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DIARI DE PARETS I BAIX VALLÈS

MUNICIPALS 2019
NEIX SUMEM ESQUERRES, UNA COALICIÓ FRUIT 
DE LA UNIÓ DE SUMEM PARETS I ELS COMUNS 
AMB CASANDRA GARCIA COM A CAP DE LLISTA  14

POLÍTICA
LA REGIDORA D'ARA PARETS, KÈNIA DOMÈNECH, 
NOVA SECRETÀRIA D’ORGANITZACIÓ
DE LA BRANCA JOVE D'ERC A CATALUNYA  14

Diumenge s’inauguraven les obres de reforma dels carrers Major, 
Travessera i Barcelona · El govern local vol que la vianalització
de l’espai ajudi a la revitalització comercial de la zona  4

Els jutjats de Mollet van 
registrar 130 casos el 2017

25-N, DIA INTERNACIONAL
Els processos judicials 
per violència masclista  
pugen un 48% en menys 
d'un any al Baix Vallès  2 i 3

L'activitat va aplegar l'any 
passat uns 5.000 usuaris 

L'acció, que recull joguines 
per a famílies necessitades, 
arriba a la tercera edició

OCI
La pista nadalenca
de patinatge sobre gel 
s'instal·larà enguany 
a la plaça de la Vila  4

SOLIDARITAT
La cursa solidària 
CorreParets vol aplegar 
fins a 600 participants  6

BARRI ANTIC D’ESTRENA

PRIORITAT INVERTIDA  Ara, la calçada i la vorera estan al mateix nivell, la velocitat està limitada a un màxim de 20 km/h i els vianants tenen prioritat  4

41 a 47

Menjar
Beure
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EN PORTADA

BAIX VALLÈS. De 31 a 50 anys, de 
nacionalitat espanyola, amb in-
dependència econòmica. Aquest 
és el perfil de les dones que so-
freixen violència masclista i que, 
a ulls d'Anna María Díaz, regido-
ra de Serveis Socials i Igualtat de 
l'Ajuntament de Mollet, trenca 
amb els mites que hi ha instal·lats 
a la nostra societat sobre aquesta 
"xacra".

Més mites: la violència masclis-
ta es dóna majoritàriament dins la 
parella. Dels 71 casos de maltrac-
taments registrats durant l'any 
2017 a Mollet, 41 van ser produ-
ïts per la parella, 22 per l'expare-
lla, dos per altres persones i en la 
resta es desconeix la vinculació 
entre víctima i agressor. L'Insti-
tut Català de la Dona confirma la 
idea: el 94,3% de les ateses entre 
gener i octubre de 2018 a la línia 
d'atenció contra la violència mas-
clista (900 900 120), tenien rela-
ció amb l'àmbit familiar.

No és l'única visió sobre la vio-
lència masclista i el seu context. 
Des del Centre d'Informació i 
Recursos per a Dones (CIRD) de 
la Llagosta es considera "que no 
hi ha un prototip de dona mal-
tractada". "La violència mas- 
clista no té classes socials, pot 
ser que una dona agredida amb 
més recursos trigui menys en 
recuperar-se, però això no té a 
veure amb els motius de la vio-
lència", afegeixen des de l'organis-
me. A més, des del centre alerten 
que l'actual llei contra la violència 

masclista només contempla com a 
maltractament aquelles agressi-
ons físiques o psicològiques que 
es produeixen dins la parella o en 
l'exparella. "No es parla d'altres 
situacions, com per exemple la 
violència masclista en l'àmbit 
laboral, de pares a filles o entre 
amics, i aquestes no es denunci-
en, estan molt invisibilitzades i 
són part del sistema patriarcal 
en què vivim", expliquen des del 
CIRD.

El problema de les xifres
Quan parlem de violència masclis-
ta i xifres el debat es complica. Hi 
ha més denuncies ara? Hi ha més 
consciència? La societat és més 
masclista ara? Les dones són més 
valentes per denunciar? Hi ha mi-
llors mètodes per quantificar la 
violència masclista?

Segons explica el jutge titular 
del Jutjat d'Instrucció número 4 
de Mollet, que s'encarrega dels 
procediments en aquest àmbit al 
Baix Vallès, José Manuel Delgado, 
fins fa un parell d'anys les xifres de 
procediments per violència mas-
clista estaven "mal registrades". 
D'aquesta manera, si el 2017 el 
jutjat especialitzat en violència de 
gènere al Baix Vallès portava els 
casos de 130 dones maltractades, 
aquest 2018, quan encara no s'ha 
acabat l'any, els casos són 193.

"L'augment no necessària-
ment té relació amb més vio-
lència. Crec que la millora dels 
protocols de detecció de violèn-

cia masclista, com el de l'Hospi-
tal de Mollet, i la conscienciació 
arran del 8 de març passat han 
fet aflorar més denúncies", ex-
plica Delgado. El jutge comenta 
que també existeixen noves vies 
a través de les quals es produeix 
l'assetjament: "les denúncies 
per xarxes socials també s'han 
vist incrementades".

Tot i això, res indica una evo-
lució creixent o decreixent en el 
nombre de víctimes masclistes. 
Les dades de l'Observatori con-
tra la violència masclista a Mollet 
mostren que des de l'any 2012 

–94 casos– fins avui dia no hi ha 
un patró definit. Així, el 2013 hi 
va haver 72 casos; el 2014, 82; el 
2015, 96; el 2016, 55; i el 2017, 
71. Aquesta tendència és similar 
a la xifra de trucades ateses al Va-
llès Oriental per la línia d'atenció 
contra la violència masclista: el 
2016, 415 trucades; el 2017, 378; 
i fins a l'octubre de 2018, 314.

"Va córrer el bulo que amb la 
crisi la situació va empitjorar, 
però no és cert", assenyala Mont-
se López, del Servei d'Informació i 
Atenció a la Dona de Mollet. "Ara, 

25-N, DIA INTERNACIONAL PER A L'ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA VERS LES DONES  LES ESTADÍSTIQUES NO MOSTREN NI AUGMENT NI DISMINUCIÓ DE LES AGRESSIONS TOT I QUE LA MILLORA DELS PROTOCOLS PER DETECTAR-LES I LA MAJOR CONSCIENCIACIÓ SOCIAL HAN FET MÉS VISIBLE EL PROBLEMA

Totes les persones dedicades a eradicar aquesta "xacra social" 
coincideixen: no hi ha un prototip de dona agredida

els mitjans de comunicació són 
més sensibles", clarifica.

Les xifres de la violència mas-
clista són la punta de l'iceberg. El 
jutge Delgado explica que és molt 
difícil perseguir els "delictes en la 
intimitat" perquè rarament hi ha 

testimonis i per això s'està plante-
jant "canviar el codi penal per-
què la víctima també testifiqui 
com a testimoni de l'agressió i 
el seu relat tingui més pes".

A més, afegeix el jutge, "algunes 
víctimes no denuncien" i n'hi ha 

La violència masclista
no entén de classes

"És molt difícil perseguir 
els delictes en la intimitat 

perquè no hi ha testimonis"
José Manuel Delgado, 

jutge de violència de gènere a Mollet 

Casos de maltractament 
al 2017 a Mollet71

193

31 a 50
Rang d'edat de les dones on 
la violència és més freqüent 

314
Trucades a la línia d'atenció 
contra la violència masclista 
el 2017 (Vallès Oriental) 

130

48%
Increment del procesos judicials per 
Violència masclista al Baix Vallès

415
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25-N, DIA INTERNACIONAL PER A L'ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA VERS LES DONES  LES ESTADÍSTIQUES NO MOSTREN NI AUGMENT NI DISMINUCIÓ DE LES AGRESSIONS TOT I QUE LA MILLORA DELS PROTOCOLS PER DETECTAR-LES I LA MAJOR CONSCIENCIACIÓ SOCIAL HAN FET MÉS VISIBLE EL PROBLEMA AGENDA D'ACTES

BAIX VALLÈS. El 21 de maig de 
2017 un home va assassinar la 
seva parella a la Llagosta. Els Mos-
sos van trobar els cossos de les 
dues persones calcinats dins d'un 
cotxe. En aquella ocasió, totes les 
mesures que haurien pogut ser-
vir per evitar el crim, l'últim i més 
tràgic esglaó de la violència mas-
clista, havien fracassat.

"Hi ha un discurs molt estès 
sobre les eines que tenen les 
dones per defensar-se de les 
agressions; tot i això, hi ha més 
recursos dels que es diuen", 
afirma Montse López, del Servei 
d'Atenció i Informació a les Dones 
de Mollet (SIAD). "Des de l'espai 
micro i amb un treball de for-
miga es fan moltes coses".

Educació des de ben petits
"La violència masclista mai no 
desapareixerà. Als països nòr-
dics, on més més mesures hi ha, 
és on es produeixen més casos 
de violència; que s'eradiqui, ho 
dubto", explica Montse López. De 
tota manera, afegeix, la millor ma-
nera de combatre el masclisme és 
des de la infància i l'adolescència 
i a partir de l'educació. "Aquest 
any pel 25-N estem duent a ter-
me la campanya titulada Esti-
mar no fa mal i ens centrem en 
la violència a les cançons que 
escolten els joves".

Un dels pilars fonamentals per 
a López és donar veu a les rela-
cions afectives sense violència. 
"Una persona que ha viscut en 
una família amb violència pot 
pensar que totes les relacions 
són així", considera la tècnica.

Tot i això, l'educació no sem-
pre és suficient per eradicar el 
masclisme. "Amb les xarxes so-
cials l'assetjament és cada cop 
major entre els adolescents", 
confirma López. "Vivim en una 
societat masclista i és impor-
tant fer visibles els homes que 
hi estan en contra", afegeix.

Quan l'educació no funciona
"En un municipi petit costa que 
les dones denunciïn l'agressor 
perquè tothom es coneix", ex-
plica López. És per aquest motiu 
que són molt importants tots els 
mecanismes per detectar i de-
nunciar els maltractaments. "Les 
dones  que denuncien són les 
que es senten sobrepassades o 
tenen por pels seus fills", indica. 
Tot i això, en molts casos són la 
família, la xarxa, els veïns, la po-
licia, els metges o els serveis soci-
als qui activen el senyal d'alarma 
tant per la violència física com 
per la psicològica.

"Quan una dona reiterada-
ment fa consultes mèdiques so-
bre la depressió o la falta d'au-

toestima s'activa el protocol", 
assenyala Montse López.

Escapar del maltractador
Quan una dona al SIAD "es valo-
ra la seva situació de risc i se 
li dóna assessorament jurídic 
i psicològic". El jutge indica qui-
na és la més adient: ordre d'allu-
nyament, polsera de rastreig a 
l'agressor, teleassistència per a 
la víctima per localitzar-la en tot 
moment o, en els casos de major 
risc, una casa d'acollida per a la 
dona i els seus fills.  

Deixar de ser víctima
Allunyar-se de l'agressor i la situ-
ació de violència és "un procés 
llarg". Més quan es tracta d'un 
periple jurídic en el qual les víc-
times moltes vegades, com en el 
cas dels jutjats de Mollet, s'han de 
creuar per falta d'infraestructures 
amb l'home que les pegava. La pa-
raula clau per deixar de parlar de 
víctimes és "autoestima". "L'ob-
jectiu del SIAD és fer conscient 
la dona de la seva situació", 
afirma López. La por fa que algu-
nes dones tornin amb l'agressor o 
busquin homes amb patrons vio-
lents similars. Potser, com conclou 
López, si es volen evitar situacions 
com la de la Llagosta del 2017 
l'any passat s'ha de "treballar 
també amb els agressors". i

Montse López, del Servei d'Atenció i Informació de Dones, parla 
sobre víctimes, prevenció i lluita contra la violència masclista

que es retiren del procés per l'es-
gotament que suposa. "L'absolu-
ció d'un agressor no implica que 
les denúncies siguin falses, sinó 
que no hi ha proves suficients. 
La llei espanyola és una llei de 
proves", sentencia. i a.alexandre

PARETS DEL VALLÈS. Durant tot el 
mes de novembre l'Ajuntament 
de Parets ha organitzat activitats 
contra la violència masclista en el 
marc de la 18a campanya contra 
la violència masclista amb el lema 
Prou d'hòsties. 

Així mateix, aquest dissabte co-
mença el curs d'autodefensa per a 
dones a càrrec de José Luis Estu-
dillo de l'Escola de Taekondo Lee 
Young Parets al Casal de joves Cal 
Jardiner. Aquest taller, que tam-
bé es farà els dies 1, 15 i 22 de 
desembre, està adreçat a dones 
majors de 18 anys i és gratuït. Les 
sessions es duen a terme de 10 a 
12 h i les places són limitades.

A més, el proper 28 de novem-
bre es representarà l'obra de tea-
tre Ningú més que l'altre, adreçada 
als alumnes de 5è de primària del 
municipi a càrrec de Raig de Sol 
Contes al mateix casal.

D'altra banda, també durant tot 
el mes de novembre hi ha una ex-
posició sobre violència masclista 
a la Biblioteca Can Rajoler. 

Aquestes activitats es com-
plementen amb les que els dies 
previs al 25-N, Dia internacio-
nal contra la violència masclista, 
s'han dut a terme al municipi dins 
la mateixa campanya.  El 5 i el 20 
novembre es va dur a terme un ta-
ller per a pares i mares a càrrec de 
Leonor Cantera, doctora en Psico-
logia Social i professora titular del 
departament de psicologia social 
de la UAB; i del 8 al 22 novembre 
es va poder veure al casal de joves 
l’exposició Reapropiant-nos de les 
nostres vides sobre històries de 
dissidència sexual i de gènere. i

Parets celebra 
el 25-N amb
la campanya
'Prou d'Hòsties'

"En un municipi petit
costa que les dones 
denunciïn l'agressor"

Casos de maltractament 
al 2017 a Mollet71

Casos de violència masclista 
als jutjats del Baix Vallès 
durant el 2018193

31 a 50
Rang d'edat de les dones on 
la violència és més freqüent 

Trucades a la línia d'atenció 
contra la violència masclista 
el 2017 (Vallès Oriental) 

130
Procesos d'agressions 
masclistes als jutjats al 
2017 al Baix Vallès el 2017

48%
Increment del procesos judicials per 
Violència masclista al Baix Vallès

415
Trucades a la línia d'atenció 
contra la violència masclista 
el 2017 (Vallès Oriental)
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SOCIETAT

PARETS. Les obres dels carrers Ma-
jor, Travessera i Barcelona ja es-
tan oficialment inaugurades. Amb 
la finalització d’aquesta actuació 
urbanística es tanca la rehabilita-
ció del Barri Antic, tot i que enca-
ra queden pendents de realització 
les de dos carrers adjacents: Au-
rora i Ferrer i Guàrdia, incloses 
ja en el pressupost d’1,7 milions 
d’euros presentat fa prop d’un 
any. La fesomia serà la mateixa: 
de prioritat invertida per als via-
nants. Dilluns d'aquesta setmana 
ja s’han reobert al trànsit els car-
rers fins ara en obres.

Diumenge es va celebrar l'acte 
d'inauguració, que es va traslladar 
del carrer a l’interior de la sala Ba-
sart de la Cooperativa a causa de 
la pluja. Els assistents van poder 
emportar-se les bosses de recolli-
da selectiva que l’Ajuntament ja ha 
començat a repartir porta a porta 
dins de la campanya d’informació 
del nou sistema de recollida mòbil 
de deixalles. Alhora, s’està consul-
tant els veïns sobre la col·locació 
de testos amb flors als portals, uns 
testos de format gran (6 litres de 
capacitat) per guarnir el carrer. 
Tot i que encara no és definitiu, el 
nombre de plantes – que seran de 
temporada i que el mateix Ajunta-
ment anirà renovant en funció de 
l’època de l’any– rondarà la vui-

PARETS. La pista de gel de Parets 
s’instal·larà enguany a la plaça de 
la Vila a partir del 21 de desem-
bre. D’aquesta manera l’activitat 
es trasllada de la plaça Doctor 
Trueta, on es va fer per primer 
cop l’any passat, al remodelat 
centre del poble. Així, el govern 
municipal compleix l’anunci fet fa 
un any que la pista es situaria al 
Barri Antic, tot i que amb voluntat 
itinerant. Així ho va anunciar l’al-
calde, Francesc Juzgado, durant 
l’acte d’inauguració de les refor-
mes dels carrers Major, Barcelona 
i Travessera.

Uns 5.000 patinadors
En la primera edició, unes 5.000 
persones van passar per la ubicació 
de Doctor Trueta, on es va instal·lar 
una pista de 8 x 12 metres (112 m2) 
de gel ecològic, ja que estava format 
per un compost sintètic autolubri-
cant que no suposa despeses d’ai-
gua ni d’electricitat. A falta que se’n 
donin més detalls, l’any passat l’ac-
tivitat va ser gratuïta i va obrir de 
10 a 14 h i de 16 a 20 h fins el 7 de 
gener, i va ser organitzada en col·la-
boració amb l’Associació de Serveis 
i Comerços de Parets (ASIC). En 
properes dates es donarà tota la 
informació en referència a la pista 
d’aquest any.   j.ribell

URBANISME  DIUMENGE AL MATÍ S'INAUGURAVEN LES OBRES DEL CARRER MAJOR, TRAVESSERA I BARCELONA

tantena. Els veïns només s’hauran 
d’encarregar de regar-les.

Un projecte d'anys
“És el final d’un projecte ja inici-
at fa anys, pels anteriors alcal-
des Joan Seguer i Sergi Mingote, 
i que no ha estat fàcil perquè 
una obra d’aquesta enverga-
dura porta molts maldecaps”, 
va dir l’alcalde, Francesc Juzgado. 
Per això va agrair la paciència tot 
recordant que la finalitat és la de 
“donar un nou impuls a aquests 

carrers, que siguin un punt de 
trobada on viure i conviure”.

En aquest sentit, va apuntar que 
també s’està treballant amb la vo-
luntat que els immobles que ara 
estan en desús de l'entorn puguin 
reactivar-se atraient nou comerç i 
potenciant el ja present. “Per això 
també hem fet carrers més am-
ples, on es prioritzin les perso-
nes per sobre dels vehicles. I per 
això també tindrem els carrers 
lliures de contenidors”, va afegir 
Juzgado sobre les tres plataformes 

mòbils que s’instal·laran quatre 
hores al dia per a la recollida se-
lectiva de residus, una de les quals 
es va poder veure a la confluència 
dels carrers Major i Barcelona.

La festa es va completar amb 
menjar i beure servits pels restau-
rants de l’entorn (El Jardí, El Racó 
de les Brases, Petit Galera-La Pla-
ça i Ribas do Sil) i amb els estàn-
dards de jazz New Orleans i Dixie 
de la Swing Tenes Band, formada 
per diversos músics de la Vall del 
Tenes.  j.ribell

El govern de Parets vol reactivar  
l'activitat comercial al Barri Antic

j.r.

NOVA CARA  Les obres del carrer Major es van inaugurar diumenge passat

SERVEIS

L'Ajuntament 
instal·larà una 
pista de gel a la 
plaça de la Vila 

La Taula de Salut Mental busca logo
La Taula Vallesana de Salut Mental i Addiccions –que aplega 
municipis com Mollet, la Llagosta, Martorelles, Parets, Sant Fost 
i Santa Maria, ha convocat un concurs obert per trobar un logo. 
El termini d’admissions de propostes romandrà obert fins
al 6 de gener i es poden presentar a títol individual o col·lectiu.

Eva Jiménez, nova presidenta de l'AECC 
L'AECC Catalunya contra el càncer de Mollet presentarà dilluns (18 h)  
a La Marineta la nova junta, encapçalada per Eva Jiménez. En l'acte,  
el Dr. Joaquim Olivera, metge especialista en nutrició, oferirà
la conferència Alimentació saludable. També es presentaran
els serveis que ofereix l'associació i hi haurà una actuació poètica.
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PARETS. La tercera edició del Cor-
reParets s’ha presentat amb la vo-
luntat d’ampliar el seu nombre de 
participants. Si en la seva estrena el 
2016 en van ser 300, i l’any passat 
500, enguany s’han ampliat les ins-
cripcions fins a 600 persones.

Es tracta d’una cursa solidària 
amb un recorregut de 7 quilòme-
tres per l’anella esportiva de Parets 
on, més que mai, el que compta és 
participar. “És una jornada salu-
dable, on es fa esport, i a més es 
col·labora amb una bona causa”, 
va destacar Antoni Fernández, que 
s’estrenava com a regidor d’Es-
ports assumint la cartera que va 
deixar Dídac Cayuela.

Els diners recaptats amb les ins-
cripcions serveixen “per comprar 
joguines per a nens i nenes del 
poble en situacions difícils”, va 
explicar l’alcalde, Francesc Juzgado. 
En concret, la botiga local de Don 
Dino facilita els regals: “La donació 
va íntegrament a Càritas, i des 

SOLIDARITAT  L'ESDEVENIMENT SERVEIX PER ACONSEGUIR JOGUINES PER A NENS DE FAMÍLIES NECESSITADES DEL POBLE

La tercera cursa solidària 'CorreParets' 
vol arribar als 600 participants

j.r.

d’allà es gestionen les joguines 
segons les necessitats que hi 
hagi”, va explicar la responsable de 
la franquícia, Antonia Cladellas.

Nens sense joguines
Va ser precisament una volun-
tària de Càritas Parets, Andrea 
Quintana, qui va detectar aquesta 
necessitat: “Sóc professora i en 
el dia que dediquem després 
de Reis perquè els nens portin 
alguna joguina, vaig veure que 
n’hi havia que no en portaven 
cap”. Així va començar fa quatre 
anys una recollida de regals per 
als més necessitats que, un any 
després, es va convertir en la pri-
mera CorreParets.

Aquest 2018 la cursa arriba amb 
novetats: l’entitat bancària BBVA 
s’ha sumat com a patrocinadora i 
oferirà una xocolatada –elabora-
da pel restaurant Can Parera– a 
l’arribada. "Són més de 300 tre-
balladors de diverses oficines 

des de Sabadell a Granollers els 
que s’han ofert a participar, si-
gui corrent o com a voluntaris”, 
apunta Enric Vicedo, del BBVA a 
Parets. A part, se seguiran repar-
tint barbes, barrets i samarretes 
perquè tots els participants vagin 
vestits de Pare Noel.

Les inscripcions costen 3 euros i 
es poden fer fins aquest divendres 

a la piscina municipal Miguel Lu-
que, al centre cultural Can Rajoler, 
al restaurant Can Parera, a les ofi-
cines del BBVA de Parets o al po-
liesportiu Joaquim Rodríguez, des 
d’on sortirà aquesta cursa, o cami-
nada. Ja que com va concloure el 
nou regidor d’Esports: “Cadascú 
la pot fer com vulgui, ja que és 
per a totes les edats”.  j.ribell

'CORREPARETS' L'ajuntament va acollir la presentació de la cursa

EQUIPAMENTS  DISSABTE ES VAN INAUGURAR LES OBRES DE REMODELACIÓ DE LA PLANTA BAIXA

PARETS. La gent gran del casal de 
Ca n’Oms ja torna al funcionament 
normal del seu local. Dissabte es 
van inaugurar les obres de remo-
delació de la planta baixa i d’aques-
ta manera torna l’activitat que 
havia estat traslladada temporal-
ment a la sala Cooperativa. Han es-
tat un parell de mesos d’obres pels 
quals la regidora de Benestar Soci-

al, Susanna Villa, va donar “gràcies 
per la paciència” que havien tin-
gut els usuaris. Després d’aquesta 
primera fase, queda pendent per a 
l’any que ve la segona, que afecta-
rà la sala polivalent de la primera 
planta, el conegut popularment 
com teatre de Ca n’Oms. L’acte es 
va tancar amb un berenar i un ball 
amb el duet Choffers. 

Torna l’activitat al casal 
de gent gran de Ca n’Oms

aj. parets

CELEBRACIÓ  La música del duet Choffers va fer ballar els assistents

PARETS. Parets ha entrat a formar 
part de la xarxa de Ciutats Ami-
gues de la Infància, que reconeix 
la tasca dels municipis en la mi-
llora del benestar de la infància i 
adolescència. El guardó es lliurarà 
dimarts a les 11 h al Palacio de Ex-
posiciones y Congresos d’Oviedo. 
D’aquesta manera, es converteix 
en la segona població de la comar-
ca en formar-ne part, després de 
Granollers.

Parets, a la xarxa 
de Ciutats Amigues 
de la Infància

MONTMELÓ. Un veí de Montmeló 
de 20 anys, que circulava en moto, 
va morir la matinada de diumenge 
en topar amb el lateral d'un cotxe 
–Fiat Punto– que estava girant a la 
cantonada de l'avinguda de l'Es-
tació del Nord i el carrer Joanot 
Martorell. El cotxe, que sortia de 
la ciutat, va girar per un carrer on 
està prohibit fer-ho.

Com a conseqüència del xoc, 
també van resultar ferits quatre 
dels ocupants del vehicle, mentre 
que el conductor, que va donar 
negatiu en el test d'alcoholèmia i 
drogues, va resultar il·lès.

Al lloc del sinistre s'hi van tras-
lladar tres dotacions dels Bom-
bers, així com Policia Local i Ser-
veis d'Emergències Mèdiques.

La Policia Local treballa per fer 
la reconstrucció de l'accident per a 
l'atestat, que els portarà setmanes. 
Tanmateix, la primera valoració 
policial fa pensar que es tracta ria 
d'un "homicidi imprudent".   

Un jove de 
Montmeló mor 
en un accident 
de moto

SUCCESSOS  
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Dissabte 24 de novembre

A les 13.30 h: Resum informatiu de la setmana

Diumenge 25 de novembre

A les 22 h: La Jornada de diumenge

Dilluns 26 de novembre

A les 20.30 h: La Jornada, 

amb Albert Maspons i Alba Castilla

A les 21 h: Àmbit B30

Dimarts 27 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

programació

MOLLET
13/11 Diego Núñez Muñoz 75 anys
14/11 Jorge Ariza Devesa 82 anys
15/11 Remedios Pardo Martín 88 anys
16/11 Bienvenido Millán Ciriano 78 anys
19/11 Montserrat Janer Roca 92 anys
19/11 Juan Manzano Blanco  47 anys
PARETS
15/11 Carmen Coll Albana  94 anys

             Dades facilitades per la Funerària 
Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols

Defuncions

15/11  Aleix Butjosa Ruiz (Mollet)
15/11  Chen Xi Lin (Santa Perpètua)

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

consentiment dels pares per ser publicats)

Naixements

MOLLET / PARETS. Tot i la tensió 
inicial, finalment, l'Associació de 
Veïns de Gallecs, el Consorci de 
l'Espai Rural –com a mediador– i 
l'Institut Català del Sol –Incasòl– 
han arribat a una entesa, en rela-
ció a les problemàtiques arquitec-
tòniques de tres habitatges de Can 
Carol. Pol Ansó, president de l'as-
sociació denunciava que per culpa 
de l'enderroc dut a terme abans 
de l'estiu d'un edifici adossat, els 
tres immobles havien tingut al se-
tembre i octubre greus problemes 
de goteres. El cas més dramàtic 
era el d'una dona de 79 anys que 
tenia la casa negada d'aigua.

El divendres passat l'Incasol va 
començar les obres de reforma de 
les cases afectades i des d'alesho-
res segueixen en tasques de mi-
llora dels immobles. "Hem estat 
més de tres mesos ignorats, ens 
han fet patir molt", ha dit Ansó. A 
més afirma que els motius de l'en-
derroc "no són massa clars".

L'Incasòl, afirma que l'enderroc 
es va fer per "seguretat". L'institut 
afegeix que les obres de reforma 
per evitar les goteres es van dilatar 
durant tres mesos, per "problema 
de gestió". "Quan es va fer l'ende-
rroc es va veure que hi havia més 
treballs a fer, i s'ha hagut de fer 
un nou contracte per manca de 
recursos", afirma Incasòl. Segons 
l'organisme públic "a l'agost s'atu-
ren les licitacions i ningú espera-
va les pluges d'aquest estiu".

Des de l'Incasòl entenen les 
raons de desconfiança dels veïns i 
des de l'associació de veïns valo-
ren que finalment s'hagin atès les 
demandes de les tres cases. 

L'Incasòl atén les 
queixes veïnals i 
arregla tres cases 
de Can Carol  

BAIX VALLÈS. La Creu Roja distri-
buirà roba d’abric a infants d'una 
vintena de famílies de l’àrea del 
Baix Vallès. L’acció forma part de 
la campanya de vestuari d’hivern, 
finançada per la Generalitat i amb 
fons propis de l’entitat. Es tracta 
del setè any consecutiu que enge-
guen aquesta campanya adreçada 
a les famílies ateses en projectes 
d’Intervenció Social de l’entitat. 
Les famílies rebran una targeta de 
prepagament carregada amb 100 
euros per fill o filla, per adquirir 
roba d’hivern, com ara abrics, des-
suadores o guants, en establiments 
de Decathlon. Excepcionalment, en 
els territoris on no existeixi aques-
ta opció, es lliuraran imports eco-
nòmics a les famílies per comprar 
el vestuari en comerços de proxi-
mitat o l’entitat farà el pagament 
directament a les botigues.

Enguany, Creu Roja Mollet del 

Vallès-Baix Vallès, ha lliurat 20 tar-
getes per 20 famílies de les pobla-
cions de la seva àrea d'influència 
que suposen 2.000 euros en aju-
des per a vestuari. "Amb aques-
ta campanya hem constatat un 
estancament en el nombre de 

famílies que des de 2015 havia 
anat en augment, ja que aquell 
any es van facilitar 10 ajudes, el 
2016 vam arribar a 15 ajudes i 
el passat 2017 vam assolir la xi-
fra de 22 ajudes", apunten fonts 
de la delegació baixvallesana. 

MOLLET. Els Mossos d’Esquadra 
van fer dijous de la setmana pas-
sada un dispositiu d’entrada i es-
corcoll a un pis del barri de la Ri-
era Seca de Mollet. L’operatiu va 
permetre tancar un punt de ven-
da i detenir dos homes de 29 i 24 
anys, de nacionalitat marroquina 
i veïns de la ciutat, per un delicte 
de tràfic de drogues.

La investigació es va iniciar quan 
els agents van saber que en un do-

micili ocupat s’hi havia instal·lat 
un punt de venda de substàncies 
estupefaents: presumptament co-
caïna, haixix i marihuana. Les ges-
tions que van efectuar els inves-
tigadors van corroborar aquests 
fets i es va constatar que el pis re-
bia un volum important de visites 
durant el dia. Arran d’aquests indi-
cis, els investigadors van demanar 
al Jutjat d’Instrucció número 1 en 
funcions de guàrdia de Mollet una 

creu roja

SOLIDARITAT  L'ENTITAT DISTRIBUIRÀ UNA VINTENA DE TARGETES DE PREPAGAMENTURBANISME 

SUCCESSOS  VAN TROBAR ESTUPEFAENTS PER VALOR DE 1.000 EUROS EN UN PIS DE MOLLET

Creu Roja reparteix roba 
d'abric a famílies vulnerables

SECCIÓ LOCAL Al Baix Vallès es lliurarà roba d'hivern per valor de 2.000 euros

Els Mossos desmantellen 
un punt de venda de droga

autorització per fer una entrada i 
escorcoll al domicili.

L’entrada es va fer el matí del 15 
de novembre. Els ocupants havien 
protegit amb una reixa de ferro 
l’accés al pis amb l’objectiu de di-
ficultar l’accés. Els agents van tro-
bar a l’interior del pis tres embol-
calls que contenien una substància 
blanca, presumptament cocaïna, i 
una petita quantitat d’haixix i ma-
rihuana, per un valor total en el 
mercat il·lícit superior als 1.000 
euros. També es van intervenir 
tres balances de precisió, telèfons 
mòbils, diversa documentació i 
650 euros en efectiu. 
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MOLLET. Tot i no dir de quina for-
ma es durà a terme ni exactament 
quan, la solució per  a la rotonda 
de Vinyota arribarà l'any vinent. 
Així ho van anunciar l'alcalde de 
Mollet, Josep Monràs, i el direc-
tor general d'Infraestructures de 
Mobilitat de la Generalitat, Xavier 
Flores, durant una trobada de l'as-
sociació de l'àmbit B-30.

"Volem resoldre els proble-
mes de congestió que té la ro-
tonda de la Vinyota", va assenya-
lar Flores. "Tenim un projecte 
en marxa que en poques set-
manes acabarem de concretar, 
ja que en aquest cas es tracta 
d'un projecte de caràcter local 
i Martorelles també està impli-
cat". "Ara és precipitat avan-
çar informació perquè tenim 
diverses opcions i l'any que ve 
podrem començar a tirar enda-
vant amb les obres", va afegir.

Monràs també va afirmar que 
"s'està treballant en aquesta pro-
posta i en principi s'hauria de co-

a.a.

MOBILITAT  JOSEP MONRÀS I XAVIER FLORES ES VAN REUNIR EN EL MARC D'UNA TROBADA DE L'ASSOCIACIÓ DE L'ÀMBIT B-30

La Generalitat anuncia per a l'any que 
ve les obres a la rotonda de la Vinyota

REUNIÓ B-30  Josep Monràs i Xavier Flores en la trobada a La Marineta

mençar a fer efectiva com a obra 
pública de cara a l'any vinent".

Diàriament 2.500 vehicles tran-
siten pels entorns de la circumval-
lació de la Vinyota que afecta el 
polígon industrial de Martorelles 
i les autopistes C-17 i AP-7. L'alt 
volum de trànsit sobretot en ho-
res punta provoca sovint retenci-
ons a tot l'entorn de la cruïlla.

Propostes de l'associació
A més d'aquest tema, la reunió va 
servir per presentar les propostes 
de l'associació de l'àmbit B-30 a 
la Generalitat i per anunciar que 
l'organisme de municipis està tre-
ballant en un nou document de 
projectes i propostes per actualit-
zar el de l'any 2010.

Monràs va asseverar que en el 
nou document, "hi ha moltes pro-
postes com la regulació tarifaria 
de les diferents 'T' de transport 
públic, alguns nusos de mobili-
tat i temes relacionats amb l'as-
pecte ferroviari".

En referència a la T-Mobilitat, 
projecte de la Generalitat per in-
tegrar tots els modes de transport 
en un únic suport intel·ligent, 
Flores va dir que "és un projec-
te transformador que està en 
marxa" i que "el proper any co-
mençaran les primeres fases 
de desplegament, però no serà 
immediat perquè és complex, ja 
que hi ha 1.000 milions de vali-
dacions a l'any a la regió metro-
politana de Barcelona".

Monràs reclamava la posada en 
funcionament "el més aviat pos-
sible" ja que el model tarifari de 
l’Àrea Metropolitana “està con-
cebut des d’un punt de vista ra-
dial i no perimetral i, per tant, 
s’han de validar més zones, tot 
i recórrer la mateixa distància”. 
En aquest sentit, el govern mo-
lletà presentarà al ple una moció 
perquè es posi en marxa aquesta 
targeta que és "un sistema més 
just i equitatiu".   

MOLLET. Canviem Mollet propo-
sarà a la comissió del nomenclàtor 
municipal que la biblioteca de Can 
Mulà passi a dir-se Anna Bosch. 

La proposta arriba després que 
el ple municipal d'octubre apro-
vés per unanimitat donar el nom 
de la primera alcaldessa de Mollet 
a un espai de la ciutat i organitzar 
un acte commemoratiu el 2019 en 
el desè aniversari de la seva mort. 

"La nostra prioritat és trobar 
un espai molt conegut, conco-
rregut i central a la nostra ciu-
tat que amb el canvi de nom no 
causi cap molèstia als veïns i 
veïnes de Mollet ja que, canviar 
el nom a un carrer seria massa 
costós", apunten des de Canviem. 

Precisament, durant el mandat 
d'Anna Bosch de l'any 1979 al 
1983 es va fer la reforma del Parc 
de Can Mulà, entre d'altres actua-
cions importants, com la revisió i 
aprovació del Pla General d'Orde-
nació Urbana.   

Canviem Mollet 
vol posar el nom 
d'Anna Bosch 
a la biblioteca

EQUIPAMENTS
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MOLLET. Les manifestacions en una 
roda de premsa d'Ara Mollet sobre 
els afers de la venda del solar de la 
Vinyota a Decathlon, fa més d'un 
any, han tingut la seva derivada 
judicial. La Fiscalia, a partir de la 
documentació proporcionada pels 
serveis jurídics de l'Ajuntament de 
Mollet, ha interposat una querella 
criminal contra els regidors Oriol 
López, Marta Vilaret i Manel Sos-
tres i contra el president d'ERC a 
Mollet, Albert Biescas, per la pre-
sumpta comissió d'un delicte con-
tinuat de calúmnies cap a Josep 
Monràs. A l'acusació de la Fiscalia 
també s'hi suma l'acusació parti-
cular per part del mateix alcalde 
Monràs a través del despatx Mar-
tell Abogados. 

El relat dels fets, que ha volgut 
fer públic Ara Mollet, comença-
va el setembre de 2017, quan 
l'empresa pública Mollet Impulsa 
presentava una querella al jut-
jat d'instrucció de Mollet contra 
López, Vilaret i Biescas pels delic-
tes d'injúries i calúmnies a conse-
qüència de les declaracions fetes 
per tots tres en una roda de prem-
sa sobre el cas de Decathlon, en 
què també van participar regidors 
d'altres grups. 

Aquest procés, però, es va veure 
interromput per la interposició de 
la denúncia dels serveis jurídics mu-
nicipals presentada a la Fiscalia, qui 
va ampliar la querella a un "delicte 
continuat d'injúries i calúmnies 
contra funcionari públic sobre 
fets concernents a l'exercici del 
seu càrrec", a la qual s'hi va sumar 
l'acusació particular de l'alcalde.  En 
aquest cas, s'hi afegia l'acusació al 
regidor Manel Sostres i s'ampliava 
l'acusació a altres manifestacions 

TRIBUNALS  LA FISCALIA I L'ALCALDE ACUSAVEN ORIOL LÓPEZ, MARTA VILARET, MANEL SOSTRES I EL PRESIDENT D'ERC, ALBERT BIESCAS 

Querella contra regidors d'Ara Mollet 
per injúries i calúmnies a Josep Monràs

l.o.

fetes pels regidors, en aquest cas, 
sobre l'afer de la llicència urbanísti-
ca denegada a Al-Huda per a l'ober-

tura d'un centre de culte. 
Tot i que, segons Ara Mollet, es 

va intentar arribar a un acord en-

RELAT DELS FETS  Vilaret i Sostres dimarts a la seu de MES Mollet

PARETS. La Sala Penal del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya 
(TSJC) ha decidit arxivar la causa 
contra Jordi Turull i la seva dona, 
Blanca Bragulat, per la cessió de 
patrimoni. L'alt tribunal prenia 
aquesta decisió dilluns després 
que la pròpia fiscalia demanés el 
sobreseïment provisional i l'arxiu 
de les diligències perquè no va tro-
bar indicis que la cessió de Turull 
a la seva dona al maig del 2017 fos 
per desprendre's irregularment de 
patrimoni abans del referèndum 
de l'1-O. En l'escrit, el tribunal ar-
gumenta que la instrucció "no ha 
permès acreditar suficientment 
els indicis racionals criminals 
preexistents en formular la 
querella per alçament de béns". 
Turull i Bragulat responien per un 
delicte d'insolvència punible per 
valor de més de 96.000 euros.  acn

Sobre el procés judicial, els res-
ponsables d'Ara Mollet conside-
ren que "es tracta d'una perse-
cució política contra unes idees 
i contra ERC i MES finançada 
amb diners públics", deia Ma-
nel Sostres, que juntament amb 
Marta Vilaret, van exposar els fets 
dimarts en una roda de premsa 
a la seu de MES. Els regidors de-
fensaven que les declaracions fe-
tes en aquelles rodes de premsa 
s'emmarquen en la seva lliber-
tat d'expressió. "Vam parlar en 
públic d'una sentència pública 
i no vam acusar ningú de cap 
delicte, només ens fèiem pre-

guntes", assegurava Sostres, qui 
afegia: "parlem en seu política 
de la mala gestió, mai amb la 
voluntat d'injuriar ningú". 

Per la seva banda, Vilaret re-
marcava que "s'estan dedicant 
diners de tots els molletans 
contra regidors escollits de-
mocràticament no només amb 
els serveis jurídics de l'Ajunta-
ment, sinó també contractant 
advocats penalistes externs que 
suposen més cost", denunciava.

Vilaret considerava que s'havia 
obert un procediment penal "per-
què ens agafi por i fer-nos ca-
llar". En aquest sentit, la regidora 

assegurava que "continuarem 
fent la nostra feina de fiscalit-
zació del govern amb respecte i 
sense por". Ara Mollet ERC i MES 
demanen a l'alcalde Monràs que 
"retiri les acusacions i dialogui 
perquè no té cap sentit conti-
nuar així", asseguraven.

Indignació socialista
Per la seva banda, el PSC s'ha 
mostrat indignat per la informa-
ció donada per Ara Mollet i asse-
gura que "qui ha imputat delic-
tes ha estat la Fiscalia i el jutge 
instructor". Els socialistes consi-
deren que en la roda de premsa 

origen de la querella "es van so-
brepassar molts límits perquè 
s'imputaven delictes a l'alcalde 
i a la institució que represen-
ta". Segons el PSC, "l'únic que va 
fer l'Ajuntament va ser posar 
en coneixement de la Fiscalia 
les declaracions dels membres 
d'ERC". Sobre l'intent de concilia-
ció prèvia, els socialistes apunten 
que ERC "va tenir l'oportunitat 
de retractar-se i demanar per-
dó i no ho van fer". El partit acu-
sa ERC de mentir "per posar en 
qüestió la institució municipal, 
els treballadors i el mateix al-
calde".  l.o. 

El TSJC arxiva 
la causa contra 
Turull per cessió 
de patrimoni

tre ambdues parts per tancar el 
procés judicial, no es va aconse-
guir un text consensuat i la que-
rella va seguir el seu curs. Final-
ment, el 4 de setembre d'enguany, 
el jutge d'instrucció que investiga-
va el cas i encarregat de fer l'auto 
de diligències prèvies resolia amb 
el sobreseïment provisional pel 
que fa a les acusacions contra Vi-
laret i Sostres, però amb el man-
teniment de les acusacions cap a 
López i Biescas, a qui se'ls acusa 
d'un delicte que pot implicar pe-
nes de 6 mesos a 2 anys de presó 
o multa de 12 a 24 mesos. 

Ara, els republicans es troben 
a l'espera de si tant Fiscalia com 
l'acusació particular presenten els 
escrits d'acusació per tirar enda-
vant el judici o si sobreseeixen la 
causa.  laura ortiz

ERC i MES denuncien "persecució política" i el PSC 
recorda que "qui ha imputat és la Fiscalia i el jutge"
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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

MOLLET. La portaveu de Mollet en 
Comú i regidora de Canviem Mo-
llet Marina Escribano va presentar 
dimecres l'única candidatura per 
a les primàries de Mollet en Comú 
–integrat per ICV i EUiA– de cara a 
les eleccions municipals de 2019. 
La candidatura d'Escribano ha es-
tat "avalada pel 100% dels assis-
tents", com ha assegurat la coordi-
nadora del partit, Mireia Marín.

Ara, fins dimecres tindrà lloc la 
campanya de la candidata, i diven-
dres i dissabte es faran les votaci-
ons, de manera presencial –només 
hi podran votar els inscrits abans 
del 24 de novembre, inclòs–. Di-
vendres serà al local d’EUiA de 17 
h a 18.30 h i al Casal Cultural de 19 
h a 21 h, i dissabte es podrà votar al 
local d’ICV de 10 h a 13.30 h. A les 
13.45 h, la Comissió Electoral farà 
l'escrutini i l'acta amb els resultats 
finals. Dimarts 4, l'assemblea de 
Mollet en Comú de Mollet procla-
marà la candidatura guanyadora. 

Marina Escribano
és candidata a 
les primàries de 
Mollet en Comú

LA REGIDORA D’ARA PARETS ERC VA SER ESCOLLIDA AL 28È CONGRÉS NACIONAL

PARETS. La regidora d’Ara Parets 
ERC, Kènia Domènech, va ser ele-
gida nova secretària d'Organització 
de les Joventuts d'Esquerra Repu-
blicana de Catalunya (JERC) en el 
28è Congrés Nacional que va cele-
brar la formació el cap de setmana 
a Vic. D’aquesta manera, s’incorpo-
ra a la nova Permanent Nacional 
del Jovent Republicà formant tàn-
dem amb Pau Morales, de Vilassar 

de Dalt, que repetirà dos anys més 
com a portaveu nacional. La regi-
dora paretana ja va ser escollida 
portaveu regional del Vallès Orien-
tal el novembre de 2015, sis mesos 
després que s'incorporés com a 
regidora del grup municipal d'Ara 
Parets ERC a l'Ajuntament.

Nascuda a Parets fa 24 anys, ac-
tualment cursa estudis d'Educació 
Social a la Universitat Oberta de Ca-

Kènia Domènech, nova 
secretària de les JERC

talunya, i compta amb estudis pro-
fessionals de teatre a Estudis de te-
atre Internacional Berty Tovías. 

SANT FOST. L'Assemblea Nacional Catalana de Sant Fost organitza diu-
menge (19 h) una xerrada a l'auditori de l'Ateneu a càrrec de Joan Ca-
nadell, empresari i fundador del Cercle Català de Negocis i membre del 
Secretariat Nacional de l’ANC. Canadell parlarà sobre la situació econò-
mica i empresarial i sobre el camí cap a l’autodeterminació de Catalunya.

Joan Canadell parlarà a Sant Fost 
sobre el camí cap a l'autodeterminació

Miquel portell

KÈNIA DOMÈNECH

PARETS. Neix una nova marca elec-
toral a Parets: Sumem Esquerres, 
una coalició fruit de la unió de 
Sumem Parets –que compta amb 
representació al Consistori amb 
tres regidors– i Comuns de Pa-
rets. Així es va acordar en la pri-
mera assemblea que va tenir lloc 
dilluns de la setmana passada per 
concórrer sota aquesta coalició 
a les pròximes eleccions munici-
pals de maig de 2019.

L’objectiu, però, és impulsar 
una candidatura que uneixi sensi-
bilitats d’esquerres per formar un 
front comú. La configuració de la 
llista electoral, doncs, segueix en 
procés d’elaboració i des de la for-
mació esperen aglutinar persones 
de qualsevol àmbit que se sentin 
identificades amb una política 

“feminista, sostenible i muni-
cipalista que aposti clarament 
per un canvi i que prioritzi les 
necessitats dels paretans i pa-
retanes”.

Casandra Garcia, portaveu de 
Sumem Esquerres a Parets ha ex-
plicat que “aquesta candidatura 
neix amb molta il·lusió perquè 
estem convençuts que el 2019 
serà l’any del canvi. Després de 
quatre anys treballant a l’oposi-
ció, hem guanyat l’experiència 
suficient per poder afirmar que 
estem preparats per governar, i 
tenim equip per fer- ho".

Ja el passat mes de juliol es va 
iniciar aquesta coalició amb la 
constitució dels Comuns de Pa-
rets, amb la mateixa Garcia, actual 
portaveu de Sumem Parets; Lluís 

MUNICIPALS 2019  LES FORMACIONS ES PRESENTARAN ALS COMICIS MUNICIPALS DEL 26 DE MAIG AMB AQUESTA COALICIÓ

Neix Sumem Esquerres de Parets
de la unió de Sumem i els Comuns

arxiu

Moreno, secretari d'organització 
comarcal d'ICV, i Blanca Rufas, co-
ordinadora local d'ICV. La finali-

tat, però, és atreure persones tant 
d’altres partits polítics d'esquer-
res com independents.  j.ribell

CAN SERRA Imatge de la constitució dels Comuns de Parets, al juliol

Esperen aglutinar persones identificades amb una política “feminista, sostenible i 
municipalista que aposti per un canvi i que prioritzi les necessitats dels paretans"
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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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ECONOMIA
Reconeixements de Pimec
Pimec Vallès Oriental ha organitzat una 
trobada per homenatjar els socis del territori 
que porten més de 10 anys vinculats a la patronal, 
entre les quals Reytraplast, de Montornès, i 
Servicio de Climatización, de la Llagosta.

Brico Depôt deixarà el mercat espanyol
El grup britànic Kingfisher, present en el mercat espanyol a través 
de la cadena Brico Depôt, ha anunciat que abandonarà la península 
Ibèrica, on té 31 establiments –un d'ells a Parets del Vallès–. La
 firma posarà a la venda el seu negoci espanyol, amb una plantilla a  
Catalunya –on té quatre botigues– integrada per unes 250 persones.

POLÍGONS  INDUSTRIAS QUÍMICAS DEL VALLÈS COMPRA L'ESPAI COM A INVERSIÓ DE FUTUR

Mollet Impulsa ven un local 
municipal de la Farinera
a IQV per 1,8 milions d'euros

MOLLET. L'empresa Industrias Quí-
micas del Vallès ha adquirit un lo-
cal propietat de Mollet Impulsa al 
polígon de la Farinera per un preu 
d'1,8 milions d'euros (amb IVA).  
La companyia i l'empresa muni-
cipal formalitzaven la setmana 
passada el contracte de compra-
venda del local, de 1.112 metres 
quadrats, que està situat a l'edifici 
d'usos comercials i de serveis de la 
plaça de la Farinera número 1, en 
concret a la segona planta, a sobre 
del supermercat Mercadona.

Amb aquesta operació, IQV, 
que té la seu molletana a tocar 
d'aquest local, fa "una reserva 
d'espais per a possibles amplia-
cions futures, tot i que es tracta 
d'una inversió a llarg termini", 
expliquen al diari Som fonts d'IQV.

Espai llogat al SOC
De fet, el local és el mateix on s'ha 
de traslladar l'Oficina de Treball 
de la Generalitat, que actualment 
es troba a l'avinguda Burgos. Ara 
fa un any, s'anunciava que el Ser-

MOLLET. L'empresa biotecnològica 
molletana InKemia IUCT Group té 
la intenció de retornar la seu jurí-
dica de l'entitat a Mollet, després 
que l'any passat decidís ubicar-la 
a la població madrilenya de Tres 
Cantos arran dels fets d'octubre 
ocorreguts a Catalunya. El grup ha 
informat als òrgans reguladors del 
Mercat Alternatiu Borsari (MAB), 
on cotitza que, "després d'un ex-
haustiu anàlisi", el consell d'ad-
ministració ha acordat el trasllat a 
Mollet, al carrer Álvarez de Castro, 
seu on es desenvolupa la major 
part de l'activitat de la divisió de 
coneixement de l'empresa. El tras-
llat definitiu, però, haurà de ser 
aprovat per la propera junta gene-
ral d'accionistes que se celebri.

Inkemia va traslladar la seu ju-
rídica fora de Catalunya a finals 
de l'any passat com altres compa-
nyies arran de la situació política 
catalana posterior al referèndum 
de l'1-O. En aquells moments, 
l'empresa estava pendent d'una 
operació d’emissió de bons a tra-
vés de la borsa de Luxemburg i, 
segons el president d'Inkemia, 
Josep Castells, "els inversors van 
considerar que calia un domi-
cili social que no comportés in-
certesa i que donés seguretat", 
assegura.  

EMPRESA

BAIX VALLÈS. Sorbos, de Montor-
nès i Euromed, de Mollet, junta-
ment amb Udon, Saria, Teatron 
Plimon, Estabanell i Pahisa Ener-
gia, Fundació Balonmano Grano-
llers, de Granollers, són les set em-
preses de la comarca guardonades 
enguany en el Dia de la Cambra al 
Vallès Oriental, celebrat dimarts 
al Teatre Auditori de Granollers. 
Els guardons –empresa de serveis, 
empresa industrial, comerç i dis-
tribució, innovació, emprenedoria, 
responsabilitat social corporativa 
i internacionalització–, reconeixen 
les organitzacions que "contribu-
eixen al creixement del teixit 
econòmic de la comarca i les 
que actuen amb responsabilitat 
i compromís amb el territori".

El premi a la internacionalit-
zació va ser per a la molletana 
Euromed, productora d’extractes 
vegetals i principis actius per a la 
indústria farmacèutica i de com-
plements alimentaris i amb capa-
citat exportadora a més de 35 paï-
sos del món.

Per la seva banda, l'empresa 
Sorbos, de Montornès, producto-
ra de la primera canyeta del món 
comestible i “100% respectuosa 
amb el medi ambient”, va rebre 
el premi ala millor iniciativa em-
prenedora.  

GUARDONS

La biotecnològica 
InKemia vol 
retornar la seu 
social a Mollet

La Cambra 
reconeix les 
empreses Sorbos 
i Euromed

El local és el mateix que 
el SOC té llogat per poder
traslladar-hi l'Oficina 
de Treball de Mollet

EDIFICI DE SERVEIS  El local que s'ha venut es troba a la segona planta

arxiu
vei Català d'Ocupació, a través 
del Departament de Treball de la 
Generalitat, s'havia adjudicat el 
contracte de lloguer del local per 
poder traslladar-hi l'OTG. En con-
cret, el contracte, per deu anys, 
determinava que Treball pagaria 
de lloguer 5,95 euros/metre qua-
drat (sense IVA) amb un màxim de 
6.619 euros al mes (sense IVA). En 
aquest sentit, fonts de IQV asse-
guren que "es respectarà el con-

tracte de lloguer del local".
Pel que fa al trasllat de les instal-

lacions de l'OTG, segons fonts de 
l'oficina molletana "el trasllat va 
per llarg". Tot i que l'any passat 
s'anunciava que les noves oficines 
a la Farinera es posarien en marxa 
en qüestió de mesos, les mateixes 
fonts afirmen que encara s'han de 
fer els treballs per adequar el local 
i que el trasllat es podria fer efec-
tiu al Nadal de 2019.  
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Dels deutes d'una societat respon 
aquesta, i no els seus administradors, 
però no sempre és així. Un supò-
sit comú en el qual l'administrador 
respon pels deutes de la societat, és 
aquell en el qual la societat es troba 
en causa de dissolució, i l'administra-
dor no convoca junta perquè la so-
cietat acordi la dissolució, l'augment 
de capital, o sol·liciti el concurs de 
creditors.

Cal recordar-se que la causa de dis-
solució té lloc quan la societat té 
pèrdues que deixen reduït el seu pa-
trimoni net a una quantitat inferior a 
la meitat del capital social.

Doncs bé, si les pèrdues de la societat 
la porten a aquesta situació, qualse-
vol creditor podria demandar no no-
més a la societat, sinó al seu admi-
nistrador. Si el creditor prova que les 
quantitats que reclama es van gene-
rar després que la societat estigués 
en causa de dissolució per pèrdues, 
podria cabre que l'administrador res-
pongués amb el seu patrimoni dels 
deutes socials, per no haver pres les 
decisions que hem esmentat abans.

Per tant, es fa necessari una especi-
al cura dels administradors amb els 
compromisos que adquireixin amb 
els proveïdors, ja que si els adquirei-
xen quan la societat té pèrdues, i es 
troba en causa de dissolució, podrien 
respondre amb el seu patrimoni en-
front d'ells. 

José Ignacio Carnero Sobrado
Advocat

jicarnero@cgcabogados.net

La responsabilitat 
de l'administrador 
pels deutes 
de l'empresa

CONSULTORI

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

LA LLAGOSTA. Mes i mig després que 
la direcció de Sidenor, propietària 
de la factoria de la Llagosta Capresa 
–instal·lacions de Calibrados de 
Precisión–, anunciés un expedient 
de regulació d'ocupació per acomi-
adar els 48 treballadors de la plan-
ta, sindicats i empresa han arribat 
a un acord. "Malgrat que no s'ha 
pogut evitar el tancament de la 
factoria vallesana, CCOO d'In-
dústria de Catalunya valorem 
positivament l'acord assolit el 
16 de novembre, ja que garan-
teix alternatives d'ocupació per 
a tots els treballadors i treba-
lladores afectats, amb unes con-

dicions econòmiques i laborals 
dignes", ha explicat el sindicat.

Sidenor ha justificat el tancament 

per raons de "reorganització de 
la producció". La companyia bas-
ca tanca la factoria per endur-se la 
producció al nord de la península, 
allà on té la majoria de clients.

Els treballadors i la direcció
de Capresa arriben a un acord

SINDICATS  LES NEGOCIACIONS NO ACONSEGUEIXEN EVITAR EL TANCAMENT DE LA PLANTA DE SIDENOR A LA LLAGOSTA

Els acords després d'un "mes 
d'intenses negociacions", han su-
posat un "pla de mobilitat geogrà-
fica i la modificació substancial 
de les condicions de treball per 
tal de garantir l'ocupació en les 
millors condicions".

Segons han explicat des de CCOO, 
s'ha acordat "el manteniment de 
l'ocupació a tots els treballadors 
i treballadores afectats dins de 
les empreses del grup Sidenor, 
una garantia que a dia d'avui 
passa per la fàbrica de Vitòria".

D'aquesta manera, el trasllat de 
la maquinària, l'activitat i les perso-
nes es farà de manera gradual fins a 

finals del mes de juny de 2019. Així 
mateix, "les persones que es tras-
lladin rebran una compensació 
econòmica de 12.000 euros per 
despeses de mudança i trasllat, 
a més d'un permís retribuït de 5 
dies laborables per facilitar les 
gestions de canvi de residència".

D'altra banda, amb el canvi de lloc 
de treball i el nou conveni laboral 
de la fàbrica a Vitòria, els treballa-
dors milloraran, segons ha afirmat 
CCOO, la seva situació econòmica 
i de jornada laboral. "Tot i així, es 
garanteix una clàusula salarial 
per a aquelles persones el salari 
d'origen de les quals sigui supe-
rior al de destinació", ha afegit el 
sindicat.

Com ja van anunciar els repre-
sentants sindicals a principis de 
novembre, l'acord també preveu 
una indemnització de 33 dies per 
any treballat, amb un màxim de 13 
mensualitats per als empleats que 
no vulguin traslladar-se.  a.a.

FIRA  L'ESDEVENIMENT VOL IMPULSAR ELS PRODUCTES DE PROXIMITAT, DE TEMPORADA I ECOLÒGICS DE L'ESPAI RURAL

MOLLET / PARETS. La fira de la mon-
geta del ganxet, del cigró menut 
i la llentia pardina torna a cele-
brar-se un any més a l'espai rural 
de Gallecs. Diumenge, la plaça de 
l’Església serà escenari del Fira’t 
de la Mongeta a partir de les 10 h.

D’aquesta manera, de 10 a 14 h 
es duran a terme activitats a l'es-
pai Passa-t'ho bé, com jocs per a 
tothom, poemes, contes, activitats 
de l'Hort de la Biblioteca i tallers 
d'il·lustració.

A partir de les 12 h hi haurà l'ac-
tivitat Amb Ritme!, de l'Associació 
agroecològica de Gallecs, amb què 
els participants podran "garbe-
llar, batre i triar mongetes", i a 
partir de les 12.45 h Pàmpol Tea-

tre representarà l'obra de titelles i 
contes La zanahoria gigante. 

A més, des de les 11.30 h i en el 
marc de Gallecs el plat, es propo-
sarà un taller per aprendre a cou-
re i menjar llegums. Així mateix, 
a les 12 h començarà el Tasta'm,  
amb què, pel preu de quatre eu-
ros, els assistents a la fira podran 
degustar mongeta del ganxet amb 
cansalada i oli de Vera i un got de 
cervesa de TOC d'espelta. 

El Fira't de la Mongeta acabarà 
amb la rifa. Aquelles persones que 
facin una compra de productes su-
perior a 10 euros podran optar a 
un farcell de productes de Gallecs 
i un conte. 

Durant tot el dia també hi haurà 

una exposició de les mongetes de 
varietats locals i tradicionals re-
cuperades al Vallès al Racó de la 
Biodiversitat.

Amb el lema De l'hort al cistell, 
la fira vol fer valdre els productes 
de proximitat, temporada i ecolò-
gics que es conreen a Gallecs. 

La mongeta, protagonista del Fira't de Gallecs

Els treballadors que
es traslladin a la planta
de Vitòria conservaran
els seus salaris i jornada

Hi haurà compensacions econòmiques de 12.000 euros per trasllat

arxiu

MONGETA DEL GANXET  Varietat local i tradicional pròpia del Vallès
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MOCIONS AL PLE DE NOVEMBRE

EL FULL DEL CANVI
CANVIEMMOLLET t’informa

L’OFICINA DEL CANVI
Fes-nos arribar les teves denúncies. 
A CANVIEMMOLLET

 ...t’escoltem!

Plaça Major, 1. 08100 Mollet del Vallès
93 571 95 00 Ext. 9627
canviem@molletvalles.cat
www.canviemmollet.com
699 006 601
@ CanviemMollet       /Canviem Mollet

En aquest ple de 26 de novembre, el Grup de Canviem Mollet presentem 3 mocions:

Presentem una propos-
ta d’acord que insta als 
grups del Congrés dels 
Diputats a aprovar els 
pressupostos generals 
de l’Estat per dotar al 
Pacte d’Estat contra vi-
olència de gènere dels 
recursos pressuposta-
ris necessaris, així com 
desenvolupar els altres 

acords que pengen del Pacte, com és el cas d’una llei per la protecció de la 
llibertat sexual i contra les violències sexuals, o la modifi cació del Codi Penal. 
La proposta també inclou promoure la participació a les mobilitzacions con-
vocades en el marc del 25N, i ampliar les campanyes municipals.

25N contra la violència masclista

Els acords són: declarar Mollet ciutat an-
tifeixista, i que l’Ajuntament continuï com-
batent el missatge racista i xenòfob, per tal 
de no alimentar l’extrema dreta, treballant 
per la recuperació i difusió de la Memòria 
Històrica i per la promoció dels valors de 
la convivència i la inclusió. La proposta 
també fa un reconeixement a la tasca del 
Centre d’Estudis Molletans en la seva tas-
ca de recuperació i difusió de la memòria 
de ciutat i col·lectiva. Finalment, demana 
que es continuïn dignifi cant i mantenint 

els elements referents a la història de la nostra ciutat.

Per combatre el feixisme, 
el racisme i la xenofòbia 

La proposta insta 
al Departament de 
Salut de la Gene-
ralitat de Catalu-
nya a apostar per 
l’atenció primà-
ria i comunitària, 
augmentant el 
pressupost en un 
25% . Així mateix 

planteja: revisió de ràtio de professional, recuperació 
personal dels EAPs, traspassar capacitat de decisió a 
l’atenció primària (per exemple que sigui qui gestio-
ni les llistes d’espera), impulsar la formació, recerca i 
innovació amb la participació dels professionals, les 
xarxes dels centres sanitaris i dels diferents agents de 
la sanitat, entre d’altres.

En defensa del sistema 
sanitari i de l’atenció 
primària de salut

OCTUBRE 2018

PLA LOCAL DE JOVENTUT
L’any 2015 es va aprovar una moció de Canviem Mollet on es 
demanava l’elaboració del Pla Local de Joventut, PERQUÈ ERA 
I ÉS UNA NECESSITAT I UNA URGÈNCIA A LA NOSTRA CIUTAT. 
El juliol del 2016 amb un correu electrònic se’ns informava que 
començava a treballar-se, i un any després se’ns presentava en 
una reunió, el grup motor que tiraria endavant la confecció del 
Pla, juntament amb tècnics i una empresa externa.
Els i les joves han fet un esforç increïble i s’hi han dedicat, els hi reconeixem i agraïm. A més ens 
mostrem satisfets des de Canviem perquè s’ha fet de manera molt participativa. S’HAN VENÇUT 
LES RESISTÈNCIES QUE DURANT TANTS ANYS HA TINGUT L’EQUIP DE GOVERN, I S’HA FET COM 
CRÈIEM QUE ERA MILLOR I MEREIXIA LA CIUTAT. Felicitats Grup Motor i totes les persones que en 
un moment o un altre han contestat una enquesta o han fet una proposta.
I l’esforç ha obtingut fruits, i és que sobre la taula tenim un Pla Local de Joventut, amb propostes i 
objectius, que pot ser una molt bona eina per impulsar polítiques específi ques per un col·lectiu no 
gaire ben atès.
PERÒ TOT L’ESFORÇ DEL JOVENT, S’HA CONTRAPOSAT AMB EL QUE CREIEM UNA MANCA DE DI-
RECCIÓ POLÍTICA CLARA, I LA FALTA D’IMPULS PER TAL QUE AIXÒ FOS REALITAT ABANS. En total 
han estat 2 anys i 3 mesos, un temps que s’ha demorat molt més del desitjable, com reconeixia 
el regidor. De fet, la moció parlava del Pla Jove 2016-2020, i ara ha acabat sent el Pla 2019-2022. 
Esperem que en la seva execució no passi que hi hagi un aturador polític, o una manca de direcció, 
i que efectivament es tirin endavant les propostes.
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OPINIÓ

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)

SOMCONTRAPUNT SCCL 
forma part del grup 
empresarial cooperatiu:

Rambla Pompeu Fabra, 32 
08100 Mollet del Vallès · T- 93 570 52 59
redaccio@diarisom.cat

Editora fundada l’any 2001

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) 
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Un any més, a l'entorn del 25-N, Dia internacional per a l'eliminació de la  
violència contra les dones, els municipis baixvallesans organitzen un reguitzell 
d'activitats per visibilitzar aquesta xacra social molt present a la nostra  
societat. Alguna cosa es continua fent malament quan, malgrat les nombroses 
accions de sensibilització i l'evidència que s'ha d'atacar el problema d'arrel 
i apostar per una educació basada en la igualtat i el respecte, les víctimes 
continuen existint i el degoteig de dones maltractades i, en el pitjor dels casos, 
mortes no s'atura. Especialment alarmant és constatar la presència d'actituds 
masclistes i violentes entre els joves, però també és esperançador observar  
com moltes dones, joves i no tant, prenen consciència i s'hi rebel·len. Els  
darrers anys, els protocols entre els agents implicats en l'atenció a les víctimes 
han anat millorant. Amb tot, és evident que encara queda molta feina a fer.

CONSCIENCIADES PEL 25-N 
Editorial

Introduir la violència gestual i
l'oratòria barroera en el dia a dia

 de la política és l'últim recurs dels
qui no tenen cap intenció de fer

política per a les persones

Un dels triomfs del masclisme i 
l'educació de generacions 

anteriors és haver sabut inculcar a 
la dona el sentiment de culpa

entre escric aquestes lletres es 
veuen a totes les pantalles les 
imatges de l’expulsió de Gabri-
el Rufián del ple del Congrés de 

Diputats per una discussió amb el ministre 
Borrell. L’ambient és el dels millors mo-
ments, diputats que s’escridassen, xiulets, 
sorolls indefinits, cares de crispació i de 
somriures malcarats. La mostra de com la 
pràctica política a aquest país és de les més 
impresentables d’Europa.

Introduir la violència gestual i l’oratòria 
barroera en el dia a dia de la política és el 
darrer recurs dels qui no tenen cap intenció 
de jugar a fer política per a les persones. Al 
contrari, l’objectiu d’aquests és la provoca-
ció, l’insult i la imatge grotesca que donarà 
titulars i tuits a dojo a les nostres pantalles.

Aquesta estratègia d’embrutar perquè no 
es vegi la teva pròpia brutícia és la que s’es-
tà imposant a la política de darrera hora. I 
s’està imposant perquè en aquest país en-
cara estem en període de jet lag dictatorial 
i no ens en sortim. 

Exemples, mil: la lluita pel control de la 
cadira política arreu (ajuntaments, parla-
ment, congrés, governs diversos); la po-
dridura de la gestió política i els robatoris 
econòmics dels seus protagonistes (Palau 
de la Música, Gurtel, ERO); la davallada de 
les organitzacions polítiques i la pèrdua 
de control dels vells partits que esdevenen 
agrupacions obscures on tot s’hi val només 

M
MISÈRIA POLÍTICA

Antropòloga
TRINA MILANPlatxèria

si combregues amb qui mana. I un llarg et-
cètera.

Aquesta és la misèria política que con-
templem dia rere dia a les nostres institu-
cions, a les nostres ciutats i a les nostres 
pantalles. Quina responsabilitat tenim no-
saltres, votants, electors, d’aquells a qui cri-
tiquem? Tota. La responsabilitat d’exercir el 
vot, però també, la responsabilitat d’actuar 
amb coherència a cada passa que fem, tam-
bé ens inclou en aquesta misèria. 

Quantes vegades hem fet el mateix a les 
reunions de veïns? Quantes vegades hem 

llençat un paper a terra i després ens hem 
queixat de la neteja del barri? Quantes ve-
gades hem intentat saltar-nos la cua del 
forn de pa argüint raons estrafolàries? 

Una societat postdictatorial té uns po-
lítics dictatorials, i això només ho soluci-
onem començant per nosaltres mateixos. 
I per l’educació. Invertir en educació, en 
cultura, en formació, és la clau per esde-
venir algun dia una societat democràtica. 
Mentre ens arrosseguem miserablement 
tuitejant queixes sense adonar-nos que se-
guim amb jet lag.

l pròxim 25 de novembre comme-
morem el Dia internacional de la 
no-violència contra la dona, una 
violència que es pateix arreu del 

món diàriament, una vulneració dels drets 
humans que traspassa fronteres.

Sens dubte 2018 ha estat l'any del feminis-
me en aquest país, les mobilitzacions del 8 
de març, moviments com el #metoo, la ver-
gonyant sentència contra La Manada i el de-
goteig constant d'assassinades han provocat 
que les dones ocupéssim l'espai públic per 
reivindicar-nos en defensa pròpia. Cadascu-
na d'aquestes accions és important. Serveix.

El masclisme és el pilar bàsic sobre el qual 
s'assenta la discriminació contra la dona. 
Oposar-s'hi no respon a ideologies o partidis-
mes, és un moviment transversal que agluti-
na dones i homes que entenem la igualtat 
com a arma essencial per construir una soci-
etat més lliure i democràtica. Les dones hem 
evolucionat lentament, però encara vivim 
sota un patriarcat que afavoreix la violència 
familiar, la subordinació i l'assetjament. Els 
rols se segueixen distribuint segons el gène-
re tradicionalment establert i, sincerament, 
crec que un dels grans triomfs del masclisme 
i l'educació de generacions anteriors és haver 
sabut inculcar-nos el sentiment de culpa. La 
responsabilitat familiar, cap als fills, la gent 
gran i les cures de tots ells recau sobre les 

Aconseguir la igualtat
nostres esquenes com una enorme llosa de la 
qual no ens podem lliurar amb facilitat.

El masclisme es fa sentir en tots els aspec-
tes de la nostra vida i la violència de gènere 
no és un concepte uniforme. Sovint pensem 
en el maltractament físic, però s'exerceix la 
violència de manera sistemàtica també d'al-
tres maneres, quan treballes 11 hores segui-
des sense descans, quan el teu sou és inferior 
al dels teus companys homes, quan el teu lloc 
i condicions de treball són precàries, quan 
comença la teva segona jornada no remu-
nerada en arribar a casa després de la feina. 
En una societat que explota als seus treba-
lladors, les dones patim malauradament per 
partida doble.

La consecució de la igualtat requereix 
propostes d'actuació concretes, implicació 
rigorosa en tots els àmbits i els homes són 
imprescindibles, han de sumar-se a aquestes 
reivindicacions, sense excuses.

Vull pensar que es continua treballant per 
posar remei a aquesta xacra, amb mitjans 
econòmics, amb conscienciació, amb l'educa-
ció en igualtat dels nostres fills i filles perquè 
al final crec que és obligació de tots i totes 
crear una societat que no discrimini, que no 
maltracti, que no exerceixi la violència envers 
cap dels seus membres. És justícia.

E

MARIA DEL MAR   
TORRES

 En nom del Grup Feminisme 
de Mollet en Comú

FOTO DENÚNCIA

La mandra, el pitjor 
enemic del reciclatge 
Un ordinador, porexpan, revistes, caixes de 
cartró, fustes, esclòfies de musclos, branques 
d’arbres, envasos de plàstic dins d’una 
bossa de plàstic penjant del contenidor i 
unes ampolles de vidre que acompanyen uns 
quadres i uns ferros oxidats arrepenjats al 
lateral. El món del veïnatge concentrat en un 
sol contenidor. Així no anem bé. Recordem 
que la cadena del reciclatge comença quan 
els consumidors separem els envasos dels 
productes de la resta de les escombraries i 
continua quan els dipositem en els diferents 
contenidors. Integrar-ho a la nostra rutina 
diària no costa tant. 

lluïsa nogués / sant fost de campsentelles
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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

Comencem a preparar-nos per a les 
festes que arriben aviat
Fa temps que rebem demandes dels nos-
tres clients que desitgen perdre pes però 
no volen complicades dietes ni tracta-
ments complexos que els obliguen a pren-
dre diferents productes. Acabem de treure 
el mes nou per aprimar-nos: 
“Un sol producte per perdre pes i volum 
mes ràpidament: CONTROL DIET”
Es una composició 100% natural, a base 
d’extractes de plantes molt complerta amb 
una Triple Funció:

1. Desintoxica, neteja l’organisme de to-
xines per guanyar vitalitat i millorar l’estat 
d'ànim.

2. Propietats diürètiques i drenants: aju-
da a eliminar líquids i greixos.

3. Actua com a un potent quema greixos.
Aprofitem per a recordar-vos que, com 
cada any per aquestes dates, ja podeu pas-
sar per la nostra botiga i encarregar els re-
gals i detalls per les properes festes. Podeu 
triar entre un ventall de productes natu-
rals i molt ben presentats:

-Sabons i gels de bany que protegeixen la 
pell a la vegada que la hidraten i nodreixen.

-Esponges 100% naturals.
-Xampús d’extracte de taronja, d’eucalip-

tus, de mel, d’espígol… i una amplia gama 
de productes per tenir cura del cabell i evi-
tar-ne la caiguda.

-Olis essencials per una pell suau i per-
fumada: de cànnabis, de Rosa Mosqueta, 
d’ametlles dolces, de coco…

-Raspalls dentals de bambú amb l’estoig 
biodegradable, d’adults i nens.

-Cremes per la cara, mans i corporals, 
amb ingredients totalment naturals, tan 
per a l’home com per a la dona

-Productes de bellesa, maquillatge i un-
gles amb la millor garantia de qualitat eco-
lògica que et faran estar ben guapa.
I per no perdre de vista que som l’Herbo-
risteria més antiga de Mollet, també us 
preparem les nostres infusions de plantes 
de cultiu biològic per a les bones digesti-
ons, relaxants… Salut!

CENTRE DIETÈTIC I HERBORISTERIA TERESA PONS  
c. Gaietà Ventalló, 9. MOLLET. 93 570 28 29 

facebook: saludteresapons

T.J. CÁNOVAS
Tècnic en nutrició i dietètica aplicada.

Psicoterapeuta i herborista

EL RACÓ DEL
PROFESSIONAL

L’Auditori Municipal de Montcada va aco-
llir la presentació del segon projecte d’Om-
plim, #Montcada005 que espera iniciar les 
obres el segon trimestre de 2019. La gesto-
ra de promocions d’habitatges low-profit 
arriba al Vallès Occidental amb un projecte 
d’habitatges de dos, tres, quatre dormi-
toris i àtics situats al costat del Parc de la 
Llacuna, al barri de Mas Rampinyo, a Mont-

cada i Reixac, a pocs minuts de l’estació de 
tren i amb accés a supermercats, escoles i 
altres serveis de primera necessitat. 

#Montcada005 potencia els criteris soci-
als, la sostenibilitat, la responsabilitat en la 
selecció dels materials, proveïdors i treba-
lladors. A més, destina un 50% dels seus 
beneficis anuals a acció social al territori 
on actua i a polítiques laborals.

OMPLIM
Ronda President Irla, 28 1r Mataró. 93 548 24 15 

www.omplim.cat

Omplim presenta la seva proposta 
d’habitatges amb valors a Montcada

L'APARADOR
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Classificats PER ANUNCIAR-TE EN AQUESTA SECCIÓ: PUBLICITAT@DIARISOM.CAT

PISO EN MOLLET. 
EST. FRANÇA. Ac-
tivo bancario. Piso 
ref. con ascensor. 3 
hab., baño, cocina, 
lavadero, comedor 
con salida a balcón. 
Suelo gres. CEE: E. 

Ref. JV13561. PVP: 
133.800 euros. T. 93 
579 33 33.

PISO EN SANT FOST 
PUEBLO. Con ter-
raza de 40 m2, 129 
m2, todo exterior, 
con trastero. 4 hab., 
baño, comedor con 
chimenea, cocina 

con lavadero. Piso 
de origen. CEE: G. 
Ref. JV13657. Precio: 
169.000 euros. Tel. 
93 579 33 33. 

PISO EN MOLLET. 
COL·LEGIS NOUS. 
Piso con parquing. 
1 hab., baño com-
pleto, amplio salón, 
cocina indep. Ven-

tanas de aluminio, 
suelo gres, calefac-
ción, aire acondici-
onado. Certificado 
energético: G. Pre-
cio: 149.000 euros. 
Ref. JV13670. Tel. 93 
579 33 33.

PISO EN MOLLET. 
ZONA CENTRO. 4 
hab., baño comple-

to, cocina, amplio 
salón con salida a 
balcón, carpintería 
de aluminio y ca-
lefacción. Primero 
sin ascensor. CEE: 
E. Precio: 169.000 
euros. Ref. JV13646. 
Tel. 93 579 33 33.

OPORTUNITAT! PA-
RETS. PLAÇA DELS 

GEGANTS. Al costat 
de tots els serveis, 
guarderia, escoles 
primaria i secunda-
ria... Casa cantonera 
a 3 vents, amb jardí 
de 60 m2. 4 hab. (2 
dobles), 2 banys, 
terrassa de 16 m2, 
garatge per 2 co-
txes. Banys i cuina 
reformats. CEE: E. 

Preu: 309.000 €. Tel. 
667 312 216.

PISO EN MOLLET 
CENTRO. Con par-
quing. Asc. 4 hab., 
2 baños, salón con 
salida a amplio bal-
cón. Calefac. CEE: E. 
Precio: 190.000 eu-
ros. Ref. JV13722. Tel. 
93 579 33 33.

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

TOYOTA AURIS 2.0 
D4D Active. 126 
CV, del año 2010, 
102.877 km. Precio: 
8.300 euros. Tel. 630 

06 59 90.

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

FORD FIESTA 1.4 TDI. 
70 CV Trend. 54.370 
km. PVP: 4.500. T. 93 
593 26 44.

OPEL ZAFIRA 2.0 
ELEGANCE. 110 CV. 
Año 2000. 237.827 
km. Precio: 2.200. 
Tel. 630 06 59 90.

CITROËN C3 1.4 
HDI. 70 CV, Furio. 
Año 2006. 121.277 

km. PVP: 3.400 eu-
ros. T. 93 593 26 44.

FIAT 500 LOUNGE 
1.2, 70 CV. 56.432 
km. Preu: 8.100 eur. 
T. 93 593 26 44.

CHICA PARTICULAR 
Y FIESTERA. Me 
llamo Susi. Maduri-
ta, 50 años, gordita 
y cariñosa. 150 de 
pecho natural, soy 
guapa, me gustan 
los besos con len-
gua, francés natural 
y hago todo tipo de 
servicios. Llámame 
698 233 361.

IMMOBILIÀRIA

MOTOR

COMPRA

RELAX

PARA NUEVA APERTURA
 TECNOCASA 

EN MOLLET SE PRECISA

ASESOR COMERCIAL
SUELDO FIJO + COMISSIONES DE VENTA

NO SE PRECISA EXPERIENCIA PREVIA

692 046 638

SE ALQUILA 
RESTAURANTE

130 m2, instalaciones completas 
en pleno funcionamiento. 

Zona con movimiento

653 93 68 39

SE VENDE
RESTAURANTE
en pleno funcionamiento, 

totalmente equipado, insonorizado. 
Al lado del CAP de Mollet. 

Precio: 260.000 euros

653 93 69 22



dv, 23 novembre 2018 25

APERITIVO DE BIENVENIDA:
• Cóctel de cava
• Mini torrada de salmón ahumado 
 y queso mascarpone
 
PRIMEROS PLATOS A ELEGIR:
• Canelón de rape, marisco y bechamel 
 suave de puerros  gratinado al horno
• Caldo d´escudella con galets y carn d’olla
• Crema de mariscos al azafrán y brocheta 
 de langostinos
• Cóctel de piña y gambas a nuestra manera 
 acompañado de salsa rosa y frutas de temporada

SEGUNDOS PLATOS A ELEGIR:
• Cordero lechal del Montseny estilo rústico puré 
 cremoso de patatas y boniato con  su jugo 
 y bresa del asado
• Farcellets de hoja de parra rellenos de carrillera 
 ibérica, queso cremoso y fricandó de rovellons
• Tataki de ternera y zanahorias glaseadas 
 en reducción de vino tinto y moscatel
• Lubina sin faena rellena de frutos del mar, 
 crema de queso azul y jardinera de hortalizas
• Lomo de Corvina asado, escalonias 
 y jugo de rustido

BODEGA:
Vinos de la tierra de Castilla tinto roble 
tempranillo, rosado joven y Macabeo blanco

Postres caseros, surtido navideño y cafetería
Copa de cava para el brindis

PRECIO POR PERSONA: 38€
El menú no incluye cerveza, refrescos ni licores

APERITIVO DE BIENVENIDA:
• Cóctel de cava
• Surtido de mini croquetas caseras

PRIMEROS PLATOS A ELEGIR:
• Crema de pescados y mariscos al azafrán
 con brocheta de langostinos
• Cóctel de piña y gambas a nuestra manera,
  salsa rosa y fruta de temporada
• Canelones caseros de rustido gratinados 
 al horno con bechamel y queso emmental
• Escudella catalana con galets y carn d´olla

SEGUNDOS PLATOS A ELEGIR:
• Cochinillo asado, puré de manzana y salsa de ratafía
• Pollo pota negra del Penedés rústico con ciruelas y piñones
• Lubina sin faena rellena de frutos del mar, 
 crema de queso azul y jardinera de hortalizas
• Suquet de pescadores con merluza, corvina y 
 festival de “closques “

BODEGA:
Agua, vino tinto roble Tempranillo, rosado joven, 
blanco Macabeo Castilla

Postres caseros, surtido navideño y copa de cava para el brindis

PRECIO POR PERSONA: 45€

C/DEL SOL, 75. 08100 MOLLET DEL VALLÈS
RESERVAS: 93 544 07 88
www.restaurantecasagerardo.com

Síguenos en facebook
casagerardorestaurante

casaGerardo
cuina de mercat

TODOS LOS JUEVES A PARTIR DE LAS 20 H

Gran surtido de pinchos a 1€

TODOS LOS DÍAS DESAYUNOS
DE TENEDOR O CONVENCIONALES

SÁBADO 24 DE NOVIEMBRE
MENÚ COCIDO MARAGATO
PRIMER MENÚ DE LA TEMPORADA 
26€/PERSONA

TODOS LOS DÍAS MENÚ DIARIO
Y CARTA ADAPTADA PARA CELÍACOS

Menú de Navidad 
y San Esteban Menú de 

fin de año

Comuniquen a nuestro personal de sala cualquier 
alergia o intolerancia alimentaria
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ESPORTS

De menys a més. Aquesta ha estat 
la dinàmica dels dos equips molle-
tans del grup 2 de Segona Catala-
na en l'inici de lliga. Especialment 
sorprenent ha estat la reacció del 
CF Mollet UE, que ha passat de 
sumar només dos punts les cinc 
primeres jornades a vèncer en sis 
de les set següents –a més, l'única 
derrota va ser al camp del segon 
classificat, el Turó de la Peira–. 
Per la seva banda, la Molletense 
només ha encaixat 10 gols en 11 
jornades i és, així, el tercer equip 
menys golejat de la lliga. En canvi, 
també només n'ha fet 10 –6 dels 
quals de Samuel Hanson–, un re-
gistre que el situa com el menys 
golejador. Tot i així, els ha rendi-
bilitzat molt bé, perquè amb ells 
ha aconseguit cinc triomfs i tres 
empats. Els blanc-i-vermells són 
quarts amb 20 punts i els blanc-i-
blaus, vuitens amb 18.

Els dos es trobaran diumenge 
(12 h) al Germans Gonzalvo en-
trenats per dos tècnics que tenen 
molta amistat entre ells. "Ens co-
neixem des de fa molt temps. 
Els dos som molt tàctics i uns 
obsessius de les jugades d'es-
tratègia. No crec que sigui un 
partit amb gaires gols", explica 

Marc barrio

FUTBOL | Segona Catalana  EL GERMANS GONZALVO DIUMENGE VIURÀ UN MATX VIBRANT PER A L'AFICIÓ LOCAL

El CF Mollet UE i la UD Molletense, 
un derbi entre dos equips en ratxa

preocupa molt, però més em 
preocuparia no crear ocasions 
de gol", apunta Filgaira. 

Preguntat pels cinc primers par-
tits de lliga, Gallardo argumenta 
que "tenim 22 efectius nous que 
no havien jugat mai junts. I dels 
sis davanters de la plantilla, no-
més dos estaven disponibles. 
També necessitàvem un temps 
d'adaptació per interioritzar 
mecanismes. A més, l'arribada 
de Nil Sanz i José González ens 
ha ajudat molt". Diumenge es po-
saran a prova les dinàmiques en 
un partit que pot marcar el futur  
dels molletans.  sergi escudero

L'últim enfrontament oficial entre el CF 
Mollet i la UD Molletense es remunta a 
la temporada 2014-2015, quan els dos 
equips estaven a Primera Catalana. El 
partit es va jugar al Germans Gonzal-
vo, on la Molletense es va avançar en el 
minut 53 amb un gol d'Agus i els locals 
van empatar en el 87 gràcies a un pe-
nal transformat per Cristian. En el derbi 
de la primera volta al camp de la Zona 
Sud, els locals van guanyar per 2 a 0.

L'últim precedent

EMPAT AL DERBI DE
PRIMERA CATALANA

Jordi Gallardo al diari Som. "És 
veritat que tenim gust per tre-
ballar molt els nostres equips, 
però el futbol és imprevisible i 
un derbi encara més", diu per la 
seva banda Antonio Filgaira. 

Mollet i Molletense arriben des-
prés de guanyar els seus dos últims 
partits. El Mollet ho va fer per 0 a 1 
davant l'Europa B gràcies a un gol 
de Sergio Rueda en el minut 17. I 
la Molletense va escollir el partit 
davant el líder, l'Escola Futbol Ma-
taró, per demostrar una capacitat 
golejadora que havia escassejat 
fins ara. En els cinc partits ante-
riors, els de la Zona Sud només ha-

vien fet un gol i n'havien rebut un 
altre. Dissabte, es van avançar en 
el minut 26 gràcies a una rematada 
al primer pal de Luis Rubiales des-
prés d'un còrner, i només comen-
çar el segon temps, en el 48, van 
ampliar la distància mitjançant Sa-
muel Hanson. El tercer va ser en el 
82, la sentència firmada per David 
Cordón. El gol d'Oriol Martínez en 
l'afegit només va servir per trencar 
la ratxa dels molletans de quatre 
partits sense encaixar-ne cap. "La 
solidesa defensiva la construïm 
a base de tenir la possessió de 
la pilota. I el fet de ser l'equip 
menys golejador de la lliga em 

Diumenge es farà un minut de 
silenci abans del començament 
de tots els actes esportius que 
se celebrin a Mollet del Vallès en 
homenatge a les víctimes del mas-
clisme. Aquesta iniciativa forma 
part del programa d'activitats del 
Dia internacional per a l'eradica-
ció de la violència vers les dones, 
organitzat per l'Ajuntament mo-
lletà amb el suport de la Diputació 
de Barcelona. Una altra activitat 
relacionada amb el món esportiu 
seran els tallers contra la violèn-
cia masclista amb la participació 
d'homes que formen part de clubs 
esportius. 

HOMENATGE

Minuts de silenci
per les víctimes 
del masclisme

El CF Martorelles
goleja el cinquè
Després d'empatar en la jornada 
anterior en el duel de colíders, 
el Martorelles es va presentar 
al camp del cinquè classificat, el 
Dracs Atlètic Canet, amb ganes 
de retornar a la dinàmica gua-
nyadora. I ho va aconseguir amb 
un contundent 0 a 4 que li permet 
continuar invicte i en el tercer lloc 
del grup 5 de Quarta Catalana, a 
un sol punt dels colíders. D'altra 
banda, el CF Montornès va vèncer 
per 2 a 1 al Palau-solità i és onzè a 
la taula classificatòria. 

Quarta Catalana
TRIOMF DAVANT EL LÍDER  La Molletense va vèncer per 3 a 1 l'EF Mataró

CF MOLLET UE - UD MOLLETENSE 
Diumenge, 25  12 h G. Gonzalvo

	Ha sumat 18 dels últims 21 punts
	Màxim golejador: 
 Cadmo Buenache (6 gols)                   
	4t amb 20 punts
	2 gols rebuts en els últims 4 partits 

CF MOLLET
	Ha sumat 8 dels últims 12 punts
	Màxim golejador: 
 Samuel Hanson (6 gols)         
	8è amb 18 punts
	2 gols rebuts en els últims 6 partits 

UD MOLLETENSE

Àlex Pizarro s'emporta l'Open Trial Clàssic
El molletà Àlex Pizarro va proclamar-se campió de l'Open Trial Clàssic 
2018 en la categoria Open Verd en ser el millor en la suma dels 
resultats de les proves de l'Ametlla del Vallès, Sant Pere de Torelló, 
Orrius i Sant Antoni. En aquesta última va ser cinquè –estant lesionat– 
i en les tres primeres va aconseguir el primer lloc en totes.

Patis oberts per jugar a bàsquet
L’Escola Joan Salvat Papasseit (divendres de 18 
a 20 h) i l’Escola Col·legis Nous (dissabte d'11 a 
13.30 h) obriran els seus patis per jugar a 
bàsquet. És un projecte conjunt de l'ajuntament 
molletà i la Fundación Aíto Garcia Reneses.
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Marc barrio

UN PUNT DE NOU  Els del Josep Seguer sumen tres partits sense vèncer

Diumenge, el CF Parets va patir la 
primera derrota de la tempora-
da al municipal Josep Seguer en 
perdre per 1 a 2 davant el CF Les 
Franqueses, el qual arribava des-
prés de sumar només 4 punts del 
últims 21. Un gol de Kevin Caba-
llero en el minut 78 i un altre de 
Maude Balde en el 88 van capgirar 
el gol que havia fet pel Parets Da-
vid Sánchez en el 14.

El mateix Sánchez havia estat 
expulsat just després del primer 
gol franquesí, com també el tècnic 
baixvallesà, David Parra. Aquestes 
circumstàncies les va aprofitar Les 
Franqueses per buscar i trobar el 
gol del triomf. Després d'aquest 

resultat, el Parets segueix en la 
quarta posició del grup 2 de Sego-
na Catalana amb 22 punts malgrat 
haver-ne sumat només un en els 
últims tres partits –a banda de la 
derrota al Municipal Josep Seguer, 
derrota al camp del Masnou i em-
pat al camp del  Vic Riuprimer–. 
La bona notícia és que els tres 
equips que van davant del Parets 
a la taula –el Berga, el Joanenc i la 
Gramanet– tampoc van vèncer el 
cap de setmana.

Diumenge (11.30 h), els baixva-
llesans visitaran el camp de la Sa-
badellenca, tercer per la cua amb 
11 punts. I Berga i Joanenc s'en-
fronten entre ells.  

FUTBOL | Segona Catalana  ÉS LA PRIMERA ENSOPEGADA A CASA

Els 10 últims minuts porten 
el CF Parets a la derrota

El CF Montmeló dissabte va te-
nir una ocasió inmillorable per 
recuperar el liderat després de 
perdre'l la setmana anterior en 
caure per 2 a 1 davant el Vilano-
va del Vallès. El nou líder, la Uni-
ficació Santa Perpètua, va arribar 
al municipal de Montmeló amb 
un punt més. I les coses pintaven 
molt bé quan Óscar Hidalgo va fer 
el 2 a 1 en el minut 70. Però el cop 
va arribar tot just 10 minuts més 

tard, quan Juan José Cruz va tor-
nar a nivellar el marcador. Abans, 
el Montmeló s'havia avançat en el 
29 amb un gol en pròpia porteria 
de Sergio Cruz i el Santa Perpètua 
havia empatat en el 55 mitjançant 
Xavier Veraguas.

Dissabte (16.30 h), el Montme-
ló visitarà el camp del Canovelles,  
cinquè amb 23 punts, 3 menys 
que els baixvallesans, els quals 
segueixen en el segon lloc. 

Marc barrio

Tercera Catalana  EL SANTA PERPÈTUA VA EMPATAR EN EL 80

SEGONS Els baixvallesans segueixen a un sol punt del líder

El CF Montmeló es queda 
a les portes del lideratge

LA LLAGOSTA. La Unión Llagosten-
se va endur-se  per 3 a 6 la victò-
ria de la pista del cuer, el Ciutat 
de Granollers, que encara no ha 
sumat cap punt després de 9 jor-
nades a la Lliga Nacional Catalana 
de futbol sala. Però el partit no va 
ser fàcil per als baixvallesans i, a 
l'inici del segon temps, van veure 
com els granollerins aconseguien 
empatar a tres. Un gol de Marc 
Navajas i dos d'Óscar Cubero van 
segellar el partit. Els de la primera 
part els havien fet el mateix Nava-
jas, Patxi Heredia i Alberto Joyera. 
Amb aquest resultat, la Llagosten-
se se situa sisena amb 13 punts. 
Dissabte (17.30h) tindrà l'oportu-
nitat de seguir escalant posicions 
si guanya al quart classificat amb 
16 punts, el Ripoll, al pavelló del 
CEM El Turó. 

FUTBOL SALA 

Victòria còmoda
del Llagostense  
a la pista del cuer

Àlex Villa, el millor 
espanyol en el 
Mundial de Joves
MONTORNÈS. Àlex Villa, membre 
de només 8 anys del Club d'Escacs 
Montornès, va aconseguir la 28a 
posició en el Mundial d'Escacs de 
Joves en la categoria sub-8, el què 
suposa ser el millor classificat de 
la delegació espanyola. 

La competició es va celebrar del 
4 al 15 de novembre a Santiago de 
Compostela i va comptar amb 827 
infants de 87 federacions d'arreu 
del món. Villa va jugar 11 parti-
des, de les quals va guanyar cinc, 
va perdre tres i va fer taules en 
tres més. 

ESCACS

Dissabte, duel baixvallesà entre 
el Barri Can Calet i l'FS Parets
El Barri Can Calet i l'FS Parets s'enfrontaran dissabte (19 h) al pavelló 
municipal 2 de Sant Fost en la setena jornada de la Divisió d'Honor Ca-
talana. Els dos conjunts arriben empatats a 9 punts en la sisena i setena 
posició, i han alternat bons i mals resultats. Els paretans van vèncer en 
l'últim partit per 6 a 4 al Sant Andreu Segrera –Adil Nefari (2), Alber-
to Pérez, Víctor Redondo, Adrián Muñoz i Jesús Diaz–. En canvi, el Can 
Calet va empatar a 4 –Miguel León (2), Carlos Carvajal, Juan Antonio 
García– a la pista del Montseny després d'anar perdent per 3 a 0. 

FUTBOL SALA | Divisió d'Honor Catalana
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El Club Montornès s'emporta
tres bronzes a la Lliga Nacional 
MONTORNÈS. Villanueva de la Se-
rena va acollir la segona jornada 
de la Lliga Nacional Infantil de 
Kàrate i allà va ser-hi present el 
Club Karate Montornès per com-
petir-hi amb 13 esportistes repar-
tits en les modalitats de Kata i Ku-
mite. La collita del cap de setmana 
va ser de tres medalles de bronze. 
En la modalitat de Kata, van ser 
podi les actuacions d'Usama Ka-
rach i de Judith Aguilera, que van 
perdre en semifinals per després 
vèncer en la lluita pel bronze. El 
mateix camí va seguir Leire Mar-
tínez per guanyar la seva medalla 
en la modalitat de Kumite. 

La gran final de la Lliga Nacional 
es disputarà l'1 i el 2 de desembre 
a Guadalajara. Allà hi participaran 

els karateques amb les vuit ma-
jors puntuacions aconseguides 
després de les dues primers jor-
nades. Els montornesencs classi-

ficats són Usama Karach, Judith 
Aguilera, Leire Martínez, Àxel 
Herrera, Pablo Fuentes i Lluna 
Herrera. 

club kàrate Montornès

KÀRATE  LA COMPETICIÓ ES VA DISPUTAR EL CAP DE SETMANA A VILLANUEVA DE LA SERENA

TRES PODIS  Judith Aguilera –dreta– va ser bronze en la modalitat de Kata

Marc barrio

DERBI VALLESÀ  L'FS Ripollet va oposar més resistència de l'esperada 

LA LLAGOSTA. L'onzè classificat, 
l'FS Ripollet, va posar més difi-
cultats de les previstes en el derbi 
vallesà de la Segona Divisió Naci-
onal femenina de futbol sala. La 
Concòrdia no va poder jugar amb 
comoditat en cap moment i es va 
arribar als últims dos minuts de 
partit amb un ajustat 1 a 0 en el 
marcador gràcies al gol de Cris en 
el primer temps. Aleshores, Alba 
va fer el 2 a 0 a falta només de 78 
segons, quan el Ripollet ja jugava 
de cinc. Però, tot i així, es va entrar 
en l'últim minut amb una diferèn-
cia de només un gol perquè les vi-
sitants van marcar en la jugada se-

FUTBOL SALA | Segona Div. Nac.  TRIOMF DAVANT EL RIPOLLET

La Concòrdia també sap
guanyar amb patiment

POLIESPORTIU  LES DUES ENTITATS SE SUMARAN A LES 18 QUE JA EXISTEIXEN AL MUNICIPI

Montornès del Vallès arribarà 
durant el 2019 a la vintena d'en-
titats esportives inscrites a l'Ajun-
tament gràcies a la creació d'una 
dedicada al tennis taula i d'una 
altra a la gimnàstica rítmica. A 
principis d'any, l'Ajuntament va 
obrir una convocatòria d'ajuts 
per a entitats esportives de nova 
creació dotada amb 70.400 euros. 

"L'objectiu és que els infants i 
els joves no hagin de marxar a 
altres municipis per practicar 
els seus esports preferits", ha 
explicat Juanjo Fernández, el regi-
dor d'Esports, a Ràdio Montornès. 
"Però és evident que no podrem 
arribar mai a tots perquè som 
un municipi amb unes limita-
cions que no tenen les grans 

Montornès tindrà clubs
de tennis taula i rítmica 

ciutats", ha afegit. En l'actualitat, 
Montornès compta amb 18 enti-
tats esportives: dues de futbol –
Club Futbol Montornès i Club De-
portivo Montornés Norte–, dues 
d'escacs –Club d'Escacs i Club 
Esportiu Montescacs– i dues de 
ciclisme –Club Montornès i Club 
Foot Leeeee–; la penya barcelo-
nista i la madridista; una agrupa-
ció excursionista; un club d'atle-
tisme; un de triatló; un d'handbol; 
un de tennis; un de kàrate i un de 
petanca. Per últim, també hi ha la 
Societat de Caçadors. 

güent. L'equip entrenat per Dani 
Mosteiro va saber resistir i es va 
emportar els tres punts que li per-
meten continuar en el primer lloc 
de la taula de Segona Divisió Na-
cional, compartint puntuació amb 
l'FS Castelldefels, el qual va gua-
nyar per 1 a 6 a l'Avenida Alagón. 
És el sisè triomf consecutiu de les 
llagostenques, que s'han empor-
tat set victòries en les primeres 
vuit jornades disputades.

Visita a Elx
Dissabte (19.30 h), La Concòrdia 
visitarà la pista del Joventut d'Elx, 
novè classificat amb vuit punts i 
abonat a l'empat. Dels set partits 
jugats, cinc han acabat en empat, 
un en victòria i un altre en derro-
ta. Precisament, aquesta va arri-
bar en l'última jornada a la pista 
del Xaloc Alacant, tercer, per 4 a 
3. A l'Elx li agrada tant l'empat 
que, fins i tot, té els mateixos gols 
a favor que en contra: 23. 



dv, 23 novembre 2018 31



dv, 23 novembre 201832 ESPORTS

MOLLET. El sènior A masculí del 
Mollet HC va estar a punt de batre 
al líder del seu grup de Segona Ca-
talana, l'Hoquei Palau, però final-
ment va caure per 6 a 8 com a con-
seqüència del gran encert en les 
faltes directes de l'equip visitant. 
Aquesta és la segona ensopega-
da de la temporada a la lliga. De 
totes maneres, els baixvallesans 
van demostrar que són candidats 
a retornar a la Primera Catalana 
a final de temporada amb un con-

junt format majoritàriament per 
jugadors molletans. 

D'altra banda, l'equip B, a la 
mateixa categoria que l'A, va 
vèncer per 2 a 4 a la pista de l'HC 
Sentmenat i el sènior femení se-
gueix com a colíder invicte a la 
Segona Catalana en golejar l'An-
dorra per un contundent 1 a 7. 
L'aposta per la base del club de la 
Riera Seca, presidit per Leopoldo 
Conde, està començant a donar 
els seus fruits.  

Marc barrio

HOQUEI PATINS  VA PERDRE PER 6 A 8 DAVANT L'HOQUEI PALAU

PARTIT VIBRANT  Els espectadors molletans van presenciar 14 gols

El Mollet HC no pot amb 
el líder al Riera Seca

MOLLET. El Recanvis Gaudí va vèn-
cer de 25 punts el Martinenc, 88-
63, i n'haguessin pogut ser més sinó 
s'hagués relaxat en l'últim quart, 
quan el partit ja estava sentenciat. 
Un molt bon primer quart, que va fi-
nalitzar 33 a 20, va servir per encar-
rilar una victòria que pràcticament 
ja estava assegurada en arribar a la 
mitja part amb un 55 a 30.

Santiago Serrataco va ser el mà-
xim anotador amb 19 punts i va te-
nir un encert del 69% en els tirs de 
camp. Marc Pagés, amb 17 punts i 
quatre triples, va ser l'altre jugador 
molletà destacat. Aquest triomf, el 
sisè consecutiu, permet el Recanvis 
seguir sent colíder de la conferència 
C-B de la Lliga EBA juntament amb 
el Pardinyes. Els dos equips tenen 
vuit victòries i una sola derrota. El 
pròxim compromís molletà serà 
diumenge (13 h) a la pista del JAC 
Sants, vuitè classificat amb quatre 
triomfs i cinc derrotes. 

D'altra banda, el sènior femení 

Marc barrio

BÀSQUET |  Lliga EBA  ENCADENA SIS TRIOMFS CONSECUTIUS I SEGUEIX COLÍDER A LA TAULA

El Recanvis Gaudí no pateix
de vertigen i torna a guanyar

EQUIPAMENTS  L'ENTITAT NO ASSISTIRÀ A LA NIT DE L'ESPORT COM A PROTESTA

MONTORNÈS. El divendres 30 de 
novembre (20.30 h) Montornès 
del Vallès celebrarà la 17a edició 
de la Nit de l'Esport a la carpa 
polivalent El Sorralet. Enguany, 
hi haurà un absència destacada, 
la del Club Tennis Montornès, 
que ha decidit no assistir-hi com 

a forma de protesta per l'estat 
de les pistes municipals. "Que es 
posin a la pell dels pares que 
veuen com els seus fills rellis-
quen un cop rere un altre i es 
fan mal. Ja tenim acumulats sis 
metres d'humitat i no podem 
disputar-hi competicions. Som 

El Club Tennis Montornès 
denuncia l'estat de les 
pistes municipals 

conscients que no som l'entitat 
montornesenca amb més mem-
bres, però mereixem un respec-
te", ha explicat a Ràdio Montornès 
el coordinador del club, Antonio 
López. 

La causa, les pluges
Per la seva banda, el regidor d'Es-
ports, Juanjo Fernández, ha contes-
tat que l'Ajuntament no es pot fer 
càrrec a curt termini del cost que 
suposaria cobrir les pistes de tennis 
i que l'estat actual d'aquestes és una 
de les conseqüències de les fortes 
pluges que la població ha patit du-
rant les últimes setmanes. 

IMPARABLE  L'equip de Josep Maria Marsà mantè el duel amb el Pardinyes

del CB Mollet, el Construccions Pe-
refran, ocupa l'última posició en la 
Segona Categoria amb dos triomfs 
i set derrotes. El rival d'aquesta 
setmana va ser el mateix que el del 
sènior masculí, el Martinenc, però 
en aquest cas les barcelonines es 
van imposar a les molletanes per 
66 a 48. El partit va enfrontar el 

primer classificat contra l'últim.
El masculí de l'Escola Sant Ger-

vasi segueix colíder de Primera 
Masculina en imposar-se a domi-
cili de forma contundent al Pine-
da de Mar per 59 a 82 i, el femení,  
va perdre 49 a 52 davant el líder 
invicte de Primera Femenina, el 
Manyanet Reus. 
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MOLLET DEL VALLÈS. El Museu 
Abelló va presentar dijous de la 
setmana passada l'ampliació del 
projecte d'accessibilitat Mirada 
Tàctil, amb les essències olfactives 
per ajudar a interpretar les obres 
a les persones cegues com una de 
les novetats.

Pepa Ventura, directora del Mu-
seu, va explicar que la intenció era 
arribar al col·lectiu de persones 
amb discapacitat visual. Per això 
s'han elaborat uns dossiers amb 
les explicacions de sis obres de 
l'exposició permanent amb ma-
crocaràcters i en braille. També hi 
ha una reproducció de les obres 
amb relleus per fer-se una idea 
de quina obra tenen al davant. I a 
tot això s'hi afegeix l'explicació de 
l'audioguia i un perfum creat per 

a cada obra, que suggereix el seu 
contingut. Laura Costa, cap d'uni-
tat de la xarxa de museus de la Di-
putació de Barcelona, va assegu-
rar que "el desenvolupament de 
les essències olfactives han vin-
gut a enriquir el projecte amb 
una nova capacitat sensitiva".

Ventura també va explicar que 
"hem fet les audioguies per a 
persones sordes que puguin 
llegir" i que l'objectiu és "poder 
tenir-les a la llarga en llenguat-
ge de signes. Ara treballem per 
tenir tota l'audioguia en llen-
guatge de signes".

La cultura, un dret universal
Per la seva banda, l'alcalde Josep 
Monràs va dir que aquestes millo-
res "haurien de ser la normali-

s.c.

TACTE  Els llibrets contenen una reproducció de les obres amb relleus

ART UNS DOSSIERS AMB PERFUMS AJUDARAN LES PERSONES CEGUES A VISUALITZAR LES OBRES

L'Abelló aposta per gaudir 
de l'art per mitjà de l'olfacte

tat a qualsevol museu", i que es 
pretén aconseguir "millores d'ac-
cessibilitat per a persones amb 
algun tipus de discapacitat".

Complir el dret universal de la 
cultura és el que també va reivin-
dicar Josep Pitarch, cap d’Unitat 
de Cultura i Esports Delegació 
Territorial de l’ONCE Catalunya: 
"comencem a avançar cap a la 
normalització i cap a l'accessi-
bilitat universal; un món més 
accessible per a nosaltres, sem-
pre és un món millor".

Albert R. Casellas, president de 
la FESOCA (Federació de Sords de 
Catalunya), també va destacar que 
"Mirada Tàctil és un projecte 
imprescindible per a les perso-
nes sordes" que ara també tenen 
l'oportunitat "d'anar al museu 
en igualtat de condicions i po-
der fer efectiu aquest dret d'ac-
cés a la cultura". "És important 
seguir demanant que l'accessi-
bilitat sigui 100% a tot arreu", 
va concloure.

Finalment, la regidora de Cultu-
ra, Mercè Pérez, va destacar que 
"ja és obligatòria l'accessibili-
tat física als museus" i que "cal 
tenir present l'accessibilitat co-
municativa, on no ho és, d'obli-
gatòria". "És responsabilitat de 
les administracions públiques 
vetllar perquè tots els ciuta-
dans tinguin accés a la cultura", 
va afegir. i s.carrillo

MOLLET. El Grup d'Activitats Cul-
turals de Mollet, Cinearchivo i 
Cine de patio organitzen dissabte 
la sisena edició del Fantasmoll, 
la Mostra de Cinema Fantàstic de 
Mollet. Serà a partir de les 17 h a 
la Sala Fiveller.

La primera pel·lícula que es 
projectarà serà La noche de Ha-
lloween –del 1978, dirigida per 
Jhon Carpenter–. A les 19 h serà el 
torn per al concurs de curtmetrat-
ges. Es projectaran els vuit finalis-
tes –Memorias del agua, Justicia 

justiciera III, 72%, 9 pasos, Sput-
nik, Miedos, Nen Amagat i RIP– i 
s'anunciarà el guanyador. A les 21 
h tornaran els llargmetratges amb 
el guardonat al Festival de Sitges 
2008 Surveillance –dirigit per Jen-
niffer Lynch–. I la mostra acabarà 
amb la projecció d'Un lugar tran-
quilo –del 2018, dirigida per Jhon 
Kransinski–.

L'entrada per a cada pel·lícula és 
de 2 euros, i per 5 euros entra l'abo-
nament per a tot el festival. L'accés 
a la marató de curts és gratuït. i

CINEMA ES PROJECTARAN 3 PEL·LÍCULES I 8 CURTMETRATGES

Botifarrada a MontmelóCurset d'iniciació a l'scooter a Riera Seca
L'Associació de Veïns del Sant Crist, 
de Montmeló, organitzaran diumenge 
a partir de les 10 h una botifarrada 
popular al parc del Sant Crist. El preu 
dels tiquets és de 4 euros.

L'Ajuntament de Mollet, Radical 360 i Bestial Wolf organitzaran diumenge 
(11 h) un curset d'iniciació a l'scooter a l'skate parc de Riera Seca. És per a 
majors de 6 anys i l'organització prestarà patinets per als participants que 
no en tinguin. Les inscripcions són gratuïtes i es poden fer a la seu de Radical 
360 (Pompeu Fabra, 39), a info@radical360.com o trucant al 93 593 29 19. 

CULTURA

Arriba la 6a Mostra de 
Cinema Fantàstic de Mollet

MOLLET.  La molletana Judit López 
Font presentarà dissabte (18 h) el 
seu llibre El pintalabios de mamá 
al local de l'Associació de Veïns 
Plana Lledó (carrer Agricultura, 
4-8). Amb l'organització de l'en-
titat i de l'editorial Ediciones At-
lantis, López parlarà sobre la seva 
obra. Es tracta d'un text "per als 
que encara creuen en les casu-
alitats i per als que continuen 
avançant encara que ensope-
guin en el camí. Els fils del destí 
s'entrecreuen, s'enreden i, sen-
se trencar-se ens empenyen cap 
a noves persones". 

MOLLET. La Marineta acull aquest 
divendres (19 h) la presentació 
de la novel·la Crímenes de hambre, 
de Miguel Pajares, en un acte or-
ganitzat per Mollet En Comú i on 
intervindrà la regidora Marina Es-
cribano. La misteriosa mort de la 
prestigiosa activista Susan Moore 
al port de Barcelona és la punta de 
l'iceberg d'una trama mundial por-
tada a terme per organitzacions 
que, disfressades amb les seves 
polítiques d'ajuda al tercer món, 
perjudiquen el desenvolupament 
i creen desequilibris socioeconò-
mics per al benefici d'uns quants. 

Judit López
presenta el llibre 
'El pintalabios de 
mamá' a Mollet

La Marineta acull 
la presentació del 
llibre 'Crímenes
de hambre'
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La compra d’un robot de cuina pot ser 
una ajuda bastant important per opti-
mitzar el temps. Però, no només podeu 
adquirir un robot de cuina per motius 
de temps, si us agrada cuinar, és un 
complement perfecte que us facilitarà 
molt algunes tasques utilitzant un únic 
aparell. A més, gràcies als seus pro-

grames i al seu temporitzador, no cal 
estar tota l’estona pendent del procés, 
ja que els diferents accessoris incorpo-
rats s’encarreguen de remoure els ali-
ments mentre es cuinen o triturar-los 
durant el temps necessari. Gràcies als 
seus complements podeu realitzar 
qualsevol tipus de plat o d’ingredient: 

Els robots de cuina muntar nata, preparar salses, masses 
de pasta fullada, masses per a pizzes, 
mousse o sorbets de fruites. Per esco-
llir el millor robot de cuina influeix el 
temps, és a dir, si es vol tenir el menjar 
preparat en arribar a casa o si es vol 
fer-lo en arribar però aprofitant al mà-
xim aquest temps. Un altre dels aspec-
tes és la seva capacitat. No és el mateix 
realitzar menjar per a 4 comensals 
que per a 8. amic - tot santcugat

Descomptes en matalassos pel Black 
Friday, a la Matalasseria Fornells
La Matalasseria Fornells s'apunta al 
Black Friday amb unes grans ofertes. 
Les persones que vulguin comprar 
un matalàs a qualsevol dels tres esta-
bliments –a Mollet, Sant Fost o Mon-
tornès– trobaran uns descomptes del 
50%, més un 20% addicional.

Els professionals de Fornells, amb 
una extensa i demostrada experièn-
cia, ajudaran els clients a escollir el 
matalàs que més els convé de manera 
personalitzada, amb l'objectiu de fer 
realitat un descans de qualitat. La ma-
talasseria es va fundar el 1910 i, per 
tant, fa més de cent anys que està en 
funcionament al Baix Vallès.

MATALASSERIA FORNELLS-3
Carrer Sant Ramon, 24-32 - MOLLET

Tel. 93 570 18 49

mollet@matalasseriafornells.com

Guia professional i de serveis per a la llar de Mollet i el Baix Vallès
Si vols anunciar-te en aquesta secció: publicitat@contrapunt.cat o 93 570 52 59 

MATALASSERIA FORNELLS-1
Carrer Barcelona, 60 - SANT FOST

Tel. 93 593 25 93

santfost@matalasseriafornells.com

MATALASSERIA FORNELLS-2
Av. Onze de Setembre, 32 - MONTORNÈS

Tel. 93 568 34 94

montornès@matalasseriafornells.com
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dissabte 24

diumenge 25

divendres 23

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

Un front ens creuarà de 
ponent a llevant, amb 
pluges intermitents i pro-
bablement febles al matí i 
més intenses a la tarda.

Cel serè i força fresca a 
primera hora. A partir 
de la tarda  es taparà de 
núvols alts que roman-
dran la resta del dia.

Un altre dia amb molts 
núvols, que poca preci-
pitació portaran, si n’ar-
riben a portar alguna, i 
temperatures semblants.

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

DIJOUS, 15 18ºC 14ºC  15ºC           42,4 23 km/h NE

DIVENDRES, 16 16ºC 12ºC  16ºC            0,4 13 km/h ENE

DISSABTE, 17 15ºC 12ºC  12ºC             2   21 km/h NE

DIUMENGE, 18 13ºC 11ºC  12ºC           22,2 32 km/h ENE

DILLUNS, 19 15ºC 11ºC  12ºC              1 26 km/h ENE 

DIMARTS, 20 15ºC  9ºC  12ºC            12,4 31 km/h NE

DIMECRES, 21 17ºC  7ºC  13ºC              0,4                24 km/h WNW

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

=

=

PARETS. El teatre de Can Rajoler re-
nova el seu sistema d’il·luminació: 
les obres costaran 57.000 euros i 
duraran tres mesos, però no caldrà 
tancar l’equipament, que continu-
arà amb la programació prevista. 
Aquest passat dimarts s’obrien les 
pliques de les dues empreses que 
s’han presentat al concurs públic, i 
previsiblement la pròxima setma-
na se sabrà la guanyadora.

La darrera remodelació del te-
atre, per canviar el sistema de cli-
matització, es va fer durant l'estiu 
de 2017, però en allargar-se més 
del compte, es va haver de pos-
posar l'inici de la temporada. Per 
això una de les condicions per pre-
sentar-se a la licitació era que es 
poguessin fer els canvis sense que 
això afectés el normal funciona-
ment de la sala.

3.000 espectadors l'any
Segons dades municipals, el teatre 
de Can Rajoler rep més de 3.000 
espectadors per temporada: l’any 

2016 van ser 3.373 persones les 
que van anar a algun dels 19 espec-
tacles programats, una mitjana de 
178 per funció. L’any passat, van 
ser 3.190 en 17 obres, de mane-
ra que la mitjana va pujar fins als 
188 per espectacle. I enguany, de 
moment són 2.631 els espectadors 

que han gaudit d'alguna de les 15 
funcions ja programades.

Les cinc obres més vistes aquest 
2018 han estat La nena dels pardals, 
amb 241 espectadors, seguida de 
James Brown Tribute (209),  (204), 
Cordes del Món (198) i America’s 
Ladies Gospel (191).  jaume ribell

arxiu

TEATRE  TOT I LES OBRES, PER UN VALOR DE 57.000 EUROS, NO S'HAURÀ DE TANCAR LA SALA

El teatre de Can Rajoler canvia 
el seu sistema d'il·luminació

'LA NENA DELS PARDALS'  L'obra més vista del 2018, amb 241 espectadors

MOLLET. La companyia teatral Ata-
laya presentarà diumenge (19 h) 
una adaptació moderna del clàssic 
de Fernando de Rojas, Celestina, la 
tragicomèdia, al Teatre Can Gomà. 
En l'obra, els criats i les prostitu-
tes tenen una especial rellevància, 
ja que denotaran el seu rerefons 
ideològic, el caràcter irreverent, 
la crítica social, l’oblit de la religió 
i la burla de l’honor.

Les entrades es poden comprar 

anticipades fins a aquest diven-
dres a La Marineta (10 euros) o 
el mateix dia de l'espectacle a la 
taquilla del teatre (12 €).

La companyia Atalaya va gua-
nyar el Premio Nacional de Teatro 
2008 i també col·lecciona guar-
dons dels millors espectacles de 
l’International Theatre Festival 
Podmoskovnyye Vechera de Mos-
cou i del 25è Festival Don Quijote 
de París. 

El clàssic la 'Celestina'
aterra al teatre de Can Gomà

El Grup Escènic 
Casino porta un 
vodevil a la Fiveller
MOLLET. Grup Escènic Casino de 
Caldes representarà diumenge (18 
h) a la Sala Fiveller Una nit a casa 
seva… senyora, escrita per Jean de 
Letraz i dirigida per Francesc Ser-
ra. La comèdia explica les peripè-
cies d’un escriptor que vol passar 
una nit a casa dels Dubreil per con-
querir a la senyora. Hi actuen Ma-
ria Castell, Jordi Graví, Marta Sán- 
chez, Joan Tarradas, Anna Tantiñà, 
Anna Clotet i Albert Sanmartí. 

Sant Fost acull
la 4a edició d'El 
meu primer festival
SANT FOST. El meu primer festival 
passa per Sant Fost per quart any 
consecutiu. Es tracta d'un festival 
de curtmetratges dirigit a les esco-
les del municipi, que tindrà lloc a 
l'Auditori de l'Ateneu. Els alumnes 
de P-5 hi aniran dilluns i els de 1r i 
2n de primària, dimarts. Les sessi-
ons seran dinamitzades i presenta-
des pel Sr. Claqueta i els assistents 
hauran de votar els millors curts. 

La Puntual
representa 'La 
Ratera' a L'Agrupa
MONTMELÓ. La Puntual –la colla 
jove de l'Agrupa– representarà 
dissabte (18 h) l'obra de teatre La 
Ratera. Sota la direcció de Laura 
Álvarez, la companyia presenta 
aquesta nova versió del clàssic 
d'Agatha Christie. L'actuació serà 
al local de l'entitat –carrer Onze 
de Setembre, 6– i el preu de l'en-
trada és amb taquilla inversa. 

Una gimcana per 
descobrir el castell 
de Sant Miquel
MONTORNÈS. El Consorci del Parc 
de la Serralada Litoral organitza 
dissabte una gimcana per des-
cobrir el castell de Sant Miquel, 
amb l'objectiu de salvar els habi-
tants del bosc. Per fer-ho els par-
ticipants, seguint un joc de pistes, 
hauran d'arribar al castell de Sant 
Miquel. L'excursió sortirà a les 10 
h de la plaça del pintor Joaquim 
Mir i durarà fins a les 13 h. 

La poesia de Martí
i Pol, per conèixer
la Caputxeta
PARETS. Samfaina de Colors repre-
sentarà diumenge (18 h) al teatre 
Can Rajoler l'obra de teatre infan-
til Els cistells de la Caputxeta. "Ara 
es veu que té dotze cistells". 
L'obra fa una passejada pel calen-
dari a través del llibre de poemes 
de Miquel Martí i Pol Per molts 
anys!, on el poeta dedica una po-
esia a cada mes de l’any. 

CINEMA PATRIMONI

MOLLET / MONTMELÓ. El teatre de 
Can Gomà acull aquest cap de set-
mana dos actes per celebrar San-
ta Cecília, patrona de la música. El 
primer, divendres a les 19 h, anirà 
a càrrec de l'Escola Municipal de 
Música i Dansa, amb un concert 
especial per a l'ocasió. El segon, 
dissabte a les 18.30 h, el protago-
nitzarà l'Associació Musical Pau 
Casals en un concert en què s'in-

terpretarà música de diferents 
bandes sonores i estils. El direc-
tor és Mario Roldán. 

A Montmeló, per la seva banda, 
dissabte també se celebrarà Santa 
Cecília. Serà a la plaça de la Quin-
tana. A les 11 h engegarà el taller 
preparatori de ritme i moviment 
Visca el ritme!, i a les 12.30 h serà 
l'actuació amb tots els partici-
pants. 

DANSA  MOLLET I MONTMELÓ CELEBREN SANTA CECÍLIA

Concerts i dansa en honor
a la patrona de la música
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MONTORNÈS. El 29 de novembre 
se celebra el patró de Montornès, 
Sant Sadurní, i durant un mes el 
municipi s'omple d'activitats per 
celebrar-ho. De fet, la programació 
va engegar dissabte amb la cele-
bració del DUDI (Dia universal dels 
drets dels infants) i diumenge amb 
la festivitat de Santa Cecília, patro-
na de la música, amb el concert de 
l'Escola Municipal de Música.

Tot plegat continua divendres 
amb la celebració del Correllengua, 
que comptarà amb l'espectacle fa-
miliar Bon dia i bon sol, a càrrec de 
la companyia de Teatre i Animació 
Dani Caracola, organitzat pel Cen-
tre d'Estudis de Montornès i l'Ofi-
cina de Català de Montornès.

Dissabte serà un matí esportiu. 
A les 9 h es farà la 37a cross esco-
lar del Club Atletisme Montornès 
al recinte firal, i el campionat de 
bitlles i petanca, organitzat pel 
Casal de la Gent Gran Centre, al 
pati de Can Xerracan. Una hora 
més tard sortirà la caminada La 
font de Santa Caterina des del Ca-
sal de Cultura, amb un recorregut 
de 4,1 quilòmetres i que té una 
durada aproximada d'una hora i 
mitja. La caminada està organit-
zada per l'Associació Excursionis-
ta Lleure Montornès.

La darrera activitat del matí, a 
les 11 h, serà les sessions del Cen-
tre d'Estudis Montornès, a Can 
Saurina. Es farà difusió de la his-

tòria i del patrimoni cultural i na-
tural del municipi, amb diverses 
ponències breus i amenes a càr-
rec d'historiadors de Montornès.

Un vespre musical
La música i la dansa seran prota-
gonistes dissabte a la tarda. Per 
una banda, el Centro Cultural 
Andaluz celebrarà a partir de les 
19.30 h la festa del seu 31è ani-
versari, a la seu de l'entitat. Ho fa-
ran amb demostracions de balls.

Per altra banda, a les 20 h ar-
rencarà el concert de la Societat 
Coral La Lira a la sala d'actes de la 
Parròquia de Sant Sadurní, amb la 
participació de la coral de Camar-
les (Terres de l'Ebre).

POPULAR  MÉS D'UNA TRENTENA D'ACTIVITATS FARCEIXEN EL PROGRAMA DE LA FESTA DE TARDOR DE MONTORNÈS, QUE S'ALLARGARÀ FINS AL 15 DE DESEMBRE

Montornès surt al carrer per
celebrar la festa de Sant Sadurní

ELEMENTS LOCALS  Gegants i diables tornaran a ser protagonistes en les activitats de Sant Sadurní

j.a.jiMénez / aj. Montornès

pionat d'escacs de Sant Sadurní, 
a la plaça de Pau Picasso, a càrrec 
del Club d'Escacs Montornès, i la 
ballada de sardanes amb la Cobla 
Ciutat de Girona. Primer serà dins 
l'ofici de la missa, i a les 12 h la ba-
llada serà a la plaça de l'Església.

La plaça Pau Picasso també aco-
llirà la 23a paella popular, orga-
nitzada per la Unió de Botiguers 
de Montornès, per dinar (13 h). El 
preu dels tiquets és de 4,50 € i es 
poden comprar a les botigues Ike, 
El Gato con Botas i Mogaverd.

Per postres, els més petits po-
dran passar a buscar xocolata 
amb melindros al Centro Cultural 
Andaluz a les 16.30 h –hi haurà 
opció sense gluten–. I a les 17 h 
tindrà lloc el concert familiar de 
La tresca i la verdesca, amb l'es-
pectacle Zum.

L'aplec de Sant Sadurní donarà 
per finalitzada la diada amb una 
cercavila amb el drac Ceballot 
acompanyat del Toll (18.30 h), el 
ball de lluïment i la cremada a la 
plaça. A les 19 h es farà el concert 
amb El Toll a l'Església, i tot acaba-
rà amb el pica-pica final a la plaça 
de l'Església a partir de les 20 h.

Dues setmanes més de festa
La festa s'allargarà dues setmanes 
més enllà del dia del patró, en les 
quals hi haurà tot d'activitats dife-
rents com el correfoc –a càrrec de 
Ball de Diables i Drac de Montor-
nès–, el dissabte 1 de desembre a 
les 18 h; la cercavila de Sant Sa-
durní i el bateig dels petits diables 
–amb la Colla de Gegantes i el Ball 
de Diables i Drac–, el diumenge 2 
a les 11 h; o el festival d'hivern de 
l'Hermandad Nuestra Señora del 
Carmen, dissabte 15 a les 18 h a la 
Carpa Polivalent El Sorralet.

A més, també n'hi haurà d'espor-
tives, com la 17a Nit de l'esport, 
divendres 30 de novembre a les 
20.30 h, o els Open de Tenis de dis-
sabte 1 i diumenge 2 de desembre, 
a les pistes de tenis municipals. 

I per últim, la nit acabarà a la 
masia de can Masferrer amb la 
desena edició del Pakito's Fest, en 
què actuaran sis bandes de músi-
ca de Montornès des de les 23 h.

Exposicions de fotos i costura
Diumenge serà el torn per al tra-
dicional Ral·li Fotogràfic de Sant 
Sadurní. Les inscripcions es po-
dran fer a les 9.30 h al Casal de la 
Gent Gran Centre i els participants 
hauran de fer les fotografies de 
10 h a 13 h dels temes escollits i 
lliurar-les a l'organització abans 
de les 13.30 h. El 5 de desembre 
serà l'entrega de premis al Casal 
de Cultura, on s'exposaran les fo-
tografies fins al 21 de desembre.  
Es tracta d'una activitat organitza-
da per l'Associació Fotogràfica de 
Montornès amb la col·laboració 
del Casal de la Gent Gran Centre.

La darrera activitat del cap de 
setmana serà El Llop, diumenge 
a la tarda (18.30 h), un joc orga-
nitzat per l'Esplai Panda al Centro 
Cultural Andaluz en què els par-
ticipants hauran de descobrir els 
autors d'uns assassinats.

Tres dies després, dimecres, el 
Casal de la Gent Gran del Centre 
inaugurarà l'exposició de costura 
creativa i de treballs artesanal. La 
mostra, que inclou les obres de les 
participants en el taller de costura 
–punt, ganxet, patchwork o pintu-
ra en roba–, es podrà visitar dime-
cres (de 16 h a 20 h) i dijous (de 
10.30 h a 13.30 h i de 16 h a 20 h).

La festa del patró
Dijous serà la festa del patró de 
Montornès i estarà plagat d'acti-
vitats. A les 11 h es farà el cam-
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ass. Músics Masferrer

EL CARTELL DEL FESTIVAL

Montornès podrà gaudir dissabte 
(20 h) del tradicional concert de la 
Societat Coral La Lira per celebrar 
la festa de Sant Sadurní.

Les actuacions, amb un reper-
tori preparat especialment per a 
l'ocasió, seran a la sala d'actes de 
la Parròquia de Sant Sadurní –al 
camí antic de Martorelles, 3–. A 
més, el concert comptarà amb la 
participació de la coral de Camar-
les (de les Terres de l'Ebre).

L'entrada per gaudir de totes 
dues actuacions és gratuïta. 

La masia de Can Masferrer acolli-
rà dissabte a partir de les 23 h la 
desena edició del festival de mú-
sica Pakito's Fest. Es tracta d'un 
acte que l'Associació de Músics 
Masferrer organitza cada any per 
celebrar l'aniversari de la mort del 
dictador. L'entrada per als con-
certs és gratuïta i hi haurà servei 
de barra a preus populars.

Enguany hi actuaran sis bandes. 
Es podrà gaudir de Moksha i el 
seu death'n'roll, metal i hardcore. 
També sonarà el monggah'n'roll 
de Deadyard, un estil de música 
amb un nom inventat per la matei-
xa banda, però que conté molt de 
rock. Mad Squad hi portarà la seva 
música amb influències thrash, 
punk i crossover. Gürtel Club om-
plirà la masia d'inconformisme 
i crítica social a ritme del millor 

L'ASSOCIACIÓ MASFERRER CELEBRA LA FI DEL FRANQUISME

Can Masferrer acull la
10a edició del Pakito's Fest

punk rock. I els darrers concerts 
seran els de Tansumica –post har-
dcore– i Bavk Orb –metal–.  

La Coordinadora d'Associacions 
per la Llengua Catalana (CAL) i el 
Centre d'Estudis Montornès orga-
nitzen aquest divendres (17.30 h) 
un acte per celebrar el Correllen-
gua, una iniciativa popular que se 
celebra anualment en els territoris 
de parla catalana, amb l'objectiu 
de mostrar la vitalitat de la llengua 
catalana i fomentar-ne l'ús social.

L'acte, que es farà a la plaça de 
Joan Miró, serà un homenatge a la 
Nova Cançó. L'activitat començarà 
amb la lectura del manifest del 
Correllengua i una introducció a 
càrrec de Reyes Barragán, tècnica 

de l'Oficina de Català de Montor-
nès. I a continuació, la companyia 
de teatre i animació Dani Caracola 
oferirà l'espectacle Bon dia i bon 
sol, un muntatge musical infantil i 
familiar dedicat a la figura de Xes-
co Boix. El Correllengua compta 
amb el suport de l'Ajuntament i 
la col·laboració del Consorci per 
la Normalització Lingüística i la 
Unió de Botiguers.

Estava previst que l'acte es fes 
el passat 27 d'octubre, però es 
va posposar a causa de les previ-
sions meteorològiques que apun-
taven que plouria. 

LITERATURA  ENGUANY S'HI HOMENATJARÀ LA NOVA CANÇÓ

La CAL i el Centre d'Estudis 
celebren el Correllengua

arxiu

MÚSICA  LA TRADICIONAL ACTUACIÓ DE LA CORAL LA LIRA ES FARÀ DISSABTE A LES 20 H

La Societat Coral La Lira  
farà un concert a la Parròquia

DINS L'ESGLÉSIA Durant l'actuació de la festa de tardor de l'any passat

FESTA AL SORRALET EN 
HONOR A LA PATRONA 
DE LA MÚSICA

La Carpa Polivalent El Sorralet va acollir diumenge la celebració de la festivitat de 
Santa Cecília, patrona de la música. Els assistents van poder gaudir d'una gran 
festa amb actuacions a càrrec dels alumnes de l'Escola Municipal de Música, 
Dansa i Aula de Teatre –amb la participació de corals i conjunts musicals–, amb 
una classe oberta de swing i amb un brindis de xocolata desfeta per acabar.

Marc barrio

L'ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, DANSA I AULA DE TEATRE VA CELEBRAR SANTA CECÍLIA
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VESTITS D'ÈPOCA L'avinguda 11 de Setembre recorda l'edat mitjana

LA LLAGOSTA. Una cinquantena de 
parades medievals amb produc-
tes artesanals ompliran de diven-
dres a diumenge l'avinguda Onze 
de Setembre de la Llagosta. S'hi 
podrà trobar de tot: des d'embo-
tits i formatges de Galícia, Extre-
madura i Catalunya, fins a llami-
nadures o garrapinyades. També 
hi haurà estands amb ambienta-
dors, robes de disseny, comple-
ments, bijuteria o atrapa-somnis.

A  més, també hi haurà diversos 
espectacles. Com explica Susana 
Ordóñez, gerent de Happen –or-

ganitzadors de la fira medieval–, 
"l'Escuela de Cetrería Mulha-
cén farà una exposició d'aus 
rapinyaires, en què explicaran 
els costums d'aquests ocells i 
faran vols de demostració". Per 
altra banda, dissabte hi haurà llui-
tes medievals en escenari (12.30 
h i 18.30 h) i itinerants, durant tot 
el dia. A les 20.30 h, per últim, es 
farà un espectacle de foc.

Els nens també podran gaudir 
d'un taller de pa, de manera gra-
tuïta, en què coneixeran com s'ela-
bora de manera artesanal. 

POPULAR  HI HAURÀ PARADES DE PRODUCTES ARTESANALS

La Llagosta es prepara per 
gaudir de la fira medieval

SANT FOST. El guanyador del Cam-
pionat de Cocteleria de Catalunya 
2018, en la categoria Jove Bàrman, 
és el santfostenc Joan Guerra, que 
aquest novembre s'ha estrenat en 
el Campeonato Nacional de Cocte-
lería, a Saragossa. De la seva par-
ticipació destaca una tercera posi-
ció en el tiratge de cervesa.

Per decidir els guanyadors, 
"s'avalua la decoració, la tècnica 

i la degustació", però també "has 
de tenir sort". El santfostenc as-
segura que "tots els còctels són 
bons, però també han d'agra-
dar al jurat", i això últim "és més 
complicat a la competició na-
cional, amb 20 jurats". Després 
d'aquesta experiència, Guerra ja 
té la competició nacional del 2019 
–a Navarra– en el punt de mira: 
"intentaré guanyar".  s.carrillo

CÒCTELS  AQUEST MES HA ESTAT TERCER EN TIRATGE DE CERVESA EN EL CAMPIONAT D'ESPANYA

El millor bàrman jove de 
Catalunya és de Sant Fost

rosa valverde

JOAN GUERRA

MOLLET. El molletà Pele MacLeod 
presenta aquest divendres (20 h) 
el seu tercer disc, Pluja fina, en un 
concert al Teatre Auditori de Gra-
nollers –s'han venut totes les en-
trades–. Es tracta d'un treball que 
"manté el segell MacLeod", però 
que és "més animat i positiu". El 
disc conté "cançons sinceres" de 
pop contundent, disco, funk, folk 
i fins i tot hi ha una havanera. Tot 

plegat, sota la producció del ma-
teix MacLeod i de Marc Parrot. Els 
assistents als concerts gaudiran, 
d'uns espectacles "molt propers i 
participatius", com afirma el mú-
sic, i on "s'ho passaran molt bé".

Pluja fina es pot trobar a di-
ferents plataformes digitals 
–iTunes, Spotify o Google Play–, a 
Amazon, i a establiments com El 
Corte Inglés i Fnac.  s.c.

MÚSICA L'ESTRENA ÉS AQUEST DIVENDRES EN UN CONCERT AL TEATRE AUDITORI DE GRANOLLERS

Pele MacLeod presenta el 
seu tercer disc, 'Pluja fina'

p.M.

PELE MACLEOD
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GrauVila, xarcuteria amb 
60 anys d'experiència

GrauVila va obrir al setembre al Mer-
cat Municipal de Mollet, però es tracta 
d'un negoci en actiu des del 1960, que 
desenvolupa la seva activitat elaborant 
productes de qualitat. Encara avui, els 
orígens més artesanals són fàcilment 
visibles al seu obrador, i els valors tradi-
cionals són clarament transmesos amb la 

seva forma de treballar en un espai que 
conserva un fort arrelament a la tradició. 
GrauVila es manté amb la vocació d’oferir 
la millor qualitat als clients i de treballar 
amb serietat i amb la mirada posada en el 
futur, amb la convicció que cada vegada 
seran més els que seguiran creixent amb 
ells. Actualment, la qualitat dels produc-

Hobac treu la Nadala, la 
millor cervesa de Nadal
La fàbrica de cervesa artesanal de San-
ta Maria de Martorelles Hobac torna a 
treure la cervesa nadalenca, anomenada 
Nadala, ara que s'apropen les festes. Es 
tracta d'una cervesa que van començar 
a fer l'any passat després de diverses 
proves i que va tenir molt d'èxit. L'origen 
de les cerveses de Nadal ve de principis 

del segle XX a Bèlgica i combinen bé amb 
els dolços típics. Solen ser cerveses fetes 
amb malts obscurs i amb un grau relati-
vament alt d'alcohol (més de 6 graus) i fe-
tes amb distintius especiats com canyella 
–com en el cas de la Nadala–, clau, 
gingebre o vainilla, i són poc amargues 
perquè es puguin apreciar les espècies. 

La Nadala compleix totes aquestes parti-
cularitats i està feta amb cinc malts dife-
rents per ajustar-la a un sabor més dolç 
i rodó. Hobac exposarà la Nadala a la fira 
de Nadal de Santa Maria el 2 de desem-
bre, a la bodega Segalés de Mollet el 15 i 
al mercat de Martorelles el 22.

HOBAC

c. del Pi, 2, Santa Maria de Martorelles
Tel. 649 154 158
www.hobac.cat

ESTABLIMENTS

CUINA

Menjar
Beure

XARCUTERIA GRAUVILA

Mercat Municipal: parades 25-29
Mollet - Tel. 93 570 17 50
www.grauvila.com

tes i el seu particular procés d’elaboració 
artesanal fan de GrauVila una empresa 
destacada dins del sector. A més, el fet 
de disposar de granges pròpies i d’exer-
cir un control sobre la cria i l’engreix del 
propi bestiar els permet dur a terme un 
seguiment dels productes de principi 
a fi. Amb l’objectiu d’oferir un producte 
de qualitat, a GrauVila s'estableixen les 
mesures higièniques adequades en tot 
el conjunt d’espais i els processos que 
duen a terme. Per aquesta raó, els pro-
cessos d’elaboració dels productes es-
tan sotmesos periòdicament a estrictes 
controls de qualitat. Només així es poden 
garantir els millors productes de xarcu-
teria, amb el gust més exquisit.

Pel que fa als productes, hi ha una 
àmplia varietat de botifarres, salsitxes, 
botifarrons, xoriços, embotits cuits i 
curats, frànkfurts, hamburgueses, pa-
tés i preparats de carn.

La pizzeria Il Peperoncino, ubicada al 
barri de la Vinyota de Mollet des de fa 
gairebé quatre anys, ha aconseguit fer-
se un lloc a la ciutat gràcies a la qualitat 
dels seus productes. És un restaurant 
de menjar italià regentat per Priscila i 
Toni, dues persones amb una experièn-
cia de més de 15 anys en el sector, que 
han aconseguit fer una major empenta 
a aquest tipus de menjar, aconseguint 
oferir una molt bona qualitat tant en les 
pizzes artesanals, fetes en un forn de 
llenya, com en les pastes, d'una quali-
tat insuperable, elaborades amb sal-
ses caseres de bolonyesa, gorgonzola i 
pera o la tradicional carbonara.

A més, es poden provar diversos en-
trants com els carpaccios de bacallà, 
vedella o bresaola, el provolone o la 
brotxeta clàssica, i diverses amanides, 
com la de salmó Pel que fa a les postres, 
hi ha opcions tan variades i delicioses 
com la pannacotta, el tiramisú, el brow-
nie amb gelat de vainilla, el pijama, el 
flam d'ou amb nata o l'irlandès. 

Per altra banda, Il Peperoncino també 
és un lloc ideal per fer sopars de grups, 
amb menús a partir de 22 euros per a 
grups d'almenys vuit persones. I adreçat 
per als joves de fins a 18 euros, també 
es poden celebrar sopars d'aniversari 
per 12 euros.

IL PEPERONCINO

c. Enric Morera, 72
Mollet del Vallès
Tel. 93 315 53 72

RESTAURANTS

L'autèntica 
pizza italiana a 
Il Peperoncino

El restaurant paretà Ribas do Sil, es-
pecialitzat en la cuina gallega, ofereix 
menús diaris per 10,50 euros i menús 
de caps de setmana per 18 euros –diu-
menges està tancat–. Tot plegat amb 
producte de denominació d'origen de 
Galícia i d'elaboració pròpia, entre els 
quals destaquen els arrossos, els ma-
riscs o les carns a la brasa; i hi ha op-
cions per a vegans i celíacs. Darrera-
ment, a més, han ampliat la varietat de 
les tapes  casolanes fins a una trentena. 
Algunes de típiques de Galícia, i també 
d'altres procedències.

Per altra banda, Ribas do Sil també 
és un lloc ideal per fer dinars i sopars 
d'empresa. Per 25 euros es poden esco-
llir diversos primers plats per compartir 
–pop a feira, musclos a la marinera o 
timbal d'escalivada– i un segon a triar 
–entrecot de vedella gallega, codillo al 
forn, llobina a la menier o bacallà a la 
biscaïna–. A més, inclou postres i be-
guda. Per últim, el restaurant també ha 
preparat un menú especial pel dia de 
Nadal per 40 euros.

Pel que fa a l'espai, Ribas do Sil dis-
posa de dos menjadors amplis i una 
terrassa interior gran, en un local que 
ha estat recentment reformat. És a dir, 
es tracta d'un restaurant habilitat per 
acollir grans grups.

RIBAS DO SIL

c. Major, 34
Parets del Vallès 
Tel. 93 782 51 90

Menjar amb 
DO de Galícia, 
a Ribas do Sil
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Carrefour, l'hipermercat amb 
serveis digitals per als clients

CARREFOUR

av. Europa / Camí Ral, 4
Granollers - Tel. 93 490 89 00
www.carrefour.es

Fa un any Carrefour reformava íntegra-
ment l'hipermercat del Camí Ral de Gra-
nollers per adequar-lo a les necessitats 
dels clients i millorar-ne l'experiència 
de compra. A l'àrea d'atenció als clients 
es concentren nous serveis digitals per 
tal que el consumidor pugui gestionar 
la compra de manera més àgil i cò-
moda. Així, l’establiment compta amb 
un quiosc de serveis a través del qual 
es poden sol·licitar factures, imprimir 
cupons descompte o realitzar sug-
geriments de forma ràpida, i disposa 
també d’un espai amb connexió wifi i 
carregadors per a mòbils gratuït.

El client té també accés a un assor-
timent de productes ampliat a través de 
pantalles tàctils, per si necessita algun 
producte que no es troba en l'hipermer-
cat. A més, disposa de diferents panta-
lles interactives distribuïdes per la tenda 
que mostren explicacions detallades 
sobre els productes que es comercialit-
zen en seccions com puericultura, celler 
o electrodomèstics, entre altres.

A més, Carrefour Granollers és un es-
tabliment ecoeficient, ja que gaudeix de 
l'última tecnologia per reduir el consum 

energètic en totes les àrees. Aquestes 
mesures suposen un estalvi de consum 
energètic del 30% respecte a qualse-
vol altra Carrefour de característiques 
similars. Pel que fa a la sostenibilitat, 
també s'utilitza l'última tecnologia com, 
per exemple, fred alimentari, il·luminació 
independent per sectors, lluminàries LED 
en totes les seccions de l'hipermercat, 
control remot per domòtica de la il·lumi-
nació i la temperatura de les instal·laci-
ons i del propi centre. Així mateix, compta 
amb una zona de reciclatge per a paper, 

cartró, envasos lleuger, vidres, petits 
electrodomèstics, piles i bombetes.

Carrefour està present a Barcelona 
des de 1973, amb el primer hipermercat 
del Prat. Ara compta amb 20 hipermer-
cats Carrefour, 24 supermercats Carre-
four Market, 64 Express, i comerç online.

GRANS SUPERFÍCIES

                    Menjar & Beure

Pizzeria 1900 a casa teva!
Pizzeria 1900 adapta la tradició al segle 
XXI, incorporant a la seva àmplia carta  
pizzes sense gluten. A més, qualsevol 
pizza es pot demanar amb massa ne-
gra, que és una massa elaborada amb 
farina i llevat de carbó vegetal i que té 
finalitats medicinals.

Si encara no saps on celebrar els so-
pars de Nadal, a Pizzeria 1900 podreu 
gaudir de la millor cuina italiana amb 
diferents espais per a grups. I si voleu 
gaudir-la des de casa, només heu de 
trucar al 93 315 54 60 i t’ho aproparan 

gratuïtament.
La cadena de restaurants Pizzeria 

1900 fa una forta aposta al Vallès Orien-
tal, on té locals a Granollers, Cànoves, 
Cardedeu, Montmeló, Mollet del Vallès i 
Parets del Vallès.

PIZZERIA 1900

Passatge Sant Miquel, 14 
Tel. 93 315 54 60
Mollet del Vallès
www.pizzeria1900.cat

A DOMICILI

El manantial de la cerveza, 
bones tapes i bon ambient 
El manantial de la cerveza és un espai 
cèntric i acollidor a Montcada i Rei-
xac amb un ampli jardí de 1.200 metres 
quadrats on gaudir d'una cuina variada 
amb una bona aposta per les tapes, els 
entrepans i els arrossos. Amb 25 anys 
d'experiència, aquest establiment man-
té la tradició cervesera de Montcada i 
ofereix una àmplia carta de cerveses 
per a tots els gustos. 

A més, de l'ampli jardí amb unes 70 
taules de marbre, també disposa d'un 
ampli menjador interior per a l'hivern, 
un espai ideal per a grups i per gaudir 
d'àpats en família.

EL MANANTIAL DE LA CERVEZA

c. Provença, 10 - Montcada i Reixac 
Tel. 93 575 14 10

ÀPATS EN FAMÍLIA I PER A GRUPS 
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Francesc Layret, 21. Martorelles
elracodelplademartorelles@hotmail.com

MENÚ 1  (21€)

ENTRANTES
�  Jamón de bodega 
 en pan de coca
�  Croquetas caseras
�  Calamares a la
   andaluza

SEGUNDOS (a escoger)
�  Entrecot 
 (Roquefort/pimienta)
�  Merluza con 
 almejas y gambas

POSTRES
�  Coulant de chocolate
�  Flan casero
�  Nata con nueces y miel

Pan, agua y refrescos
Vino y sangría
Cafés

MENÚ 2 (23€)

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

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

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

Vino crianza
Sangrías
Agua, refrescos, cervezas
Cafés

MENÚ 3 (30€)

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

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

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

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

Reserves

La mejoropción para tus celebraciones: empresa, 
familia...

PICA-PICA (cada 4 pers.)
� Jamón de jabugo en pan 
  de coca
� Mejillones a la marinera
� Almejas al ajillo
� Coctel de Marisco
� Carpaccio de ternera con 
queso parmesanoa

Sorbete

SEGUNDOS (a escoger)
� Arroz con bogavante
� Chuletón de 500g 
  con guarnición

POSTRES
� Couland de chocolate
� Reposteria selecta
� Tarta del mes

Agua,refrescos
Vino blanco Verdejo
Tinto crianza

Cava Brut nature
Surtido de turrones

CENAS DE EMPRESA
MENÚ DE NAVIDAD (35€)

930 107 535 / 657 530 251
684 032 731



dv, 23 novembre 201844

                    Menjar & Beure

El Racó del Pla, grans salons 
i preus ajustats per Nadal

Si esteu cercant un restaurant per a 
aquestes festes que no estigui gai-
re lluny de casa, que ofereixi menjar 
de qualitat a un preu ajustat i un es-
pai ampli i agradable, la vostra tria 
és El Racó del Pla. Amb menús de 
21, 23 i 30 euros per a sopars d'em-
presa, els assistents podran menjar 
diversos entrants –pernil de celler, 
croquetes casolanes, calamars a l'an-
dalusa, gambes a la planxa o mus-
clos a la marinera entre d'altres–, un 
segon plat a escollir –entrecot, lluç, 
cua de rap amb gambes, orada al 
forn amb verdures o cuixa de cabrit al 
forn– i unes postres també delicioses 
–coulant de xocolata, flam casolà, 
nata amb nous i mel, sorbet de llimo-
na, crep de xocolata o pastís de xef–. 
Les diferents opcions varien segons el 
menú escollit. A més, de cara a Nadal, 
s'ofereix un menú especial. Menús de 
grup a banda, a El Racó del Pla des-
taca el seu servei diari de migdia amb 
menjar casolà i rapidesa en el servei. 

Entre les especialitats hi ha l'arròs 
amb llamàntol de cada dijous. Al bar 
restaurant martorellenc també s'hi 
ofereixen sopars, barbacoes i grans 
entrepans.

EL RACÓ DEL PLA

c. Francesc Layret, 21, Martorelles
Tel. 93 010 75 35
elracodelplademartorelles@hotmail.com

RESTAURANTS

AGROBOTIGA

La Perpetuenca, productes 
ecològics a un preu just
Fa més d’un segle del naixement de La 
Perpetuenca, el 1911, com un sindicat 
agrícola. Des de llavors s’ha anat diversi-
ficant el negoci al voltant dels productes 
del camp, i actualment és l’agrobotiga 
del Vallès, amb productes ecològics a 
preus competitius. El 2001 es van inau-
gurar les noves instal·lacions com res-
posta a aquesta diversificació i a un canvi 
d’orientació que no oblida el pagès, però 
que incorpora nous mercats. Amb 2.100 

metres quadrats, dels quals 900 són 
agrobotiga, on els serveis que s'ofereixen 
es multipliquen i marquen la diferència 
amb altres grans superfícies. Per exem-
ple, en l’alimentació: vins i olis seleccio-
nats d’altres cooperatives de Catalunya, 
llegums, embotits i formatges artesanals 
i tota mena de productes ecològics. Els 
productes d'alimentació que ofereix La 
Perpetuenca són de proximitat i de la 
màxima qualitat, no només per a les pro-

peres festes de Nadal, sinó també durant 
tot l'any. Pel que fa a jardineria, a més de 
fertilitzants, terres, llavors, fitosanitaris, 
reg, eines i complements, també asses-
sora en la construcció de jardins. Hi ha 
tot allò necessari per a animals de com-
panyia (alimentació, gàbies, productes 
sanitaris i complements) i per a l'hípica 
(alimentació, sanitaris, complements vi-
tamínics, vestuari i complements).

LA PERPETUENCA

ctra. Sabadell, km 4, Santa Perpètua
Tel. 93 560 00 60
www.laperpetuenca.com

El Joglar, situat a ple centre de Marto-
relles, presenta un concepte de bra-
seria diferent de l'estil convencional. La 
seva proposta es compon d'una carta 
reduïda però molt interessant. L'apar-
tat dedicat a la brasa és, evidentment, 
el seu punt fort. En aquest capítol cal 
destacar la qualitat  de les carns, fetes 
amb mirament amb foc de les brases 
de llenya. Però la vocació d'El Joglar va 
més enllà de convertir-se en braseria, 
i també ofereix vermuteria, una cui-
dada selecció de tapes, croquetes, un 
sortit de pa de coca o hamburgueses. 
I ara també podeu gaudir del nostre 
pollastre a l'ast, possiblement el millor 
de la comarca, en una acollidora sala i 
terrassa. A més, El Joglar disposa de 
rostisseria amb tot de plats per portar 
a casa: pollastre a l'ast fets amb llenya, 
conill, carn i verdures a la brasa, braves, 
morros, croquetes o amanides.

EL JOGLAR

av. Joan XXIII, 2
Martorelles
Tel. 93 570 74 96

El millor 
pollastre a
l'ast, a El Joglar

La taverna montornesenca Ambigú és 
un lloc on degustar una infinitat de 
variacions culinàries que no deixaran 
indiferent els comensals. S'hi poden 
trobar tapes, hamburgueses, coques, 
carns, peixos i amanides. També hi ha 
una trentena d'entrepans diferents, i es 
poden tastar les cassoles d'ous estre-
llats amb pernil ibèric de bellota, xistor-
ra, morcilla o bacó. Però entre les seves 
especialitats, destaca la seva exquisida 
selecció d'ibèrics. De cara als més pe-
tits, Ambigú també ofereix biquinis, 
frànkfurt amb patates, escalopa de po-
llastre a la milanesa, croquetes, salsit-
xes, nuggets o hamburguesa de vedella 
amb patates.

A banda del menjar, l'oferta de la ta-
verna es complementa cada nit –i prin-
cipalment els caps de setmana– amb 
un ampli servei de còctels, principal-
ment de gintònics.

AMBIGÚ

c. Major, 64
Montornès del Vallès 
Tel. 93 572 38 92

Àmplia oferta 
de menjars
a Ambigú

També ofereix un deliciós menú de migdia amb plats casolans
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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

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

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

Si us agraden les pizzes picants a 
LA TOMATE MAGIQUE n’hi troba-
reu una bona selecció. Una de les 
més saboroses i tradicionals és la 
Mexicana, una combinació extra-
ordinària dels ingredients que 
sempre tenen més bona accepta-
ció: tomàquet, olives, vedella pica-
da, blat de moro, pebrot i formatge 
emmental. Tot el sabor de Mèxic 

concentrat en una sola pizza, i ben 
amanida, si voleu, d’un oli picant de 
primeríssima qualitat. A més, per 
acompanyar la Mexicana, res mi- 
llor que fer-ho amb un bon vi d’en-
tre l’extensa selecció que hi ha a la 
casa. Veniu a gaudir de les millors 
pizzes picants; de ben segur que 
la nostra Mexicana no us deixarà 
indiferents!

Pizza Mexicana
Tomàquet, vedella picada, blat de moro, 
olives, pebrot i formatge emmental

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

pizzerialatomatemagique.com
SUGGERIMENT
GASTRONÒMIC
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Aperitivos de Bienvenida
Vermut o Cocktail de cava, chupito de brandada de baca-
lao con pimiento dulce, hummus casero con picatostes, 
suave crema de queso con mermelada de tomate, barre-
cha de berberechos con olivas y chips

· Maxicanelón de pollo de corral trufado con su bechamel 
  y queso de parma gratinado
· Góndola de piña natural rellena de marisco con salsa 
  cocktail
· Combinado de mejillones y almejas a la marinera con 
  gambas
· Volcán de huevos estrellados con virutas de jamón 
  Ibérico y lluvia de foie micuit
· Ensalada fresca con brotes, langostinos, dados de piña 
  natural y jamón de pato
· Escudella típica de la terra amb galets i pilotetes
· Carpaccio de gambas con toque de guacamole 
  y pistachos

DE LA MONTAÑA
· Ternasco de Aragón asado en su jugo con patatas 
  panaderas
· Carn d’Olla tradicional con sus garbanzos y su col
· Magret de pato con manzana caramelizada y salsa 
  de Oporto con frutos rojos
· Entrecot de ternera de Vic en nuestras brasas 
  (salsas roquefort o pimienta verde)

DE LA MAR
· Suquet de merluza y rape estilo Costa Brava con 
  gambas
· Arroz caldoso de marisco con bogavante

POSTRES
Selectos de Fiestas Navideñas y Cava Brut Nature

Vinos Verdejo, Rioja Crianza y Sangría
Degustación de Dulces Típicos Navideños

43€
/pers 50€

/pers
NAVIDAD 
y SAN ESTEBAN

NOCHEBUENA
MENÚ INFANTIL

20 €
MENÚ INFANTIL

20 €

IVA INCLUIDO IVA INCLUIDO

Menús para
GRUPOS 
y EMPRESAS

Ya podeis reservar
Consulta en nuestro 
Facebook los menús 
para estas fi estas

¡Os esperamos!



dv, 23 novembre 201848


