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EN PORTADA

Els Bombers de
Mollet denuncien
precarietat i
manca d'inversió

arxiu

Els efectius del parc de Mollet denuncien
manca d'indumentària, vehicles avariats,
hores extres no pagades i problemes de
personal amb les futures jubilacions del cos
BAIX VALLÈS. Mig milió. Aquestes
són les hores extres que van realitzar els Bombers de la Generalitat durant l’any 2017 i un dels
motius que el dilluns va dur a un
miler d’efectius del cos a manifestar-se a Barcelona.
En el cas del Parc de Bombers
de Mollet la xifra d'hores extres
tampoc deixa lloc a equívocs. Segons fonts del parc molletà, cada
bomber va realitzar 150 hores extres de mitjana el 2017. Això, segons la UGT, "representa un 10%
més de jornada laboral que tota
la resta de funcionaris".
No és l'única situació de precarietat que denuncien des del
Parc de Bombers de Mollet. “Si
demanes un pantaló, pots passar mesos esperant”, afirma un
bomber que afegeix que, des del
mes d’agost, estan esperant una
remesa de nou material. El temps
mitjà d’espera per rebre els recanvis es troba entre els 3 i 4 mesos i
la manca d’aquests fa que “si hi ha
una trucada d’emergència alguns bombers, s’hagin de quedar al parc perquè no disposen
del material necessari”.

Manel Pardo, director general
de Prevenció, Extinció d’incendis
i Salvaments de la Generalitat de
Catalunya, confirma que la situació de l’equipament és precari.
“Guants foradats, botes trencades o pantalons esparracats”,
enumera. De totes maneres, segons el director general, part del
problema ha estat resolt tant per
a aquest 2018 com per al 2019
en els 150 parcs de bombers de
la Generalitat. Tanmateix, Pardo
diu que hi ha més problemes que
s’han de resoldre urgentment.
A Mollet denuncien que han tin-

Els bombers de Mollet
fan 150 hores extres l'any,
un 10% més de jornada
laboral que la resta de
funcionaris, segons UGT

PARC DE BOMBERS L'equipament es troba a la Ronda de la Farinera de Molet i es va inaugurar el 1995
gut camions de baixa durant 15
dies en una flota formada per tres
camions d'aigua, una unitat especial de trànsit i un vehicle lleuger.
“Hi ha camions amb més de 20
anys d’antiguitat quan l'amortització d’aquests vehicles és de
15 anys”, confirma Pardo. El director general afegeix que s’ha fet
una demanda de 92 nous camions

Territori

ON ACTUEN
ELS BOMBERS DEL
PARC DE MOLLET?
Els municipis on actuen els bombers
són Mollet, la Llagosta, Santa Perpètua
de Mogoda, Caldes de Montbui,
Palau-solità i Plegamans, Parets, Sant
Feliu de Codines, Sant Fost, Santa
Maria de Martorelles i Martorelles, i
Gallifa. Així mateix també actuen a les
serralades Litoral i de Marina on
comparteixen operatius amb els
bombers de Santa Coloma i Badalona.

per a tot el territori, però apunta
que en ser vehicles especials, no
estaran disponibles fins d'aquí a
dos anys.
La situació de precarietat
s’agreuja encara més pels problemes de personal que denuncien
des de Mollet. “Portàvem 7 anys
sense convocatòries i en els
dos últims anys se’n van obrir
dues de 120 i 200 persones”,
afirmen fonts del parc. “Aquesta
nova entrada de personal és
insuficient per a un cos que en
els quatre anys que venen tindrà 400 jubilacions”, assenyalen des de Mollet. “En el nostre
cas en els pròxims anys hi haurà cinc jubilacions, per un cos
que té dos torns de vuit persones i dos torns més de set”, sentencien. Des del parc afirmen que
inclús ara, el nombre d’efectius
es troba per sota de l’estipulat:
“Hauríem de ser de 32 bombers i en som 30".
Els sindicats consideren que,
tot i que el 2016 es va firmar el
Pla estratègic de la Direcció General de Prevenció d’Incendis

2017-2022, des de fa temps no
hi ha inversions per manca de
pressupost. Actualment, Direcció
General de Bombers i sindicats
negocien amb els departaments
d'Interior, d'Economia i de Funció Pública. "No podem demanar
directament paciència, però
anem camí d'una solució", conclou Pardo. Albert Alexandre

1.437

SÓN LES ACTUACIONS QUE ELS
BOMBERS DE MOLLET HAN FET

en el que portem d'aquest any
2018. En concret, d'aquestes, 408
corresponen a Mollet. Del total,
468 han estat relacionades amb
avisos urbans com incendis, 261
amb aspectes de mobilitat com
accidents de trànsit, 125 en l'àmbit
de la vegetació, 279 han estat avisos
d'assistència tècnica com rescats
en ascensors, 177 salvaments de
persones i la resta ha estat
categoritzat com a 'altres'. L'any
passat es van fer 1.731 actuacions.

4

dv, 2 novembre 2018

SOCIETAT

Xerrades sobre salut de la Penya Blaugrana

3.336 € contra la fibrosi quística

La Penya Blaugrana Parets engega un cicle de xerrades al seu local
(av. Lluís Companys, 25) que sota el títol Viure saludable-ment, vol
acostar a la població consells sobre salut, cos i ment. El cicle s’iniciarà
dijous (18.30 h), i es parlarà sobre el refredat i la grip. La xerrada
anirà a càrrec del Dr. Angel Robles i la infermera Rebeca Raya.

El berenar solidari de Jerome que es va celebrar fa
uns dies a l'escola Pau Vila ha aconseguit recaptar
3.336 euros per a la investigació de la fibrosi
quística, la malaltia que pateix aquest petit paretà
alumne de l'escola.

ARQUES MUNICIPALS EL GOVERN SOCIALISTA TIRA ENDAVANT LA PROPOSTA D'IMPOSTOS I TAXES PER AL 2019 GRÀCIES A LES ABSTENCIONS D'ERC I CS

Parets aprova les ordenances fiscals
amb una rebaixa del rebut de l’aigua
L'Ajuntament cobrarà les escoles bressol municipals en funció dels ingressos de les famílies
la cuna

PARETS DEL VALLÈS. L’Ajuntament

de Parets ha aprovat les ordenances fiscals i taxes per a l’any que
ve. Entre les novetats, destaca
la rebaixa del rebut pel consum
d’aigua, una mesura que va ser
acordada prèviament amb Ara Parets-ERC i Ciutadans. Així doncs,
el ple va aprovar la baixada d’un
10% en la taxa d’aigües de consum domèstic i comercial, una
rebaixa calculada en uns 60.000
euros que haurà d'assumir l'empresa concesionària del servei,
Cassa. A més, també es va aprovar
l’ampliació del fons d’ajudes de
12.000 a 18.000 euros per a les
famílies que tenen dificultats per
pagar la factura de l'aigua.
Pel que fa a la resta d’impostos
municipals i preus públics, tots
es congelaran inclòs l’Impost de
Bens Immobles (IBI), tot i la demanda de la resta de grups del ple
municipal de rebaixar-lo d’alguna
o altra forma.
També en referència a aquest
impost, el ple va acordar que es
gravin amb un 50% de més l’IBI
als propietaris de pisos buits que
no els posin al mercat de lloguer,
així com es bonificarà amb un
30% els que sí que ho facin.
Altres acords van contemplar la

NOPP apuntava que “s’agraeix la
voluntat de diàleg, tot i no haver arribat a cap acord” amb el
seu grup.
Per a Jordi Seguer d’ERC, “en
línies generals són unes bones
ordenances fiscals que beneficien a bona part de la ciutadania local. Davant d'aquesta
proposta no podem votar en
contra”, mentre que Manuel Losada de C’s va recalcar que “amb
diàleg i escoltant, es poden arribar a acords sense necessitat
de pactes”.

Tarifació social a escoles bressol

TARIFACIÓ SOCIAL Les famílies pagaran les escoles bressol municipals en funció dels seus ingressos
reducció de la quota de l’impost
de recollida orgànica per als solars buits; els ajuts per fer front
a les quotes de les escoles bressol de 0 a 3 anys, i la gratuïtat del
bus urbà per als usuaris majors
de 65 anys i amb una invalidesa
permanent absoluta, i no només a
les persones jubilades com estava
estipulat fins ara.

A part dels vots a favor del PSC
i les abstencions d’ERC i C’s, Sumem Parets, PDeCAT i NOPP van
votar en contra en entendre que
aquestes mesures eren "insuficients" per reduir efectivament
la càrrega fiscal. En aquest sentit, des del PDeCAT Raúl Urtusol
va demanar que un cop passat
l’exercici, es fes un recompte de

l’impacte que hagin pogut tenir
aquestes mesures per conèixer
“quin import estalvia realment
la ciutadania”. Antonio Molina de
Sumem va lamentar que el diàleg
mostrat pel PSC no es fes extensiu
a la resta de grups, ja que “no han
volgut escoltar les nostres propostes des de les ordenances
fiscals de 2017". Rosa Martí del

Parets aplicarà la tarifació social
a les tres escoles bressol municipals: La Cuna, El Cirerer i El Gargot, a partir del curs que ve. És a
dir, que les famílies pagaran les
quotes en funció del seus ingressos, una mesura inclosa a les ordenances fiscals.
Aquesta tarifació social, que
s'aprovarà a través de preu públic
abans de març de 2019, representarà un descens de les quotes
mensuals a les escoles bressol o
bé un increment en funció dels
ingressos de les famílies del municipi. Una mesura acordada amb
ERC i per la qual cosa l’alcalde,
Francesc Juzgado, celebrava “que
s’hagi pogut arribar a acords”.
Mentre que Jordi Seguer, portaveu d’Ara Parets ERC, celebrava que "per primera vegada
en aquest mandat hem pogut
mantenir moltes trobades per
debatre propostes, recollir les
respostes i tornar-les a discutir". jaume ribell
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PLA RENOVE DUTXA

599€

CANVIA LA BANYERA PER UN PLAT DE DUTXA ANTILLISCANT

Regal*

dutxa
termostàtica
Només durant
aquest mes

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

*Només per a instal·lacions completes

(IVA INCLÒS)

A més, per 400 €, afegeix
una mampara de vidre
d’alta seguretat (6 mm
de gruix ) amb tractament
anticalç inclòs

FINANÇAMENT SENSE INTERESSOS (TAE 0%)
Exemple representatiu per a un ﬁnançament de 999 € (obra + mampara de vidre) a 12 mesos.
TRUCA I ET FAREM UN ESTUDI PERSONALITZAT I GRATUÏT · INSTAL·LEM A TOT CATALUNYA
TIN 0,00%. TAE 0,00%. 12 mensualitats de 83,25€ cadascuna. Import total degut 999€.
Finançament subjecte a l’aprovació de Sabadell Consumer Finance, SAU. Oferta vàlida ﬁns al 31/12/2019.

VISITA LA NOSTRA EXPOSICIÓ A CAMÍ DE CAN BASSA

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

Camí de Can Bassa 10. nau 1. P. I. Pla de Palou. Granollers
www.duchavida.cat § info@duchavida.cat
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EDUCACIÓ L'AJUNTAMENT LLIURA LA CINQUENA EDICIÓ DEL GUARDÓ ALS MÈRITS EDUCATIUS

Premi als estudiants
de Parets més destacats

j.ribell

RECONEGUTS Els joves paretans durant l'acte de lliurament dels premis que atorga l'Ajuntament
PARETS. La cinquena edició dels

premis al mèrit educatiu de Parets ha guardonat 11 alumnes de
diferents cursos i edats pels seus
treballs i resultats acadèmics.
L’ajuntament vol destacar així als
alumnes que han demostrat un
millor rendiment acadèmic durant
el curs. Un comitè format per professionals locals de l’àmbit educatiu ha valorat no només les notes
més altes obtingudes, sinó també
aspectes més genèrics. “És important l’aspecte quantitatiu, però
també el qualitatiu, com l’esforç
o la capacitat de millora”, apuntava el regidor d’Ensenyament,
Miquel Pérez. “La constància,
el sacrifici són la clau pel seu
desenvolupament no ja com a
estudiants, sinó a la vida”, afegia
l'alcalde, Francesc Juzgado.
Un exemple en aquest sentit és
Laia Torres, una de les premiades
en la categoria de final d’etapa en
ESO, que reconeix que “a primària em costava més. Però mica
a mica, des que vaig començar

l’institut, vaig anar millorant”.
Un altre exemple és el de Marc Saludes, premi al millor projecte de
fi de batxillerat que, ara que ha començat a estudiar enginyeria aeronàutica a la UPC, se n’adona que
“és tot molt difícil. Noto que hi
ha moltes assignatures on veig
que vaig endarrerit”. Com Paula
Casado, millor nota de batxillerat, que ara que ja és estudiant de
medicina a la UAB, afirma que “es
nota moltíssim el salt”.
La llista completa dels premis
concedits és: Enaitz Quílez, millor
nota de batxillerat a la selectivitat
(300 euros); Félix José Torres, millor nota a selectivitat però d’alumnes de cicles formatius (300 €);
Paula Casado, millor nota de batxillerat (250 €); Vanessa Masero, millor nota en cicle formatiu de grau
superior (250 €), i Andrea Galera,
millor nota en cicle formatiu de
grau mitjà (200 €). Paula Cuevas,
Sara Quintero i Alba Mata, amb 50
euros cadascuna, han guanyat el
premi al final d’etapa en primària,

i Andrea López i Laia Torres, amb
100 € cadascuna, el de final d’etapa de secundària.
Pel que fa al premi al millor treball de recerca de batxillerat, nou
treballs han rebut la nota màxima
de 10, però finalment el comitè
s’ha decantat per Estudi dels sistemes de control de la força d’empenta d’un coet de Marc Saludes
(100 €), per aspectes com l’originalitat, la bona estructura, l’ús
correcte de la llengua i el vocabulari o el grau d’investigació sobre
la matèria.
El premi de 300 euros al millor
docent ha quedat desert ja que no
es va presentar cap projecte. j.r.

SEGURETAT

CONVIVÈNCIA

Els veïns d'Estació
del Nord a Mollet
denuncien
"inseguretat"

Parets engega el
programa contra
la violència de
gènere

MOLLET. L'AV de l'Estació del Nord

PARETS. L'Ajuntament inicia un any
més, i ja en van 18, la campanya
municipal contra la violència de
gènere: Prou d’hòsties! Els actes començaran diumenge amb l’obra La
noia de la làmpada, (més informació
a la pàgina 24), però la campanya
estarà activa durant tot el novembre. L’objectiu és sensibilitzar la
població i per això hi haurà actes de
tot tipus i dirigits a totes les edats.
El dilluns i el 20 de novembre, hi
haurà tallers per a pares i mares a
càrrec de Leonor Cantera, doctora
i professora de Psicologia Social de
la UAB. Del 8 al 22, es podrà veure,
a Cal Jardiner, l’exposició Reapropiant-nos de les nostres vides, històries
en primera persona de dissidència.
El dia 13, el casal també acollirà el
taller sobre noves masculinitats
Alegries, embolics i responsabilitats
de ser un tio, a càrrec de Teo Pardo,
activista trans, feminista i educador
afectiu-sexual de Sida Studi. El dia
22 tindrà lloc el taller sobre diversitats sexuals i de gènere: En la varietat està el gust, i un curs gratuït
d’autodefensa per a dones a càrrec
de José Luis Estudillo de l’Escola de
Taekwondo Lee Young. També hi
haurà teatre per als alumnes de 5è
de Primària i una exposició, que es
podrà veure a la Biblioteca Can Rajoler tot el mes.

ha denunciat la situació d'inseguretat ciutadana que es viu al barri ja
fa uns tres anys, des de l'ocupació
per un grup de persones "conflictives" d'un bloc de pisos al carrer
Monturiol. Segons Zoraida Hernández, de l'associació veïnal, els veïns
es troben atemorits per les conductes d'aquest grup. "Hi ha baralles
amb armes blanques, robatoris,
es pixen al carrer i trafiquen amb
drogues a plena llum del dia", lamentava Hernández, qui reclamava més suport de l'Ajuntament i la
Policia Municipal per solucionar el
problema.
El regidor de Seguretat ciutadana
i protecció civil, Josep Garzón, reconeixia que la zona té un problema
de seguretat ciutadana "de difícil
solució". Garzón explicava que la
propietat del bloc de pisos pertany
a una empresa privada que ha intentat el desnonament d'aquests
ocupes, de moment, sense èxit.
"Ajuntament, Policia i Mossos
estem al corrent del cas però
necessitaríem la col·laboració
de l'administració de justícia".
En aquest sentit, l'alcalde, Josep
Monràs, assegurava que "hem
demanat més contundència als
Mossos però ells també es veuen
limitats", lamentava. l.o.
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Defuncions
LA LLAGOSTA
22/10 Maria Leones Colorado
90 anys
23/10 Josefa Cañadas Navarro
64 anys
28/10 Eustoquia Romero Camarero84 anys
MARTORELLES
23/10 Manuel Guzman Iglesias
82 anys
MOLLET
23/10 Juan Mas Padró
78 anys
25/10 Eloy Pérez Ochoa
62 anys
MONTMELÓ
20/10 M. Teresa García Arcicollar 79 anys
PARETS
24/10 Saturnina Barriga González 90 anys
28/10 Antonio Ureña García
68 anys

TELEVISIÓ EL CUINER MARC RIBAS DEDICARÀ EL SEU ESPAI TELEVISIU A LES PLANTACIONS DE MONGETES DE GALLECS

El programa 'Cuines' de TV3
visita les mongetes de Can Vila

s.c.

Dades facilitades per la Funerària
Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols

programació

coneix la mongeta blanca del
ganxet, però no tot és ganxet,
hi ha mongetes igual de bones
o millors". De fet, apunta que "a
casa venem ganxet i carall, i a la
gent que prova la mongeta del
carall li sol agradar més que la
del ganxet, perquè té més gust a
mongeta i és més versàtil".
Alsina també recorda que a Can
Vila hi ha l'agrobotiga, que obre el
cap de setmana i que de mica en
mica va guanyant clientela com el
mateix Marc Ribas. "Quan veuen
determinats programes diuen
'ostres, què estem menjant?'",
conclou Alsina.

Agenda
Dissabte 3 de novembre
A les 13.30 h: Resum informatiu de la setmana
Diumenge 4 de novembre
A les 12 h: EN DIRECTE: III Diada Castellera
dels Manyacs de Parets, amb Susanna Aguilera
A les 22.00 h: La Jornada de diumenge
Dilluns 5 de novembre
A les 20.30 h: La Jornada
A les 21h: Àmbit B30
Dismarts 6 de novembre
A les 20 h: Parlem-ne, amb Susanna Aguilera
I a més VV Notícies cada dia a les 20 h, 22 h,
00 h, 02 h, 04 h, 06.30 h, 9 h, 13.30 h i 15 h.
www.vallesvisio.cat

FIRA'T DE L'ESPELTA
DE GALLECS
GRAVACIÓ 'CUINES' Marc Ribas durant l'enregistrament del programa sobre la mongeta de Gallecs
MOLLET/PARETS. El cuiner i presentador del programa Cuines de
TV3. Marc Ribas, ha visitat la masia Can Vila per donar a conèixer
les plantacions de mongetes i les
varietats d'aquesta explotació
agroecològica de Gallecs. La gravació es podrà veure en breu.

Ribas assegura que el de Gallecs
és un dels "banc de llavors més
important que conec". A més,
afirma que "el llegum té molta
importància en el Vallès, i la
feina de recuperació de moltes
espècies que s'ha fet des de Can
Vila és vital per a la cuina va-

llesana i catalana".
El presentador de TV3 també
explica que "ara hi ha molta proteïna animal, però històricament la proteïna provenia del
llegum". Per la seva banda, Pere
Joan Alsina, productor de Can Vila,
explica en la gravació que "tothom

Un any més, en el marc de les iniciatives del Consorci de Gallecs per promocionar l'espelta i donar a conèixer
els seus usos i qualitats, se celebrarà
aquest diumenge a partir de les 10.30 h
a la plaça de l’església de Gallecs una
nova edició del Fira’t de l’espelta, una
jornada amb xerrades, jocs, tallers i
activitats obertes a tothom.

EQUIPAMENTS ELS GRUPS CONSENSUEN UNA PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PER AL PROPER PLE
Enginyeria especialitzada · Sistemes d’eﬁciència energètica i energies renovables

Aerotèrmia
ACS (Aigua
Calenta
Sanitària)

Solar tèrmica i Solar fotovoltaica
AUTOCONSUM

PARETS. Tota l’oposició de Parets

Calefacció
Refrigeració

Terra radiant i emissors de fred i calor

L'oposició demana diàleg
per la ubicació de La Sínia

Gestor de consums i Bateries de liti

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

presentarà una proposta de resolució conjunta per consensuar la
ubicació del nou institut la Sínia.
Sumem Parets, Ara Parets ERC,
Nova Opció per Parets, PDeCAT i
Cs s’han posat d’acord per presentar una moció perquè es tracti en el
pròxim ple municipal. Totes les for-

ces de l’oposició lamenten d’entrada que s’hagin assabentat a través
de la premsa de les intencions del
govern socialista per a la ubicació
del nou institut. Alhora recorden
que, de manera reiterada, en els
consells escolars han plantejat la
necessitat de trobar un lloc adient
per a l’INS La Sínia, ja que fa més de

7 anys que està ubicat a la zona de
Can Fradera en un solar darrere del
camp de futbol “de manera precària, en zona inundable i tocat la
zona d’influència industrial”. El
text demana que la ubicació del nou
institut “per la importància que
té, s’estudiï i es parli amb tots els
grups abans de prendre cap decisió”. En aquest sentit consideren
que “sense menystenir cap altra
proposta", el millor indret per ubicar el nou equipament és la zona de
Can Fradera.
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OBRES L'ORATORI ES TRASLLADA I S'AMPLIEN LES SALES DE VETLLA DEL TANATORI

Monserdà finalitza la
reforma del tanatori de
Mollet després de dos anys
s.c.

Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental
ENTREVISTA

La llibreria Els 4 Gats es
reconverteix en cooperativa
L'Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental va tornar
a Sant Celoni per conèixer la llibreria Els 4 Gats.
La propietària fins al moment, Mari Luca Barrios, i
un dels socis de la recent constituïda cooperativa,
Enric Gimeno, –mare i fill– ens van rebre i van parlar sobre aquest històric negoci del Baix Montseny
i sobre el canvi de model cap al cooperativisme.

REFORMES Les obres de remodelació del tanatori han finalitzat aquesta setmana

MOLLET. La Funerària Monserdà ha donat
per finalitzades les obres de reforma del tanatori de Mollet després de dos anys d'obres
i una inversió de prop d'un milió d'euros.
Amb la remodelació, que s'ha fet en fases,
l'objectiu era fer més accessible i ampliar
l'oratori que es trobava a la primera planta i
que, ja des de l'any passat, se situa a la planta
baixa i s’hi pot accedir tant des del vestíbul
com des de l’exterior. L’oratori també ha duplicat l’espai que tenia fins ara –fins als 260
metres quadrats– i la capacitat, que arriba a
les 150 persones assegudes.
La segona fase, que s'ha donat per acabada aquesta mateixa setmana, ha estat la
reordenació de la resta d’espais del tanatori, que s’han fet més accessibles i s’han
adaptat perquè tinguin més capacitat. Les
oficines de Monserdà s’han traslladat a la
primera planta de l’edifici, que compta amb
un sistema de gestió domòtica, i s'ha ampli-

at el nombre de sales de vetlla de sis a nou,
aprofitant l’espai que va deixar lliure l’antic
oratori de la primera planta.
A més, segons ha explicat el gerent de la
funerària, Joan Santos, a la resta de part antiga del tanatori se li ha donat el mateix tractament que a l'oratori i les oficines. En aquest
sentit, s'han fet servir materials que absorbeixen el so per minimitzar el soroll quan hi
ha molta aglomeració de gent. "Aquest ha
de ser un lloc tranquil i quan es reuneix
molta gent es crea molt xivarri", apunta.
Una altra de les millores ha estat en el sistema de climatització amb l'objectiu de "millorar el confort dels usuaris". En aquest
sentit, el nou sistema permet que cada sala
tingui una regulació de la climatització independent. "Així, en una sala amb poca gent
es pot tenir posada la calefacció i en una
altra amb molta afluència mantenir un
clima fresc", explica Santos.

SOLIDARITAT LA FESTA DE LA SOLIDARITAT ES VA CENTRAR EN ELS REFUGIATS

- Des de quan sou a la llibreria?
- Mari Luca: La llibreria Els 4 Gats és la
més antiga del Baix Montseny, es va fundar el 1974. I l’any 1983 es traspassava
i vaig decidir que me la quedava jo, perquè m’agradava molt llegir. I fins ara.
- Com és Els 4 Gats?
- Mari Luca: Sempre hem intentat que hi
hagi un ambient agradable. El món del
llibre és un món complicat, però a l’hora
és molt interessant.
- Enric: És un espai que considerem que
és de tothom que vulgui estar per aquí,
tots seran sempre benvinguts. Fem la
feina amb il·lusió, ens agrada molt el
tracte amb la gent del poble i tenim coses molt interessants, com el món del llibre, que és apassionant. És un espai que
creiem que és per al poble i per a la gent
que vulgui venir a passar una estona, i si
vol comprar alguna cosa, també. Però si
no, a remenar i a xerrar.
- Tot i la jubilació de la mare, el negoci no tancarà.
- Mari Luca: No. El meu fill l'ha volgut
continuar.
- Enric: La meva mare va agafar la llibreria quan jo acaba de néixer i ja feia
un temps que plantejàvem quin havia de
ser el pas del negoci en un futur. Una opció podia ser tancar, però no ens ho hem
plantejat. Sinó que hem apostat per un

Alsina: "La història de la humanitat
Agenda
és la història de les migracions"
Dilluns 05·11·2018
MOLLET. La pluja va fer suspendre les acti-

vitats de la Festa de la Solidaritat de Mollet
programades pel diumenge i no està previst
que es realitzin en el futur. Tot i això, divendres es va poder celebrar l'acte inaugural
a la biblioteca de Can Mulà, que comptava
amb la presentació de l'exposició Refugiats.
Construïm una societat més humana i més
justa i una xerrada sobre immigració amb
la participació de Joaquim Alsina, delegat
de Catalunya de la Fundació Internacional
de Solidaritat, i Ana María Díaz, regidora de
Solidaritat de Mollet.
La festa va girar al voltant dels refugiats
i els exiliats. "És veritat que els exiliats

són refugiats, però tenen el problema
per trobar un lloc on quedar-se, arreglar
la seva documentació i ser ciutadans
integrats", afirmava Ana María Díaz. Així
mateix recordava que Mollet va oferir només "vuit places a refugiats per un tema
d'habitatge, però pel que fa a la resta ho
tenim tot preparat" per acollir-ne més.
Per la seva banda, Alsina va afirmar que
"la història de la humanitat és la història de les migracions". Segons Alsina, més
del 60% dels ciutadans espanyols té al seu
cercle proper algú que ha emigrat. "Tenim
la idea que l'immigrant és una persona
pobra, però és errònia", va sentenciar.

relleu, i obrim a que entri altra gent a la
llibreria Els 4 Gats a portar-la endavant.
- I aposteu per canviar el model.
- Enric: Sí. Fa un temps que enlloc de ser
una societat que teníem amb la meva
mare, volíem muntar una cooperativa
amb la companya de treball –la Carme–,
el meu germà i jo, una mica preparant la
jubilació de la mare.
- Com ha estat l'últim impuls per a
constituir-vos com a cooperativa?
- Enric: Un amic de La Clau em va posar
en contacte amb l’Arnau, de l’Ateneu Cooperatiu. I a partir d’aquí ja vam quedar
un dia amb ell i vam estar xerrant dels
passos que havíem de fer per transformar la societat a cooperativa.
- Què us aporta el model cooperatiu?
- Enric: És un repte de trencar les dinàmiques. Hem pensat que és una manera de
repartir les responsabilitats, però també
les inquietuds i la il·lusió de tirar endavant un negoci. Així que enlloc de ser més
familiar, ho compartim amb tots els que
treballem aquí. De totes maneres, en moltes coses ja funcionàvem així: en la presa
de decisions tot era molt consensuat.
- Mari Luca: Jo penso que pot ser molt
bo, tot i que jo ja ho veig des d’una altra perspectiva. Però crec que pot estar
molt bé, perquè la gent que hi treballa
s’ho sent seu i entre tots es fa tot.

16 h

Dimecres 28·11·2018 i
dijous 13·12·2018

Taller: Com funcionen
les licitacions?

Facilita l'Economia Social i
Solidària (ESS)

Lloc: Carrer Josep Vilaseca 23,
Cardedeu
Organitza: Ateneu Cooperatiu
del Vallès Oriental i CSETC

Lloc: Montornès i les Franqueses
del Vallès, respectivament
Organitza: Ateneu Cooperatiu
del Vallès Oriental i Ateneu
Cooperatiu del Vallès Occidental

www.ateneucoopvor.org

@ateneucoopvor

Per llegir l’entrevista
íntegra i veure el vídeo,
entra aquí:

info@ateneucoopvor.org
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MEMÒRIA HISTÒRICA L'EXCONSELLER LLIURA ELS DOCUMENTS QUE ACREDITEN L'ANUL·LACIÓ DELS SUMARÍSSIMS A CATALUNYA

CONSULTORI

Mundó: "Canviant el cos de Franco
de lloc no s'acaba amb el franquisme"

PARETS. Carles Mundó, conseller

de Justícia durant 2016 i 2017, va
ser el convidat a l’homenatge als
represaliats pel franquisme de
Parets d’enguany, en què també
va participar el president de l’Associació Promemòria als Immolats per la Llibertat de Catalunya,
Pere Fortuny, fill de l’ex alcalde de
Mollet Josep Fortuny, també afusellat pel franquisme.
En el cas de Parets, van ser cinc
els afusellats al Camp de la Bota
de Barcelona: els alcaldes Antoni
Arimon, Joan Brunat i Amadeu
Pagès, i els regidors Amadeu Ramon i Esteve Seguer. Mentre que
els també edils Projecte Forns,
Jaume Massaguer i Pere Xicota
van morir a l’exili després de passar per camps de concentració.
Precisament va ser mentre Mundó era al capdavant de Justícia que
el Parlament va aprovar la Llei
de reparació jurídica de les víctimes del franquisme, que suposava
l'anul·lació dels judicis sumaríssims
i les causes obertes durant la dictadura. En aquest sentit, l’exconseller

Formes
d'acceptar
una herència
j.r.

va expressar que “és un dels fets
que més m’honoren”, ja que no
podia imaginar “l’abast" d’aquesta
mesura que "posava llum sobre
massa anys de foscor”.

Retornar la dignitat
L’acte d’enguany (el quart que
organitza Ara Parets ERC, i que
anteriorment havia organitzat
l’ajuntament) va servir justament
per entregar els documents que
acrediten l’anul·lació dels judicis
als familiars dels jutjats, generalment en consells de guerra “sense
cap respecte per la justícia, ni
pels drets de les persones”, va
recordar Mundó. Ell i Fortuny van
ser els encarregats d’entregar les
actes que acrediten l'anul·lació de
les causes obertes contra Arimon,
Brunat, Pagès, Seguer i Ramon,
a més de la de la també paretana
Maria Costa Pagès, que tot i que no
va morir afusellada va tenir una
condemna de 15 anys de reclusió.
El document publicat per l'Arxiu
Nacional de Catalunya inclou fins
a una quarantena de paretans/

PONENTS Fortuny, Seguer i Mundó durant l'acte d'homenatge
es amb una causa oberta pel franquisme entre 1939 i 1978. En total,
són 66.593 els procediments anul·
lats a tota Catalunya. En aquest
sentit, Fortuny va lamentar la manca de valentia del govern de Madrid que ha estat incapaç d'anul·lar
amb efectes jurídics la sentència
de mort del president Companys i
de la resta de represaliats.
Per tot això, Mundó va resu-

mir que “el franquisme segueix
ben viu. Ens volen fer creure
que movent el cos de Franco de
lloc s’acaba amb el franquisme,
i això no és així. Per això cal
mantenir la memòria. No com
a acte de nostàlgia, sinó per
retornar una dignitat que mai
s'ha perdut i perquè els nostres
morts siguin rehabilitats d’una
vegada per totes”. jaume ribell

S'APROVA UNA MOCIÓ PER HOMENATJAR LA PRIMERA ALCALDESSA DE MOLLET, QUE VA MORIR FA DEU ANYS

El govern molletà proposa
afegir a la plaça 8 de Març
el nom d'Anna Bosch
MOLLET. L'equip de govern ha
proposat que la plaça 8 de Març
es rebategi amb el nom 8 de Març
Anna Bosch. Així ho anunciava
el regidor Josep Garzón en el ple

de dilluns arran de la moció de la
CUP presentada per Ara Mollet
ERC MES en què es demanava un
homenatge a la primera alcaldessa de Mollet. "Al gener farà deu

anys de la seva mort i és un bon
moment per retre-li aquest homenatge", deia la regidora Marta
Vilaret.
Tant la CUP com el govern municipal s'han posat en contacte
amb la família, que en un primer
moment havia estat reticent a
aquest homenatge, però que ara
han donat el seu consentiment.
Segons Garzón, l'equip de govern
ha fet aquesta proposta de doble
nom per a una plaça perquè "en

un futur immediat no hi ha previsió de batejar cap carrer nou".
De fet, la comissió del nomenclàtor va descartar el nom d'Anna
Bosch per a dos carrers nous de la
Farinera perquè "l'entorn industrial no era l'adequat", recordava
Garzón. Ara serà aquesta mateixa
comissió que haurà de valorar la
proposta socialista i validar-la.
La moció de la CUP presentada
per Ara Mollet ERC MES va ser
aprovada per unanimitat.

EMPRESES
ASSESSORS EMPRESARIALS

PYMES

El Tribunal Suprem ha establert la nul·litat parcial de les hipoteques multidivisa
per la seva falta de transparència, adaptant així la doctrina establerta el passat
20 de setembre påel Tribunal de Justícia
de la Unió Europea.
Les hipoteques multidivisa es tramiten
principalment en iens japonesos i francs
suïssos amb l’objectiu d’aprofitar la diferència del tipus de canvi amb la divisa
triada respecte de l’euro, encara que si
la moneda única es devalua les quotes
s’incrementen.
La Sala descarta que aquestes clàusules
hagin estat objecte de negociació individual i quedessin per això excloses de l’àmbit d’aplicació de la directiva europea sobre clàusules abusives; per contra, explica
que es tracta de clàusules que defineixen
l’objecte principal del contracte, sobre “les
quals existeix un especial deure transparència”.
La seva falta de transparència ha generat en els clients un greu desequilibri,
“en contra de les exigències de la bona
fe”, ja que, en ignorar els greus riscos
que comportava la contractació del préstec, “no van poder comparar l’oferta del
préstec hipotecari multidivisa amb les
d’altres préstecs”, la qual cosa va agreujar la seva situació econòmica i jurídica.
Les entitats financeres, prossegueix el
Suprem, han de facilitar als prestataris
la informació suficient perquè aquests
comprenguin “no només el seu contingut formal i gramatical, sinó també el
seu abast concret”.
Per tot això, la Sala considera que les
clàusules qüestionades no superen el
control de transparència, per la qual
cosa declara la nul·litat parcial del préstec i l’eliminació de les referències a la
denominació en divises, de manera que
la hipoteca queda com un préstec concedit i amortitzat en euros.
Iker Cabezuelo Adame
Advocat
icabezuelo@cgcabogados.net

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

AUTÒNOMS

PARTICULARS

Seguim oferint

Nous serveis

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

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

C/Anselm Clavé, 2. 4º 2ª. 08100. Mollet del Vallès.
Tel. 935 703 991 | Fax 935 939 849
Email: administracio@asemax.org
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El PSC de la
Llagosta torna
a escollir Sierra
de cap de llista

López: "ERC som
l'alternativa i
serem el canvi
que Mollet vol"

LA LLAGOSTA. Óscar Sierra tornarà

MOLLET. ERC va fer les primeres

a ser el candidat del PSC a la Llagosta. Així ho va ratificar la militància de la formació el divendres
a les 20 h a la Casa del Pueblo en
una assemblea extraordinària
oberta també a simpatitzants de
l’agrupació local del PSC.
En una votació on només es presentava alcalde va quedar ratificada per unanimitat la proposta de
Sierra: "una candidatura de continuïtat de la bona feina feta durant els últims tres anys i mig”.
La votació es va produir en un clima de tranquil·litat i “en positiu”.
Tot i aquest ambient de cordialitat, l’actual alcalde no va dubtar en
carregar contra la gestió de l’anterior govern municipal d'ICV-EiUA
que econòmicament i segons el
seu parer va ser “un desastre”.

passes cap a les municipals el diumenge a la masia de Can Borrell.
La formació molletana va iniciar
la seva campanya amb l'acte Municipis Republicans que va comptar amb Oriol López, cap de llista
per a les municipals, la regidora
Marta Vilaret, el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies de la
Generalitat, Chakir El Homrani, el
diputat i portaveu d'ERC al Parlament de Catalunya, Sergi Sabrià, i
la diputada al Congrés, Ana Surra.
En paraules de López, amb l'acte
es donava el tret de sortida a la
creació d’una “candidatura, republicana i d’esquerres”.
López va afirmar que ERC “guanyarà les eleccions del 2019.
Som l’alternativa, i al maig serem el canvi que vol Mollet”.

El PP de Mollet vol que els regidors
acreditin els seus estudis oficials
El ple aprovava dilluns a instàncies del PP una moció per la qual es demana que tots els regidors i càrrecs de confiança acreditin els estudis
superiors oficials que consten en els seus currículums. Segons la portaveu
popular, Susana Calvo, "hi ha sospites de veïns que algun dels currículums publicats al web de l'Ajuntament no és veraç" i apuntava que
amb l'acreditació es fa un exercici de "transparència". La moció, que va
ser aprovada per unanimitat, també instava els regidors a prendre el compromís de dimitir en cas d'haver infringit el codi ètic de l'Ajuntament.

B UFET E SPAÑOL M OREDA
A DVOCATS
Especialistes en accidents de trànsit
Dret hipotecari i cessions de crèdit
Divorcis - Desnonaments
Llei 2ª oportunitat - Pensions d’invalidesa

è

Av. Burgos, 29 1ª planta
Mollet del Vallès

Tel. 93 570 73 09
www.bufetespanol.com

CARTIPÀS SUBSTITUEIX DÍDAC CAYUELA, QUI VA RENUNCIAR AL CÀRREC PER RAONS LABORALS

Laura Lozano assumirà la nova
regidoria animalista de Parets
de Parets ha anunciat la creació
d’una regidoria exclusivament
dedicada als animals. I qui l’assumirà serà Laura Lozano, que va
prendre possessió del càrrec com
a regidora en el darrer ple municipal en substitució de Dídac Cayuela, qui havia renunciat al càrrec
per qüestions laborals.
Lozano és llicenciada en Ciències Polítiques i de l'Administració
i té un Màster de Professorat de
secundària. Actualment treballa
a una multinacional. Té 29 anys i
ha estat una persona molt activa
i des de ben jove, vinculada a les
Joventuts Socialistes de Parets.
Viu al barri de Can Butjosa i
assegura que "amb la creació
d'una regidoria específica dels
animals, Parets demostra la
seva aposta per protegir-los i
defensar-los. Dedicarem més

COEL
LLIÇÀ

Fabricación, montaje,
reparación de
persianas y ventanas

NOVA AL CONSISTORI Lozano té 29 anys i ha estat vinculada a la JSC
persones i més recursos per
ajudar-los i per conscienciar els
seus propietaris". Lozano destaca que el govern local ha apostat
per "fer correcans, tenim colònies de gats i una Escola de la
Natura que és referent a l'es-

tat espanyol en la investigació
d'amfibis i espècies verinoses,
entre altres".
Pel que fa a les regidories d’esports i mobilitat que portava
Cayuela, queda pendent de la redistribució del cartipàs. j.r.

MUNICIPALS 2019 L'ACTUAL REGIDORA PACTARIA AMB LA RESTA DE PARTITS EN TEMES CONCRETS

La regidora Eva Díaz
repetirà com a alcaldable
del PSC a Montornès
MONTORNÈS. L’objectiu del PSC

de Montornès de cara a les pròximes eleccions municipals és clar:
evitar una nova majoria absoluta
d’ICV-EUiA-E a l’Ajuntament de
Montornès. Així ho ha expressat
Eva Díaz després que l'assemblea
local de la formació celebrada el
divendres passat, la tornés a es-

¿Quieres ahorrar?
nosotros te ayudamos
ALUMINIS

ajuntament de parets

PARETS DEL VALLÈS. L’Ajuntament

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

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

collir com a candidata per a l’Alcaldia del municipi.
En la votació –a la qual només
es va presentar Díaz– hi va participar més de la meitat de la militància local i la seva candidatura
va ser avalada per unanimitat. A
l’assemblea també s’hi van acostar alguns simpatitzants del PSC

COLOQUE MOTOR
A SU PERSIANA

* Hasta fin de existencias

MOTORES PARA
TOLDOS CON MANDO
A DISTANCIA

149€
189€

+IVA

MONTAJE INCLUIDO

+IVA

MONTAJE INCLUIDO

MAMPARA DE DUCHA
Versalles

319€
+IVA

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

sense dret a vot, i, en total, segons
Díaz, van participar-hi una trentena de persones. L'actual candidata
repetirà al capdavant de la formació després de substituir Daniel
Cortés com a primera figura del
PSC a Montornès l’any 2015.
La candidata qualifica la gestió
d’ ICV-EUIA-E de ser “improvisada i molt millorable”, l’activitat
de la seva formació durant l’últim
mandat sempre ha estat condicionada a la dinàmica de majories.
“El PSC ha fet tot el possible per
introduir les seves propostes
i mocions en els darrers tres
anys i mig”, assegura Díaz. a.a.

Nuestros servicios

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

Av. Montserrat, 67 · Lliçà de Vall Teléfonos: 938 436 339 / 619 843 546 aluminios-coel@hotmail.com aluminioscoel.es
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1.500 famílies vulnerables han reduït
un 18 % les factures de llum, aigua i gas,
amb el suport de la Diputació de Barcelona

Amb l’objectiu de donar suport als ajuntaments de la demarcació de
Barcelona en les accions preventives contra la pobresa energètica,
la Diputació de Barcelona ofereix el programa Auditories i intervenció
als habitatges en situació de pobresa energètica. Es tracta d’un seguit
d’accions per:
 millorar l’eﬁciència energètica dels habitatges en situació
de pobresa energètica
 reduir les despeses d’aquestes llars en subministraments
bàsics (electricitat, aigua i gas)
 i millorar la qualitat de vida de les persones en situació
de vulnerabilitat social

El programa inclou dues visites a domicili -en què hi participen un tècnic
especialitzat en eﬁciència energètica i
un tècnic d’intervenció social- i a partir de les quals es dissenya i s’implanta una intervenció integral, amb la
instal·lació d’aparells de monitoratge
de consum, l’anàlisi de factures i hàbits de despesa, el recull de dades de
diagnòstic social, la instal·lació d’elements d’eﬁciència energètica i l’assessorament sobre la gestió dels subministraments i els hàbits de consum.
Durant el 2017, s’han fet 1.540 auditories a 212 municipis de la demarcació
de Barcelona que han reduït un 18%
les factures de llum, aigua i gas de les
famílies vulnerables, el que representa 225 euros anuals per llar. S’han
instal·lat més de 18.000 elements
d’eﬁciència energètica per a optimitzar la il·luminació, controlar i gestionar millor l’energia, millorar l’aïllament
de portes o ﬁnestres i estalviar aigua.
S’han realitzat 5.218 actuacions per
optimitzar els contractes de subministraments, entre elles 587 peticions
de Bo Social.
El programa té un pressupost d’un
milió d’euros i es continua implantant
ﬁns al juliol de 2019, amb la previsió de dur a terme 1.600 auditories
energètiques a 191 municipis més.

Segons explica la vicepresidenta segona i responsable de l’Àrea d’Atenció
a les Persones, Meritxell Budó, «Són
els ajuntaments els que es posen
en contacte amb la Diputació per
sol·licitar les auditories. Són casos de vulnerabilitat que ja s’han
detectat a través dels serveis socials municipals».
Budó afegeix que «Les dades que
recollim ens permeten afrontar
nous reptes de futur. Per això, el
nostre compromís és seguir treballant en aquest línia i poder fer
una cirurgia més precisa amb les
dades obtingudes».
En paral·lel, a través de les Oﬁcines
Municipals d’Informació al Consumidor (OMIC) i de les Unitats Mòbils
d’Informació al Consumidor (UMIC)
que es desplacen als municipis, s’ofereix informació a la ciutadania sobre
la tramitació del Bo Social.
Són accions de la Diputació de Barcelona que s’avenen amb l’Objectiu
de Desenvolupament Sostenible de
l’Agenda 2030 de les Nacions Unides,
número 1: “posar ﬁ a la pobresa en totes les seves formes en tot el món”.

Segueix-nos a twitter: @diba
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ECONOMIA

Contractes a cinc joves de la Garantia Juvenil

Nou Condis a Mollet

L'Ajuntament de Mollet ha contractat cinc joves per a tasques
administratives a jornada completa, durant sis mesos i en règim
de pràctiques remunerades, que estaven inscrits en el programa
Garantia Juvenil, una iniciativa europea d’ocupació per reduir l’atur
entre el jovent subvencionada pel Servei d'Ocupació de Catalunya.

Després de l'obertura la setmana
passada a Can Pantiquet, Condis obria
dimecres el supermercat de l'avinguda
Rafael Casanova que també havia estat
propietat de la família Tantiñà.

MOBILITAT EL SINDICAT PRESENTA UN ESTUDI SOBRE ELS COSTOS DIRECTES I INDIRECTES DE DESPLAÇAR-SE ALS POLÍGONS

La UGT proposa bonificar
"al màxim" l'accés al lloc de
treball en transport públic
BAIX VALLÈS. La UGT del Vallès

Oriental va presentar dimarts un
informe sobre les dificultats d’accés dels treballadors als polígons
d’activitat econòmica de la regió
metropolitana de Barcelona per la
manca o deficiències del transport
públic. L’informe ofereix dades de la
despesa econòmica i de temps que
suposa el desplaçament diari en
transport públic i en vehicle privat
a diferents polígons de la comarca,
així com entre les diferents comarques de la regió metropolitana.
“Cada vegada hi ha deficiències
més importants tant en la xarxa
de transport públic per carretera
com en la xarxa ferroviària”, deia
Vicenç Albiol, secretari comarcal de
la UGT del Vallès Oriental. “Els dos
vallesos són un dels principals
pols industrials i econòmics de
Catalunya, i la connexió entre ells
i amb Barcelona és molt deficitària”, insistia. “També hi ha molts
problemes d’accessibilitat als polígons, on sovint la connexió amb
transport públic és inexistent”.
Entre d’altres, la UGT critica que la
xarxa de Rodalies a Catalunya sigui
radial –que totes les línies passin
per Barcelona–; que no hi hagi una
bona connexió entre el Vallès Occidental, l’Oriental i el Maresme, per

exemple; o que els combois de Rodalies adaptats per a persones amb
mobilitat reduïda no passin mai a
les hores d’entrada i sortida dels
treballadors als llocs de treball. “Cal
implantar una línia orbital per
connectar tota la regió metropolitana per fora de Barcelona”,
indicava Afra Blanco, membre de
l’equip de treball de la UGT que ha
elaborat l’estudi. “També carrils
bici als polígons, ben il·luminats
i segurs, i estacions per a bicicletes al costat de les estacions més
properes als polígons”. La UGT

també reclama més línies de bus
als polígons i “més inversió, tarificació i protecció de la xarxa de
transport públic per part de la
Generalitat, perquè no tot depèn
de l’Estat”, deien.
Aquestes mancances fan que el
temps que els treballadors destinen
a desplaçar-se fins al lloc de treball
sigui molt elevat, i “al treballador
no se li contempla el perjudici
social que li suposa anar a treballar”, deia Albiol. Blanco afegia
que “és evident que ja no fem
vuit hores de treball, vuit de des-

ANAR I TORNAR DE GRANOLLERS A CAN
MAGAROLA DE MOLLET, 517 EUROS AL MES
n Un dels exemples de la UGT pel que fa a temps invertit i costos per accedir al

lloc de treball és el que relaciona Granollers i el polígon Can Magarola de Mollet.
En aquest cas, segons dades de Google Maps, el treballador inverteix de mitjana
1 hora i 28 minuts –dels quals 50 minuts són a peu– en anar i tornar en transport
públic del seu centre de treball a Granollers sense tenir en compte les possibles
demores o incidències del mitjà. Tenint en compte el cost indirecte per hora –13
euros com a preu estàndard–, el treballador inverteix en el trasllat aproximadament uns 19,50 euros diaris més el cost del bitllet de TMB zona 2, que en T-10
és de 4,02 euros. Tot plegat fa que el cost d'anar i tornar de Granollers a Can
Magarola sigui de 23,52 euros diaris. Així mateix, si es quantifica aquesta
despesa en relació amb el guany diari del treballador, l’empleat perd diàriament
el 22,61% del seu sou, i cada mes inverteix in itinere un total de 517,44 euros.

cans i vuit d’oci, sinó que a les de
treball cal afegir-hi el temps del
desplaçament, que acostuma a
ser molt elevat”.
Davant d’això, la UGT ha iniciat
una campanya per pressionar les
administracions perquè valorin la
possibilitat de compensar els costos directes i indirectes que suposa
desplaçar-se per anar a treballar,
sobretot en els casos en què el disseny dels polígons no hagi previst
una bona accessibilitat en transport públic. En aquest sentit, la UGT
proposa que es bonifiqui el màxim
possible –"si pot ser al 100%"– el
cost del desplaçament al lloc de treball. D’una banda amb la T-Treball,
un títol que bonificaria l'accés al
lloc de treball en transport públic,
i d’una altra amb la T-Peatge, una
mesura que suposaria, a la pràctica,
aixecar barreres per als conductors
que van o vénen de treballar. "No
és un tema per a les grans companyies; hi ha moltes petites i
mitjanes empreses i caldria que
la mesura arribés a tothom”, deia
el secretari comarcal del sindicat.
La UGT emmarca aquesta campanya en la futura entrada en funcionament de la T-Mobilitat, que
integrarà els diferents títols de
transport ja existents. Per això inicia negociacions amb la patronal
i les administracions per mirar
d’aplicar la mesura. “Cal fomentar
el transport públic i aquesta és
una bona manera de fer-ho”, deia
Albiol, qui aposta perquè la mesura s’apliqui com a acord de govern
amb el màxim de suports possibles.
“És una proposta innovadora per
a la classe treballadora del món
sencer", concloïa Blanco. x.l.

COOPERATIVISME

El Sant Gervasi
convoca la 5a
edició dels
Premis Arroyo
MOLLET. L'Escola Sant Gervasi Cooperativa ha convocat la 5a edició
dels Premis Manuel Arroyo de foment i suport de l’emprenedoria
en l’àmbit de l’economia cooperativa. En aquesta ocasió, els premis
constaran d'un guardó per a emprenedors de l’economia cooperativa i un altre per a exalumnes
d’Escola Sant Gervasi.
El primer pretén impulsar la creació de projectes empresarials de
caire cooperatiu i, alhora, estimular i prestigiar els valors de l’emprenedoria, la cooperació i l’esperit innovador i transformador.
El segon premi vol ser un reconeixement a la trajectòria professional o vital d’un alumne de l’escola
que s’hagi distingit per aquests
mateixos valors.
Les candidatures es poden presentar a través del web oficial
www.premismanuelarroyo.coop
fins al dia 1 de març de 2019.
Els premis porten el nom del
fundador d’Escola Sant Gervasi,
Manuel Arroyo Porras (19462008), que va ser director del centre entre 1970 i 2007 i president
de la cooperativa fins al seu decés.
Des dels inicis de la seva activitat
professional, Arroyo va endegar i
inspirar molts projectes fonamentats en els valors que els premis
volen difondre.

dv, 2 novembre 2018

15

16

dv, 2 novembre 2018

OPINIÓ

Editorial

De casal parroquial a pisos

SOS BOMBERS
Centenars de bombers de la Generalitat es manifestaven dilluns a Barcelona
per fer visible el que consideren un col·lapse estructural del cos. Manca de
bombers professionals –que s'agreujarà en un futur pròxim amb les jubilacions previstes– milers d'hores extres, una flota de vehicles obsolets i material
deteriorat. Aquestes són les principals demandes del cos d'emergències que
pateix una precarietat similar arreu del territori. Fixant el focus en el Parc de
Bombers de Mollet, la situació no és gaire diferent i, fins i tot, la manca del
material necessari en condicions fa que en algunes sortides d'emergència no
puguin sotir tots els efectius disponibles. Sortosament, la campanya d'incendis
aquest estiu ha estat tranquil·la però la precarietat en la feina d'un cos com
el de Bombers pot tenir repercusions esfereidores per al territori i la vida dels
seus habitants. Com els mateixos manifestants clamaven "la nostra dignitat
és la teva seguretat", una crida de la qual la Generalitat ha de prendre nota i
posar remei abans d'haver de lamentar les conseqüències.

Constituint la nostra cooperativa:
WATCHIT Films
FRANCISCO

LINARES

Membre de la direcció
de WATCHIT Films

A finals del 2017, després d’estar treballant per altres productores i altres feines,
els meus dos futurs socis i jo vam decidir
unir la nostra experiència i talent per crear un projecte en comú: una productora
audiovisual on poder explicar diferents
històries des d’un enfocament propi.
Amb la decisió presa, vam començar a
investigar i escoltar coses com, model de
negoci o lean canvas, o formes jurídiques
com S.L, S.L.L o S.C.C.L. Després de mesos
d’investigació vam veure que el model
cooperativista podria encaixar amb la
nostra filosofia, i és aquí quan en el nostre camí ens vam trobar amb l’Ateneu
Cooperatiu del Vallès Oriental. Després
d’un seguit de reunions amb ells, vam
poder conèixer al detall el funcionament
d’una S.C.C.L i vam decidir formar la nostra pròpia cooperativa.
Durant el procés de constitució amb
l’Ateneu, en primer lloc, vam començar
amb una formació juntament amb altres
futures cooperatives on vam analitzar els

Editora fundada l’any 2001
Rambla Pompeu Fabra, 32
08100 Mollet del Vallès · T- 93 570 52 59
redaccio@diarisom.cat

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

diferents models de negoci, possibles estratègies de màrqueting i diferents vies
que abans no ens havíem plantejat. Treballar més endins del sector de l’economia social i solidària ha fet que un sector
desconegut per a nosaltres estigui ple de
possibilitats. A la vegada, treballàvem en
el pla de comunicació per poder arribar a
tots els nostres segments de clients.

Treballar més endins del
sector de l'economia social
i solidària ha fet que un sector
desconegut per a nosaltres
estigui ple de possibilitats

Finalment, vam passar a l’aspecte legal
que gràcies a ells vam poder resoldre;
sense aquesta ajuda estaríem donant
voltes buscant els millors consells. Amb
l’Ateneu hem estat informats en tot moment dels passos que havíem de fer per
constituir l’empresa. Actualment, estem
a punt de constituir-nos i esperem que
més emprenedors com nosaltres puguin
seguir el nostre camí.
Dream it, feel it, make it …WATCHIT.

sommollet.cat

somparets.cat

JAUME

RIFÀ

Sant Fost de Campsentelles

E

l 12 de setembre de 1963 es signava la compra d’un solar, entre
el carrer de Sant Jeroni i l’avinguda de Monturiol de Sant Fost
que passava a ser propietat de la
Diòcesis de Barcelona i regentat per la parròquia de Sant Fost. El preu de compra va ser
de 350.000 pessetes més unes 15.000 per
redimir el cens a Baliarda Buxó. Més endavant s’hi ha va construir l’edificació del casal
parroquial i que fou inaugurat el 13 de juliol
de 1969 pel Sr. bisbe Ramon Dalmau. El casal parroquial va desenvolupar durant molts
anys una engrescadora tasca cultural, social i
benèfica que donava vida a la població.
La compra del terreny i la construcció de
l’edifici va anar majoritàriament a compte
de la feligresia, amb aportacions voluntàries de: socis fundadors, socis protectors i
de les col·lectes destinades a anar restant

de mica en mica el deute acumulat. També
alguna entitat bancària consta que va ferhi alguna aportació. Si el casal parroquial,
com sembla, va ser costejat en part per la
feligresia, aquesta, alguna cosa tindrà a dir
alhora de fer-hi un nou projecte d’edificació d’habitatges, i saber l’us que se’n farà
(venda, lloguer, lloguer social, etc.).
Suggereixo, que, si més tard o més d’hora, es fa efectiva la construcció dels pisos
per part del bisbat, seria molt interessant
que si hi ha previst treure algun guany en
la dotzena d’habitatges a construir, avanci
part dels suposats beneficis a reparar l’església de Sant Cebrià de Cabanyes, propietat del mateix episcopat i patrimoni cultural. A l’edificació romànica de Cabanyes
del segle XI s’hi ha produït una esquerda
que va en augment i que pot acabar enderrocada parcialment. Si no conservem
el patrimoni, aviat no sabrem ni qui som.
I parlant de patrimoni local, compte amb
el pou de glaç de can Donadéu, el més gran
de la comarca, que com no hi hagi una intervenció ràpida, té els dies comptats.

Per compartir

POSSEIR

F

a poc vaig revisar escenes de 2001
una odissea de l’espai, d'Stanley
Kubrick (1968). M’interessaven
les imatges dels moments evolutius dels homínids en relació a la
necessitat d’elements de supervivència (l’aigua, per exemple), i els canvis en els mètodes
per aconseguir-los, fins l’ús de la violència.
M’encuriosia en relació a una punyent idea
que he anat arrelant malgrat les incerteses
de l'afirmació: en l’àmbit dels homínids –singularment l’homo sapiens sapiens– existeix
una vinculació quasi directa i indestriable
entre possessió/domini i violència. Violència per a la possessió o el domini de bens col·
lectius o persones, vulnerant amb maldat un
principi humà primordial: la Terra és de tots
(col·lectiva) i les persones pertanyen a elles
mateixes (lliures).
Per què entre els humans es produeix
aquesta violència apropiativa? L’eròtica del
poder? el sadisme del domini? la voluptat de
la riquesa? l’autoafirmació de l’ésser insubstancial? la perversió plaent de la violència?
Plaute va escriure dos-cents anys abans de
somlallagosta.cat

ORIOL FORT
Humanitòleg i gestor cultural
Crist: Lupus est homo homini, non homo,
quom qualis sit non novit (L'home és un llop
per a l'home, i no és home, quan no té en
compte l'altre). Possessió i domini sempre
comporten alguna forma d’abús, d’agressió,
de violència. Tanmateix, d’acord amb l’antropòloga estatunidenca Margaret Mead, ens
hem de treure del cap que, per naturalesa,
som una espècie agressiva incapaç d’evitar
la guerra, i hem de tenir clar que la guerra és
una invenció no pas una necessitat biològica.
Qui diu guerra diu violència.
Així, quan apareix aquella violència?
Quan algú, amb desig desaforat, amb voluntat de domini, pren, usa un bé col·lectiu
o un ésser humà —especialment les dones.
Però, per què volem posseir fins utilitzar
la violència? Per què l’esser humà arriba a
la maldat per assolir la possessió? El poder, la riquesa, les complaences individuals estan per sobre de la pau, el respecte,
la solidaritat i el benestar? Per sobre de la
felicitat individual i col·lectiva alhora? En
aquesta societat, sí; i així es consolida.
El més trist és que els éssers humans podem fer aquesta reflexió i posar-hi remei. I
no ho fem...

sommontornes.cat
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Classificats
SE PRECISA

IMMOBILIÀRIA

OFICIAL/A
PELUQUERIA

COMPRA
PISO EN MOLLET.
ZONA COL·LEGIS
NOUS. Con parquing. 1 hab., baño
completo, amplio
salón, cocina independiente. Ventanas
de aluminio, suelos
de gres, calefacción, aire acond.
CEE: G. Ref. JV13670.
Precio: 149.000 euros. T. 93 579 33 33.
PISO EN MOLLET
CENTRO. 4 hab.,
baño completo, cocina, amplio salón
con salida a balcón, carp. de alum.
y calefac. Primero
sin ascensor CEE:
E. Precio: 169.000
euros. Ref. JV 13646.
Tel. 93 579 33 33.
PISO EN SANT FOST.
PUEBLO. Con terraza de 40 m2 y

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

638 621 084

trastero, todo exterior. 4 hab., baño,
comedor con chim.,
cocina con lavadero.
Piso de origen. CEE:
G. Precio: 169.000
euros. Ref. JV13657.
Tel. 93 579 33 33.
PLANTA BAJA EN
SANTA PERPÈTUA.
Parquing, 2 hab.
(antes 3), coc. office
con lavad., amplio
salón con salida a
terraza, baño con
plato de ducha y
bañera. CEE: G.
Precio: 191.000 euros. Ref. JV13704. Tel.
93 579 33 33.

BARRIQUES.
C a s a

PARA NUEVA APERTURA
TECNOCASA
EN MOLLET SE PRECISA

ASESOR COMERCIAL

SUELDO FIJO + COMISSIONES DE VENTA
NO SE PRECISA EXPERIENCIA PREVIA

692 046 638

EST. FRANÇA. Activo bancario. Piso
reformado con ascensor. 3 hab., baño,
cocina, lavadero,
comedor con salida
a balcón. Suelo gres.
CEE: E. Ref. JV13561.
PVP: 133.800 euros.
T. 93 579 33 33.

adossada amb gran
cuina (16 m2), ampli
menjador (30 m2), 3
hab. dobles (1 suite amb vestidor),
3 banys, estudi +
solarium, garatge,
2 terrasses i jardí
Preu: 320.000 euros.
Tel. 667 312 216.

quing,
excelente
ubicación. Finca con
ascensor. 4 hab., 2
baños, salón con
salida a amplio
balcón. Calefacción. CEE: E. Precio:
190.000 euros. Ref.
JV13722. Tel. 93 579
33 33.

O P O R T U N I TAT !
PARETS. SOT D'EN

PISO EN MOLLET
CENTRO. Con par-

CASA-CHALET EN
CASA EN SANT FOST

PISO EN MOLLET.

Guia

MÈDICA i
ESTÈTICA

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

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

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

RESIDENCIAL. A 4
vientos, 3 baños,
cocina office con
chim., salón con
terraza, buhardilla,
solárium,
garaje
con sala polivalente. CEE: D. Ref:
JV 13530. Precio:
365.000 euros. Tel.
93 568 35 45.
CASA EN MARTORELLES CENTRO. 2
plantas + garaje. 4
hab., 2 baños, cocina office, salón con
chimenea, cocina
verano, solarium,
jardín. CEE: E. Ref:
JV13682.
Precio:
289.000 euros. T. 93

579 33 33.
ÁTICO EN MOLLET.
EST. NORD. Ref.
JV13645. Ascensor.
2 hab., baño, salón
con salida a terraza
de 20 m2. Carpintería de aluminio.
CEE: E. PVP: 145.000
euros. 93 579 33 33.
FEINA
DEMANDES
SEÑORA SE OFRECE
PARA CUIDADO DE
PERSONAS MAYORES, fija, interina o
noches, disponibilidad tambien para
fines de semana.
Con buenas refe-

rencias. Carta de
recomendación.
Interesados llamar
al 698 548 548 (Sra.
Ilda)
CHICA URUGUAYA
DE CALDETAS. Seria
y responsable. Con
experiencia.
Se
ofrece para limpieza
en general (plancha, cocina y todas
las tareas del hogar). Alejandra. 684
01 33 09.
MOTOR
CITROËN C3 1.4
HDI. 70 CV, Furio.
Año 2006. 121.277
km. PVP: 3.400 eu-

ros. T. 93 593 26 44.
MINI ONE 1.6D. 90
CV, any 2013, 95.669
km. Preu: 11.500 euros. T. 630 06 59 90.
FIAT 500 LOUNGE
1.2, 70 CV, any 2014.
56.432 km. Preu:
8.100 euros. Tel. 93
593 26 44.
FORD FIESTA 1.4
TDI. 70 CV Trend.
Año 2005. 54.370
km. PVP: 4.500 euros. T. 93 593 26 44.
TOYOTA AURIS 2.0
D4D Active. 126
CV, del año 2010,

102.877 km. Precio:
8.300 euros. Tel. 630
06 59 90.
FIAT 500 1.3, 70 CV,
any 2013. 67.413 km.
Preu: 7.800 euros.
Tel. 630 06 59 90.
RELAX
CHICA PARTICULAR
Y FIESTERA. Me
llamo Susi. Madurita, 50 años, gordita
y cariñosa. 150 de
pecho natural, soy
guapa, me gustan
los besos con lengua, francés natural
y hago todo tipo de
servicios. Llámame
698 233 361.
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ESPORTS

El Mollet HC només coneix la victòria

Golejada del FS Parets

El sènior femení del Mollet HC ha guanyat els quatre partits que ha
jugat fins ara a la Segona Divisió. L'últim, va ser el cap de setmana
davant el Navarcles, al qual van vèncer per 2 a 0. En canvi, els dos
sèniors masculins van perdre per primer cop aquest curs. L'A ho va fer
per 4 a 3 a la pista del Lloret C i el B, per 2 a 6 davant el Sant Feliu B.

El FS Parets va guanyar còmodament –1 a 5–
a la pista del Montseny amb dos gols de Jesús
Díaz, dos d'Adil Nefari i un de David Romera.
Per la seva banda, el FS Barri Can Calet va
perdre per 2 a 1 a la pista del Vilamajor.

FUTBOL | Segona Catalana REMUNTADA PER SEGUIR A DALT
ona cervera

UNA SEIXANTENA D'AFILIATS VAN ASSISTIR A L'ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DEL CLUB

Els socis del CF Mollet donen
suport a la nova junta directiva

marc barrio

VICTÒRIA Els paretans van sumar tres punts importants al Josep Seguer

El CF Parets guanya el
segon i l'avança a la taula
PARETS. Triomf important l'acon-

seguit diumenge pel Parets al
Josep Seguer. El rival va ser el Joanenc, que arribava com a segon
classificat. Gràcies al gol de Juan
Pérez en el minut 87, ara el Parets li ha tret el lloc en el grup 4

de Segona Catalana. Prèviament,
els visitants s'havien avançat amb
un gol en el 14 i, en el 51, Alkaba
Diallo havia empatat el matx. Amb
aquesta victòria, el Parets encara
no coneix la derrota després de 9
jornades –6 triomfs i 3 empats–.

La junta directiva de Jordi Candela
va sortir reforçada de l'assemblea
general ordinària del CF Mollet UE
celebrada dimarts a La Marineta.
La seixantena de socis que hi van
assitir, la més concorreguda dels
últims anys, van aprovar per majoria absoluta tots els punts de
l'ordre del dia, entre ells, l'estat
de comptes de l'exercici 2017-18
(amb 34.606 euros de benefici),
el pressupost de la 2018-19 (uns
250.000 euros, el mateix que
el curs anterior) i el reglament
general de règim intern. A més,
Candela va proposar fer una votació simbòlica per saber si els
socis presents donaven suport a
la seva junta. Només sis van votar
en contra i un, en blanc.
Les queixes en les intervencions dels socis van ser per tenir
el mateix pressupost que la temporada anterior malgrat el descens del primer equip a Segona
Catalana; pel fet que el club té
quatre socis d'honor que alguns
afiliats asseguren que mai s'han
votat en assemblea i per la presència d'empreses en la llista de
socis (els estatuts només permeten persones físiques). A més,
tres assistents van voler que es
desmentís l'impagament del seu
carnet de soci durant les últimes
temporades. També es va demanar comptar un per un els vots, i
no a simple vista. s. escudero

Buenache, l'artífex d'un triomf clau
Un gol de Cadmo Buenache en el minut 88 va donar la victòria al Mollet
davant el Valldoreix al Germans Gonzalvo. Els visitants s'havien avançat
en el 37 gràcies a un gol en pròpia porteria de Nil i el mateix Cadmo havia
empatat el partit només començar el segon temps. Amb aquesta victòria,
els de Jordi Gonzalvo sumen 10 punts de 15 en els últims cinc partits i
escalen fins la dotzena plaça del grup 2 de Segona Catalana. Dissabte
(18 h), els vallesans visitaran el camp del Young Talent, 14è amb 10 punts.

ELS DE LA ZONA SUD SÓN L'EQUIP MENYS GOLEJADOR

La UD Molletense suma un punt
La UD Molletense va treure un
punt important del camp del
Premià en empatar a zero i té els
mateixos punts que el Mollet a la
taula classificatòria: 11. Malgrat
que els de la Zona Sud són l'equip

menys golejador de la lliga amb
6 gols, tenen millor diferència de
gols que els del Germans Gonzalvo i són onzens. Dissabte (16.30
h), la Molletense rep l'Atlètic Sant
Pol, sisè amb 15 punts.
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Mollet, ciutat d’esports i valors
L’Ajuntament de Mollet ha invertit més de 3.400.000 € durant
els últims quatre anys de govern municipal per millorar les
instal·lacions esportives municipals i per construir-ne de noves.
L’obra més destacada és la pista esportiva Sant Jordi, que serà un
espai polivalent, independent del centre escolar. D’aquesta pista se’n
beneficiarà l’escola i tota la ciutat, sobretot les entitats esportives.

LES INVERSIONS EN XIFRES:

3.442.249 € EN 4 ANYS

Des de sempre, el consistori té una especial sensibilitat amb
l’esport perquè és salut i valors. La recompensa va ser el
nomenament de Mollet com a Ciutat Europea de l’Esport l’any 2017.

2018
2017
2016
2015

2.841.650 €
74.778 €
494.307 €
31.513,43 €

ACTUACIONS MÉS DESTACADES:

2018
PISTA SANT JORDI

1ª fase: remodelat el paviment; renovat el
clavegueram, els serveis d’aigua i llum;
instal·lades les porteries i cistelles noves.
2ª fase: accessos i coberta
3ª fase: vestidors
4ª fase: grades

CAMP MUNICIPAL
DE FUTBOL ZONA SUD

CAMP MUNICIPAL DE FUTBOL
GERMANS GONZALVO

Obra: cobrir la grada

Camp 2: impermeabilitzat. Resoltes les
emissions de biogàs derivades del mal segellat
de l’antic abocador que hi havia a sota del camp.
Camp 1: col·locar gespa nova i millorar el
perímetre de la Pista Municipal d’Atletisme
La Pedra Salvadora i el camp d’escalfament.

CAMP MUNICIPAL DE FUTBOL
JUAN BOCANEGRA
Obra: treballs d’arranjament de
l’entorn d’aquest camp

PAVELLÓ MUNICIPAL D’ESPORTS PLANA LLEDÓ

Obra: a l’agost es va començar a cobrir la pista exterior de bàsquet.
Obra: instal·lada la caldera de biomassa per subministrar aigua calenta sanitària al
Pavelló de Plana Lledó i a l’escola Joan Salvat Papasseit.

2017
CENTRE MUNICIPAL D’ESPORT
I SALUT CA N’ARIMON
Obres:
• Aigua calenta sanitària
i climatització
• Il·luminació i netejafons
de la piscina
• Millores a la zona funcional
i material gym

2016
CAMP MUNICIPAL DE FUTBOL
GERMANS GONZALVO
Obres: nous vestidors

CAMP MUNICIPAL DE FUTBOL ZONA SUD
Obra: nou local social

CLUB PETANCA CAN BORRELL

Obra: construcció del nou local social i vuit
pistes al parc de Plana Lledó

2015

CAMP MUNICIPAL DE
FUTBOL GERMANS
GONZALVO
Obra: enderroc dels
antics vestidors del
camp 1
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BÀSQUET | Lliga EBA ELS DE JOSEP MARIA MARSÀ ESTAN FENT UN GRAN INICI DE LLIGA

KARATE EL CK MONTORNÈS VA EMPORTAR-SE'N 36

El Recanvis guanya a Palma
i es consolida com a segon

Pluja de medalles en el
campionat Costa Brava

marc barrio

MOLLET. Un excel·lent primer

quart –va finalitzar 9 a 24– del
Recanvis Gaudí va encarrilar la
victòria, la cinquena a la Lliga
EBA, a Palma de Mallorca. En el
descans, l'avantatge en el marcador dels molletans encara es va
ampliar més: 31 a 51. La tímida
reacció del Palma Air Europa B,
que va guanyar els dos quarts a la
segona part, només va servir per
maquillar el resultat final: 70 a 82.
El màxim anotador del partit va
ser Bernat Álvarez amb 22 punts.
Amb aquest triomf, el Recanvis
Gaudí segueix en la segona posició de la taula, amb només una
derrota. Dissabte (20 h), visita el
pavelló de Plana Lledó l'Arenys
Bàsquet, el quart classificat amb
quatre victòries i dues derrotes.

Segon triomf del filial

El filial del Recanvis no ha tingut
tan bon inici a la Copa Catalunya,
però dissabte va vèncer per 80 a
83 a la pista de l'Horta.

ckm

MEDALLISTES Els karateques montornesencs van fer una gran actuació

Derrota del Construccions Perefran
El sènior femení del CB Mollet no aconsegueix sortir dels últims llocs de la
taula de Segona en aquest inici de lliga. Diumenge, va perdre al pavelló de
Plana Lledó per 46 a 60 davant el CB Vilassar de Dalt i ara té un registre de
dues victòries i cinc derrotes. Per la seva banda, l'Escola Sant Gervasi és
catorzena amb un triomf i sis derrotes a Primera. Dissabte va perdre a la
pista de l'AESE per 50 a 38. Diumenge (18.45 h), rep al CB Nou Esplugues.

MONTORNÈS. El Club Karate Montornès va fer un gran paper el cap
de setmana del 20 d'octubre en el
campionat de karate Costa Brava 2018, celebrat a Sant Feliu de
Guíxols. Fins a 36 medalles van
aconseguir sumar els karateques
montornesencs: 14 van ser d'or,
4 de plata i 18 de bronze. El campionat era de les modalitats de
kata i kumite, les quals van tenir
tornejos de totes les categories.

D'altra banda, aquest dissabte va
aconseguir 32 medalles més (10
dor, 8 de plata i 14 de bronze) en
el sisè campionat ACR La Pau de
Barcelona, també en les modalitats de kata i kumite.
Per últim, diumenge el Club
Karate Montornès organitzarà
el 23è torneig de Sant Sadurní al
pavelló El Sorralet. Hi participaran una vintena de clubs vinguts
d'arreu de Catalunya.

DUATLÓ LA PROVA, QUE ES DISPUTARÀ AL DESEMBRE, COMPTARÀ AMB 7,5 KM A PEU I 20 EN BICI

El Club Triatló Montornès
organitzarà un duatló
ESPECIALISTES EN RECANVIS PER A CALDERES
Av. Caldes de Montbui, 27. Local 28. Mollet del Vallès
info@molletrecanvis.com  Tel. 672 104 938

www.molletrecanvis.com

El 23 de desembre el Club Triatló
Montornès organitzarà el primer
Duatló de Carretera de Montornès. La prova formarà part de la
Copa Catalana de duatló, dirigida per la Federació Catalana de
Triatló. "Com a entitat ens hem
proposat aquest nou repte per
potenciar el coneixement del

club i seguir apropant la pràctica esportiva al municipi", explica Jaume González, president del
CT Montornès.
La prova constarà d'un primer
sector de 5km de cursa a peu que
tindrà com inici les pistes d'atletisme de Montornès. Després, els
duatletes aniran paral·lels al riu

Mogent fins a Montmeló i retornaran al punt d'inici pel Gran Vial.
Aleshores, agafaran les bicicletes i
pedalejaran 20 km, que transcorreran per un circuit que passarà
per Montornès i Montmeló. Els
participants hauran de fer-hi tres
voltes i el tram més exigent serà la
pujada que portarà fins l'exterior
del circuit de Barcelona-Catalunya. Finalment, tornaran a córrer
durant una sola volta de 2,5 km
pels voltants del Complex Esportiu Municipal de Montornès, on hi
haurà l'arribada.
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HANDBOL ORGANITZAT PER L'ASSOCIACIÓ DEMANOENMANO
ona cervera

BILLAR FRANCÈS DISSABTE ORGANITZARÀ EL CAMPIONAT DE CATALUNYA DE 3 BANDES JÚNIOR

El Club Billar Mollet vol introduir
aquest esport a les escoles

cb mollet

MOLLET. El Club Billar Mollet, amb

La jornada inclusiva aplega 100 persones
Antonio García Robledo, jugador llagostenc del primer equip del Fraikin
Granollers, i Míriam González, jugadora del KH-7, van ser els padrins de
la jornada inclusiva dedicada a l'handbol que es va celebrar dissabte
al CEM El Turó de la Llagosta. Un centenar de participants, provinents de
diferents poblacions vallesanes, hi van assisitir.

FUTBOL SALA HAVIA GUANYAT TOTS ELS PARTITS COM A LOCAL

La Llagostense empata a casa
LA LLAGOSTA. Primera ensopegada

de la FS Unión Llagostense al pavelló El Turó. Els llagostencs van
empatar a 2 amb el Sansur. Els
gols locals els van fer Juan Carlos

i Patxi. Així, la Llagostense és vuitena amb 7 punts després d'haver
disputat sis jornades. Dissabte
(18 h), jugarà a la pista de l'Albelda, l'onzè de la Lliga Nacional.

el suport de la federació catalana,
vol introduir el billar francès a les
escoles de Mollet del Vallès a partir del curs vinent. "Ja hem parlat
amb algunes AMPA i estan interessades en el projecte, que inclouria nens i nenes a partir de
12 anys. També hem presentat
el tema a l'Ajuntament i la resposta ha estat positiva", explica
Jordi Castañé, el president del club.
"Si algun nen o nena destaqués, li donaríem l'oportunitat de formar-se al nostre club
perquè pogués millorar el seu
nivell de joc", afegeix. A Lleida i a
Sants ja s'han portat a terme projectes d'aquestes característiques
amb bons resultats. "Com que

L'ENRIC Té 11 anys i és el jugador més jove del Club Billar Mollet
és un esport de minories, hi ha
molt poca joventut. Pretenem
incrementar la quantitat de jugadors per crear un futur per
aquest esport". D'altra banda,

L'EQUIP DE DANIEL MOSTEIRO JA ES TROBA EN EL SEGON LLOC
arxiu

La Concòrdia encadena tres triomfs
Després de perdre en la jornada 2, la Concòrdia ha guanyat els tres partits
que ha disputat i ja és segona en el grup 2 de la Segona Divisió Nacional.
Dissabte va vèncer per 3 a 7 a la pista de l'AECS l'Hospitalet amb tres gols
de Domi, dos de Villa, un de Sonia Blanco i un altre de Jess, la portera.
Dissabte (17.30 h), la Concòrdia rebrà el FEME Castellón, que és sisè.

dissabte (a partir de les 10 i fins
les 20 h), el CB Mollet organitzarà el campionat de catalunya de
billar a 3 bandes al pavelló de la
Riera Seca. s. escudero

PÀDEL

Segon torneig de la
Penya Barcelonista
l'Alba del Vallès
SANT FOST. Dissabte tindrà lloc al
Complex Esportiu Municipal Can
Lladó el segon torneig de pàdel
organitzat per la Penya Barcelonista l'Alba del Vallès. El campionat estarà format per lliguetes i
les parelles classificades passaran
a jugar la fase del KO. Hi haurà categories B i C, i cadascun dels participants tindrà assegurat jugar
quatre partits de 30 minuts.
El torneig començarà a les 8.30
h i finalitzarà cap a les 22 h. El
preu d'inscripció per persona és
de 20 euros i inclou dinar al mateix complex esportiu i aigua i
fruita tot el dia.
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CULTURA

L’explorador d’enigmes literaris

Playback al Mercat Vell

La biblioteca Can Rajoler organitzarà dijous (17.30 h) a la sala
d'exposicions l'activitat L’explorador d’enigmes literaris, del programa
BiblioLab, a càrrec de Qpertin. Els participants –a partir de 5 anys– es
convertiran en els millors exploradors interactius dels enigmes que
plantejaran els codis QR, i els llibres seran el seu millor aliat per resoldre’ls.

Dimecres, a partir de les 17 h, el grup de
playback La década de los 60 farà una actuació
al Mercat Vell de Mollet. Es tracta d'una banda
molletana formada per membres de
l'Associació de Gent Gran La década de los 60.

TEATRE L'ACTRIU REP EL RECONEIXEMENT PER 'L’AMOR (NO ÉS PER MI, VA DIR MEDEA)'

La paretana Queralt Riera
guanya el premi Octubre

LITERATURA AL CASAL TAMBÉ ES FARÀ UN SOPAR

El Museu Abelló acull una
conferència per l'any Fabra
arxiu

Riera comparteix ex aequo amb Neus Nadal aquest prestigiós
guardó de les lletres catalanes que es va concedir dissabte a València
Jordi PujolaR / ACN

POMPEU FABRA El 2018 s'han complert 150 anys del seu naixement
PREMIATS D'esquerra a dreta: Neus Nadal, Queralt Riera, Antoni Martí Monterde, Carles Mulet i Salvador Company
PARETS. L'actriu i autora paretana
Queralt Riera ha guanyat un dels
prestigiosos premis Octubre en la
categoria de teatre. Uns guardons
que es van entregar dissabte al
Saló Noble del Palau de l’Exposició de València, i que destaca les
millors obres literàries en català
de l’any. Uns premis que enguany
arribaven ja a la seva 47a edició.
L’obra premiada de Riera,
L’amor (no és per mi, va dir Medea), va compartir guardó ex aequo amb Salvatges, de Neus Nadal. Carme Planells, membre del
jurat, va destacar “la importàn-

cia que hi hagi dones que escriuen sobre dones”. Mentre que la
pròpia Riera va declarar que “és
fonamental recuperar algun
concepte de la tragèdia grega a
la societat actual".
Formada a l’acadèmia Nancy
Tuñón i amb professors com Simon Edwards o Giselle Barrett,
l’actriu i autora manté els seus llaços familiars amb Parets, tot i que
des de 2013 té oberta la seva pròpia escola d’interpretació a Barcelona, on va néixer el 1978.
Pel que fa a la resta de premis
Octubre, organitzats per la llibreria

valenciana 3 i 4 (que en aquesta
edició celebrava els seus 50 anys
de vida), han estat per Fons i formes, de Salvador Company, en narrativa; Les ciutats de lluny de Josep
Pla, d’Antonio Martí Monterde, en
assaig, i Naixement d’Islàndia, de
Carles Mulet, en poesia.
Per altra banda, la vetllada també va tenir representació paretana
per part de Blanca Bragulat, dona
de Jordi Turull, ja que el premi
d'Actuació Cívica va ser concedit
a l'Associació Catalana pels Drets
Civils, formada per familiars dels
presos i exiliats polítics. i j.ribell

MOLLET. Aquest 2018 se celebra

l'any Pompeu Fabra, per commemorar el 150è aniversari del
seu naixement i el centenari de la
publicació de la Gramàtica Catalana. I Mollet també se suma a
aquestes commemoracions. El
Servei de Català de Mollet del
Vallès (CPNL), conjuntament
amb l'Ajuntament, organitzarà
dimecres (19.30 h) la conferència de David Paloma Els dos projectes de Pompeu Fabra al Museu
Abelló. L'objectiu és recordar la
figura i l'obra del filòleg, lingüista i gramàtic català, tenint en
compte tant la dimensió lingüística com la cívica i la humana. Paloma és professor de la Universitat

Autònoma de Barcelona, copromotor de les rutes Pompeu Fabra
(Barcelona, Prada i Bilbao) i autor, amb Mònica Montserrat, de
la guia de butxaca Ruta Pompeu
Fabra i del llibre L'abecé de Pompeu Fabra. A més, també és autor
de contes i divulgador de la figura
de Pompeu Fabra. L'assistència a
l'acte és gratuïta.
També dins de les activitats que
acollirà Mollet amb motiu de l’any
Fabra, el mateix dimecres a partir
de les 21.30 h, el Casal, en col·laboració amb el CPNL, acollirà el
Sopar Fabra. L'àpat constarà de
sopa de lletres, llibrets fabrians
de llom i postres de xocolata, "en
homenatge al Mestre".

dv, 2 novembre 2018

25

26

LITERATURA

La molletana Llum
Ibarz presenta
'Culpable' al Casal
MOLLET. La sala d'actes del Casal

Cultural acollirà dijous, a partir de
les 20 h, la presentació de la nova
novel·la de l'escriptora molletana
Llum Ibarz, que des de fa dues dècades es dedica a la recuperació
de la memòria històrica. Es tracta
de Culpable i l'acte serà conduït
per la regidora d'Ara Mollet ERC
Marta Vilaret.

LITERATURA

El Lledoner acull la
mostra 'Primavera
tardana'
MOLLET. El Lledoner inaugurarà

dimarts (19 h) l'exposició Primavera tardana, de la molletana
Isabel Monte. La mostra presenta
unes pintures fetes amb la tècnica
humit sobre humit, així com alguns retrats i treballs fets a l'aire
lliure. Destaca que Monte es va
posar a estudiar arts plàstiques
un cop es va jubilar.
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MÚSICA HA ESTAT UNA DE LES TRES CLASSIFICADES

FESTA LES ACTIVITATS S'ALLARGUEN FINS DISSABTE

Sandra Bautista El terror de Halloween
no cessa a la Llagosta
arriba a la final
del concurs Sona9
arxiu

MARTORELLES. La cantautora mar-

torellenca Sandra Bautista ha
fet una pas més en el concurs de
música Sona9, que organitzen per
TV3, iCat i la revista Enderrock, i
que enguany arriba a la 18a edició. Bautista s'ha classificat per
a la final, que tindrà lloc a la sala
Luz de Gas de Barcelona, el 14 de
novembre. La gala es transmetrà en directe al programa Sona9
d'iCat, dirigit per Lluís Gendrau.
La martorellenca hi actuarà,
juntament amb els altres dos finalistes –L'Home Invent, de Montcada i Reixac, i Menut, de Móra la
Nova–, per guanyar el certamen.
Un cop acabin totes les actuacions
se sabrà el nom del guanyador.
Tanmateix, tots tres ja tenen assegurats diversos premis. El primer,
però, enregistrarà i editarà un
disc amb un productor professional, protagonitzarà la campanya

ona cervera

SANDRA BAUTISTA

PASSATGE DEL TERROR La motoserra espantarà més d'un assistent

de publicitat a Televisió de Catalunya i Catalunya Ràdio i a la revista
Enderrock, farà diversos concerts
promocionals, firmarà un contracte discogràfic amb la companyia que esculli, serà portada a
l'Enderrock del pròxim agost i tindrà accés a la radiofórmula d'iCat,
un cop s'hagi publicat el disc. i

LA LLAGOSTA. El cap de setmana

passat va arrencar la programació
terrorífica de la Llagosta Halloween Black Nights, que tindrà activitats fins dissabte al parc Popular.
Les darreres dues representacions del passatge del terror són
aquest divendres i dissabte –de
17 h a 18.45 h per al públic famili-

ar, i de 19 h a 23.30 h la sessió més
aterridora–. Tots dos dies, a més,
Saltats organitzaran tallers infantils i vendran castanyes, entre
d'altres, i se celebrarà El dia dels
morts (de 17 h a 23 h). Es tracta
de la festa mexicana que celebren
per Tots Sants, i també es vendran
tacos mexicans. i

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

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

PRECIO ESPECIAL
EMPRESAS Y GRUPOS

45€

Información al

639 857 650

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

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

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

MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES

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

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

20.00 -21.00 h
09.30 - 10.30 h

PARKING
GRATUITO
30 MIN

PZA. PAU CASALS
(Frente
Ayuntamiento)

TODA LA INFORMACIÓN EN WWW.CERMSA.COM
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II Gala de l’ADHEC
L’Associació celebrava el passat dimecres 24 d’octubre, al Mercat Vell de
Mollet, la segona edició de la Gala del Comerç en què es va reconèixer la labor
i trajectòria de diversos comerços de la ciutat

Des de l’ADHEC volem agrair la vostra presència en la II Gala, amb una participació de 220 comerços i
autónoms, i també felicitar les persones i els establiments guardonats.
TÚ ets ADHEC. TÚ ets associació.

L’aforament al Mercat Vell ple de gom a gom

Lluís Farré, president de ADHEC, i Josep Monràs,
alcalde de Mollet del Vallès

Per la seva participació en la iniciativa de la creació de
l’ADHEC, a Dolors Pérez, María Milagros, Carmen Rodero
i Jacqueline Bravo

Per la seva antiguitat comercial a Mollet, a Carmen
Mumbrú i Pepi Montsant (Merceria Montsant), Ana i Maruja (Calçats Angulo), Josep Tarrés i Nogués (Sastreria
Tarrés), Javier Alarcón (Joieria Venus), Basili Escuin (Esport Escuin)

Per la seva continuïtat del comerç familiar, a Maika i Juan
Benítez (Construcciones Benítez), Francisco i Francisco
Javier (Ferretería La Muñoza), Montse Bertran (Molletauto), Eduardo Sendín i Oscar (Recambios Mollet), Jordi
Llargués i Andreu Llargués (Forn Llargués)

Per la seva antiguitat amb l’Adhec, a Immaculada Amills
(Perruqueria Imma Amills), Li Chuan (Stir 180), Rosa
Uceda (Som Serveis), Sarah Edge (Cambridge School)

Per la seva col•laboració amb l’Adhec a Elisabet Pou
(Flors l’Orquídia), Emma Balea (Ràdio Mollet), Guadalupe
Caro (Vallès Visió), Laura Ortiz (Som Mollet), Josep Lluís
Bonet (Molletama), Francisco Javier

ASSOCIACIÓ D’AUTÒNOMS DONES I HOMES EMPRENEDORS DE CATALUNYA
Masia de Can LLedó. C. Comte d’Urgell, 30. 08100 Mollet del Vallès

Tel. 93 516 68 40 - 672 281 741

www.adhec.cat
Adhec Autònoms
adhecxxi@gmail.com
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POPULAR VAN DESCARREGAR TRES CASTELLS DE 7 A LA DIADA CASTELLERA DE MOLLET

Els Castellers fan la seva millor
actuació en l'estrena del 5 de 7

Nous reptes

Les pròximes actuacions seran
diumenge a la Diada dels Manyacs
de Parets i l'11 de novembre a la
Diada dels Xics de Granollers. En
aquestes dues actuacions es podrien assolir els nous reptes que

Diumenge arriba el dia
gran dels Manyacs de Parets
arxiu

ONA CERVERA

MOLLET. La Diada Castellera de

Mollet, que va tenir lloc diumenge
a la pista coberta de la Riera Seca
–havia de ser a la plaça Prat de la
Riba, però es va traslladar per la
pluja–, va acollir la millor actuació de la història dels Castellers
de Mollet, en fer tres castells de 7
i descarregar per primera vegada
un 5 de 7. Es tracta d'una nova fita
que supera els tres castells de 7
del setembre a la Fira d'Artesans,
en què es va estrenar el 3 de 7
amb agulla.
El cap de colla, Damià Madrid,
ja va assegurar la setmana passada que estaven treballant en dos
castells nous –un 5 de 7 i un 4 de
7 amb agulla– que portarien a
plaça "si als assajos surten perfectes". El 5 de 7 va ser la novetat,
que va anar seguit per un 4 de 7 i
un 3 de 7.
A la Diada també van participar-hi els Castellers de Caldes –4
de 6 amb agulla, 4 de 6 i 3 de 6– i
els Castellers de Cerdanyola –3 de
7, intent descarregat de 4 de 7, 4
de 7, 3 de 6 amb agulla–.

LA COLLA CASTELLERA CELEBRA UNA NOVA DIADA LOCAL

CASTELLS Durant l'actuació en la passada festa major
PARETS. Els Manyacs de Parets ce-

PLUJA La pista coberta de la Riera Seca va haver d'acollir la diada
té la colla: fer el 4 de 7 amb agulla i
fer els dos millors castells descarregats fins ara –3 de 7 amb agulla
i 5 de 7– en una mateixa actuació.

Castellers d'honor

Per la seva banda, diumenge al
matí, abans d'arrencar les actuacions, la colla va lliurar les camises
de Casteller d'honor 2018. En-

guany se'n van entregar tres: una al
Ball de Diables de Mollet, pels seus
35 anys, i dues més a títol pòstum
per a dos membres dels Castellers
de Mollet que han mort enguany
i a qui, com afirma Madrid, "els
trobem molt a faltar". Es tracta
de Dani Vílchez i Dolores Guerra
–Sra Lola–. Els seus familiars van
recollir les camises.

EL TEMPS

per

divendres 2

=
dissabte 3

diumenge 4

damanyacs2018. A més, hi haurà
esmorzar i begudes a preus populars.
A part d’això, la colla ja va estar
escalfant motors divendres passat amb un assaig solidari on també van participar-hi els castellers
de Montcada. Es tractava de recaptar fons per a l’Associació Catalana contra la Fibrosi Quística, i
a 2 euros per entrepà més beguda
es van recaptar 360 euros. Per
altra banda, La Grossa de Nadal
també s’ha sumat a la festa i serà
present en els actes de dissabte,
on per 5 euros es podran adquirir
participacions de la colla.
Pel que fa a la retransmissió
televisiva, serà la primera que Vallès Visió farà per la Xarxa de televisions locals, i el primer cop que
es retransmetrà una diada amb
colles del Baix Vallès. j.ribell

lebraran diumenge la seva diada.
I ho faran acompanyats dels castellers de Mollet, de la colla de la
Gavarresa i els Vailets de Gelida.
La trobada, que començarà a les
12 h, serà retransmesa en directe
per Vallès Visió.
Abans, però, la colla paretana
omplirà el dissabte d’activitats:
de 10 h a 14 h, el local de La Morada (carrer Ponent, 18) acollirà esdeveniments per a totes les
edats. Una gimcana de jocs tradicionals i taller de manualitats
per als més petits; tornejos de
petanca, de pulsos i del videojoc
Street Fighter amb premis per a
tots els guanyadors; la primera
trobada d’intercanvi de plaques
de cava, i un concurs de fotografies a través d’Instagram on es pot
participar amb l’etiqueta #dia-

Felip Comas

Cel tapat de bon matí,
amb possibilitats de que
s'escapi algun plugim. A
la tarda, més clarianes,
que no acabaran de fer
net.
Cel serè a primera hora,
situació que es prolongarà tot el dia, amb sol i
temperatures que s’enfilaran més que divendres.
Nuvolositat variable, tant
al matí com a la tarda,
amb temperatures lleugerament més altes que
dissabte.

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

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

Mín. * Temp.

Pluja (l/m2)

Cop màx. vent

DIJOUS, 25

24ºC

11ºC

20ºC

-

16 km/h SE

DIVENDRES, 26

23ºC

11ºC

20ºC

0,4

11 km/h SW

DISSABTE, 27

17ºC

11ºC

11ºC

18,4

18 km/h NE

DIUMENGE, 28

12ºC

9ºC

10ºC

3,8

19 km/h WNW

DILLUNS, 29

13ºC

8ºC

11ºC

-

35 km/h WNW

DIMARTS, 30

16ºC

4ºC

14ºC

0,8

18 km/h SW

DIMECRES, 31

-

11ºC

-

-		

-
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KALIU RESTAURANT
Carrer Quarter Nord, 2. Mollet. Tel. 93 109 62 02
kaliurestaurant.com

Kaliu, una nova proposta
de cuina de proximitat
Amb capacitat per a 40 persones,
el local té una decoració senzilla
i propera, i destaca el pati amb
espai per a 40 comensals més. La
cuina de Kaliu Restaurant obre de
dimarts a diumenge, de 10 h a 16
h, i divendres i dissabtes, de 20 h
a 23 h. Entre setmana ofereix un
menú amb molta rotació i que gira
al voltant del producte de temporada, però amb opció de carta.

Melós de peus de porc desossats
amb gambes, pollastre de pagès
amb prunes i vi ranci, o el guisat
de mongetes del ganxet amb sípia i
papada són algunes de les propostes d’aquest restaurant que també
ofereix plats per compartir com el
raviolón de tomàquet al forn i gambes, el calamar rostit amb rovell
d’ou curat, crostons i alfàbrega o el
caneló de pollastre amb beixamel

d’avellanes. La carta també guarda
un lloc especial per a la cuina “a la
llauna”. I és que el cargol (bover de
mida mitjana) pren protagonisme
amb tres preparacions diferents.
Les postres posaran el punt i seguit
a un àpat amb productes de qualitat cuinats a foc lent. Podreu tastar
el Xocolatíssim, la versió Kaliu del
clàssic lemon pie o la tatín de préssec amb gelat de vainilla.
El xef, Jose Cuesta, va començar
a treballar a la cuina d’un menjador escolar amb 17 anys i des de
llavors no ha parat de rodar. Ha
treballat sota les ordres de xefs
com Nandu Jubany, Sergio Cócera
i Miguel Muñoz. Ha après a cuinar
en hotels de quatre i cinc estrelles
com The One o el Majestic; en restaurants de cuina fusió i d'avantguarda com Casanova Beach, Atik
Tapas Bar i de cuina tradicional
com Can Llobet. A més, en els darrers anys ha guanyat el premi a la
destresa i millor tècnica d’elaboració al 32è Concurs de Cuina Jove
de Catalunya. Per altra banda, la
família també està present al Kaliu
Restaurant. Aquest projecte és
possible també gràcies a José Luís
Cuesta, pare del xef, que s’ha dedicat tota la vida a la cuina i que després d’un temps de descans, “volia
reviure el gust de fer gaudir a la
gent amb el menjar”, explica Jose.

Gaudeix
de les nostres

Especialitats
Ibèriques

ENTREPANS TORRADES · CARN A LA BRASA
VINS · TAPES I MÉS...
C. Major, 64. Montornès del Vallès
RESERVA TAULA: 93 572 38 92 · 679 43 58 72

MENÚ DIARIO
MENÚ
EJECUTIVO
CARTA
Fin de semana

SLOW COOK
Cocina variada
distinta cada día
Productos de
PROXIMIDAD

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