tu pertanys aqui
EL CLUB ESPORTIU PER A TU
I PER A TOTA LA TEVA FAMÍLIA.

C A N A R I M O N . C A T

Carrer del Ferrocarril, 80 - 84. Mollet del Vallès, Barcelona
93 570 60 97 · info@canarimon.cat

CLUB ESPORTIU MUNICIPAL CA NʼARIMON

31,40€QUOTES
DES DE

* Consulta condicions. 

... i mol t mes l

.
,

Més de 200 activitats dirigides setmanals, piscines, 
nova zona d'entrenament funcional, fisioteràpia, 
entrenadors personals, Xpress Workout, Training Zone, 
activitats gratuïtes al Family Club 
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M
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MY

CY

CMY

K

MOLLET. L'atleta Carmen Sánchez 
ha començat la temporada de pis-
ta coberta amb el tercer lloc del 
Campionat de Catalunya absolut 
dels 400 metres, que va tenir lloc 
ahir diumenge a Sabadell. "M'estic 
preparant per assolir l'objectiu 
de lluitar per les medalles del 
Campionat d'Espanya", ha ex-
plicat Sánchez, que aquesta tem-
porada ha fitxat pel Valencia Club 
Atletismo.  

L'atleta sortia d'una lesió de 
finals de l'any 2019 i això havia 
minvat la seva preparació, sent 
aquest diumenge la primera cursa 
que feia dels 400 metres en pista 
coberta. "Havia preparat el ca-
talà per fer una bona primera 
cursa, i la segona, a la final, fa-
ria el que pogués", ha admès la 
molletana, que es mostrava satis-
feta del registre a la semifinal per-
què va passar amb la millor mar-
ca, de 54.77 segons, sent aquest 
el nou rècord en un Campionat de 
Catalunya.

A la final va dominar els 400 

metres fins al darrer moment i 
va acabar sent medalla de bronze 
amb un registre de 54.96 segons. 
La guanyadora de la prova va ser 
Sara Gallego, de L'Hospitalet, que 
signava un nou rècord del català 
amb 54.71 segons, superant el 
que havia registrat la molletana 

ATLETISME |  Pista  LA MOLLETANA QUEDA TERCERA ALS 400 METRES DEL CAMPIONAT CATALÀ

Carmen Sánchez inicia el curs 
de pista coberta amb un bronze

fca /toni cabrera

CARMEN SÁNCHEZ

Ariadna Domínguez  
queda tercera del 
català absolut en 
llançament de pes
MONTORNÈS / PARETS.  Ariadna 
Domínguez, de l'Atletisme Mon-
tornès, s'ha penjat una medalla 
de bronze en el Campionat de 
Catalunya absolut d'atletisme en 
la prova de llançament de pes. La 
montornesenca va participar diu-
menge a la jornada catalana del 
diumenge a la pista coberta de 
Sabadell.

Domínguez va fer el seu millor 
llançament, de la bola de 4 qui-
los, al sisè i últim intent amb una 
marca d'11,70 metres. La montor-
nesenca va quedar-se a tan sols 
7 centímetres de la plata, que va 
guanyar Anna Ruiz (L'Hospitalet), 
i a 19, de l'or, de clara Remacha 
(FC Barcelona).

Ingrid Andrés, quarta
L'atleta paretana Ingrid Andrés, 
del FC Barcelona, va participar 
també al Campionat de Catalunya 
de pista coberta i va ser quarta 
classificada a la final dels 60 me-
tres llisos. 

Pes i velocitat

La recta del Circuit 
tindrà un esprint 
intermedi a la 
Volta a Catalunya
MONTMELÓ El Circuit de Barcelo-
na-Catalunya acollirà un esprint 
intermedi a la sisena etapa de la 
Volta Ciclista a Catalunya, que tin-
drà lloc del 23 al 29 de març. L'eta-
pa que passarà pel Baix Vallès 
se celebrarà el 28 de març amb 
sortida a Tarragona i amb �inal 
de recorregut a Mataró. L'edició 
d'enguany de la Volta Ciclista de 
Catalunya va presentar-se dijous 
passat a les instal·lacions barcelo-
nines de l‘INEFC. 

La sisena etapa és la més llarga 
de la ronda amb un total de 193,9 
km. La irregularitat del terreny de-
�ineix un recorregut amb pujades 
i baixades constants, però sense 
grans di�icultats muntanyoses més 
enllà de l’alt del Collet, situat a 14 
km de la línia d’arribada, i el Port 
de l'Ullastrell, abans de la baixada 
cap a terres baixvallesanes. Poc 
després, prop del km 150 arribarà 
el gran pilot a l'asfalt del Circuit  per 
disputar un interessant esprint in-
termedi.  

CICLISME

a la semifinal. "Tot ha sortit se-
gons el que estava planificat, 
fent una primera cursa molt 
forta. He fet la final amb les 
forces que em quedaven i ja als 
últims metres, m'he vist supe-
rada", ha dit Sánchez.

La planificació de l'atleta mo-
lletana és arribar amb les millors 
condicions al Campionat d'Espa-
nya absolut de pista coberta, que 
tindrà lloc a Ourense, Galícia, del 
29 de febrer a l'1 de març. Abans, 
Carmen Sánchez participarà al 
prestigiós Meeting Inteernacional 
de Sabadell.

Fitxa pel Valencia CA
Després d'uns anys vinculada 
amb el FC Barcelona, la molletana 
s'ha incorporat aquesta tempo-
rada al Valencia Club Atletismo. 
"No tenia pensat marxar, però 
l'oferta era molt millor en tots 
els aspectes i vaig decidir ac-
ceptar fitxar pel Valencia", ha 
comentat Sánchez, que es mostra 
satisfeta per la millora.  jl.r.b



dv, 14 febrer 202024 ESPORTS

MOLLET. Oriol Olivé, de 46 anys, 
torna al CF Mollet UE com a di-
rector general. Així ho va aprovar 
aquest dimarts la junta directiva 
del club centenari, que, d'aquesta 
manera, amplia els seus membres 
fins a una dotzena. Juntament 
amb Olivé, que també serà vice-
president, entra Antonio Yetor, 
com a vocal. 

Olivé assumirà la tasca de direc-
tor general per donar suport a les 
àrees econòmica, social i esportiva. 
"Acabo d'aterrar i el primer que 
he fet, juntament amb el director 
esportiu Paco Barrero, és refor-
çar el primer equip", admet el nou 
director general. Aquest dijous el 
club va presentar el porter Guillem 
Ruiz i el mitjapunta Joel Brey, que 
procedeix del San Cristóbal. Tots 
dos ja disponibles pel compromís 
de diumenge contra el Manlleu. 

Oriol Olivé torna al club del qual 
va marxar el 2010 després de tres 
anys exercint també de director 
general, aleshores amb Feliu Tura 
com a president. Fa uns anys, Olivé 

MOLLET.  L'Endroit EOS va guanyar 
diumenge la final de la Lliga Molle-
tana de Billar Americà (AMOBA) 
després de guanyar a la final con-
tra el The Pool Riders, per 10 a 4. 
Aquest és el dotzè títol a Primera 
que celebra L'Endroit, que a més, 
va disputar la fase final del campi-
onat al seu local.

L'Endroit EOS va decantar la fi-
nal a partir de la cinquena partida. 
Tot i això, el premi a millor jugador 
ha estat per Sergio Macías, del The 

Black Pool, que amb vuit títols és 
màxim guardonat, que va impo-
sar-se contra Quique Escudero, de 
l'EOS, per 6 a 3. La fase final del 
campionat comptava amb uns fina-
listes de molt nivell, com ara hi ha-
via Iván Belmonte, doble subcam-
pió del Món a Las Vegas, als Estats 
Units; Dani Sedó o Jaume Tàpies. 

Pel que fa a la Segona Divisió, 
també ha guanyat l'equip amfitrió, 
L'Endroit 4, que s'ha imposat con-
tra l'AB Estació de França Azzurra. 

gerard camp

CAMPIONS Els membres de l'equip L'Endroit EOS

o.e.

ORIOL OLIVÉ  Nou director general

Oriol Olivé, de l'Elefant Rojo, nou 
director general del CF Mollet

va ser una de les cares visibles de la 
ja desapareguda plataforma Elefant 
Rojo, que va opositar contra Tura 
i l'ara responsable, Jordi Cande-
la. "Va ser un moviment positiu 
però en una assemblea vam per-
dre tota la força que crèiem tenir. 
Jo personalment sempre he estat 
pendent del Mollet i amb Jordi 
Candela hem apropat postures, 
fins avui", diu Olivé, que es mostra 
il·lusionat de sumar-se al projecte.

Per la seva part, Jordi Cande-
la considera fer un pas endavant 
afegir a la directiva del club Oriol 
Olivé i Antonio Yetor. "Amb Oriol 
Olivé guanyem una persona re-
coneguda dins del futbol català 
amb molta experiència que ens 
farà millorar en totes les face-
tes i també confiem en la tasca 
de Yetor, que havia estat a l'EC 
Granollers", explica el president 
del club molletà.  jl r.b.

jl.r.b.

JORDI CANDELA  President CF Mollet

FUTBOL |  Primera Catalana  DONARÀ SUPORT A LES ÀREES ECONÒMICA, SOCIAL I ESPORTIVA ESCACS  A LA SEGONA DIVISIÓ VA GUANYAR TAMBÉ L'ENDROIT

Dotzè títol de L'Endroit EOS 
a la Lliga Molletana 

Classificats PER ANUNCIAR-TE EN AQUESTA SECCIÓ: PUBLICITATDIARISOM@SOM.CAT

VIVIENDAS EN 
PLANTA BAJA CON 
ACCESO TOTAL-
MENTE PLANO 
EN MONTORNÈS 
NORTE. Pisos de 
3 hab., cocina con 
muebles altos y 
bajos laminados en 
blanco, encimera 
de granito-siles-
tone o similar, la-
vadero integrado 
en la cocina. Salón, 
cuarto de baño 
cpto. con bañe-
ra, suelo de gres, 
puertas chapadas 
semi-macizas de 
melanina lacadas 
blancas, vent. alum. 
con doble acrista-
lamiento, persianas 
enrollables de alu-
minio motorizadas, 
instalación de aire 
acond. bomba de 
calor. Acabados de 

1a calidad. CEE: E. 
Precio: 199.000 eu-
ros. Ref. LV11862. Tel. 
93 568 35 45.

CASA PAREADA 
EN MONTORNÈS 
CENTRO. Dividia en 
2 plantas. Entra-
da en planta baja 
diáfana y salida a 
patio de 17,89 m2 y 
en primera planta 
dispone de 3 hab. 
dobles una con sal-
da a balcón y otra 
con salida a terraza 
de 11,45 m2. Ref. 
LV11858. Tel. 93 579 
33 33.

PISO EN VENTA 
EN MONTORNÈS 
NORTE. EXTERIOR 
Y BIEN SITUADO. 
56 m2, 3 hab., baño 
con ducha ref., coc. 
equip. ref., salón, 
balcon, vent. alum., 
puertas sapelly, 
suelo de gres, todo 

ext., muy solea-
do. CEE: E. Pre-
cio: 69.000 €. Ref. 
LV11866. Tel. 93 568 
35 45.

C A S A - C H A L E T 
4 VIENTOS EN 
MOTORNÈS. VI-
NYES VELLES. Ref. 
LV11868. Solar de 
1.478 m2, 3 plantas, 
sup. construida 277 
m2. Zona exterior 
con jardín, 5 hab., 2 
baños, amplia coci-
na, salón 2 ambien-
tes con chim. y sali-
da directa a terraza. 
Garaje 3 coches, 
despensa y cuarto 

de caldera. Acaba-
dos de calidad, su-
elo gres, carp. ext. 
madera con porti-
cones y rejas, ca-
lefac. y aire acond. 
frío/calor. CEE: G. 
Precio: 350.000 eu-
ros. Tel. 93 579 33 33.

CASA ADOSADA 

EN MONTORNÈS. 
ZONA LA BÓBILA. 
Espectacular casa 
esquinera adosa-
da. A 5 minutos del 
centro, 290 m2 úti-
les. Planta baja: ga-
raje 100 m2. Primera 
planta: salón 30 m2, 
chimenea y salida 
terraza, cocina of-

fice 14,50 m2, salida 
a jardín y barbacoa, 
baño cpto., hab. 10 
m2, salida a terra-
za, lavad. Planta 2a: 
4 hab. dobles, baño 
cpto., suelo terra-
zo/gres, puertas de 
roble, vent. alum., 
calefac., parce-
la esquinera 450 

m2. CEE: E. Precio: 
415.000 euros. Ref: 
LV11859. Tel. 93 579 
33 33.

LOCAL DE 40 M2 
PER LLOGAR A 
MARTORELLES a 
l'Avinguda Piera. 
Per oficina, o per-

sona per fer arran-
jaments, o locutori 
i internet, etc. Alta 
vigent d'aigua i llum. 
Preu assequible a 
tractar. Tel. 93 593 
71 14.

SE ALQUILA PLAZAS 
DE PARQUING PARA 
COCHES pequeños/
motos en zona Avda. 
Badalona, 8-14 de 
Mollet. Tel. 652 971 
544 / 638 127 395.

V O L S K S W A G E N 
BEETLE 2.0 TSI, 210 
CV, DSG, año 2014. 
44.847 km. Precio 

financiado: 22.500 
euros. Tel. 93 593 
26 44.

MERCEDES GLA 200 
D URBAN. 136 CV, 
año 2017, 14.476 km. 
Cambio automático. 
Precio financiado: 
25.500 euros. Tel. 93 
593 26 44.

NISSAN QASHQAI 
2.0 DCI. 150 CV, 
Tekna, año 2007, 
157.142 km. Precio 
financiado: 6.950 
euros. Tel. 93 593 
26 44.

PEUGEOT 207 1.4. 

75 CV Acces, 5 
puertas, año 2011, 
108.576 km. Precio: 
5.500 euros. Tel. 93 
593 26 44.

V O L K S W A G E N 
CADDY OUTDOOR 
2.0 TDI 102 CV, año 
2019, 12.234 km, 
automático. Precio: 
26.500 euros. Tel: 
630 06 59 90.

TOYOTA AIGO 
X-SHIFT 70 X-PLAY. 
Año 2015. 93.996 km. 
Automático. Precio 
financiado: 7.900 
euros. Tel. 630 06 
59 90.

IMMOBILIÀRIA

COMPRA

LLOGUER

MOTOR

T. 651 04 00 07

S’OFEREIX AUTÒNOMA PER PORTAR 
COMPTABILITATS / FISCAL / IMPOSTOS, 
A PIMES I AUTÒNOMS AMB A3 I CONTAPLUS
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MONTMELÓ. El Circuit de Barcelo-
na-Catalunya s'està preparant per 
donar el tret de sortida en menys 
d'una setmana a la pretemporada 
de la Formula 1, que, per sisè any 
consecutiu, se celebra en exclusi-
va a nivell internacional al traçat 
baixvallesà. Els aficionats podran 
delectar-se amb l'estrena mundi-
al de l'any esportiu del campionat 
amb els Formula 1 Pre-season Tes-
ting, és a dir, els tests oficials del 
Campionat del Món. Les sis jorna-
des d'assaigs tindran lloc a l'asfalt 
montmeloní del 19 al 21 i del 26 al 
28 de febrer.

Lewis Hamilton, rival a batre
El britànic Lewis Hamilton, de 
Mercedes, és el principal rival a 
batre aquesta temporada després 
de guanyar sis vegades el Mundial.  
Al Circuit es podran veure les mi-
llores de tots els equips, entre ells 
el vigent campió Mercedes i també 
altres aspirants al títol del 2020, 
com ara els monoplaces de Ferrari, 
Red Bull o Mc Laren.  

SANT FOST   El CH Sant Fost va CE-
celebrar diumenge l'acte oficial de 
presentació de la temporada 2019-
2020 amb deu equips i prop de 130 
esportistes. En dues campanyes 
l'equip santfostenc ha pujat en una 
trentena de jugadors i l'objectiu és 
igualar l'estructura masculina i fe-
menina. "Ara tenim tres equips 
femenins amb un infantil, un 
cadet i un sènior, i també tenim 
un aleví mixte. Volem seguir 
creixent en noies i ser un club re-

ferent", admet el president Carlos 
Jiménez. La jornada va acabar amb 
una calçotada per a 200 persones.

El sènior masculí guanya
L'acte de presentació va coincidir 
amb el duel de la Segona Catalana 
masculina del sènior, que va im-
posar-se contra l'Espanyol, per 
27 a 21. L'equip santfostenc ocu-
pa el quart lloc per la cua, en llocs 
de descens, però a un punt de la 
salvació.   

ch sant fost

PRESENTACIÓ Jugadors i jugadores de l'entitat a la graderia del Pavelló 1

El Circuit engega motors amb 
els test oficials de la Fórmula 1 

cIRcUIt

MOTOR |  F1  L'ASFALT MONTMELONÍ S'OMPLIRÀ DE MONOPLACES A PARTIR DEL 19 DE FEBRER HANDBOL  L'ENTITAT SANTFOSTENCA CREIX FINS ALS 10 EQUIPS

El CH Sant Fost presenta 
prop de 130 esportistes

Entrades per viure la pretemporada
Els amants del motorsport, a més de presenciar tota l'activitat que esdevé 
per la pista mundialista des de diferents tribunes amb l'entrada general, 
també podran endinsar-se al món de l'F1 de prop. Existeix, per exemple, 
l'entrada de visita guiada que, a més de l'accés general, ofereix l'al·licient 
de veure els racons més secrets del traçat. També hi ha altres modalitats, 
com ara adquirir entrades que inclouen l'accés a pàdoc, per a visitar 
l'epicentre de tot; l'entrada Circuit Experience amb opció a visita guiada; i 
el Montjuïc Club, amb accés a un dels espais d'hospitalitat del Circuit.
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CULTURA
Concert de Sara Coll duet'Yo, Tonya', cinefòrum al Lledoner de Mollet
Sara Coll duet actuarà aquest divendres (19 h) 
al Lledoner de Mollet. Sara Coll (veu) i Llorenç 
Colomar (piano) transportaran el públic per 
diferents èpoques i estils, com el jazz i el swing, 
a través de versions amb arranjaments propis.

El Centre de Serveis per a la Gent Gran El Lledoner de Mollet acollirà 
diumenge (18 h) la projecció de la pel·lícula Yo, Tonya. Una jove de classe 
obrera amb una mare implacable, és una promesa del patinatge sobre gel. 
Poc abans dels Jocs Olímpics de 1994, la seva rival pateix un atracament i 
les sospites recauen en l'entorn de Tonya. Això canviarà la seva carrera.

BAIX VALLÈS. El Centre Cultural La 
Marineta acull des de dissabte un 
parell d'exposicions artístiques 
realitzades per joves. A la planta 
de dalt es podrà gaudir de Relats 
íntims - Relats únics? fins al 14 de 
març. Es tracta d'una mostra col·
lectiva que gira a l'entorn de la me·
mòria familiar i que ha estat realit·
zada pels joves baixvallesans Laura 
Pascual i Ithan Gibla (Mollet), Os·
car Moya (Parets), Pau Mondelo (la 
Llagosta), i Andrea Díez (Montme·
ló), així com per Olenka Macassi, 
Núria Arnal, Marta Sellarés, Patri 
Yegles, Clara Arbona i Emili Morre·
res. Cadascun d'ells ha exposat una 
obra que sorgeix d'una experiència 
personal. "A partir d'aquí, posem 
en dubte que siguin experiències 
úniques", afirma el paretà Oscar 
Moya, un dels dos comissaris de 

l'exposició, juntament amb el lla·
gostenc Pau Mondelo. Tots dos han 
estat els encarregats de seleccionar 
els artistes i les obres més adients.

Pel que fa als artistes, hi ha des 
de la Laura Pascual i la Patri Yegles, 
que van acabar el batxillerat l'any 
passat i que aquesta ha estat la seva 
primera oportunitat d'exposar, fins 
a l'Emili Morreres, el més gran de 
tots, amb una trentena d'anys.

I pel que fa a les obres, n'hi ha de 
formats ben diferents. De fet, no 
totes són visuals, sinó que també 
n'hi ha una que requereix l'audi·
ció. Precisament la de Morreres, 
Secrets i mentides, en què s'explica 
en un àudio una història sorgida de 
documents trobats, no tots ells de 
familiars, sinó fins i tot alguns de 
comprats. També hi ha fotografies, 
text, dues instal·lacions, un moble, 

una bandera al balcó, un pòster, il·
lustracions o autoedició de fotogra·
mes de vídeos, entre d'altres.

'Visions', d'Edmond Busquets
D'altra banda, a la planta baixa 
de La Marineta es pot gaudir de 
Visions, realitzada per Edmond 
Busquets –veí de Sant Cugat, però 
amb vincles familiars amb Mollet–. 
Busquets mostra mons fantàstics, 
de paisatges onírics i fins i tot de 
temes èpics i bèl·lics en els seus 
dibuixos fets amb tècniques molt 
diferents. "L'aquarel·la és predo-
minant, mixta amb acrílic", afir·
ma l'artista, però també ha utilitzat 
retoladors, grattage, gravats i fins i 
tot hi ha dibuixos a bolígraf.

Busquets assegura que molts 
dels quadres exposats reben in·
fluències literàries o cinemato·

gràfiques, com podria ser El Corb, 
d'Edgar Allan Poe; El laberinto del 
fauno, de Guillermo del Toro; o El 
día de la bestia, d'Álex de la Iglesia.

L'artista explica que des de se·
cundària va tendir al realisme, 
"amb obres que s'aproximaven 
a l'art figuratiu o amb temes 
paisatgístics i de la vida quotidi-
ana". Tanmateix, darrerament ha 
experimentat amb la ciència-ficció 
i els dibuixos fantàstics.

D'altra banda, Busquets, qui ac·
tualment estudia un grau superior 
d'Il·lustració i un grau universitari 
d'Història, també es mostra molt 
satisfet d'aquesta primera opor·
tunitat de fer una exposició: "Fa 
temps que tenia obres i treballs 
realitzats, i tenia la necessitat de 
poder mostrar la feina a un pú-
blic més ampli".  sERGIO caRRIllO

EXPOSICIÓ  DISSABTE ES VAN INAUGURAR LES MOSTRES 'RELATS ÍNTIMS-RELATS ÚNICS?' I VISIONS AL CENTRE CULTURAL MOLLETÀ

La Marineta s'omple d'art juvenil
s.c.

A DALT  Una part de la mostra col·lectiva 'Relats íntims - Relats únics?'

s.c.

A BAIX  Dos dels dibuixos de fantasia realitzats per Busquets a 'Visions'

MÚSICA

La banda Pegasus 
s'acomiada dels 
escenaris 40
anys després

MOLLET. La banda de jazz rock Pe·
gasus, de la qual és membre el mo·
lletà Josep Mas, Kitflus, als teclats, 
es va acomiadar el passat dijous 6 
de febrer dels escenaris, amb una 
actuació a la sala barcelonina Luz 
de Gas. Des de l'any passat volten 
arreu per acomiadar·se del món 
de la música quatre dècades des·
prés que es formessin a la Barcelo·
na dels anys 80.

La banda original estava forma·
da pel molletà Kitflus, així com per 
Santi Arisa (bateria), Rafa Escoté 
(baix) i Max Sunyer (guitarra). A 
més, en aquesta gira de comiat 
també hi ha participat el percus·
sionista Dan Arisa, fill d’en Santi, 
i que es va unir a la banda l'any 
2008. 

EL MOLLETÀ KITFLUS

Kitflus

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

Nuvolositat molt abun·
dant tot el dia, de tipus 
baix, que no deixarà que 
les màximes s’enfilin, 
malgrat el predomini de 
l’anticicló.
Cel seré que facilitarà, ara 
sí, que les màximes s’en·
filin considerablement 
més que ahir, encara amb 
domini de l'anticicló.

El vent s’aponentarà i una 
massa d’aire més càlida 
s'envairà, enteranyinant 
el cel de núvols de tipus 
alt. Ambient de primavera 
avançada.

EL TEMPS per Felip Comas 

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

DIJOUS, 6 16ºC 3ºC 12ºC - 23 km/h SSW

DIVENDRES, 7 14ºC 5ºC 12ºC - 16 km/h SE

DISSABTE, 8 15ºC 6ºC 13ºC - 18 km/h SSW 

DIUMENGE, 9 17ºC 5ºC 14ºC - 23 km/h WSW

DILLUNS, 10 21ºC 11ºC 18ºC - 32 km/h WSW

DIMARTS, 11 17ºC 9ºC 14ºC - 16 km/h NE

DIMECRES, 12 13ºC 11ºC 11ºC Inap. 21 km/h ESE

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

dissabte 15

diumenge 16

divendres 14
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Torna el Carnestoltes a la ciutat, 
amb un vermut com a novetat

POPULAR  EL BALL DEL BARRALÓ, DIUMENGE A LES 12.30 H A LA PLAÇA PRAT DE LA RIBA, DONARÀ EL TRET DE SORTIDA A LA PROGRAMACIÓ DEL CARNAVAL MOLLETÀ

PRAT DE LA RIBA  Durant el Ball del Barraló del carnaval de l'any passat

arxiu

Festa dels socis 
dels casals d'avis 
de Martorelles
MARTORELLES. Els casals d'avis La 
Masia i Can Sunyer organitzaran 
dijous la festa dels socis de l'entitat. 
La celebració serà de 18 h a 19.45 h 
al Celler de Carrencà de Martore-
lles, en una activitat d'accés gratuït 
per als usuaris i les usuàries dels 
casals d'avis. 

MOLLET.  L'Associació de Col·lecci-
onistes de Mollet i comarca va or-
ganitzar dissabte la 10a edició de 
la Fira del joguet i còmic antic, i de 
col·lecció. Va ser al Mercat Vell du-
rant tot el dia i amb una alta aflu-
ència de gent. "Va ser un continu 
de gent", diu Montserrat Cabar-
rocas, presidenta de l'entitat, qui 
afegeix que "fins i tot al migdia 
–quan normalment està bastant 
buit– hi va haver bastanta gent".

Cabarrocas també afirma que 
"els paradistes van sortir molt 
contents, i això vol dir que havi-
en venut prou". En aquest sentit, 
els organitzadors també fan una 

"molt bona valoració" de com va 
anar l'activitat, i també del fet que 
hagin tornat a fer ple de paradistes, 
amb 23 venedors. Dissabte, a més, 
es van lliurar diplomes als para-
distes que porten 10 anys i als que 
porten 5 anys participant en la fira; 
en total van ser vuit guardonats.

Deu anys després
En aquest desè aniversari, la presi-
denta dels col·leccionistes molle-
tans explica que hi ha hagut canvis 
en les joguines per vendre. "Els 
primers anys hi havia joguets molt 
antics, però no es venen tant per-
què són molt cars. Ara hi ha més de 

víctor león

MERCAT VELL Figures d'Star Wars i Bola de drac, entre molts altres, a la venda

Èxit de la desena edició
de la Fira del joguet

POPULAR  L'ACTIVITAT, ORGANITZADA PER L'ASSOCIACIÓ DE COL·LECCIONISTES DE MOLLET, ES VA REALITZAR AL MERCAT VELL

col·lecció, com Playmobil, Nancys, 
cases de nines. També peces d'Sca-
lextric i joguets de plàstic dels 60 
i 70: Madelman, Mazinger Z, de di-

buixos animats i d'animals. Per úl-
tim, Cabarrocas també destaca que 
"cada any ve més gent de fora de 
la comarca".  sergio carrillo

GENT GRAN

MOLLET. El rei Carnestoltes tornarà 
diumenge a la capital baixvallesa-
na per encomanar molta disbauxa 
i felicitat entre els veïns. Concre-
tament, sa majestat arribarà a les 
12.30 h a la plaça Prat de la Riba 
amb tota la seva comitiva, on tin-
drà lloc el Ball del Barraló –una 
activitat a càrrec de la Comissió 
Manyó. De cara al Ball del Barra-
ló, en Carnestoltes demana a tots 
els participants que portin barret i 
faldilla o mantó. En el ball també hi 
participarà el Manyó i els diablots 
del carnaval molletà. L'esdeveni-
ment serà accessible amb llengua 
de signes i, si plogués, es faria al 
Mercat Vell.

En tot cas, la gran novetat d'en-
guany és el vermut del barraló, 
que es farà el mateix diumenge a 
les 13.15 h a l'avinguda Llibertat.

Tot plegat està organitzat per la 
Comissió Manyó, que organitzen 
el Casal Cultural, l'Esbart Dansaire 
i La Tramolla, així com altres per-
sones a títol individual, i que des 
del 2017 funciona com a espai de 
coordinació d’entitats i persones 
responsables d’elements d’arrel 
tradicional existents al carnaval 
molletà "amb l’objectiu de di-
namitzar-los i enfortir-los per 
mitjà de la creació, la recreació i 
la introducció d’antics elements 
del carnaval molletà". Des de la 

Comissió també apunten que les 
accions que porten a terme "pre-
tenen ser un element més dins 
del carnaval molletà que ser-
veixin de model del que podrien 
ser elements propis d’un carna-
val menys mercantilitzat i un 
carnaval per ser viscut més que 
per ser vist".

A les escoles i al Casal Cultural
Durant la pròxima setmana, a més, 
el Carnestoltes voltarà per les es-
coles molletanes portant la gres-
ca i la xerinola als alumnes de la 
ciutat. I tornarà a passar per tots 
els centres educatius acompanyat 
d'en Pep Callau i Els Pepsicolen.

D'altra banda, sa majestat també 
visitarà el Casal Cultural de Mollet. 
Serà dijous gras, en què el casal 
també organitza un concurs de 
truites i disfresses, i un tastet de 
botifarres per als socis a partir de 
les 17 h. 

A Sant Fost

Dimarts hi ha organitzades un parell 
d'activitats carnavalesques adreçades 
a infants a Sant Fost de Campsentelles. 
A les 17 h hi haurà l'hora del conte 'El Rei 
Carnestoltes i la Vella Quaresma a càrrec 
de la companyia Patawa a la Biblioteca 
Biblio@teneu i per a infants majors de 
4 anys. I a les 18 h tindrà lloc un taller de 
barrets i màscares a la sala d'exposici-
ons de L'Ateneu.

TALLER DE MÀSCARES 
INFANTILS A L'ATENEU
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VIDENTE ALMAMY 
MUY RECONOCIDO
Resuelve problemas de pareja, 

negocios, amor, impotencia sexual, 
quita mal de ojo, desesperación.

692 32 20 52

'Les quatre estacions' de 
Vivaldi, al Celler de Carrencà 

MARTORELLES. L'Orquestra Bar-
roca de Barcelona enceta aquest 
febrer el programa de les residèn-
cies musicals anomenat Dibuixant 
el barroc, i que formarà part del 
segon Cicle de Música Antiga de 
Martorelles que s'inicia aquest 

dissabte al Celler de Can Carrencà. 
El primer concert del cicle serà Les 
quatre estacions de Vivaldi amb Gi-
lles Colliard al violí i a la direcció. 
   El repertori inclou concerts per 
a orquestra i amb violí solista del 
compositor Antonio Vivaldi. 

   El concert recupera quatre dels 
dotze concerts que Vivaldi va 
compondre el 1723. Cadascuna 
d'aquestes quatre peces tenen re-
lació amb una estació de l'any i es 
basen, principalment, en un sonet.

L'espectacle es podrà gaudir a 

MÚSICA  L'ORQUESTRA BARROCA DE BARCELONA HA ESCOLLIT MARTORELLES COM UNA DE LES SEVES RESIDÈNCIES MUSICALS

partir de les 12 h i les entrades a 
taquilla tenen un cost de 10 €. Les 
persones jubilades paguen 5 € i els 
menors de dotze anys tenen l'en-
trada gratuïta. Els propers con-
certs del cicle seran el 15 de març, 
19 d'abril, 24 de maig i 7 de juny. 
Les quatre estacions de Vivaldi és 
un dels documents sonors més cè-
lebres i importants de la literatura 
musical occidental del planeta.  

La Cobla Sant Jordi farà 
un concert a Parets
PARETS. El Teatre Can Rajoler aco-
llirà diumenge el concert sota el 
títol La sardana, grans èxits, que 
recull les millors sardanes a càrrec 
de la Cobla Sant Jordi - Ciutat de 
Barcelona, una de les cobles més 
importants del país. El concert és 
un homenatge als compositors de 
sardanes de tots els temps. L'es-
pectacle recull les sintonies que 
han marcat època i estil, els grans 
èxits que formen part del catàleg 
històric de la cobla, que han triom-
fat a la plaça i a la sala de concerts 
des de la segona meitat del segle 
XIX fins al segle XXI. 

   Fundada el 1983, la Cobla Sant 
Jordi ha estat dirigida per les ba-
tutes més importants del país i 
compta amb els grans instrumen-
tistes del moment. En el seu reper-
tori es poden trobar sardanes clàs-
siques com Per tu ploro, Llevantina 
o La santa Espina. A més, compten 
amb autors, entre ells Pep Ventu-
ra, Vicens Bou o Enric Morera. 
   El concert començarà a les 18.30 
h i tindrà una durada d'hora i mit-
ja, aproximadament. Les entra-
des tenen un cost de 15 € i es po-
den aconseguir a través del web 
d'Atrapalo. 

SARDANES  FARAN UN RECULL DELS GRANS ÈXITS DEL CONJUNT

Calçots 'orfeònics' al Celler de Carrencà
L'Escola Orfeònica de Martorelles organitzava diumenge la calçotada i el 
concurs d'all i oli. Aquest any han assistit més de 120 comensals, que a més 
dels típics calçots també van poder degustar botifarres i mongetes.  
La tradicional activitat es va fer a l'interior del Celler de Carrencà.

VÍCTOR LEÓN

POPULAR  BOTIFARRES I MONGETES TAMBÉ ESTAVEN AL MENÚ14 DE FEBRER

Mollet i La Llagosta 
s'omplen d'amor 
per Sant Valentí

BAIX VALLÈS. Aquest divendres 
és Sant Valentí, i per tal de cele-
brar-ho, hi ha organitzades acti-
vitats. A Mollet, es realitzarà un 
espectacle de monòlegs per a pa-
relles a càrrec de l'humorista Da-
vid Barragan. L'acte tindrà lloc a 
les 19 h al Centre Cívic de Can Pan-
tiquet. Per una altra banda, aquest 
dissabte a la Llagosta es farà una 
festa i un ball amb música en direc-
te a càrrec de La Llagosta Club de 
Ball, al Centre Cultural. Durant el 
ball es farà un sorteig d'un pack ro-
màntic. Cal reserva prèvia i l'afora-
ment és limitat.  

n La Capella de música Santa Maria 
oferirà diumenge (18 h) un concert a la 
Parròquia de Sant Vicenç de Mollet, en 
el qual hi actuarà acompanyada de l'or-
questra de cambra Miquel Casas i Bell 
de Rubí, així com de la soprà Elena La-
guna. L'activitat està emmarcada en el 
250è aniversari del naixement del com-
positor i pianista Ludwig van Beethoven. 
Els assistents podran gaudir d'algunes 
de les obres més significatives del clas-
sicisme i romanticisme vienès del segle 
XIX, de compositors com Mozart, Haydn, 
Scubert, Brahms, Mahler i J. Strauss. El 
preu del concert és de 5 euros.

UN CONCERT A MOLLET 
PEL 250è ANIVERSARI 
DE BEETHOVEN

La Jazz Band de 
l'Escola Municipal, 
protagonista a la 
Sala Fiveller
MOLLET.  Aquest dissabte, a partir 
de les 19.30 h, la Jazz Band de l'Es-
cola Municipal de Música i Dansa 
de Mollet oferirà un concert sota 
el títol Hivern Jazz a la Fiveller, a 
la sala homònima. La Jazz Band és 
una formació integrada per alum-
nes i exalumnes de l'Escola Muni-
cipal de Música i Dansa dirigida 
pel professor de saxo de l'Escola, 
Josep Maria Aparicio. El concert 
comptarà amb un programa eclè-
tic amb peces que van des del jazz 
més pur a la música anime passant 
per la música balcànica. 

Un repertori eclèctic
L'agrupació compta amb una llar-
ga trajectòria de concerts, entre 
els quals es troba la seva participa-
ció al Festival de Jazz de Terrassa, 
al Festival de Jazz de Montelimar 
(a França), al Balkan Music de Bar-
celona o al concert obert al Caixa-
Fòrum de Barcelona. 

El repertori de la formació d'es-
colars està format per  tota mena 
de música moderna, com ara el 
rock, salsa, swin, flamenc, funk, 
soul o fusió, entre d'altres estils.  

jORdi CaNadEs

BARROCA Els músics interpretaran una de les peces més populars de la història de la música a Occident
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Tapes variades · Menú diari
Menú cap de setmana · Plats combinats

ESPECIALITAT EN 
TAPES CASOLANES

c. Agricultura, 9 · Mollet · Tel. 93 570 57 57

GRANJA CAFETERÍA · PASTAS · PAN · BOCATAS FRÍOS Y CALIENTES
FIESTAS DE ANIVERSARIO · CELEBRACIONES

Passeig de la Ronda, 7 · Mollet del Vallès · T. 633 81 90 70

DIA DE 
SAN VALENTÍN 

TARDE DE 
MONÓLOGOS! 

TE ESPERAMOS!

RESERVA TAULA

LA LLAGOSTA
LA FAMILIA
Menú i carta
c/ Estació
93 182 24 85
PIM PAM PUM 
BURGUER
Hamburguesaria
Av. 11 de setembre, 80
659 94 13 81 
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
606 94 18 30

MOLLET
CAL MARFÀ
Cuina casolana 
i tradicional
Prat de la Riba, 13
93 593 00 04 
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
D'GUST RESTAURANT
Cuina casolana
Pl. Major, 7
645 66 66 06
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
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

Guia de restaurants
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Venda, reparació i manteniment  
informàtic, venda de consumibles.

Av Sant Jeroni 5 - Tel 93 579 19 95 - Sant Fost

REALE VIDA RISC

ASSEGURANCES DE VIDA
RISC, PER A LA VIDA REAL
Perquè la vida també és cuidar dels teus millors projectes.
Ens agrada la vida tal i com és, per això l’assegurem.

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

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

T.935 705 462
F.935 796 123 

ASSEGURANCES
ASSEGURANCES PER A LA VIDA REAL
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