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EN PORTADA

BAIX VALLÈS. La UAB, a través de 
l’Institut de Ciència i Tecnologia 
Ambientals (ICTA-UAB), i el Con-
sorci Besòs Tordera avaluaran 
l’estat de qualitat dels rius que 
formen part de la conca del Besòs 
–entre els quals el Mogent, el Con-
gost, el Tenes, la Riera de Caldes, 
el Ripoll i el mateix Besòs– gràcies 
a la creació de l’Observatori del 
Besòs, una iniciativa de nova cre-
ació en què participaran diversos 
grups de recerca de diferents dis-
ciplines. 

L’observatori farà treballs de 
seguiment i monitoratge de la 
qualitat dels sistemes fluvials a 
mitjà i llarg termini a través de di-
versos indicadors socioecològics i 
biològics, a través del seguiment 
de diatomees, grans invertebrats, 

Neix l’Observatori del Besòs
El projecte estudiarà la qualitat ambiental de rius com el Mogent, el Tenes, la Riera
de Caldes o el Besòs i en farà un seguiment mitjançant indicadors socioecològics

peixos, vegetació de ribera, amfi-
bis, aus, mamífers i de paràmetres 
hidrològics i fisicoquímics.

L’Observatori del Besòs, a més, 
també fomentarà activitats d’edu-
cació ambiental, comunicació i 
formació adreçades al conjunt de 
la ciutadania amb l’objectiu de di-
fondre els resultats obtinguts en 
la recerca i fomentar l’interès so-
cial pels ecosistemes fluvials.

Recerca sobre el terreny
Martí Boada, investigador de  
l’ICTA-UAB i director de l’ob-
servatori, explicava dilluns en la 
presentació de la iniciativa a la 
seu del Consorci Besòs Tordera 
que “actualment estem en un 
context de crisi ambiental sen-
se precedents històrics”, motiu 

pel qual “cal anar més enllà de 
l’àmbit acadèmic, sortir de les 
anàlisis científiques estrictes i 
experimentar sobre el terreny, 
posar realisme a la recerca”, 
apuntava. 

Per això indicava que els estudis 
que es faran a la conca del Besòs 
ajudaran “no només a conèixer 
l’estat del riu, sinó també el seu 
règim de vida i la seva relació 
amb els humans”, i afegia que 
el riu “ha de permetre conèixer 
millor el territori, el seu perfil 
industrial i l’evolució de la seva 
població a nivell general”. 

Per la seva banda, la rectora 
de la UAB, Margarita Arboix, que 
també va participar en la presen-
tació, va destacar el model de tre-
ball “punter” de l’ICTA, centrat 

en “un treball transversal entre 
diferents disciplines que marca 
cap on ha d’anar la universitat”. 

Joan Vila, president del Consor-
ci Besòs Tordera, apuntava per la 
seva banda que “cal innovar per 
avançar cap a un futur més res-
pectuós amb el medi ambient”, 
i valorava la posada en marxa de 
l’observatori perquè la recerca i el 
desenvolupament “són clau per 
optimitzar recursos i ser més 
eficients en la gestió”. i x.l.

L’observatori neix després de la rea-
lització, l’any passat, de l’estudi Ava-
luació de l’estat de qualitat dels sis-
temes fluvials de la conca del Besòs 
(1997-2017), elaborat per l’ICTA-UAB, 
amb el suport del Centre de Recer-
ca Ecològica i Aplicacions Forestals 
(CREAF), i finançat pel Consorci Besòs 
Tordera. 

Es tracta d’una radiografia de l’es-
tat de qualitat dels sistemes fluvials 
de la conca del Besòs que posa de 
manifest la millora aconseguida els 
últims anys gràcies sobretot a la im-
plantació d'estacions depuradores 
d'aigües residuals –22 a la conca del 
Besòs– i als avenços en els processos 
de tractament d’aigües residuals, que 
han permès la reducció d'amoni o de 
sals presents en l'aigua. A més, també 
destaca l’increment d’espècies d’aus i 
vegetació, així com l’expansió d'espè-
cies clau indicadores de la qualitat i la 
recuperació de la qualitat ambiental, 
com el blauet i la llúdriga. 

Malgrat això, l’estudi també eviden-
cia la gran expansió industrial i l'in-
crement de superfícies urbanitzades a 
l'entorn dels rius, així com la reducció 
de conreus i de pinedes de pi blanc, 
cosa que té un fort impacte sobre els 
sistemes fluvials.

AIGUA  Actualment, a l’entorn dels sis rius de la conca –Mogent, Congost, Tenes, Ripoll, Riera de Caldes i Besòs– hi ha 22 estacions depuradores

LA CONCA DEL BESÒS, AMB UNA 
SUPERFÍCIE DE 1.038 km2, està 
gestionada des de fa 30 anys 
pel Consorci del Besòs, del qual 
formen part 26 municipis. La 
conca té un règim hidrològic
típicament mediterrani, amb 
uns cabals mitjans molt baixos, 
de l’ordre de 2 m3/segon a la 
desembocadura, que pot 
multiplicar-se per més de 1.000 
amb una tempesta de tardor.

2 m3/s

Medi ambient

MILLORA DE LA 
QUALITAT AMBIENTAL 
DELS RIUS



dj, 11 octubre 20184

SOCIETAT
Dia Mundial de la Salut Mental
La Taula Vallesana de Salut Mental i Addiccions 
organitzarà dijous al Mercat Vell de Mollet el lliurament 
de premis de la 10a edició del Concurs Literari sobre 
salut mental. En l'acte (18 h) es presentarà el llibre 
Relats per entendre els trastorns mentals.

Nens malalts de càncer, copilots al Circuit
Seixanta infants malalts de càncer van gaudir diumenge d'un dia 
familiar al Circuit de Barcelona-Catalunya en l'11a Jornada AECC & 
Circuit de Barcelona-Catalunya, en què els petits d’entre 4 i 17 anys 
es van convertir en autèntics copilots de curses i van experimentar 
la sensació de córrer amb un vehicle d’altes prestacions.

PARETS. L’Ajuntament de Parets 
ha advertit l’empresa de derivats 
làctics Danone que li imposarà 
"mesures coercitives" si no resol 
de manera definitiva el problema 
de pudors que es desprenen de la 
planta paretana i que sovint com-
porten molèsties a l’entorn de l’Ei-
xample de Parets, especialment a 
la zona de Can Berenguer.

L’advertiment s’ha fet després 
de constatar que l'empresa no ha 
resolt la problemàtica de la inten-
sa pudor, malgrat que fa uns me-
sos va instal·lar uns sistemes en 
els seus processos productius per 
minimitzar l’impacte de les males 
olors derivades de la seva activitat 
industrial.

Concretament, la primavera pas-
sada, Danone instal·lava un dipòsit 
tancat per col·locar-hi els llots re-
sultants del seu procés productiu i 
reduir així la intensa pudor que de 
vegades es desprenia de la planta, 
especialment a l’estiu, i que arriba-
va fins al nucli urbà de Parets.

La instal·lació del dipòsit arriba-
va després de diversos episodis de 
pudors registrats i de nombroses 
queixes veïnals per aquest pro-
blema, així com dels requeriments 
que l’Ajuntament de Parets ja ha-
via fet arribar a l’empresa uns me-
sos abans pel mateix motiu.

Amb tot, malgrat la instal·la-

MEDI AMBIENT  EL CONSISTORI INSTA L'EMPRESA A ACTUAR DESPRÉS DE CONSTATAR QUE LES MALES OLORS PERSISTEIXEN

L'Ajuntament sancionarà Danone si 
no soluciona el problema de pudors

arxiu

ACTUACIONS  A la primavera, Danone instal·lava un dipòsit tancat per col·locar-hi els llots del seu procés productiu

ció del dipòsit, el problema no ha 
desaparegut i s’ha reproduït els 
últims mesos, motiu pel qual "ac-
tualment està en curs un nou 
requeriment per resoldre defi-
nitivament la situació, de con-
formitat amb el que disposen 
les diverses lleis vigents en ma-
tèria de protecció de l'ambient 
atmosfèric", asseguren fonts mu-
nicipals.

L’advertiment de l’Ajuntament 
a Danone s’ha conegut arran de 

MOLLET. La Confederació d’Horti-
cultura Ornamental de Catalunya 
ha tornat a reconèixer Mollet, que 
segueix encapçalant el rànquing 
del projecte Viles Florides amb 4 
Flors d’Honor. El guardó reconeix 
la transformació de l'espai públic 
a través de l’enjardinament i la mi-
llora dels espais verds. El projecte 
reconeix a Mollet "l'esforç per la 
protecció dels espais verds, la 
conservació del mobiliari urbà 
i la conscienciació en polítiques 
de sostenibilitat mediambien-
tal". També s’ha valorat l'espai de 
Gallecs, així com que el 100% de la 
població visqui a menys de 300 me-
tres d’una zona verda.

Juntament amb Mollet, 11 muni-
cipis dels 130 participants també 
han estat reconeguts amb 4 Flors 
d’Honor: Almacelles, Bagergue, 
Cardedeu, Figueres, Llinars del Va-
llès, Lloret de Mar, Malgrat de Mar, 
Olot, Sant Cugat, Sant Hilari Sacalm 
i Vila-seca.  

ESPAIS VERDS

Mollet renova 
les quatre flors 
d'honor del 
Viles Florides

diverses qüestions formulades al 
govern pel grup municipal d’Ara 
Parets ERC. Des del consistori ex-
pliquen que darrerament s’ha fet 
un seguiment de l'empresa i que 
s’han emès els informes tècnics 
corresponents, que constaten un 
problema en el procés de retirada 
de fangs de la depuradora.

En aquest sentit, des d’Ara Pa-
rets ERC valoren positivament 
les accions dutes a terme fins ara, 
però insten l'Ajuntament a resol-

dre definitivament el problema i a 
informar els veïns de com evoluci-
ona el cas.  
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Camí de Can Bassa 10. nau 1. P. I. Pla de Palou. Granollers
www.duchavida.cat § info@duchavida.cat

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

FINANÇAMENT SENSE INTERESSOS (TAE 0%)
Exemple representatiu per a un fi nançament de 999 € (obra + mampara de vidre) a 12 mesos.
TIN 0,00%. TAE 0,00%. 12 mensualitats de 83,25€ cadascuna. Import total degut 999€.
Finançament subjecte a l’aprovació de Sabadell Consumer Finance, SAU. Oferta vàlida fi ns al 31/12/2019.

TRUCA I ET FAREM UN ESTUDI PERSONALITZAT I GRATUÏT · INSTAL·LEM A TOT CATALUNYA

Regal*
dutxa

termostàtica
Només durant

aquest mes

CANVIA LA BANYERA PER UN  PLAT DE DUTXA ANTILLISCANT

599€
(IVA INCLÒS)

A més, per 400 €, afegeix 
una mampara de vidre 
d’alta seguretat (6 mm 

de gruix ) amb tractament 
anticalç inclòs

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

PLA RENOVE DUTXA

VISITA LA NOSTRA EXPOSICIÓ A CAMÍ DE CAN BASSA

*Només per a instal·lacions completes
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EDUCACIÓ  RECONEIXEMENT A DOS ALUMNES DEL SANT GERVASI

Premi al disseny d'una 
cadira de rodes que es 
mou amb el parpelleig

MOLLET. El Consorci per a la Nor-
malització Lingüística ha presentat 
el Voluntariat per la llengua com a 
projecte de servei comunitari per 
a l'alumnat de secundària de 3r 
d'ESO de l'Institut Aiguaviva, que 
compta amb uns 120 alumnes. Es 
tracta que alumnes que parlen ha-
bitualment català ajudin els alum-
nes nouvinguts que el parlen una 
mica i que necessiten practicar-lo.

MOLLET. Clàudia Platel i Lihao Guo, 
alumnes de 2n de Batxillerat de 
l’Escola Sant Gervasi han rebut el 
19è Premi UPC Arquitectura, En-
ginyeria, Ciència i Tecnologia, que 
reconeix treballs de recerca de 
Batxillerat i de cicles formatius de 
grau superior. Els estudiants han 
rebut el reconeixement pel dis-
seny i construcció d’un prototip 
de cadira de rodes dotada d’un sis-
tema innovador que ofereix auto-
nomia a persones que pateixen de 
mobilitat reduïda. Aplicant la tec-
nologia Brain-Computer Interfa-
ces (BCI), "el sistema monitorit-
za l’activitat cerebral de l’usuari 
mitjançant un casc dotat d’un 
elèctrode i converteix senyals 

d’electroencefalograma en or-
dres que permeten dirigir la 
cadira", expliquen des de l'escola. 
En aquest cas, el parpelleig substi-
tueix el control muscular directe 
per activar-ne el seu moviment. 
D’altra banda, una aplicació per a 
telèfon mòbil, també dissenyada 
pels autors del treball, mostra en 
pantalla les variables que va reco-
llint el sensor i serveix a l'usuari 
com a suport visual per al control 
direccional de la cadira.

Aquest treball, un dels 140 que 
van participar en aquesta darre-
ra edició del premi, opta també a 
una distinció en Ciència en acció, 
una competició internacional que 
es farà aquest mes a Viladecans.  

Alumnes de 
l'INS Aiguaviva fan de 
voluntaris lingüístics

sant gervasi

JOVES ENGINYERS  Clàudia Platel i Lihao Guo, guanyadors del premi

MEMÒRIA HISTÒRICA  ES PRESENTA 'L'ABANS' DE PARETS

Una 'criatura' de més de 800 pàgines
Divendres es presentava a Can Rajoler el volum de la col·lecció ‘L’Abans’, 
un llibre amb més de 1.000 fotografies antigues de Parets i que tindrà més 
de 800 pàgines de gran format. El col·leccionable de 52 fascicles es podrà 
trobar cada divendres a llibreries, papereries i estancs del poble al preu de 
3,10 euros l’entrega. “Al final, un cop completat, pesarà més de 4 quilos. 
Com una criatura”, va bromejar Jaume Alcàzar, de l’editorial Efadós, que ja 
s’apropa als 130 volums d’aquesta col·lecció.

j.r.

MONTORNÈS. L'Ajuntament orga-
nitza per segon any una campa-
nya per sensibilitzar sobre la si-
tuació que viuen les persones que 
cerquen refugi fugint de la guerra, 
la pobresa i la persecució. Fins al 
27 d'octubre es podrà visitar a la 
Sala d'exposicions de Can Saurina 
l'exposició Rostres de la Mediter-
rània de la plataforma ciutadana 

Stop Mare Mortum. També s'han 
programat l'espectacle Engrunes 
de Rumb Teatre, una reflexió 
sobre el desarrelament que es 
podrà veure el 20 d'octubre a 
l'Espai Cultural Montbarri. El 28 
d'octubre, el centre d'Estudis de 
Montornès proposa un cinefòrum 
a Can Saurina a l'entorn del docu-
mental Hijos de las nubes. i

Montornès sensibilitza 
sobre el drama dels refugiats

SOLIDARITAT  PROGRAMACIÓ A CAN SAURINA I MONTBARRI
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Vols vendre la teva vivenda? 667 312 216  Despatx a Mollet (hores concertades)         vilardellfi nques@gmail.com         vilardell_fi nques         

PARETS DEL VALLÈS 
Sot d’En Barriques al costat del CAP 
i escoles. Casa adossada amb cuina de 16 
m2 i gran menjador, amb 3 terrasses i jardí. 
Certifi cat energètic E. Preu: 320.000 €  

registre d’agents immobiliaris
de Catalunya            aicat 7822

Tour virtual: http://vilardell10.atu.ca

OPORTUNITAT!

La plaça de la Font de la 
Salut mantindrà arbres 
que estava previst tallar
PARETS. La plaça de la Font de la 
Salut de Parets, que es troba en 
procés de remodelació, mantin-
drà alguns dels arbres que s’havi-
en de tallar. En concret, seguiran 
dempeus una vintena dels arbres 

ja existents, mentre que se’n reti-
raran sis i se’n plantaran onze de 
nous.

La mesura s’ha adoptat durant 
la darrera junta de govern cele-
brada el passat 4 d’octubre arran 

de les al·legacions presentades 
pels grups municipals d’Ara Pa-
rets ERC i NOPP, que van ser ac-
ceptades parcialment pel govern 
del PSC. Tots dos grups de l'opo-
sició van demanar que se salva-
guardessin 21 dels arbres que són 
dins el recinte de la plaça, entre 
els quals un cedre i diverses al-
zines que formaven part de l’antic 
bosc de la Torre Malla i que estava 
previst que fossin tallades.

Pel que fa a l’arbrat situat a fora, 
a l’exterior de la plaça, el seu futur 

dependrà de les directrius nor-
matives en matèria d’accessibili-
tat. Tanmateix, sí que s’eliminarà 
el mur baix que envolta l’espai i 
la seva portalada d’entrada, així 
com els bancs de pedra, que seran 
substituïts per altres amb materi-
als més actuals.

D’aquesta manera, va quedar 
aprovat de forma definitiva el 
projecte executiu de les obres de 
reforma de la plaça, que finalment 
tenen un pressupost de 400.000 
euros.  JAUME RIBEll

MEDI AMBIENT  LA MESURA S’HA PRES DESPRÉS QUE EL PSC HAGI ACCEPTAT PARCIALMENT LES AL·LEGACIONS D'ERC I NOPP

MOLLET. Tant el jutge degà de Mo-
llet com la fiscalia han mostrat la 
seva preocupació pel projecte del 
nou edifici judicial de la ciutat pre-
sentat pel Departament de Justí-
cia, que consideren "insuficient" 
i amb mancances importants. Fa 
unes setmanes, es reunien amb 
responsables de la conselleria que 
els exposaven el projecte, segons 
el qual, els nous jutjats que s'ubi-
caran en un edifici de Can Fàbre-
gas, guanyaran uns 700 m2 d’espai 
respecte a les dependències actu-
als. Seran 2.800 m2 de superfície 
construïda distribuïda en dues 
plantes: planta baixa (1.408 m2) i 
planta primera (1.391m2). 

Tot i l'increment de metres, el 
jutge degà de Mollet, José María 
Asencio, considera que hi ha man-
cances en els espais. "Actualment 
tenim tres sales de vistes per 
a cinc jutjats, tot i que també  
podem fer servir la sala del  
Registre Civil. En canvi, en els 
plànols del projecte només es 
preveuen tres sales de vista, 

EQUIPAMENTS  JUSTÍCIA RECORDA QUE AMB EL NOU EDIFICI ELS JUTJATS GUANYARAN 700 METRES QUADRATS RESPECTE A L'ACTUAL MEDI AMBIENT

Jutges i fiscalia denuncien carències 
en el projecte del nou edifici judicial

arxiu

NOU EMPLAÇAMENT  El projecte es preveu a un edifici de Can Fàbregas

per tant, en perdem una", diu. 
Una altra de les peticions que 

no es veu reflectida en el projec-
te és l'existència d'un espai sufi-
cient perquè puguin treballar-hi 
els cinc fiscals. "La idea és que 
l'equip no hagués de continuar 
a Granollers i es pogués tras-
lladar a Mollet per agilitzar la 
feina. Però el projecte només 
preveu un despatx com el que 

tenim ara però amb finestra", 
assegura Asencio.

Per acabar amb el llistat de 
greuges, el jutge degà alerta de 
les mancances en seguretat pel fet 
que l'aparcament subterrani sigui 
compartit amb particulars.

Asencio considera que "hi ha  
maneres senzilles de solucio-
nar aquests problemes, però no 
sé si hi ha la voluntat de fer-ho". 

Fonts de la conselleria apunten 
que "els tècnics del Departament 
escolten totes les propostes que 
arriben des de tots els actors ju-
rídics. Les analitzen i prenen les 
decisions que permeten oferir el 
millor servei possible al ciutadà".

Reclamacions pel Registre Civil
En aquest sentit, l'alcalde de Mo-
llet, Josep Monràs, ha tramès una 
carta a la consellera de Justícia, 
Ester Capella, mostrant-li el seu 
neguit respecte a les mancances 
del projecte. A la missiva, Monràs 
també recorda que el Departament 
ocupa "de forma no regulada" 
unes dependències municipals on 
hi ha el Registre Civil "sense que 
s’hagi signat l’acord del conve-
ni al que fa 12 anys van arribar 
l’Ajuntament i la Generalitat". 
L’acord preveia una despesa anual 
del Departament de 59.304 euros 
i un seguit de millores, que "no 
s'han complert" i la despesa dels 
subministraments que està assu-
mint l'Ajuntament.   l.oRtIz

BAIX VALLÈS. Del 8 d’octubre al 
26 de novembre, de dilluns a di-
vendres i en horari de 16 a 20 h, 
dos equips de quatre informadors 
mediambientals seran a peu de 
contenidor per informar els ciuta-
dans sobre com poden contribuir 
a augmentar l'índex de reciclatge i 
demanar-los que separin els resi-
dus a casa. 

El nivell de recollida selectiva 
que es registra a l’àmbit del Con-
sorci per a la Gestió de Residus del 
Vallès Oriental és molt millorable 
–la mitjana és del 38%–, i per in-
tentar reduir el volum de residus 
que no se separen correctament i 
que van a parar al contenidor de 
la resta i podrien ser valoritzables 
si es dipositessin en el contenidor 
corresponent el consorci posa en 
marxa una campanya a peu de 
contenidor. 

Veïns que no reciclen
La campanya, que recupera el 
lema Aquí no llencem res!... Aquí 
ho reciclem tot!, s'adreça als ve-
ïns que no participen en el procés 
del reciclatge i que no separen els 
residus domèstics a casa. Es tracta 
de promoure un canvi d’hàbits ex-
plicant els efectes negatius que té 
sobre el medi ambient llençar-los 
tots a la mateixa bossa i els efectes 
positius que té la correcta separa-
ció dels residus. 

Finançada íntegrament pels 
sistemes integrats de gestió (SIG) 
Ecoembes i Ecovidrio, es des-
plegarà a Granollers, Mollet, la 
Llagosta, Montornès del Vallès, 
Parets del Vallès, Canovelles, la 
Garriga, Caldes de Montbui, Sant 
Celoni i Cardedeu. 

Campanya a peu 
de contenidor 
perquè els veïns 
reciclin més
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Dissabte 13 d'octubre

A les 13.30 h: Resum informatiu de la setmana

Diumenge 14 d'octubre

A les 22 h: La Jornada de diumenge

Dilluns 15 d'octubre

A les 20.30 h: La Jornada, amb Albert Maspons 

i Alba Castilla

A les 21 h: Àmbit B30

Dimarts 16 d'octubre

A les 20 h: Parlem-ne, amb Susanna Aguilera

I a més VV Notícies cada dia a les 20 h, 22 h, 

00 h, 02 h, 04 h, 06.30 h, 9 h, 13.30 h i 15 h.

www.vallesvisio.cat

programació

MARTORELLES
08/10 Mateo Manuel Holgado 88 anys
MOLLET
02/10 Clotilde Callejón Ocaña 85 anys
03/10	 Juana	Pérez	Peña	 71	anys
06/10 Antonio Camposo Guerrero 80 anys
PARETS
02/10	 Maria	Moreno	González	 87	anys
             

Dades facilitades per la Funerària 
Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols

Defuncions

02/10  Janna Bennassri (Mollet)
02/10  Ester Abdalla Sulaiman (Mollet)
04/10  Xinhao Jiang (Mollet)

Dades facilitades per l'Hospital de Mollet 
(només consten els naixements amb 

consentiment dels pares per ser publicats)

Naixements

Professionals de la Fundació Sanitària de Mollet van compartir divendres a 
l'Hospital consells amb mares i pares i els van resoldre dubtes sobre l’alletament 
matern. A més, es van presentar iniciatives com la de ser donant. L’acte es va 
tancar	amb	el	lliurament	de	premis	del	7è	Concurs	Fotogràfic	i	del	concurs	infantil	
de dibuixos, en què van participar alumnes dels col·legis Montseny i Sant Gervasi.

L'Hospital promou la lactància materna

MONTORNÈS.  Els veïns de Mon-
tornès Nord continuaran mobi-
litzant-se perquè el BBVA man-
tingui oberta l'oficina del barri. 
La setmana passada, l'entitat 
bancària prenia el compromís de 
mantenir operatiu el caixer "de 
moment a la pròpia oficina tot 
i que es busca una nova ubica-

ció al barri", apunten fonts del 
BBVA.

Amb tot, els veïns de Montor-
nès Nord consideren que aquest 
anunci és insuficient i continuen 
reclamant que es mantigui oberta 
l'oficina. Segons els veïns, el tan-
cament de la sucursal afectarà un 
miler de persones, de les quals 

uns 350 pensionistes, que s'hau-
rien de desplaçar al centre de la 
població per fer algunes de les 
gestions bancàries.

Per aquest motiu, els veïns pro-
paren una mobilització per a fi-
nals d'octubre i continuaran amb 
la recollida de signatures, de les 
quals ja en tenen prop de 900.  

SERVEIS  EL BANC DEIXARÀ OPERATIU EL CAIXER PERÒ BUSCA UNA ALTRA UBICACIÓ AL BARRI

Els veïns de Montornès Nord consideren 
insuficient mantenir el caixer del BBVA

BAIX VALLÈS. La Plataforma en De-
fensa de la Sanitat Pública del Baix 
Vallès ha alertat sobre la intenció 
del Departament de Salut de fer 
una prova pilot per reduir els ho-
raris d'atenció als ambulatoris. El 
col·lectiu presentarà mocions als 
plens dels ajuntaments baixva-
llesans per rebutjar la proposta.

"Aquesta mesura es pren amb 
l’argument que no es troben 
metges ni pediatres per substi-
tuir les absències per vacances, 
formació dels professionals, 
malalties, etc..., i per caminar 
cap a un horari més en conso-
nància amb els horaris euro-
peus que faciliti la conciliació 
laboral i familiar dels treballa-
dors i treballadores sanitaris", 
expliquen des de la plataforma. 
Per a la plataforma i la Marea 
Blanca de Catalunya aquest canvi 
"seria el cop  definitiu per a una 
reducció encoberta de perso-
nal i una reducció del temps de 
consulta directa a les persones 
que implicaria un augment de 
les llistes d’espera", denuncien.

A més els col·lectius en defensa 
de la sanitat pública asseguren 
que les persones que treballen 
en horaris de matí i els infants i 
joves escolaritzats "serien els 
més afectats per la reducció 
horària". Segons la plataforma, 
mantenir consultes per atenció 
continuada i urgències fins a les 
20 h "no és una solució perquè 
es perdria el professional de 
referència –metge de capçale-
ra–, tan important en l’atenció 
primària".

Lluita contra el tabac
Els Centres d'Atenció Primària 
del Baix Vallès participen en la 
campanya Fem salut. Gràcies per 
no fumar. Aquesta iniciativa està 
impulsada des del Programa 
Atenció Primària Sense Fum de 
l’Agència de Salut Pública i pro-
posa que els accessos dels CAP 
siguin també espais sense fum. 
D’aquesta manera es vol reforçar 
el paper i el compromís amb el 
control del tabaquisme que tenen 
aquests centres sanitaris. 

SALUT  PLATAFORMA EN DEFENSA DE LA SANITAT PÚBLICA

Rebuig a la proposta de 
tancar els CAP a les 17 h

EDUCACIÓ  ELS AGENTS DE MARTORELLES HAN FET XERRADES

La policia promou entre els 
joves la seguretat a la xarxa
MARTORELLES. La policia local va 
visitar la setmana passada les 
escoles Les Pruneres (dilluns) i 
Simeó Rabasa (dimarts) per fer 
una xerrada sobre el Pla d'Acció 
Internet Segura, que promou la 

seguretat en l'ús d'internet. L'ob-
jectiu era informar als joves i a les 
famílies sobre els avantatges de 
la xarxa i, conscienciar dels possi-
bles perills que comporta un ús ir-
responsable d'aquests mitjans. 

FsM
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El Tribunal Suprem ha declarat exemp-
tes de pagament d'IRPF a les presta-
cions per maternitat percebudes de la 
Seguretat Social, en contra del criteri 
que fins ara ha mantingut l'Agència 
Tributària. 

El Suprem entén que l'exempció del 
pagament de l'impost inclou la de ma-
ternitat "i no només les de naixement, 
part múltiple, adopció i fill a càrrec", i 
a més el seu abast "no es limita" a les 
concedides per les comunitats autò-
nomes o ens locals, sinó que engloba 
totes les prestacions per maternitat, 
sense distinció de l'òrgan públic del 
que es percebin.

La sentència té caràcter retroactiu, 
però amb un límit temporal. D'aques-
ta forma, totes les persones que hagin 
gaudit de baixes de maternitat des 
del 2014 poden sol·licitar la devolució 
del que van pagar per IRPF a les se-
ves prestacions. Això significa que es 
poden reclamar les declaracions de la 
Renda del 2014, 2015, 2016 i 2017.

El procediment per sol·licitar aquesta 
devolució passa per presentar un es-
crit de sol·licitud de rectificació d'au-
toliquidació i devolució d'ingressos 
indeguts de l'exercici en què es va 
percebre la prestació. Si aquesta sol·li-
citud es considera procedent, Hisenda 
rectificarà la declaració presentada i 
retornarà la quantitat indegudament 
ingressada, més els interessos de de-
mora que corresponguin.

Salvador Xicola
Assessor fiscal

salvador.xicola@asemax.org

El Suprem 
declara que les 
prestacions per 
maternitat no 
han de pagar IRPF

CONSULTORI

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

s.c.

COMUNICACIÓ  EL DIRECTOR DE TV3 VA PARLAR A LA MARINETA SOBRE LA SITUACIÓ DEL MITJÀ ABANS I DESPRÉS DEL 155

Vicent Sanchis: "Hem fet una 
tele amb 23 milions menys"

CONFERÈNCIA D'esquerra a dreta: Teresa Pons, Vicent Sanchis i Sergi Bolea

MOLLET. El director de Televisió de 
Catalunya, Vicent Sanchis, va fer 
una xerrada dilluns a La Marine-
ta de Mollet sobre la situació de 
TV3 abans i després de l'aplicació 
de l'article 155. Sanchis va expli-

car que "enguany hem fet una 
tele amb 23 milions menys que 
l'any passat", tot i que va al·ludir 
que no és conseqüència directa 
del 155. "El govern de l'Estat va 
aprovar la nova llei de funció 

BAIX VALLÈS. Dilluns es commemora 
el 78è aniversari de l’afusellament 
de Lluís Companys. A Mollet, l'Ajun-
tament i l'Associació Pro-memòria 
als Immolats per la Llibertat faran 
una ofrena floral per homenatjar 
"el president màrtir i tots els im-
molats per la llibertat". Serà a les 
18 h al parc de Lluís Companys. A 
les 19 h engegarà l'acte institucio-
nal a Parets, a la sala d'exposicions 
de Can Rajoler, que comptarà amb 
la lectura d'un manifest, un recital 
poètic i acompanyament musical.

A la Llagosta, per la seva ban-
da, en l'últim ple municipal, ERC 
va demanar a l’equip de govern 
que se celebri un acte institucio-
nal d’homenatge a Companys i a 
tots els ciutadans de la Llagosta 
represaliats per la Guerra Civil i el 
franquisme, tal com va aprovar el 
ple en una moció el setembre de 
2016. El regidor Xavier Cols va 
recordar que l’any passat no es va 
celebrar cap acte i instava el go-
vern a organitzar-lo aquest any. 

HOMENATGE

pública que incloïa dos o tres 
articles que feien referència a 
l'IVA que han de pagar els mit-
jans de comunicació públics, i 
això volia dir més despesa" va 
explicar. "Això es va fer pensant 
en tots els mitjans públics, no 
només en TV3", va afirmar San- 
chis, "però alguns companys de 
televisions autonòmiques ens 
deien: 'para joderos a vosotros, 
sí que nos van a joder a todos'".

Tanmateix, va insistir a esclarir 
que a TV3 "l'aplicació directa del 
155 no la vam patir, però sí que 
vam patir episodis posteriors", 
principalment durant el període 
electoral. Per exemple, la cobertu-
ra d'una manifestació convocada 
per Òmnium i l'ANC a Barcelona 
va portar cua: "Ciutadans va pro-

testar, però nosaltres vam fer el 
mateix seguiment que havíem 
fet dues o tres setmanes abans, 
que també era període electo-
ral, amb una manifestació de 
Societat Civil Catalana". A res-
posta del recurs de Cs, "la Junta 
electoral va considerar que no 
s'hauria d'haver emès la mani-
festació; per això no vam poder 
cobrir la marxa de Brussel·les".

Després de tot plegat, "ara hi ha 
normalitat a TV3 i hem mantin-
gut més o menys la mateixa qua-
litat i audiència", va cloure.  S.C.

En record
del president 
Lluís Companys

PARETS. Jordi Turull va declarar 
dilluns al matí al Tribunal Su-
perior de Justícia de Catalunya 
(TSJC) que el maig del 2017 va ce-
dir la meitat d'una casa a Parets i 
la meitat d'un compte corrent a la 
seva dona perquè aquesta n'era la 
"legítima propietària".

L'exconseller de Presidència va 
dir al jutge que la seva dona, la 
també paretana Blanca Bragulat 
–que va declarar mitja hora més 
tard–, havia pagat la hipoteca i 
les obres de l'immoble tot i que 

anava a nom d’ell, i que el compte 
corrent comú només rebia ingres-
sos de la nòmina de la dona. Per 
això, i arran del diagnòstic d'ap-
nea del son que tenia Turull, l’any 
1995 van decidir regularitzar la 
situació i, alhora, van fer testa-
ment com a beneficiaris mutus.

El TSJC havia citat Turull i la seva 
dona després de rebutjar el recurs 
de l'exconseller contra l'admissió 
a tràmit de la querella presentada 
per la fiscalia per un presumpte 
delicte d'insolvència punible per 

POLÍTICA VA COMPARTIR PATRIMONI AMB BRAGULAT PERQUÈ N'ERA "LA LEGÍTIMA PROPIETÀRIA"

Jordi Turull declara davant el TSJC sobre 
la cessió de patrimoni a la seva dona

valor de més de 96.000 euros.
Finalment, el TSJC ha donat deu 

dies a la fiscalia perquè dema-
ni més diligències d'investigació 
contra Jordi Turull i la seva esposa 
pel delicte d'insolvència punible o 
sol·liciti l'arxivament de la causa, 
després d'haver rebut del Suprem 
un document que certifica que 
l'exconseller ja ha dipositat una 
fiança superior als 96.000 euros 
que suposadament hauria cedit a 
la seva esposa per desprendre's 
de patrimoni.  ACn
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MOLLET. Un total de vuit entitats, 
associacions i col·lectius de Mo-
llet opten al premi de 1.500 eu-
ros que atorgarà Canviem Mollet. 
El grup municipal va engegar al 
maig la primera edició d'aquest 
concurs de projectes per l'impuls 
de Mollet, que vol ser un suport a 
les iniciatives d'associacions mo-
lletanes en diferents àmbits.

El codi ètic de Canviem Mollet 
fixa un topall de salari a percebre 
per part dels regidors amb dedi-

cació exclusiva al consistori. De 
l’excedent econòmic, en aquest 
mandat ja s’han fet donacions 
a entitats com ProActiva Open 
Arms o a Creu Roja, i en aquest 
cas es lliuraran 1.500 euros apro-
jectes molletans.

Els pròxims dies, una comissió 
de valoració es reunirà per triar 
el projecte o projectes que re-
bran l’ajut. El resultat es donarà 
a conèixer dilluns 22 d’octubre a 
l’Ajuntament.  

EL RESULTAT ES DONARÀ A CONÈIXER EL 22 D'OCTUBRE

Vuit entitats opten al premi 
que lliura Canviem Mollet

canvieM MontMeló

CANDIDAT  Manils va presentar-se en una sala plena a vessar

MONTMELÓ. Alba Serrano, Mari 
Cruz Ramal i Marcel Comas van 
presentar dijous de la setmana 
passada el candidat de Canviem 
Montmeló per a les eleccions mu-
nicipals del 2019, Jordi Manils. 
Va ser en una sala de la Concòr-
dia plena a vessar, on el cap de 
llista va explicar que prepararan 
la campanya sota set principis 
bàsics irrenunciables: governar 
obeint la ciutadania; sortir de la 
crisi sense deixar ningú enrere; 
treballar per la igualtat d'opor-
tunitats de tothom i reivindicar 
el compromís de les petites coses 
–carrers, aparcaments, impos-
tos...–. També apostar per "més 
verd, més violeta i més valen-
tia", és a dir, "més ecologisme, 
més feminisme i més valentia 

per fer una aposta de futur per 
a Montmeló". Manils també ad-
vertia que cal ser més durs amb 
els forts i més humils amb els fe-
bles: "En les demandes i recla-
macions a Adif o a la Generali-
tat hem de ser durs, i amb les 
famílies i els comerciants hem 
de ser més humils", deia. I fi-
nalment afirmava que "la nostra 
primera prioritat és Montme-
ló. La segona és Montmeló. I la 
tercera és Montmeló", assegu-
rava Manils, qui també afirmava 
que vol ser "l'alcalde del canvi a 
Montmeló". Pel que fa a les fór-
mules participatives per elaborar 
el programa electoral, d'aquí a 
uns dos mesos Canviem presenta-
rà el procés perquè els veïns pu-
guin fer les seves aportacions. 

EL CANDIDAT VA SER ELEGIT EN UN PROCÉS DE PRIMÀRIESMUNICIPALS 2019  LA FORMACIÓ ENCARA NO HA CONFIRMAT CAP CANDIDAT AL BAIX VALLÈS

Manils es presenta amb 
Montmeló "com a prioritat"

Cs elegirà els candidats a 
les municipals a final d'any
BAIX VALLÈS. Ciutadans decidirà 
entre els mesos de novembre i 
desembre els candidats a les elec-
cions municipals de l'any que ve. 
Ho farà en un procés de primàri-
es que es durà a terme a tots els 
municipis on hi hagi persones i 
agrupacions locals disposades a 
presentar-se als comicis. 

Manuel Losada, regidor a Parets 
i coordinador comarcal del partit, 
explica que el procés d’elecció de 
candidats és més lent que altres 
partits perquè “estem pendents 
de com evoluciona la política 
catalana i de si es convoquen 
eleccions autonòmiques les 
pròximes setmanes”, però en tot 

cas avança que a final d’any o a tot 
estirar al gener es coneixeran els 
candidats de tots els municipis, 
especialment els de més població.

Losada també ha confirmat 
que Ciutadans té intenció de pre-
sentar-se a tots els municipis del 
Baix Vallès, tot i que en alguns, 
com Sant Fost, encara no hi ha 
cap grup de persones treballant 
en aquest sentit. Altres municipis, 
com Martorelles, sí que han cons-
tituït agrupacions locals de cara a 
les municipals del 2019. 
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Especialistes en accidents de trànsit
Dret hipotecari i cessions de crèdit 
Divorcis - Desnonaments 
Llei 2ª oportunitat - Pensions d’invalidesa

Av. Burgos, 29 1ª planta 
Mollet  del Vallès

Tel. 93 570 73 09 
www.bufetespanol.com

BUFET ESPAÑOL MOREDA
ADVOCATS

è

ECONOMIA
Pimec renova l'executivaL'Ateneu Cooperatiu assessora empreses
Pimec Vallès Oriental ha renovat la comissió 
executiva amb un 56% d'empresaris del
sector serveis, un 31% industrials, un 6%
del comerç i un 6% de la construcció. Pere 
Barrios es manté al capdavant de l'entitat.

L'Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental ha iniciat una campanya per 
assessorar empreses mercantils que tinguin dificultats per tirar 
endavant i que estiguin a punt d'abaixar la persiana. L'entitat aposta
per la reconversió en cooperatives per regenerar els negocis i implicar 
les persones treballadores en els projectes empresarials.

BAIX VALLÈS. Els vuit mu-
nicipis del Baix Vallès han 
experimentat durant el mes d e 
setembre una reducció del 
nombre d’aturats de 187 per- so-
nes (-2,6%), de manera que l a 
taxa d’atur se situa ara en 
l’11,5% (7.018 persones de-
socupades), una de les xi-
fres més baixes dels últims 1 0 
anys.

Per municipis, Mollet ha 
estat la població de la comar-
ca on més s’ha reduït l’atur e n 
nombres absoluts, concre- t a -
ment en 99 persones (-3%). 
Durant aquest any, l’atur 
s’ha reduït a Mollet durant 
set mesos, i ho ha fet de 
manera ininterrompuda de febrer 
fins a setembre, deixant de banda 
un agost de rècords negatius en 
què l’atur va pujar a tot Catalu-
nya. A Parets la reducció ha estat 
de 49 persones (-5,6%), seguit 
de la Llagosta, amb 15 persones 
(-1,8%), Montmeló amb 13 per-
sones (-2,9%), Martorelles amb 

LENT DESCENS  La	taxa	de	desocupació	a	la	comarca	és	ara	del	10,87%

OCUPACIÓ  MOLLET ÉS EL MUNICIPI ON MÉS S'HA REDUÏT L'ATUR EN NOMBRES ABSOLUTS

12 persones (-4,2%) i Montornès 
amb 2 persones (-0,2%). A Santa 
Maria i Sant Fost, en canvi, s’ha re-
gistrat un lleuger repunt de 2 i 1 
persona respectivament respecte 
al mes anterior.

Actualment a Mollet hi ha 3.150 
persones a l’atur (12,1%), a Parets 
829 (9,1%), a Montornès 1.103 

(13,6%), a la Llagosta 801 (12,3%), 
a Montmeló 429 (9,8%), a Sant 
Fost 386 (9,9%), a Martorelles 274 
(11,8%) i a Santa Maria 46 (11,4%).

Pel que fa al conjunt de la co-
marca, durant el mes de setembre 
van registrar-se 21.232 persones 
apuntades a les oficines de treball, 
402 persones menys respecte al 
mes anterior (-1,8%). Segons el 
càlcul elaborat per l’Observato-
ri-Centre d’Estudis del Consell Co-
marcal del Vallès Oriental la taxa 
d’atur se situa en el 10,9%, set 
punts per sota que el setembre de 
l’any passat, quan hi havia regis-
trades 1.654 persones més a les 
oficines de treball. i

L'atur baixa al setembre
i torna als nivells de 2008

COMERÇ  MILERS DE PERSONES VAN PASSEJAR PER LA FIRA

Les parades de Fira Estoc, de gom a gom
Desenes de botigues molletanes van sortir al carrer dissabte passat en 
una nova edició de Fira Estoc, una iniciativa de l'ADHEC i l'Ajuntament de 
Mollet pensada per dinamitzar i potenciar el comerç de la ciutat. Durant 
tot el dia, els carrers Barcelona i Catalunya i les rambles Fiveller i Balmes 
es van omplir de gom a gom de compradors que van voler aprofitar l'oferta 
de productes a preus rebaixats. Fira Estoc també va comptar amb diverses 
activitats solidàries amb Mollet contra el càncer.

Marc barrio

LA LLAGOSTA. L'Associació de Co-
merciants i Serveis de la Llagosta 
(ACIS) ha decidit anul·lar l'edició 
d'enguany de la ja habitual fira de 
tardor, la mostra del comerç i la 
gastronomia del municipi previs-
ta inicialment per al dissabte 20 
d'octubre. El motiu de l'anul·la-
ció, apunten des de l'associació, 
ha estat la baixa participació de 
paradistes prevista. 

D'altra banda, l'entitat va pro-
var de traslladar la fira al dis-
sabte 27 d’octubre per unir la 

mostra a les activitats d'altres en-
titats i "unificar forces", però per 
aquest dia "no hi havia prou dis-
ponibilitat de carpes", indiquen. 

Segons apunten des de l'ACIS, 
"aquests esdeveniments cos-
ten molt de temps i esforços de 
preparar, i el seu objectiu prin-
cipal és la promoció del comerç 
del poble". Per això, afegeixen 
des de l'entitat, "continuarem 
treballant amb les campanyes i 
esperem poder fer alguna cosa 
més resolutiva per Nadal". 

L'ACIS anul·la la Fira
de Tardor de la Llagosta

EVOLUCIÓ DE L'ATUR 
AL VALLÈS ORIENTAL 

2008-2018



dj, 11 octubre 2018 15

CONSULTORI 
MÈDIC

Marta Vinyals Rodríguez
Podòloga del Institut mèdic Baix Vallés

Podòloga de Hospital Podològic Universitat de Barcelona
Nº Col·legiat: 1744

Què podem fer pels 
nostres peus si patim 
diabetis?
Actualment en el món hi ha 425 
milions de persones diabètiques. 
Aproximadament un 6% de la 
població mundial es diabètica, 
però cal sumar-li un 5% més de 
població diabètica no diagnos-
ticada. Es calcula que a l’any 
2.030 n’hi hagin 552 milions.

La diabetis mellitus es carac-
teritza per presentar unes 
quantitats elevades de glucosa 
en sang, crònica i mantinguda, 
que comporta una disminució 
de la secreció de la insulina o un 
mal funcionament de la mateixa. 

Els factors predisponents no hereditaris 
més freqüents són l’obesitat, el sedenta-
risme i hàbits tòxics (tabaquisme i consum 
habitual d’alcohol). 

Una de les complicacions més freqüents 
és el peu diabètic o peu de risc que genera 
una pèrdua de sensibilitat i una disminu-
ció de la quantitat de sang que arriba als 
peus. Un cop apareix és irreversible, per 
tant el més important és la prevenció.

Es calcula que un 15% dels diabètics de-
senvolupen en algun moment una úlcera, 

dels quals 1/3 es re-ulceraran un 
cop curades. A més del trastorn 
que comporta pel pacient, és un 
elevat cost per la sanitat pública 
molt important, aproximada-
ment de 1340 milions per any. Si 
som diabètics és molt important 
anar al podòleg per tal de fer 
una valoració vascular i sensitiva 
completa dels nostres peus. 

Alguns consells per a tenir una 
bona prevenció son: 
· No caminar descalços
· No arrodonir el tallat d’ungles
· Tenir una bona hidratació diària 
dels nostres peus
· Utilitzar un calçat adequat
· No llimar-se un mateix les ca-
llositats

El podòleg evitarà o en retardarà la seva 
aparició realitzant conscienciació, educa-
ció sanitària, valoració del risc i tractament 
amb la finalitat d’evitar l’aparició d’úlceres 
i disminuir conseqüentment el risc d’ampu-
tacions. 

La cura dels peus dependrà en gran part 
del present i la futura qualitat de vida dels 
diabètics, i en la seva prevenció és impres-
cindible un podòleg, juntament amb altres 
especialistes: vascular, endocrinòleg, oftal-
mòleg...
Tenir cura dels peus és sinònim de salut.
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Psicoanalogia · Medicina Natural · Flors 
de Bach · Tests · Tècniques d’estudi...

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

contacte@psicopnaturmolins.cat

Guia

MÈDICA i
ESTÈTICA

Judit Terol, esteticista d'Stetic Art (la Lla-
gosta), ha estat campiona a les Nailympion 
en la modalitat de living art. Es tracta de 
les olimpíades d'ungles, en què hi ha par-
ticipants de 54 països diferents i 43 jutges 
d'arreu del món. La competició es va fer al 
recinte firal de Madrid els passats 28, 29 i 
30 de setembre. La prova que va haver de 
superar consistia a decorar un objecte, i 
un cop finalitzada l'obra, l'objecte havia de 
mantenir la seva funció principal. Enguany 
es tractava d'una bombeta (a la foto), com 
a homenatge a la lluita contra el càncer. 
Tanmateix, aquesta primera posició de la 
representant d'Stetic Art no és el seu pri-
mer premi en el concurs, sinó que l'any 
passat ja va ser segona en la mateixa cate-
goria. Aleshores va haver de decorar uns 
bastonets japonesos. Terol ha estat una de 
les poques participants de l'estat espanyol 
i catalanes premiades en l'edició d'aquest 
2018. I rep el guardó com "un reconeixe-
ment a l'esforç diari i al progrés profes-
sional". Tot plegat servirà com a impuls 
perquè Stetic Art continuï "lluitant pel 
que volem", com assegura Terol.

STETIC ART
Av. 11 de Setembre 59, 08120, la Llagosta

Tel.	645	57	49	26

Stetic Art guanya les Nailympion
Es tracta de les olimpíades d'ungles, celebrades a Madrid

L'APARADOR
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PISO EN MOLLET. 
ZONA COL·LEGIS 
NOUS. Con par-
quing. 1 hab., baño 
completo, amplio 
salón, cocina indep. 
Ventanas aluminio, 
suelos de gres, ca-
lefac., aire acond. 
CEE: G. Ref. JV13670. 
Precio: 149.000 eu-
ros. T. 93 579 33 33.

O P O R T U N I T A T ! 
PARETS. SOT D'EN 
BARRIQUES (al 
costat del CAP i es-
coles). Casa ados-
sada amb cuina de 
16 m2 i gran men-
jador, amb 3 terras-
ses i jardí. Certificat 
energètic: E. Preu: 
320.000 euros. Tel. 
667 312 216.

PLANTA BAJA EN 
SANTA PERPÈTUA. 
Con parking. 2 hab. 

(antes 3), cocina 
con lavadero, am-
plio salón con sa-
lida a terraza, baño 
con plato de ducha 
y bañera. CEE: G. 
Ref. JV13704. Precio: 
191.000 euros. Tel. 
93 579 33 33.

PISO EN MOLLET. 
EST. FRANÇA. Activo 
bancario. Piso ref. 
con asc. Para entrar 
a vivir, 3 hab., baño, 
cocina, lavad., co-
medor con salida 
a balc. Suelo gres. 
CEE: E. Ref. JV13561. 
Precio: 133.800 eu-
ros. T. 93 579 33 33.

CASA-CHALET EN 

SANTA MARIA DE 
M A R T O R E L L E S . 
Consta de 2 plantas 
más garaje. 3 hab., 
2 baños, buhardi-
lla, salón con chim., 
cocina con salida a 
terraza, solárium. 
CEE: G. Ref. JV13637. 
Precio: 355.000 eu-
ros. Tel. 93 572 30 73.

CASA EN SANT FOST 

RESIDENCIAL. A 4 
vientos, 3 baños, 
cocina office con 
chim., salón con 
terraza, buhardilla, 
solárium, garaje 
con sala poliva-
lente. CEE: D. Ref: 
JV 13530. Precio: 
365.000 euros. Tel. 
93 568 35 45.

CASA EN MARTO-
RELLES CENTRO. 2 
plantas + garaje. 4 
hab., 2 baños, coci-
na office, salón con 
chimenea, cocina 
de verano, sola-
rium, jardín. CEE: E. 
Ref: JV13682. Precio: 
289.000 euros. Tel. 

93 579 33 33.

PISO EN MOLLET. 
COL·LEGIS NOUS. 
Reformado de 96 
m2, 3 hab., baño, 
comedor con sa-
lida a balcón, coc. 
ref., suelo parquet 
y gres, puertas de 
roble, vent. alum. 
CEE: G. Ref: JV13702. 
Precio: 165.890 eu-
ros. T. 93 579 33 33.

EXCLUSIVA CASA EN 
MOLLET CENTRO. 
2 plantas + garaje, 
4 hab. (1 suitte), 4 
baños, buhardi-
lla, amplio jardín, 
terraza. Acabados 

de calidad. CEE: E. 
Precio: 650.000 eu-
ros. Ref. JV13675. Tel. 
93 579 33 33. 

ÁTICO EN MOLLET. 
EST. NORD. Ref. 
JV13645. Asc. 2 hab., 
baño, salón con sa-
lida a terraza de 20 
m2. Carp. alum. CEE: 
E. PVP: 145.000 eu-
ros. 93 579 33 33.

BUSCO PISITO ECO-
NÓMICO O CASA 
ANTIGUA EN MO-
LLET O ALREDEDO-
RES. Por 250-300 
€/mes. Tel. 606 232 
980. Kelly.

ME OFREZCO PARA 
TRABAJAR los lunes, 
miercoles, viernes y 
sábados hasta me-
diodía para limpi-
eza de despachos 
o cuidar personas 
mayores. Tel. 688 48 
51 99. Melania.

SEAT LEÓN 208 1.4 
HDI. 70 CV, año 
2012. 107.122 km. 
Precio: 7.900 euros. 
Tel. 630 06 59 90.

EN VENTA MINI 
ONE 1.6 D. 90 CV, 

año 2013. 95.669 km. 
Precio: 11.500 euros. 
Tel. 630 06 59 90.

CITROËN C3 1.4 
HDI. 70 CV, Furio. 
Año 2006. 121.277 
km. Precio: 3.400 
euros. Tel. 93 593 
26 44.

CITROËN PICASSO 
2.0 HDI. 90 CV Ex-
clusive. Año 2003. 
193.384 km. Precio: 
3.900 euros. Tel. 630 
06 59 90.

FIAT 500 LOUNGE 
1.2, 70 CV, any 2014. 
56.432 km. Preu: 
8.100 euros. Teléfo-

no de contacto: 93 
593 26 44.

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

FIAT 500 1.3, 70 CV, 
año 2013. 67.413 km. 
Precio: 7.800 euros. 
Tel. 93 593 26 44.

MINI ONE 1.6D. 90 
CV, any 2013, 95.669 
km. Preu: 11.500 eu-
ros. T. 630 06 59 90.

SE VENDE TOYOTA 
AURIS 2.0 D4D Ac-

tive. 126 CV, del año 
2010, 102.877 km. 
Precio: 8.300 euros. 
Tel. 630 06 59 90.

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

BRASILEÑA. NO-
VEDAD EN MO-
LLET. Hola cariño, 
soy Camila, estoy 
por primera vez en 
tu ciudad, soy una 
brasileña cachonda 
y besucona. Me en-
canta la fiesta. Llá-
mame: 688 27 96 58.

IMMOBILIÀRIA FEINA

MOTOR

COMPRA DEMANDES

SE PRECISA 

OFICIAL/A 
PELUQUERIA

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

638 621 084

LLOGUER

RELAX
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Promou:

L’Editorial, als efectes previstos a l’article 32.1 paràgraf segon del vigent TRLPI, s’oposa expressament a que qualsevol de les pàgines d’aquesta obra o parts d’ella siguin utilitzades per a la realització 
de resums de premsa. Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només pot realitzar-se amb l’autorització dels seus titulars, llevat d’excepció 
prevista per la llei. Dirigeixi’s a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necessita fotocopiar o escanejar fragments d’aquesta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)
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El Consorci Besòs Tordera i la Universitat Autònoma de Barcelona han 
anunciat la posada en marxa de l'Observatori del Besòs, una iniciativa que 
servirà per fer una avaluació i un control de la salut i qualitat mediambiental 
dels rius d'aquesta conca, una de les més castigades històricament per la 
industrialització. És evident la tasca que en els seus trenta anys de vida ha  
fet el Consorci del Besòs –ara Besòs Tordera– per recuperar la salut de rius 
com el Mogent, el Tenes i el mateix Besòs. Els avenços en el tractament  
de les aigües residuals ha fet possible una millora dels entorns i un augment 
significatiu del nombre d’espècies animals, una imatge de riu amb vida  
molt llunyana de la que oferia la conca fa només un parell de dècades.  
Històricament, el Besòs ha vertebrat la vida dels seus pobles riberencs, però 
el desenvolupament industrial i d'infraestructures al seu entorn ha fet que en 
la majoria de vegades pobles i ciutats, com en el cas de Mollet, hagin viscut 
d'esquenes al riu. Un cop feta la feina de recuperar en gran part les aigües  
i la llera, cal que els municipis adoptin mesures per recuperar el riu, també, 
com a espai de convivència lligat a la ciutat.

VIURE DE CARA AL RIU 
Editorial

Tothom transita per l'escola, 
en un període en el global de 

la vida curt però intens, on 
les experiències són en grup
però l'empremta és personal

Els futurs compradors han de
tenir actualment uns 60.000 € i 

una nòmina que pugui fer front a
 una hipoteca d'uns 240.000 €

ins fa uns dies s’ha pogut veure 
a la Marineta una exposició que 
portava per títol Records d’es-
cola, 150 anys d’educació a Mo-

llet (1845-1995) amb centenars d’objectes 
relacionats amb la vida escolar de fa anys 
i que han estat cedits per desenes de perso-
nes i algunes escoles. Objectes vells, caducs, 
retrats d’èpoques pretèrites transportats al 
present per evocar records d’infantesa per-
sonal o aliena, per comparar sistemes edu-
catius, per induir a la reflexió o per explicar 
batalletes i per constatar el pas del temps. 

Tothom transita per l’escola, en el glo-
bal de la vida d’una persona acostuma a 
ser un període curt però intens, on les ex-
periències són en grup, però l’empremta és 
personal, alhora que és força interessant  
comprovar com algunes de les relacions 
travades a l’escola o a l’institut perduren en 
el temps. 

Un aspecte interessant d’aquest tipus 
d’exposicions retrospectives és la quantitat 
de converses que generen i que, més enllà 
de l’anècdota, porten a reflexionar sobre el 
grau d’influència que l’escola viscuda per 
cadascú ha tingut en la formació del que 
acabem sent en l’edat adulta pel que fa als 
aspectes personal, professional, emocional 

F
MEMÒRIA ESCOLAR

Mestre
JAUME NORÓA peu pla

o ideològic; la conclusió gira més en con-
siderar que la influència familiar i dels en-
torns són molt més determinants que l’es-
colar. Es constata també que, des de ben 
joves, els alumnes tenen la capacitat de 
percebre el tarannà de cada mestre, doncs, 
furgant lleugerament en la memòria, de 
seguida surten els noms d’aquells que, per 
bé o per mal, han deixat petja. 

Els joves que han visitat l’exposició han 
tingut l’ocasió de tastar l’escola en blanc i 
negre dels seus avis i el temps de l’EGB dels 

seus pares. La major part dels visitants, 
però, ho han fet per retrobar-se amb l’es-
cola viscuda en temps de postguerra, de 
tardofranquisme o de transició i compro-
var, com feia notar una dona, que l’escola 
del nacionalcatolicisme no va aconseguir 
els seus propòsits, ja que on ara ella porta 
un llaç groc, de nena hi duia la insígnia de 
l’escola religiosa.

a uns mesos apareixia la notícia 
que m’omplia d’alegria: A Mollet 
es construirien 80 habitatges so-
cials. Vaig pensar que per fi l’Ajun-
tament es sensibilitzava amb la 

problemàtica de l’accés a l’habitatge de les 
persones més vulnerables, però mica en 
mica em vaig anar decebent, un cop més, i 
és que no n’aprenc amb aquest Ajuntament. 
La meva primera decepció és quan m’assa-
bento que no hi haurà pisos de lloguer, sinó 
que tots seran de venda. La segona decep-
ció es produeix quan la premsa informa que 
l’Ajuntament no es quedarà cap habitatge 
per destinar-lo a emergències socials. 

La tercera decepció és quan apareixen al 
web les característiques d’aquests habitatges 
de protecció oficial, la promoció es reparteix 
així: règim general són 26 habitatges: 17 en 
planta baixa (entre aquestes, 4 d’adaptades), 
i 9 habitatges de 2 habitacions, amb preus 
amb IVA entre 169.000 € i 213.000 €. Règim 
concertat:  54 habitatges. Aquestes tenen un 
preu amb IVA d’entre 281.000 € i 339.000 €. 
Com que les condicions de pagament són del 

Habitatges socials?
10% a la signatura i un altre 10% a l’entre-
ga, vol dir que els futurs compradors han de 
disposar d’uns 60.000 € en l’actualitat, i una 
nòmina que pugui fer front a una hipoteca 
d’uns 240.000 €.

Les comparacions són odioses, però a 
Montmeló, l’Ajuntament ha promogut la 
construcció de 39 habitatges: 36 en règim 
general, 2 concertat i una per a l’Ajuntament, 
destinat a emergència social. De mitjana va-
len 100.000 € menys que a Mollet.

De debò sou capaços de fer publicitat que 
s’estan construint a Mollet habitatges soci-
als? Algú us ha explicat el concepte d’habi-
tatge social? Sabeu les dificultats dels joves 
per independitzar-se? Coneixeu la realitat 
de les pensions de la gen gran? Teniu alguna 
idea de la desesperació d’aquells ciutadans 
que la crisi va arrencar de les seves llars?

Amb la política actual del govern de la ciu-
tat en matèria d’habitatge, estic segur que la 
quarta decepció no trigarà en arribar.

F

JOSÉ   
RODRÍGUEZ

 Grup Habitatge Mollet en Comú

mb la visita el passat diumen-
ge 30 de setembre a Can Riera, 
l’equip d’Ara Parets ERC vam po-
sar el punt final a la campanya de 

proximitat a tots els barris de Parets que 
vam encetar el febrer de 2017. Han estat 
onze visites molt intenses per conèixer de la 
mà dels veïns i veïnes les seves necessitats, 
escoltar les seves queixes –en moltes ocasi-
ons sense resposta per part del govern soci-
alista– i compartir les propostes de millora.

Les passejades, batejades amb el nom A 
peu de carrer, han estat el punt de partida 
de la precampanya de les eleccions munici-
pals de 2019. De totes les impressions re-
collides n’elaborarem el programa que Ara 
Parets presentarà en aquesta cita electoral.

Trencant el tòpic que els partits polítics 
de l’oposició només ens movem poques 

Passejant, a peu de carrer
setmanes abans dels comicis locals, no-
saltres hem ampliat encara més el conei-
xement que ja teníem del territori i hem 
adquirit compromisos ferms: si som al prò-
xim govern, solucionarem problemàtiques 
que, com vam comprovar a Can Riera, con-
tinuen enquistades des de fa dècades.

En les visites hem percebut il·lusió i mol-
tes ganes de millorar els nostres barris, de 
convertir Parets en el millor poble del món. 
I per això ens deixarem la pell!

Paral·lelament continuarem recollint les 
propostes en les nostres carpes informati-
ves, en les taules sectorials que iniciarem a 
final d’octubre i com no a través de les xar-
xes socials. I a més, demostrant que som un 
partit pròxim que escolta a tots els paretans 
i les paretanes, tothom qui ho desitgi podrà 
intercanviar impressions amb el candidat a 
l’alcaldia o formar part de l’equip de suport 
a tota la candidatura.

Estem preparats per liderar el futur go-
vern de Parets. Amb un projecte on tots i 
totes siguem Parets i on la vostra opinió 
sigui veritablement escoltada.

A

JORDI   
SEGUER

 Portaveu d'Ara Parets ERC
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Bústia

Als propietaris de gossos
Arriba la tardor, els dies s'escurcen i es fa 
fosc abans… res de nou. Tampoc és nou 
que, un cop hi ha menys gent pels carrers, 
els amos de gossos els treuen a passejar i 
els deixen córrer sense lligar. Això, per si 
mateix, no seria un problema si no fos per-
què alguns d'aquests gossos, seguint els 
seus instints, tenen el costum de bordar i 
acostar-se amenaçadorament als vianants. 

Aquesta setmana, sense anar més lluny…
de quatre dies passejant pels carrers del 
poble a les 11 de la nit, quatre incidènci-
es. Els casos més cridaners… un noi fa que 
el seu gos empaiti un gat que passava per 
allà. Gos bordant i corrent compulsiva-
ment rere el gat, passant al costat nostre 
en aquest estat d'agressivitat. Li diem al 
noi que què és això de fer empaitar gats 
al seu gos, i ens diu que és el seu instint. 
Afortunadament, l'instint del gat va fer que 
sortís sa i estalvi. 

Plaça 8 de maig. Passar-hi a aquestes 
hores de la nit sense haver de patir gossos 
bordant i intimidant es gairabé impossible. 
A vegades es troben propietaris de gossos 
que, preveient això, els lligen només veure 
que poden molestar algú, però d'altres ac-
tuen amb una passivitat increïblement in-

cívica. L´última… gos bordant i amenaçant 
una dona, que es veu intimidada. L'amo 
passa absolutament del que està fent els 
seu gos i continua xerrant amb la persona 
que l'acompanyava. Se li crida l'atenció i 
respon amb una parsimonia pròpia d'un 
koala. Només el va lligar quan va rebre 
l'avís que es trucaria a la policia. 

En definitiva, és clar que els propietaris 
de gossos que tenen aquesta tendència a 
bordar i intimidar els vianants els han de 
portar lligats quan van per la via pública. 
Tothom té dret a passar lliurament per 
qualsevol indret de la ciutat sense sen-
tir-se amenaçat. N'hi ha que ho fan, no ha 
de ser tan difícil. 

Però aquesta setmana, de quatre dies 
quatre incidents… Si aconseguim això i que 
la gent que va en bicicleta per llocs plens 
de gent i sense espai consideri que no a 
tot arreu té preferència (alguns ho fan, no 
tots… com tot), tindrem, encara, una ciutat 
mès cívica i agradable per viure-hi. 

 josep laborda / MollEt dEl vAllèS

Les cartes i imatges han de fer constar el nom i cognoms de 
l’autor, l’adreça, un telèfon de contacte i el document d’iden-
titat. Els escrits han de tenir una extensió màxima de 20 línies. 
En cas que es depassin, la redacció es reserva el dret d’escur-
çar-les.

a Fundació Sanitària de Mollet  
(FSM) gestiona diversos serveis 
sanitaris de la nostra ciutat i el  
Baix Vallès. Aquesta fundació 

presenta en la seva gestió nombroses de-
ficiències i queixes que afecten a la quali-
tat dels serveis, com són les llarga llistes 
d'espera, les reprogramacions abusives, 
la manca de personal substitut, urgències 
col·lapsades, manca de places a l'Hospital 
Sociosanitari, etc.

La Plataforma en Defensa de la Sanitat 
Pública del Baix Vallès recull una part ín-
fima de les queixes dels usuaris de la sani-
tat pública. Unes queixes influenciades pel 
recel o ansietat dels pacients en pensar en 
possibles represàlies o perjudicis que una 
acció de reclamació pugui representar per 
a la seva atenció sanitària posterior. Això 
impedeix un veritable control de les defi-
ciències en l'atenció sanitària que pateixen 
els pacients, que a través del sistema actu-
al de control de queixes i deficiències és, a 
més, molt poc transparent i resolutiu.

El sistema de reclamacions actual no és 
efectiu, perquè les queixes o deficiències 
no són notificades immediatament al Cat-
Salut i és el mateix Hospital –que és qui ha 
comès la presumpta irregularitat– qui re-
cull la queixa o reclamació i qui ha de res-
pondre per ella.

Les respostes que reben els pacients són 
estereotipades, i responen a fórmules de 

Queixes del sistema sanitari
màrqueting més que a un veritable meca-
nisme per millorar l'assistència i restituir 
el possible dany o perjudici causat.

L'atenció primària, que depèn de l'Insti-
tut Català de la Salut, també pateix algunes 
d'aquestes deficiències. 

L'Ajuntament de Mollet forma part del 
patronat de la FSM a través del seu alcalde.
Pensem que l'administració local ha de ser 
la garant, com a primera autoritat adminis-
trativa i política, de la qualitat dels serveis 
sanitaris públics que es desenvolupen al 
territori, tenint la potestat de controlar i 
supervisar les activitats dels mateixos.

Per això, la Plataforma en Defensa de la 
Sanitat Pública del Baix Vallès i la Marea 
Blanca de Catalunya ha sol·licitat al Ple mu-
nicipal de Mollet del Vallès la creació d'una 
finestreta municipal única d'atenció al 
ciutadà/na  que atengui els suggeriments, 
reclamacions, queixes o irregularitats que 
puguin presentar els usuaris sobre els cen-
tres sanitaris situats en la nostra població.

També s'ha demanat que es comuniqui i 
difongui aquest servei a través de mitjans 
de comunicació públics, privats i instituci-
onals, perquè  qualsevol  usuari de la sani-
tat sàpiga on dirigir-se, a banda de poder 
presentar-se a l'Hospital o a qualsevol altre 
centre sanitari de la nostra ciutat.

Aquestes mesures poden ser un benefici 
per a tots i totes les ciutadanes, incloent-hi 
un augment de la transparència en la ges-
tió de les institucions públiques, en la seva 
qualitat democràtica, i una millor visibili-
tat de la institució en el seu conjunt, podent 
augmentar el coneixement i la mediació del 
funcionament dels establiments públics 
del municipi.

L

JOSÉ   
FERIA

Plataforma en Defensa de la 
Sanitat Pública al Baix Vallès 

FOTO DENÚNCIA

Les voreres envaïdes 
per un ús privat
descontrolat  
Els darrers temps a Mollet s'han fet 
diverses actuacions per ampliar voreres 
a llocs molt transitats com l'avinguda 
Llibertat i el Parc de les Pruneres. Però, 
per a això volíem aquestes ampliacions? 
Cada cop és major i més evident la 
invasió de l'espai públic per un ús privat 
descontrolat per part de les terrasses 
dels bars i restaurants.
 

carlos romero / mollet del vallès

CIBERACTIVITAT Segueix-nos a @DiariSomMollet 

#R3 Ahir, de nit: El pas a nivell 
de l’Estació de Mollet-Santa 
Rosa no té enllumenat de cap 
mena. Carrer amunt i carrer 
avall, sí que estan il·luminats, 
però l’espai de vies, no. #Perill 

Utopos @utopos ANC Montmeló @ancmontmelo

Som en uns moments de confusió que 
propicien sentiments contraposats. Hi ha, 
però, una necessitat irrenunciable, mantenir 
la denúncia dels empresonaments mesquins 
de @jcuixart i @jordialapreso per uns fets 
absolutament legítims i fora de tot delicte.
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ALUMINIS

COEL
Fabricación, montaje, 

reparación de 
persianas y ventanas

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

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

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

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

¿Quieres ahorrar?
nosotros te ayudamos

COLOQUE MOTOR
A SU PERSIANA

Nuestros servicios

MOTORES PARA
TOLDOS CON MANDO
A DISTANCIA

MAMPARA DE DUCHA 
Versalles

MONTAJE INCLUIDO

MONTAJE INCLUIDO

MONTAJE INCLUIDO

* Hasta � n de existencias
149€
189€

319€
LLIÇÀ

Av. Montserrat, 67 · Lliçà de Vall   Teléfonos: 938 436 339 / 619 843 546    aluminios-coel@hotmail.com    aluminioscoel.es

+IVA

+IVA

+IVA

Gemma Macián sorprèn a tothom a l'UltraPirineu
La corredora molletana Gemma Macián va sorprendre tothom en la 
mitja de l'UltraPirineu (21 quilòmetres) i es va emportar la victòria  
en la categoria màster amb un temps de 2h 1m 54s. Macián va córrer 
amb l'equip Trail Mollet aquesta cursa de muntanya celebrada
al Cadí-Moixeró i considerada com una de les més importants.

Victòries del Mollet HC
Poc a poc els dos equips sèniors masculins 
del Mollet HC que juguen a Segona funcionen 
millor. El cap de setmana l'A va guanyar per un 
contundent 9 a 2 el Molins de Rei i el B, va fer el 
mateix per 8 a 11 davant el filial del Frit Ravich.

MOLLET. El Club Ciclista Mollet 
seguirà celebrant el seu 90è ani-
versari  aquest divendres amb un 
acte multitudinari en què totes les 
escoles de ciclisme de Catalunya 
clouran a Mollet la seva tempo-
rada. La celebració també servirà 
per retre homenatge a Antoni For-
tuny, un dels impulsors d'aquesta 
entitat nascuda a Mollet l'any 
1928. Aprofitant aquest aniver-
sari, la Federació Catalana de Ci-
clisme ha escollit Mollet del Vallès 
per dur a terme la seva gala anual 
de cloenda i entrega de premis a 
les escoles de ciclisme base de 
Catalunya. "Nosaltres hem con-
vidat les 31 escoles que hi ha, 
però calculem que només po-
dran venir la meitat. Per tant, 
hi participaran entre 100 i 150 
nens", explica Gabriel Vela, coor-
dinador de l'entitat.

L'acte començarà a les 9 h amb 
la concentració i presentació de 
totes les escoles per posterior-
ment, cap a les 11.30 h, fer una 
passejada pels carrers de la ciutat 
seguint el recorregut de l'habitual 
circuit ciclista molletà, amb sor-
tida i arribada a l'avinguda de la 
Llibertat. A les 12.30 h serà el mo-
ment de fer l'entrega de premis a 
les tres escoles que han pujat al 
podi a la Copa Catalunya de ciclis-
me infantil en les seves diferents 
categories tant de carretera com 
de BTT. 

Pelegrí Pi

CICLISME  ÉS UN DELS ACTES IMPORTANTS DEL 90è ANIVERSARI DEL CLUB CICLISTA MOLLET

Les escoles ciclistes catalanes
clouen la temporada a Mollet

La 30a Pelegrí Pi va pujar a Granera
Una edició més, i ja en van 30, la marxa Pelegrí Pi ha estat un punt de  
trobada dels amants del ciclisme. Diumenge, 280 ciclistes van poder triar 
entre anar des de Mollet fins a Granera –un recorregut de 94 quilòmetres 
i un desnivell positiu de 1.750 metres– o només arribar fins a Gallifa –80 
quilòmetres–. La marxa cicloturista va homenatjar Pere Vilalta, el ciclista 
molletà que durant els anys 80 va competir professionalment. Vilalta ha 
participat en aquesta edició de la Pelegrí Pi juntament amb altres  
ciclistes professionals com Salvador Gálvez, Ramón Rota, Jaume Vilamajor, 
Celestino Prieto, Marta Vilajoana o Júlia Casas, actual campiona de la Copa 
Catalana i de Catalunya. La passejada en cap moment va aturar el trànsit 
gràcies a l'actuació dels Mossos d'Esquadra que van protegir la seguretat 
dels participants durant el recorregut.

BÀSQUET  HA PERDUT TOTS ELS PARTITS DISPUTATS FINS ARA

Després de pujar a Primera Di-
visió femenina el curs passat, el 
Sant Gervasi encara no ha aconse-
guit sumar la primera victòria a la 
nova categoria. El cap de setmana 
va perdre per 63 a 68 davant el 
CB Balaguer, una derrota ajustada 
que li dona optimisme de cara a 
l'enfrontament de dissabte (17.30 

h) a la pista del CB Granollers, cin-
què classificat a la lliga. Els partits 
de la jornada 2 i 3 els havia per-
dut de forma contundent davant 
el Joviat (57-78) i el Sant Nicolau 
(63-39). En canvi, en la primera 
jornada només havia perdut per 
set punts, 55-48, davant el Sant 
Cugat Negre. 

El Sant Gervasi suma quatre
derrotes en l'inici de lliga

La patinadora molletana Júlia Mar-
co ha aconseguit el bronze amb el 
Club Patí l'Aldea, de Tarragona, en 
el campionat del món de França 
en la modalitat de grups de xou 
petits. La seva actuació, la primera 

en un mundial, ha estat amb la ma-
teixa cançó que li va donar la plata 
en el campionat d'Europa i l'or en 
el d'Espanya i el de Catalunya. Els 
guanyadors han estat els Roma 
Roller Team. 

PATINATGE ARTÍSTIC  HI HA PARTICIPAT AMB EL CP L'ALDEA
raniero corbelletti

JÚLIA MARCO  La molletana és membre del Club Patí l'Aldea

Júlia Marco, bronze en 
el seu primer Mundial
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Carlos Merlos va ser el guanyador de la 15a 
cursa de trail Montserrat-Parets celebrada 
dissabte. I ho va fer amb un temps rècord a 
la prova: 5h 32m 53s. Merlos va endur-se 
la categoria d’elit, seguit per Carlos Gàmez, 
segon amb 6h 12m 22s, i David Lillo, que va 
completar el podi marcant 6h 36m 8s. 

En categoria d’elit femenina, la vencedo-
ra va ser Isabel Aguilar amb un temps de 9h 
16m 46s, seguida de Stella Osterhoff amb 
10h 44m 50s i de Marta Serra amb 12h 2m 
16s. Serra va ser també la guanyadora en 

categoria de majors de 45 anys femenina. 
En masculina, el vencedor va ser Jordi Ba-
rrancos amb un temps de 7h 11m 43s. El 
millor paretà va ser el segon de la general, 
Carlos Gámez, mentre que els premis sim-
bòlics a la major i menor edat dels partici-
pants van ser per a Tomas Gil, de 74 anys, i 
Jose Félix Espejo de 19, respectivament. La 
Montserrat-Parets, organitzada pel Centre 
Excursionista Parets, consta de 62 quilò-
metres amb uns 2.200 metres de desnivell 
positiu. Hi van participar 300 persones. i

Carlos Merlos fa rècord a 
la 15a cursa Parets-Montserrat

Mercè raMírez / aFP

EL PODI MASCULÍ  Merlos va compartir podi amb Gámez, el millor paretà

CURSA TRAIL  L'ATLETA VENCEDOR VA FER UN TEMPS DE POC MÉS DE 5 HORES
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Palaudàries 5 
Mollet del Vallès

935 792 122 

ATENCIÓ PROFESSIONAL
PERSONALITZADA

SERVEIS INFORMÀTICS
ORDINADORS I COMPONENTS
SERVEI TÈCNIC
XARXES I COMUNICACIONS
INTERNET www.mdvnetinformatica.com

Servei a particulars i a empreses
REPARACIÓ I VENDA

La solució als teus
problemes informàtics

SANT FOST. L'enquadrament al grup 
4 del femení de la UE Sant Fost ha 
suposat un trasbals per al club 
que veu perillar la continuïtat de 
l'equip. El canvi de grup del 3 al 4 
suposa haver d'anar a jugar a les 
comarques centrals i a la demarca-
ció de Girona en lloc de moure's per 
l'àrea metropolitana de Barcelona. 
"Les 20 jugadores treballen o es-
tudien i no poden perdre cada 15 
dies 6 hores per anar al lloc, ju-
gar i tornar. Estic molt preocupat 
perquè això fa perillar el futur de 
l'equip", explica Carles Miquel, co-
ordinador del femení del Sant Fost.

Les sis últimes temporades 
l'amateur santfostenc ha jugat 

al grup 3. Per tant, eren el segon 
equip més veterà dels que havia 
de jugar aquesta temporada, no-
més per darrere del Ripollet. Però, 
per sorpresa del club, la Federació 
Catalana de Futbol els va assignar 
el grup 4. "Quan ho vam veu-
re, ens vam queixar inmedia- 
tament a la federació, però ens 
va contestar que un cop sorte-
jats els grups ja no es podia can-
viar res", explica Miquel. "Això 
és mentida perquè a mi m'han 
arribat canvis de grups d'altres 
equips a falta de pocs dies per 
començar la competició. A més, 
no puc entendre perquè tres 
equips nous han tingut prefe-

rència abans que nosaltres a 
l'hora d'escollir grup", afegeix.

Una comparativa resumeix la 
problemàtica: el trajecte més llarg 
des de Sant Fost en el grup 3 era la 
visita al Fontsanta Fatjó, a 41 quilò-
metres, la mateixa distància que su-
posa el trajecte més curt en el grup 
4, que és al camp del Moià, situat a 
40 km. La mitjana de distància que 
el Sant Fost haurà de fer en cada 
desplaçament en el grup 4 serà de 
77 quilòmetres, amb Cabanes (129 
km) com a destí més llunyà. 

De moment, l'altre equip del grup 
4 que estava desubicat i tenia el ma-
teix problema, el Santa Susanna (el 
Maresme), s'ha retirat.  S. ESCUdERo

FUTBOL | Segona Divisió Femenina  L'EQUIP BAIXAVALLESÀ NO SAP SI PODRÀ CONTINUAR

El grup assignat per la FCF fa 
perillar el femení del Sant Fost

El Montmeló, 
colíder de la lliga
amb la Torreta
La segona victòria consecutiva 
al grup 9 de Tercera Catalana li 
serveix al Montmeló per mante-
nir el coliderat amb la Torreta, 
equip que va guanyar la jornada 
anterior per 2 a 1. Aquest cap de 
setmana s'ha imposat per 1 a 2 al 
camp del Lliçà de Vall. Diumenge 
(17 h), tornarà a jugar a fora de 
casa. En aquest cas, al camp del 
Centelles. En contraposició, la UD 
Lourdes segueix ocupant l'última 
plaça de la taula classificatòria 
perquè encara no ha sumat cap 
punt. Diumenge, va caure per 1 a 
2 precisament davant el Centelles 
malgrat avançar-se en el marca-
dor. Per últim, el Montornès Norte 
va perdre per 2 a 3 davant el Lliçà 
d'Amunt i és 12è amb 6 punts.  

Segona Catalana ARA ÉS SEGON AMB 14 PUNTS

PARETS. Gran inici de temporada 
el que està completant el CF Pa-
rets. Diumenge va empatar a 1 al 
camp del Castellar, un equip que 
va baixar de Primera Catalana 
aquesta primavera. David López  
va avançar els locals en el minut 
56 però, només sis més tard, Pe-
dro Rodríguez va empatar per al 
Parets. 

Així, l'equip de David Parralo 
suma 14 punts –quatre victòri-
es i dos empats– en sis jornades 
i segueix a la part alta de la taula 
classificatòria. Ara és segon a no-
més dos punts del líder, el Berga. 
Després d'aquesta setmana amb 
tres partits –els dos programats 

i l'ajornat per les obres al Munici-
pal Josep Seguer–, el Parets ja s'ha 
posat al dia pel que fa a la quanti-
tat de partits disputats.

Visita del Caldes
Diumenge (12 h), tindrà una opor-
tunitat per assaltar el liderat si 
derrota a casa el Caldes de Mont-
bui, desè amb 8 punts. El Berga 
disputarà el seu partit poc des-
prés, a les 16.30 h, també a casa, 
davant el Roda de Ter, tercer per 
la cua amb només 3 punts. L'im-
portant, però, és que igual que la 
temporada passada el Parets s'ha 
instal·lat als llocs capdavanters 
des de bon principi. 

El CF Parets s'enganxa als 
primers llocs de la taula

Alexia Putellas, 
nominada a millor
futbolista catalana
MOLLET. La jugadora molletana del 
FC Barcelona Alexia Putellas està 
nominada com a millor jugadora 
catalana per la Federació Catalana 
de Futbol. El veredicte final tindrà 
lloc el dimarts, quan se celebrarà 
la Gala de les Estrelles. Les rivals 
per emportar-se el premi són 
Marta Corredera, Aitana Bonmatí, 
Berta Pujadas i Andrea Pereira.

PREMIS Tercera Catalana

EQUIPS NOU GRUP
EQUIPS GRUP HABITUAL

GRUP 3
Total km    416 Total km    1154

Mitjana    26 Mitjana    77

GRUP 4

Equip més proper al G3: Santa Perpètua (6 km)
Equip més llunyà al G3: Fontsanta Fatjó (41 km)

Equip més proper al G4: Moià (40 km)
Equip més llunyà al G4: Cabanes (129 km)
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Música en directo y toda la cerveza 
que puedas beber

ARRANCAMOS

A LAS
21h

FOOD TRUCKS

CONCIERTOS DE:
CRAZY ROCKETS
STRAY PIGS
SOUL&SUNRISE

ESPECTÁCULO
POLE DANCE

SALA KÈFEM? · RONDA CAN FABREGAS, LOCAL 6 · MOLLET

Imperiales MC Mollet, celebra sus 25 años de motoclub el 
sábado 27 de octubre en la sala KEFEM. Todo el que quie-
ra podrá pasarse a partir de las 20 h donde las motos esta-
rán ya aparcadas delante de la sala y GRATUITAMENTE 
podrá acceder a la sala y disfrutar de 3 conciertos de mú-
sica rockabilly y versiones de rock. Os esperamos a todos.

27 OCTUBRE27 OCTUBRE
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Empat a 4 del Can 
Calet per començar 
davant el Cardedeu
SANT FOST / PARETS. El FS Barri 
Can Calet va aconseguir el primer 
punt a la Lliga de Divisió d'Honor 
en empatar a 4 a casa davant el 
Cardedeu en la primera jornada. 
Aitor Millán, amb dos gols, i Víctor 
Ruiz i Juan García van ser els go-
lejadors del partit. D'altra banda, 
el FS Parets, també al grup 1, no 
va debutar perquè es va ajornar el 
seu partit davant l'AE Xarxa.

FUTBOL SALA

Segona derrota 
del Llagostense
LA LLAGOSTA. Igual que en la pri-
mera jornada de lliga, el FSU Lla-
gostense va tornar a perdre fora 
de casa. Aquest cop, per 5 a 2 a 
la pista del Bigues i Riells. El gol 
d'Álex Pérez al minut 14 va ser 
remuntat al principi de la segona 
part. De res va servir el de Patxi 
Heredia en el 27 per posar el 4 a 
2 provisional.

Pluja de medalles
montornesenques
MONTORNÈS / MONTMELÓ. El cap 
de setmana es va celebrar a Mont-
meló el campionat de Catalunya 
de les categories cadet, júnior i 
sub-21. En aquest esdeveniment 
el Club Karate Montornès es va 
emportar 15 medalles, repartides 
en 3 ors, 10 plates i 2 bronzes. 
Laia Ferrer (kata cadet), Teresa 
López (kata júnior) i Laura Naud 
(kumite cadet) van ser les tres 
guanyadores. 

KARATE

El CB Mollet inaugura la mostra 
fotogràfica sobre els 75 anys
El CB Mollet continua amb els seus actes de celebració del 75è aniversari 
amb dos esdeveniments commemoratius per recuperar la memòria i el 
llegat del club. En primer lloc, dijous (19.30 h) s'inaugurarà al Centre Cul-
tural La Marineta una exposició amb material, fotografies i equipacions, i 
també elements de la història del bàsquet català aportats per la Fundació 
del Bàsquet Català. I, quan acabi l'acte, hi haurà un sopar commemmo-
ratiu a les 21 h al Mercat Vell, on s'homenatjarà l'equip de la temporada 
1977-78, el qual va aconseguir l'ascens a la Primera Divisió Nacional. 

Marc barrio

ÈPICA Els d'Antonio Filgaira la van utilitzar per capgirar el marcador

El Pubilla Casas guanyava per 0 a 
2 al descans amb gols de Cristian 
Valverde en el minut 23 i Cristian 
González en el 33. Però els d'Anto-
nio Filgaira van sortir endollats a 
la segona i en el 48, Obong Hanson 
va retallar distàncies. Ell mateix 
va ser qui va empatar el partit en 
el 73 i Josué Fernández va acabar 
de capgirar el resultat només tres 
minuts més tard. En el 62, l'àrbitre 
del partit havia expulsat Cristi-
an González pels visitants i David 
Cordón pels molletans.Amb aquest 
triomf, la Molletense es consolida a 
la part mitjana de la taula classifi-
catòria amb 9 punts en 6 jornades.

Primer triomf del CF Mollet UE
D'altra banda, el Mollet va aconse-
guir el primer triomf a la lliga en 
guanyar al camp del Sarrià per 0 

a 1. El gol el va fer Cadmo Buenac-
he en el minut 12. Pol va aturar 
un penal abans del descans. "Des 
del partit del Llefià, he notat 
una millora en l'equip que, per 
culpa de no estar encertats de 
cara a porteria o per expulsi-
ons, no s'ha traduït en resultats 
fins ara", explica Jordi Gallardo, 
l'entrenador del Mollet, que suma 
5 punts en 6 jornades. Diumenge 
(12 h), els baixvallesans rebran 
al Singuerlín, el tercer classificat 
amb 14 punts, un equip que enca-
ra no coneix la derrota. "Ells es-
tan en dinàmica positiva, però 
nosaltres també", diu Gallardo.

D'altra banda, com a patrocina-
dor del club molletà, Obra Social 
La Caixa va fer entrega dimarts 
d'un xec de 2.500 euros al CF Mo-
llet UE.  SERgI ESCUdERo

FUTBOL | Segona Catalana  DUES VICTÒRIES MOLLETANES

La Molletense remunta 
i suma el tercer triomf

Primera derrota del Recanvis Gau-
dí de Josep Maria Marsà a la Lliga 
EBA. Els molletans van perdre per 
75 a 81 davant la UB Sant Adrià al 
Pavelló de Plana Lledó en un par-
tit disputat dissabte, el dia que el 
CB Mollet va complir 75 anys. El 
Recanvis Gaudí només va perdre 
un quart dels quatre, el segon, 
però ho va fer per un contundent 
15 a 28. Això va provocar que al 
descans s'arribés amb el resultat 
de 33 a 47. El màxim anotador del 

CB Mollet va ser Santiago Serrata-
co amb 26 punts.

Durant el partit es va homenat-
jar Alberto Ferrer en retirar-se 
després de 25 temporades vestint 
la samarreta del club molletà.

Derrota per un punt
El filial del Recanvis segueix sense 
conèixer la victòria a la Copa Ca-
talunya. Dissabte, va perdre per 
un sol punt, 68 a 69, davant el CB 
Artés. 

Marc barrio

BÀSQUET  ES VA FER UN HOMENATGE A ALBERTO FERRER

TROMPADA El Recanvis va perdre per primer cop a l'EBA aquest curs

El CB Sant Adrià enterboleix 
l'alegria del 75è aniversari 
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Mollet, per una educació 
    i escoles dignes
L’Ajuntament de Mollet del Vallès ha invertit més de 600.000 € 
durant els últims quatre anys de govern municipal per millorar els 
centres educatius públics de la ciutat. Un any més, el consistori ha 
fet un esforç econòmic per garantir que els nens i nenes puguin 
desenvolupar amb normalitat i seguretat el curs escolar, malgrat 
que és competència de la Generalitat.

CURS 2018-2019: 
25 ACTUACIONS EN 11 CENTRES. 
Les més destacades: 
• Escola Sant Jordi: arranjat el canal 
perimetral pluvial i substituïda la tela 
asfàltica de l’edifici principal.
• Escola Sant Vicenç: reparades les es-
querdes i interiors d’aula i passadís. Re-
parades les voreres de les pistes.
• Centre de Formació de Persones 
Adultes: canviat tot l’enllumenat per 
fluorescents led per potenciar l’estalvi 
energètic.

CURS 2016-2017: 
20 ACTUACIONS EN 13 CENTRES. 
Les més destacades: 
• Escola d’Educació Especial Can Vila, 
Escola del Bosc i Escola Joan Salvat Pa-
passeit: arranjades les cobertes.
• Escola Federico García Lorca: nova 
construcció de la tanca perimetral. 
• Escola Montseny: arranjades les fi-
nestres corredisses.

CURS 2017-2018: 
20 ACTUACIONS EN 10 CENTRES. 
Les més destacades: 
• Escola Joan Abelló: construït un siste-
ma de drenatge al pati d’educació infan-
til i reparades les esquerdes.
• Escola Joan Salvat Papasseit: millo-
rats els vestuaris i arranjats i renovats 
els lavabos de la planta baixa.
• Escola Cal Músic: substituïdes les vi-
drieres fixes per portes d’emergència.

CURS 2015-2016: 
27 ACTUACIONS EN 12 CENTRES. 
Les més destacades: 
• Col·legis Nous: instal·lades les bara-
nes de seguretat.
• Escola Can Vila: ampliada la tanca de 
la zona esportiva i substituït el fals sos-
tre de l’edifici principal.
• Escola del Bosc: millorat el 
sistema de sanejament.

TOTES LES ESCOLES 
PÚBLIQUES MILLOREN
• 10 escoles públiques 
d’educació infantil i primària:   
    Joan Abelló, Can Besora, 
    Montseny, Federico García    
    Lorca, Cal Músic, Col·legis nous,  
    Joan Salvat Papasseit, 
    Sant Vicenç, Escola del Bosc 
    i Sant Jordi.

• 3 escoles bressol municipals:   
    La Xarranca, Els Pinetons 
    i La Filadora.

• Escola Municipal d’Educació   
    Especial Can Vila

• Escola Municipal de Música 
    i Dansa

• Centre de Formació 
    de Persones Adultes

Les inversions en xifres:  
642.176 € en 4 anys
 2018: 166.500 €
 2017: 194.000 €
 2016: 133.862 €
 2015: 147.814 €

LES OBRES EN FETS: 92 actuacions de 2015 a 2018

Col·legis Nous

Escola Joan Abelló
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TORRE CELLERS Va ser reconegut com el castell millor conservat de Catalunya

Tallers a la torre 
del Telègraf i
Mons Observans,
a Montornès
MONTORNÈS. L'Ajuntament de 
Montornès també celebra les Jor-
nades Europees del Patrimoni. 
D'una banda, dissabte (d'11 h a 13 
h) hi haurà visites teatralitzades a 
la torre del Telègraf que donaran 
a conèixer el seu funcionament i 
l'impacte que va tenir en els veïns 
i soldats que hi vivien. També s'ex-
posaran les rèpliques gràfiques de 
dos soldats. A mitjans del segle 
XIX, la torre formava part de la 
línia de telegrafia òptica Barcelo-
na-Vic, utilitzada per a les comuni-
cacions militars durant la II Guer-
ra Carlina. I els següents 140 anys 
va estar abandonada, fins que 
l'Ajuntament la va restaurar, des 
del 2007 fins al 2013. Des d'ales-
hores s'hi fan activitats culturals. 

Diumenge (d'11 a 14 h) també hi 
haurà un taller sobre la indumen-
tària romana i un d'arqueologia al 
jaciment romà Mons Observans, 
espai compartit amb Montmeló. 
I a les 12 h, hi haurà una visita te-
atralitzada amb la participació de 
la confraria d'Armats i Vestes de 
Martorelles. Mons Observans és un 
dels jaciments més transcendents 
per comprendre el procés de roma-
nització a Catalunya. Data del segle 
II aC i el 2008 la Generalitat el va 
declarar Bé Cultural d'Interès Naci-
onal. El conjunt museístic del Parc 
Arqueològic i Natural de Can Tacó 
- Turó d'en Roina Mons Observans 
es va inaugurar el 2012 i manté una 
programació estable d'activitats. 

PARETS. L'Ajuntament de Parets se 
suma un any més a la celebració 
de les Jornades Europees del Pa-
trimoni i ho farà amb les masies 
La Marineta, Torre Malla i Torre 
Cellers com a protagonistes. Com 
ja és habitual per aquesta comme-
moració, hi ha programades visi-
tes guiades les tres masies més 
emblemàtiques del municipi, uns 
equipaments d’alt valor patrimo-
nial i arquitectònic.

La primera visita serà divendres 
(17 h) a La Marineta. Es tracta 
d'una antiga masia medieval re-
habilitada que actualment fa fun-

cions d'equipament municipal de 
promoció econòmica.

La Torre Malla serà la segona, 
dissabte (12 h). Una edificació de 
l’època gòtica, documentada del 
segle X, de Gallecs. Rep el seu nom 
actual des de mitjans del segle 
XVI, però les troballes de restes 
possiblement romanes a l'entorn 
fa pensar que la Torre de Malla po-
dria haver estat una vila romana 
anomenada Villa Alzar, que defen-
sava l’encreuament de la Via Au-
gusta que anava a Martorell amb 
la via romana de Barcelona a Vic, 
passant per Caldes de Montbui.

Per últim, diumenge (12 h) es 
clouran les visites guiades amb la 
Torre Cellers. La fortalesa, habita-
da des de l’època ibero-romana, 
va ser construïda sobre una antiga 
vila romana anomenada Vila Ab-
dela, situada sobre la Via Augusta. 
Va ser reconstruïda al segle XIV i 
durant la Guerra dels Segadors va 
resistir alguns atacs. Està catalo-
gat com un Bé Cultural d’Interès 
Nacional i el 1999 va ser recone-
gut com el castell millor conservat 
de Catalunya. Les inscripcions es 
poden fer fins aquest dijous, al 
Centre Cultural Can Rajoler.

Pel que fa al primer dels equi-
paments que es visitarà –La Ma-
rineta–, el grup municipal de Nova 
Opció per Parets (NOPP) ha de-
manat a l’equip de govern la me-
mòria de les activitats en consi-
derar que està “infrautilitzada”. 
La seva portaveu, l'exalcaldessa 
Rosa Martí, afirma que l’equipa-
ment “està tancat quasi tots els 
dies de l’any” i considera que “és 
prou gran, ben situat i ben equi-
pat” com per ubicar-hi “tot tipus 
de serveis tant d’oci com de re-
cerca de feina, a l'estil del que a 
Granollers és el Gra”.  

Es podran conèixer les tres instal·lacions, que tenen un alt valor arquitectònic

HISTÒRIA L'AJUNTAMENT DE PARETS COMMEMORARÀ DIVENDRES, DISSABTE I DIUMENGE LES JORNADES DEL PATRIMONI EUROPEU

La Marineta, la Torre Malla i la
Torre Cellers fan visites guiades

arxiu

TORRE MALLA L'edifici data de l'època gòtica, al segle X

Any europeu del patrimoniRuta de les esglésies amagades
El 2018 se celebra l’Any Europeu del 
Patrimoni Cultural. Una oportunitat 
per descobrir la riquesa i diversitat 
del patrimoni europeu, i que pretén 
sensibilitzar sobre la història.

Els ajuntaments de Mollet, Sant Fost, Santa Perpètua i Montcada s'han unit 
per crear la Ruta de les esglésies amagades. Divendres es faran les visites 
guiades a les esglésies de Sant Cebrià de Cabanyes, a Sant Fost (10 h) i Sant 
Pere de Reixac, a Montcada (12 h), i dissabte serà el torn de Santa Maria 
l'Antiga, a Santa Perpètua (10 h) i Santa Maria de Gallecs, Mollet (12 h).

CULTURA
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Ana 
María

Hace dos años vi una pelícu-
la muy emotiva titulada Un 
gato callejero Bob basada en 
una historia real de vínculos 
entre un gato callejero  y un 
joven en exclusión social. No 
se si ha sido casualidad o 
que te fijas más a partir de 
esta película, pero mi sen-
sación ha sido sobre todo 
en las grandes ciudades ver 
incrementada la mendicidad con animales, tanto con 
perros como con gatos. Mi sorpresa fue al observar 
lo relajados y tranquilos que estaban y no se asus-
taban ante el bullicio de la gente al pasar y ruido de 
los coches. Pero con el tiempo me han ido llegando 
noticias desgarradoras de la situación de una gran 
parte de estos animales. Son drogados y de esta 
forma permanecen dormidos o inmóviles durante 
horas y esto facilita para el explotador dar una imagen 
tierna y llegar al público para recibir donativos de los 
transeúntes. Prefieren cachorros a adultos y pueden 
ser usados por diferentes personas a lo largo del día. 
Hay un tráfico constante de animales y desaparecen y 

reaparecen con otros nuevos. 
Muchos son robados.
Por este motivo, diferentes 
asociaciones están trabajando 
muy duro para intentar acabar 
con este problema tan serio 
al que se enfrentan y piden 
ayuda al público en general 
para denunciarlo
Al mismo tiempo, hay que ir 
con mucho cuidado porque 

hay personas que por diferentes motivos de su vida, 
están viviendo en la calle con su mascota a la que 
les une un vínculo emocional. A estas personas se les 
está intentando ayudar y se les permite entrar con sus 
animales en albergues sociales y se está mirando de 
que opten a un servicio veterinario.
Entre todos debemos evitar que esta nueva forma de 
explotación que llega al corazón de gente sensible, 
que no den donativos y que denuncien. Hay que luchar 
entre todos para evitar que estos perros y gatos se 
sumen a la lista de maltrato.
Hacemos un llamamiento desde Anavets al No mal-
trato, al No abandono y Si a la adopción.

UN GATO CALLEJERO LLAMADO BOB PERO ¿Y QUE 
PASA CON LOS OTROS PERROS /GATOS MENDIGOS?
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PARETS. El teatre Can Rajoler aco-
llirà diumenge (18 h) el primer 
dels sis espectacles que Rialles 
portarà al municipi en el darrer 
trimestre de l'any. Es tracta de La 
veritable història del rei que tenia 
el nas vermell, una obra de titelles 
de la companyia L'Invisible en 
què també hi haurà elements de 
màgia, teatre i música.

Una obra de titelles 
engega el curs
de Rialles a Parets

MOLLET. La Inestable Ceretana, de 
Puigcerdà, representarà diumen-
ge (18 h) a la sala Fiveller l'obra 
Aquí no paga ni Déu!. Es tracta 
d'una divertida comèdia política 
escrita per Dario Fo el 1973. Dues 
ciutadanes indignades decideixen 
robar menjar en uns supermercats 
que pugen de forma incontrolada 
els preus en plena crisi econòmica.

'Aquí no paga ni 
Déu!', a la sala 
Fiveller de Mollet

El tercer Sona Mollet, que homenatja Anna Villaescusa, ha tornat a ser "un èxit 
de públic i de qualitat", com assegura el consistori molletà. La regidora Mercè 
Pérez afirma que "el públic ha respost molt bé i els artistes d’alt nivell
internacional, que han confluït amb els artistes molletans, també”. mollet

El Sona Mollet ha estat un "èxit"
aj. Mollet

PARETS. L'humorista gallec Mi-
guel Lago interpretarà divendres 
(22.30 h) a la sala Basart Coopera-
tiva el seu espectacle Miguel Lago 
pone orden. Es tracta d'un xou més 
provocador, cínic i irònic que mai. 
En definitiva, una catarsi i una ex-
plosió de sinceritat amb la seva 
particular i sarcàstica manera de 
veure el món. Lago està disposat a 
posar ordre al caos que l’envolta. 
"Si no em denuncien per aquest 
monòleg, ja no sé què més he de 
fer", assegura l'artista. Hi haurà 
sopar a base de barquetes per als 
assistents i servei de bar.  

EL MONÒLEG DEL GALLEC SERÀ DIVENDRES A LES 22.30 H

Miguel Lago 'posa ordre'
a la sala Cooperativa

arxiu

MIGUEL LAGO

TEATRE  DIUMENGE VA ARRENCAR AMB LA REPRESENTACIÓ DE 'LA CAPUTXETA VERMELLA'

S'inaugura la temporada de
teatre infantil de La Xarxa

o.l.

FESTA DE PRESENTACIÓ  El molletà Oriol Bargalló va fer l'animació infantil

xocolatada, tallers i l'animació 
infantil del molletà Oriol Barga-
lló. La Xarxa també és present en 
un altre municipi del Baix Vallès, 
Montmeló, on aterrarà el 2 de de-
sembre a la sala Polivalent amb La 
faula i la guineu.

Des de la fundació asseguren 
que la rebuda en tots dos munici-
pis "és molt bona, tant per part 
dels ajuntaments, que col·labo-
ren econòmicament i tècnica-
ment, com de l’assistència de 
públic". A més, asseguren que 
estan "oberts a estendre la Xar-
xa, però la iniciativa ha de ve-
nir d’un grup de voluntaris que 
vulguin oferir una programació 
estable de teatre familiar a la 
seva població". La Xarxa es defi-
neix com "un moviment de vo-
luntaris agrupats per l’interès 
comú en la potenciació de l’es-
pectacle infantil a Catalunya". i

MOLLET. La caputxeta vermella va 
engegar diumenge a Can Gomà 
la temporada de teatre infantil i 
juvenil de la Fundació Xarxa, que 
fins al març té programades qua-
tre obres més: Ai rateta, rateta 

(11 de novembre), El follet i el sa-
bater (16 de desembre), La galli-
na dels ous d'or (13 de gener) i El 
mag Merlí (10 de març). Al matí, a 
més es va fer la festa de presenta-
ció a la plaça Prat de la Riba amb 
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Av. Caldes de Montbui, 27. Local 28. Mollet del Vallès
info@molletrecanvis.com � Tel. 672 104 938

www.molletrecanvis.com

ESPECIALISTES EN RECANVIS PER A CALDERES

dissabte 13

diumenge 14

divendres 12

EL TEMPS per Felip Comas La meteorologia a Mollet en directe a www.felipcomas.jazztel.es  

Desfilada de núvols alts 
que enteranyinaran el 
cel. Les temperatures 
seran molt semblants a 
les d’ahir.

Matí variable, amb més 
sol que núvols. A la tarda 
creixeran  nuvolades que 
no tindran conseqüènci-
es a casa nostra.

Pluges des del matí, que 
incrementaran amb el pas 
de les hores i que podri-
en ser intenses. Tem- 
peratures més baixes.

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

DIJOUS, 4 26ºC 13ºC  23ºC              - 23 km/h SE

DIVENDRES, 5 25ºC 14ºC  22ºC              - 24 km/h SE

DISSABTE, 6 25ºC 14ºC  23ºC              - 29 km/h SSW

DIUMENGE, 7 21ºC 15ºC  19ºC              5 27 km/h NE

DILLUNS, 8 19ºC 13ºC  18ºC               - 13 km/h NE 

DIMARTS, 9 23ºC 14ºC  21ºC            14,8 27 km/h E

DIMECRES, 10   - 16ºC     -                   -           -

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

Una seixantena de socis del Club 
Muntanyenc Mollet van pujar
diumenge al cim de Bastiments, dins 
dels	actes	del	75è	aniversari	de
l'entitat. Allà hi van deixar una placa 
commemorativa d'aquest
aniversari en el piolet que van
instal·lar ja fa més de tres dècades. 
Tot i el pronòstic de mal temps, i que 
plovia mentre l'expedició s'apropava 
a Vallter 2000, en arribar al punt on 
havien de començar a caminar va
deixar de ploure i van poder pujar a 
dalt del cim sense cap complicació i 
gaudint d’unes vistes espectaculars.

          Pujada al cim 
de Bastiments pels 75 
anys del Muntanyenc

club Muntanyenc

ART

El Lledoner exposa
'Art en colors' 
durant tot l'octubre

Diumenge se celebra el dia del 
soci de Tradicions i Costums a 
Mollet amb una missa sardanis-
ta a l'església de Sant Vicenç (12 
h), una cercavila fins a la plaça 
Catalunya (13 h), on es faran les 
ballades (13.15 h i 17.30 h).

Dia del soci de 
Tradicions i Costums

Clàssic Club Montmeló farà diu-
menge (9 h) la 6a Trobada de 
vehicles clàssics i mítics. Serà 
al Vial Congost i també hi haurà 
esmorzar, obsequis i premis.

POPULAR

Dimecres es va inaugurar a El 
Lledoner de Mollet l'exposició 
Art en colors, amb motiu del Dia 
Mundial de la Salut Mental. La 
mostra estarà disponible du-
rant tot el mes d'octubre.

Trobada de vehicles 
clàssics a Montmeló

MOLLET. Divendres se celebra la 
festa del Pilar a Mollet i el Centro 
Aragonés de Mollet organitzarà les 
activitats. A les 10.15 h es farà una 
Ronda Aragonesa fins a l'Esglé-
sia de Sant Vicenç de Mollet. A les 
10.45 h tindrà lloc una missa ba-
turra. A les 12 h serà la hissada de 
banderes a la plaça Prat de la Riba 
i tot seguit es farà una cercavila 
fins al local del Centro Aragonés –
carrer Pamplona, 10–, on s'oferirà 
un Vi d'Honor per a socis i simpa-
titzants. La darrera activitat serà a 
les 18 h, amb el Gran Festival Folk-
lórico al teatre de Can Gomà, on 
hi actuarà l'escola de ball i el grup 
Aben Jot de l'entitat aragonesa.

Les activitats, però, van engegar 
el 29 de setembre amb l'elecció de 
la Reina i la Dama de la festa i el dia 
7 hi va haver un concurs de truita, 
un dinar de germanor, cucanya, 
jocs infantils i una xocolatada. A 
més, fins dijous està en marxa un 
concurs de dibuix infantil, guiñote i 
barra aragonesa. i

El Centro 
Aragonés celebra 
la festa del Pilar

MONTMELÓ. La Torreta acollirà di-
marts (de 18 h a 20 h) el primer 
monogràfic de cuina del curs, que 
es deidcarà a la cuina japonesa. 
L'activitat consisteix en l'elabo-
ració de tres peces de sushi –Ni-
giri, Maki i Uramaki–, la cocció de 
l'arròs i el tall del peix. Les inscrip-
cions es poden fer a La Torreta 
–20 €– i inclou tot el material, els 
ingredients i els estris necessaris.

Sushi en el primer 
taller de cuina del 
curs a La Torreta

MOLLET. El dibuixant molletà 
Antoni Fernàndez, Fer, farà el 
pròxim dijous 18 d'octubre (19 h) 
una conferència al Casal Cultural 
de Mollet, amb motiu de l'atorga-
ment de la Creu de Sant Jordi de 
la Generalitat que va rebre el pas-
sat mes de juliol. Fer parlarà del 
Premi internacional d'Humor Gat 
Perich o del procés creatiu que 
segueix per fer les seves vinyetes, 
entre d'altres.

El dibuixant 
molletà Fer fa una 
xerrada al Casal

MOLLET. El clan La Penúltima de la 
colla Torrada organitzarà dissab-
te la cinquena edició de l'Oktober-
TorratFest amb un parell de mo-
dificacions destacables. Es canvia 
la ubicació –es passa de Prat de 
la Riba al Parc de Can Mulà– i es 
canvia el format. Fins ara hi havia 
cinc o sis tipus de varietats de cer-
veses, però enguany serà la pri-
mera fira de cerveses artesanes, 
i hi haurà una trentena de tipus 
de cerveses de vuit marques dife-
rents: Bripau, Hobac (Santa Maria 
de Martorelles), Cornelia, Popai-
re, La Pirata, +Malta, L'oriental 
i Tro Ales, així com la cerveseria 
Hops (Mollet).

El canvi de format s'ha fet per-
què "el públic cada vegada en 
sap més i busca nous sabors", 
explica Adrià Lorente, un dels 
organitzadors. Lorente també as-
segura que "la cervesa artesana 
està en un moment de molta 
tirada" i que, per tant, enguany 

ofereixen "més qualitat". 
Tot plegat engegarà a les 10.30 

h amb la cercavila del Moll Fer des 
de Prat de la Riba fins al parc de 
Can Mulà, on actuarà la banda del 
Moll Fer. A les 12 h serà el torn de 
l'espectacle infantil de Faustí el 
Rondallaire i a les 13 h hi haurà un 
taller de castells, amb els Caste-
llers de Mollet. Per dinar –5 €– hi 
haurà codillo i música en directe. 
Tot seguit hi arribarà el monòleg 
d'Ali (15 h), la màgia itinerant de 
Kilin Mag (16 h) i les exhibicions 
de balls de La Tramolla, Centro 
Cultural Andaluz i Dandi (17 h). 
La música protagonitzarà l'esde-
veniment fins a mitjanit: Slim Bay 
Seals (19 h), Dj Javi Mulero (20 h), 
Another Crunchy Afternoon (21 
h), Djs OldReadyBoys (22 h) i Fre-
cuencia Bandarra (23 h). A més 
de les parades de cerveses, també 
hi haurà foodtrucks i estands amb 
sucs naturals, així com zones in-
fantils per als més petits. i

POPULAR  ES FARÀ DISSABTE AL PARC DE CAN MULÀ

La cervesa artesana pren 
força a L'OktoberTorratFest
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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

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

Cocina variada
distinta cada día

Productos de
PROXIMIDAD

SLOW COOKMENÚ DIARIO

MENÚ
EJECUTIVO

CARTA
Fin de semana

ENTREPANS TORRADES · CARN A LA BRASA
VINS · TAPES I MÉS...

C. Major, 64. Montornès del Vallès
RESERVA TAULA: 93 572 38 92 · 679 43 58 72

Especialitats
Ibèriques

Gaudeix
de les nostres

Una de les pizzes fresques que 
podeu demanar a LA TOMATE 
MAGIQUE és la Mariona. És sabo-
rosa i gustosa, que no us deixarà 
indiferents.
LA TOMATE MAGIQUE és un es-
tabliment obert a Mollet des del 
1999, que ofereix servei al migdia 
i al vespre i on podeu demanar 
pizzes per emportar. Les nostres 

creacions són fetes amb una masa 
fina i cruixent de pa artesanal i 
elaboral amb farines selectes i 
productes naturals. Estan cui-
nades al forn de llenya, cosa que 
els dóna un sabor inconfusible. 
Si veniu a LA TOMATE MAGIQUE 
en sortire satisfets, amb ganes de 
tastar qualsevol altra pizza de la 
nostra extensa carta de creacions.

Pizza Mariona
Amb tomàquet fresc, bacó, xampinyons
frescos i formatge emmental

LA TOMATE MAGIQUE
Ronda	Can	Fàbregas,	18.	Mollet.	Tel.	93	579	41	22

pizzerialatomatemagique.com
SUGGERIMENT
GASTRONÒMIC
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REALE VIDA RISC

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

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

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

Martorelles i Sant Fost
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