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EN PORTADA

MOLLET. Fa cosa de cinc anys la 
Pilar va adoptar el sistema de te-
leassistència de la Diputació.

Tot i que aleshores s'ho va pren-
dre com un servei de prevenció, 
aquesta veïna de Mollet de 81 
anys que viu amb el seu marit de 
83, també amb una salut fràgil, es 
sent més segura gràcies a aquest 
servei. "En 15 dies he caigut 
dues vegades a terra i donat el 
meu estat físic i el del Josep, no 
em puc aixecar sola", explica la 
Pilar que actualment està diag-
nosticada de Parkinson.

"Amb el medalló, ara quan 
caic, em sento més segura"

El sistema local de teleassistèn-
cia es compon d'un medalló o una 
polsera que l'usuari ha de prémer 
en cas d'emergència i que direc-
tament el posa en contacte amb 
un centre d'atenció mèdica per si 
necessita assistència. A més, en 
els casos de persones més fràgils 
aquests dispositius es comple-
menten amb altres serveis com un 
seguiment més regular dut a ter-
me per unitats mòbils.

Segons explica la Diputació, en 
els dos últims anys s'ha imple-
mentat un nou sistema anomenat 

A.A.

PILAR MOLINS Veïna de Mollet usuària del servei de la Diputació

RET (Resposta Eficient en Teleas-
sistència) que permet segmentar 
les persones demandants del ser-
vei en funció de les seves necessi-
tats. "L'atenció que proporciona 
el Servei Local de Teleassistèn-
cia s'intensifica per aquelles 
persones amb més riscos, amb 
més trucades de seguiment o 
visites domiciliàries, entre al-
tres accions, i s'evita l'excessiva 
protecció de les persones més 
autònomes", expliquen.

"En aquestes edats se'ns en va 
el tarro", diu bromejant la Pilar. 

"L'aparell que ens va posar la 
Diputació també et recorda si hi 
ha un tall de llum a casa teva", 
afegeix. El servei també inclou de-
tectors de foc, fum i presència.

La Pilar està satisfeta amb el 
medalló, però es queixa perquè 
no entén per què "pago 30 euros 
al mes pel servei. Una amiga de 
Barcelona ho té gratis". i a.a.

2016 2018 Variació

LA LLAGOSTA 2.145 2.472 15,24

MARTORELLES 885 879 -0,68

MOLLET VALLÈS 6.335 6.056 -4,40

MONTMELÓ 1.851 1.884 1,78

MONTORNÈS VALLÈS 1.856 2.052 10,56

PARETS VALLÈS 3.285 3.904 18,84

STA. MARIA MARTORELLES 113 109 -3,54

SANT FOST 1.152 1.216 5,56

BAIX VALLÈS 17.622 18.572 5,39

2017 2018 Diferència

197 221 24

110 105 -5

687 725 38

238 256 18

222 234 12

408 434 26

22 19 -3

160 158 -2

2044 2152 108

Número de trucades ateses Persones usuàries

Dades del Servei Local de Teleassistència434 paretans
disposen de
teleassistència
PARETS. El Servei Local de Teleas-
sistència (SLT) de la Diputació 
posa a disposició de les persones 
en situació de risc per factors 
d'edat, fragilitat, solitud o depen-
dència un sistema amb el qual 
tenen  suport a casa per via tele-
fònica en cas d'incidència. Gràcies 
a un medalló o polsera que s'ha 
de prémer en cas d'urgència i que 
connecta directament amb un 
centre  mèdic, els serveis d'emer-
gència poden efectuar una ràpida 
intervenció domiciliària. El cost 
del SLT està subvencionat en un 
47% per la Diputació i la resta 
pels ajuntaments que són qui de-

cideixen la part que han de pagar 
els usuaris. 

El servei de teleassistència es 
va crear el 2005 i segons dades de 
2018, 2.152 persones s'han bene-
ficiat  aquest any al Baix Vallès –un 
28% de tot el Vallès Oriental. Així 
mateix, les trucades ateses en els 
últims 12 mesos han estat 18.572.

Pel que fa als municipis, a Mo-
llet es van atendre 725 persones 
i 6.056 trucades; a Parets 434 i 
3.904; a Montornès 234 i 2.052; 
a la Llagosta 221 i 2.472; a Mont-
meló 256 i 1.884; a Martorelles 
105 i 879; a Sant Fost 158 i 1.216; 
i a Santa Maria 19 i 109. i a.a.
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SOCIETAT
Sant Fost finalitza la poda
Aquest mes finalitzaran els treballs de poda d'uns 
1.500 arbres de Sant Fost. Durant els treballs s'han 
hagut de treure una vintena d’exemplars malalts i 
en alguns punts s’han deixat les soques que  seran 
retirades en breu per a la reposició del panot.

El bus urbà manté la congelació de tarifes 
Les tarifes del bus urbà de Mollet es mantindran en els mateixos 
preus que el 2018. D’aquesta manera, la T-10 urbana es manté 
en el 8,25 € i la T-10 jove (menors de 21 anys) i la T-10 gent gran 
(majors de 60 anys i/o jubilats) en els 4,15 €. El bitllet senzill 
es manté en els 2,20 €. Els preus estan congelats des del 2014. 

PARETS. L’escultor Josep Plandiura 
inaugurarà diumenge un nou mo-
nument al parc de La Linera. Es 
tracta d’un memorial pels represali-
ats pel franquisme, la realització del 
qual va ser acordada el 2016.

L'escultura, una peça de fusta i 
ferro forjat d'uns 150 quilos de pes, 
segueix la línia d'aquest artista que 
ja fa cinc anys que té el seu taller a 
la masia paretana de Can Serra. Una 
línia basada en formes abstractes 
però inspirades en la natura. De fet, 
el cos de l'obra és un tros de fusta 
de lledoner partit per un llamp i 
que s'assimila a un drac. "El pri-
mer cop que vaig veure la peça, 
vaig veure un dinosaure", expli-
ca el mateix autor. El tros de tronc 
travessat pel foc feia molt temps 
que estava enterrat als terrenys del 
voltant de l'era de Can Serra. Fins 
que un dia Plandiura es va fixar que 
en sobresortia una part del terra, i 
va decidir desenterrar-lo. "Jo no-
més observo l'entorn. I a partir 
d'aquí, el transformo", afirma.

En aquest cas, destaca el sim-
bolisme del Lledoner: "A pagès, a 
qualsevol racó de Catalunya, si 
trobes un lledoner, saps que a 
prop hi ha o hi ha hagut vida, al-
guna masia, perquè com és una 
fusta molt poc dúctil però molt 
resistent, la feien servir per fer 
les eines del camp". Ho diu des 

MEMÒRIA HISTÒRICA  DIUMENGE S'INAUGURA L'ESCULTURA DE 150 QUILOS I FETA DE FUSTA I FERRO FORJAT, OBRA DE L'ARTISTA JOSEP PLANDIURA

La Linera acollirà el monument 
pels represaliats pel franquisme   

JAUME RIBELL

AL TALLER  L'autor amb la base d'una escultura monumental d'un treball actual per a Santa Maria de Palautordera

del seu taller, on l'escultura descan-
sa "des de fa més d'un any", per 
raons on l'artista no hi vol entrar 
massa. "No s'acabaven de posar 
d'acord amb el text que havia 
d'aparèixer a la placa commemo-
rativa". Finalment, el que segur que 
hi anirà serà un codi QR a través del 
qual es podrà accedir a un enllaç 
al web municipal amb informació 
sobre els vuit alcaldes i regidors 
assassinats: Antoni Arimon Farrés, 
Joan Brunat Escona, Projecte Forns 

Ninou, Jaume Massaguer Gallart, 
Amadeu Pagès Xartó, Amadeu Ra-
mon Briquets, Esteve Seguer Forés 
i Pere Xicota Álvarez.

La part política
L'elaboració de l'escultura és fruit 
de l'acord entre l'Ajuntament i l'As-
sociació Taula Memòria Històrica 
de Parets. Però la seva gestació no 
es queda aquí: quan s'havien de 
votar els pressupostos per 2017, 
el PSC governava junt amb el PDe-

CAT. "I tot i que això assegurava 
la seva aprovació, vam intentar 
buscar més consensos", afirma el 
portaveu del PDeCAT, Raul Urtusol.

En aquest context, es va pactar 
l'abstenció d'Ara Parets ERC amb 
el compromís de la instal·lació 
d'aquest memorial. Un dels aspec-
tes "clau", afirma el portaveu de la 
formació republicana, Jordi Seguer. 
"Vam fer bandera d'aquesta 
causa des del principi i, tot i que 
arriba tard i no hem participat 

en el projecte, valorem positi-
vament que per fi s'acompleixi 
aquell acord".

Eren finals de 2016, i el PDeCAT 
va estar "naturalment d'acord", 
recalca Urtusol. De fet, fruit d'aquell 
pacte de govern que va durar poc 
més d'un any, es va instal·lar l'es-
cultura monumental, també de 
Plandiura, que es troba a la rotonda 
d'entrada a Parets des de la C-17. 
"Volíem dotar al poble d'una cer-
ta identitat, que fos reconeixible 
que al passar per allà".

Però quan el pacte es va trencar, 
"ja no vam saber res més del pro-
jecte", afirma Urtusol. Coincideix 
Seguer, que recorda com des d'ERC 
van insistir sobre què passava amb 
el memorial "perquè havia passat 
quasi un any i mig, sabíem que 
l'escultura estava acabada, i no 
sabíem res al respecte". 

De moment, l'escultura ja ha es-
tat instal·lada aquest dijous a la 
bassa d'aigua de La Linera per evi-
tar possibles actes vandàlics, i es 
manté tapada fins al moment de la 
inauguració. Aquest diumenge, es 
descobrirà finalment quin és el text 
definitiu de la placa.

No assistència del NOPP
D'altra banda, el NOPP no assistirà 
a l'acte d'inauguració com a protes-
ta "per dos acords més que no es 
compleixen: posar davant de la 
casa de les persones que van ser 
assassinades pels nazis unes ra-
joles que les recordin i instal·lar 
una placa a la sala de plens amb 
els noms dels alcaldes i regidors 
que varen morir precisament 
per ocupar càrrecs públics", con-
clou Rosa Martí.  JaUME RIBELL
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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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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 / MARTORELLES. Els ajun-
taments de Mollet i Martorelles 
han arribat a un acord per al man-
teniment de la instal·lació de l’en-
llumenat públic de la passera de 
vianants que uneix ambdues po-
blacions per sobre del riu Besòs.

Els dos consistoris han sig-
nat un conveni de col·laboració, 
ja que el límit entre els termes 
municipals de Martorelles i Mo-
llet del Vallès, conformat pel riu 
Besòs, divideix la passera en dos 
trams, cadascun dels quals se si-
tua en un dels municipis. 

Despeses compartides
Fins ara, el manteniment de la ins-
tal·lació d’enllumenat públic de la 
passera de vianants el feia l’Ajun-
tament de Martorelles, ja que el 
quadre elèctric de protecció i ma-

niobra es troba ubicat en el seu 
terme municipal. Ara, però, amb 
el nou acord, serà l’Ajuntament de 
Mollet del Vallès el que es farà càr-
rec del manteniment de la instal-
lació de l’enllumenat públic de la 
passera. Per la seva banda, l’Ajun-
tament de Martorelles assumirà el 
cost periòdic del subministrament 
elèctric de la instal·lació. Aquest 
conveni tindrà una vigència de 4 
anys a comptar des de la seva sig-
natura i es crearà una comissió de 
seguiment formada per un repre-
sentant i un tècnic de cada muni-
cipi, que es reunirà una vegada a 
l’any. Un cop extingit el conveni, 
cada part es farà càrrec del man-
teniment i cost periòdic de submi-
nistrament elèctric de la part de 
les instal·lacions situada en el seu 
respectiu terme municipal. i

INFRAESTRUCTURES  EL CONVENI TÉ VIGÈNCIA PER 4 ANYS

ARRENQUEN LES 
OBRES PER TIRAR A 
TERRA EL TABARAN

Aquesta setmana han engegat les obres per enderrocar part l'edifici de l'antic te-
atre del Tabaran. La CUP, però, no desisteix en el seu objectiu d'aturar els treballs. 
És per això que ha entrat a registre municipal una proposta de moció per analitzar 
"la viabilitat d'augmentar la protecció de l'edifici catalogant-lo com a Bé Cul-
tural d'interès Local (BCIL)". “Sense una declaració de ruïna tècnica l’edifici és 
recuperable”, remarca el portaveu, Marc Compte.

sERgI EscUdERo

JA HAN COMENÇAT LES TASQUES D'ENDERROCAMENT, TOT I QUE LA CUP HO VOL EVITAR

MOLLET. Afura Taylor, una estudi-
ant de 2n curs del Massachusetts 
Institute of Technology (MIT), 
impartirà classes durant tres set-
manes als nois i les noies de 1r i 
2n de batxillerat de les modalitats 
tecnològica i científica de l'Escola 
Sant Gervasi. L’estada s'emmarca 
en el programa MISTI Global Te-
aching Lab del MIT, que ofereix 
als estudiants més joves d'aquesta 
famosa institució i universitat es-
tatunidenca l’oportunitat de com-
pletar la seva formació fent clas-
ses de ciències i tecnologia com a 
col·laboradors en escoles d’arreu 
del món durant unes setmanes. 

La participant del MISTI Global 
Teaching Lab farà una estada a 
l'Escola Sant Gervasi del 7 de ge-
ner al 3 de febrer, i durant aquest 
temps serà acollida per dues famí-
lies del centre. i

EscoLA sAnt gERvAsI

A CLASSE  Taylor col·laborarà durant tres setmanes amb l'escola

EDUCACIÓ  AFURA TAYLOR IMPARTEIX ASSIGNATURES DE CIÈNCIES I TECNOLOGIA A BATXILLERAT

Una estudiant del MIT 
fa classes al Sant Gervasi

Mollet i Martorelles acorden
millorar la il·luminació
de la passera sobre el Besòs

Roben una dona a Martorelles 
amb un ganivet de cuina
MARTORELLES. Dimarts a la tarda, al voltant de les 19 h, es va produir 
un robatori amb arma blanca a Martorelles. Un noi va apropar-se a una 
dona de 56 anys que portava una bossa de mà. Segons expliquen els 
Mossos d'Esquadra, el noi va treure un ganivet de cuina, li va fer un tall 
a la mà i va endur-se la bossa. A causa de l'incident, la dona va haver de 
ser traslladada a l'Hospital de Mollet, i ara els Mossos d'Esquadra cer-
quen el lladre. Els fets van tenir lloc al carrer Anselm Clavé. i
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Montornès en bloc contra el masclisme
Durant el ple municipal de la setmana passada a Montornès es va fer una 
declaració institucional de rebuig d'ICV-EUiA, PSC, Ciutadans, PP, ERC i 
PDeCAT en bloc després de l'agressió masclista del passat 7 de gener. i

AJUntAMEnt MontoRnès

AJUNTAMENT  CONSTERNACIÓ PER L'AGRESSIÓ A UNA VEÏNA

MOLLET / LA LLAGOSTA. L'Audi-
ència Barcelona havia d'acollir 
aquest dijous el judici contra una 
dona de Mollet per "un delicte 
d'estafa continuada". La Fiscalia 
va fer una petició de cinc anys de 
presó i 5.400 euros de multa. 

Segons Fiscalia, el 30 de març 
de l'any 2010 l'acusada, aprofi-
tant-se de la seva relació d'amis-
tat i parentesc amb els denunci-
ants i com a treballadora en una 
immobiliària, es va oferir com a 

intermediària per gestionar-los 
la compra d'una segona casa. Els 
denunciants van entregar-li dos 
xecs de 20.000 euros en una caixa 
de la Llagosta que corresponien a 
la paga i senyal de l'immoble.

"L'acusada no va realitzar 
cap gestió, va abandonar el seu 
domicili i va evitar relació amb 
els perjudicats", conclou l'escrit 
de la Fiscalia, que també demana 
que els acusats recuperin el que li 
van pagar. i

TRIBUNALS  DEMANEN CINC ANYS DE PRESÓ PER A L'ACUSADA

MOLLET. Els Mossos d'Esquadra 
han rebut fins a cinc denúncies 
per una presumpta estafa immo-
biliària perpetrada a Mollet les 
darreres setmanes. El presumpte 
estafador enganyava, d'una ban-
da, el propietari de dos habitatges, 
i de l'altra, futurs llogaters que vo-
lien ocupar els immobles. 

El cas s'origina quan el propie-
tari de dos immobles, un a l'avin-
guda Rivoli i un altre al barri de 
Plana Lledó, busca una immobilià-
ria a través de la qual poder llogar 
els dos habitatges. Segons confir-
men els Mossos, la immobiliària 
contractada és House Luxury, 
una empresa que posteriorment 

ca l'afectada. De fet, els mateixos 
llogaters també tenien problemes 
per aconseguir el contracte per 
part de la immobiliària, que més 
tard els afectats van comprovar 
que no existia. A més, el presump-
te estafador també enganyava el 
propietari dels immobles a qui 
no traspassava el cobrament dels 
lloguers que pagaven els inquilins 
que ocupaven els pisos.   

Segons els Mossos d'Esquadra, 
s'han tramitat cinc denúncies, una 
de les quals del mateix propietari 
dels immobles. El presumpte esta-
fador ha estat identificat, se li ha 
pres declaració i ha estat denunci-
at al jutjat. i L.O

els afectats descobreixen que no 
existeix. "Ens vam posar en con-
tacte amb ells a través d'una 
noia, Marisa, i un noi anomenat 
Mario –tot i que per a uns altres 
va usar el nom d'Israel", explica 
una de les afectades. 

Els Mossos han confirmat que 
el presumpte estafador demanava 
1.500 euros com a reserva de llo-
guer a tots els interessats en el pis, 
i aquesta paga i senyal després 
no era tornada. "Un cop feta la 
transferència, tres dies després 
vam veure que el pis ja estava 
ocupat. Vam trucar a la immo-
biliària per sol·licitar els diners 
i ens donaven allargues", expli-

SUCCESSOS L'AUTOR DELS FETS ENGANYAVA TANT A LLOGATERS COM AL PROPIETARI DELS PISOS

Cinc denúncies per una 
estafa immobiliària a Mollet

Jutgen una dona acusada 
d'estafar uns familiars

Mor Pere Suriñach, un dels 
fundadors del Pessebre Vivent
SANT FOST. Diumenge passat va 
morir Pere Suriñach Ordeig als 
87 anys. Suriñach va ser un dels 
fundadors del Pessebre Vivent de 
Sant Fost l'any 1967. Des de la cre-
ació d'aquest espectacle nadalenc, 
un dels més antics de Catalunya, 
Suriñach va estar vinculat al pes-
sebre i, per això, la mateixa orga-
nització del pessebre l'ha volgut 
recordar a través de les xarxes so-
cials amb aquestes paraules: "Avui 
al pessebre tindrem una estrella 
més que ens il·lumina".  i

PEssEBRE dE sAnt Fost

OBITUARI PORTAVA MÉS DE 50 ANYS VINCULAT A L'ENTITAT

PERE SURIÑACH
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El Tribunal Suprem retira l´ús de l'habi-
tatge familiar als progenitors que vis-
quin amb els seus fills i, a més, convis-
quin a la mateixa casa amb una nova 
parella. "La introducció d'un tercer a 
l'habitatge, amb una manifesta relació 
estable de parella amb el progenitor 
que es va beneficiar de l'ús per ha-
ver-se-li assignat la custòdia dels fills, 
canvia l'estatus del domicili familiar", 
apunta la sentència, de 20 de novem-
bre de 2018.

El Suprem sosté que el dret d'ús de 
l'habitatge familiar es confereix i es 
manté mentre que conservi aquest ca-
ràcter familiar. "L'interés dels fills no 
pot desvincular-se absolutament del 
dels seus pares, quan és possible conci-
liar-los", explica. "En el cas, el fet que 
l’immoble fos de la societat de guanys 
facilita altres solucions econòmiques 
que permeten precisament aquesta 
conciliació d'interessos, afegeix.

El Ple de la Sala Primera ha resolt així 
l'efecte que produeix la convivència 
del progenitor custodio amb una nova 
parella respecte del dret d'ús de l'habi-
tatge familiar atribuït a la sentència de 
divorci. La sentència recorreguda havia 
acordat l'extinció del dret d'ús al mo-
ment en què es procedís a la liquidació 
de la societat de guanys, per conside-
rar que l'entrada d'una tercera persona 
a l'habitatge feia perdre a aquesta la 
seva antiga naturalesa d'habitatge fa-
miliar, en servir ara en el seu ús a una 
família diferent.

Iker Cabezuelo Adame
Advocat

icabezuelo@cgcabogados.net

El Suprem prohibeix 
l'ús de l'habitatge 
familiar als divorciats 
que viuen amb fills 
si porten a la seva 
nova parella

CONSULTORI

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

PARETS. La Diputació de Barcelona 
inicia aquesta setmana les obres 
de millora de l'accessibilitat de 
l'avinguda Catalunya de Parets. 
Unes obres pressupostades en 
50.000 euros que serviran per 
adaptar principalment guals de 
vianants i semàfors.

En concret, es tracta de quasi 
tres quilòmetres del tram urbà de 
la BV-1604 (la carretera Parets-Lli-
çà de Vall). El termini d'execució és 
de dos mesos i comportarà la mi-
llora de les condicions de seguretat 
al llarg de la travessera.

En un estudi previ realitzat per 
la mateixa Diputació es va detec-
tar que dels 23 passos de vianants 
que té el tram afectat, 11 tenen 
mancances, com el fet de no es-
tar adaptats per a persones amb 
mobilitat reduïda o que no com-
pleixen els paràmetres normatius 
actuals d'accessibilitat. Per això 
l'actuació comprèn tant l'execució 
de vuit guals nous i l'arranjament 
de nou dels ja existents com la ins-
tal·lació de 24 mòduls acústics per 
a invidents en 12 dels semàfors 
presents a la via.

Atropellament recent
Precisament aquesta setmana, el 
grup municipal d'Ara Parets ERC 

demanava explicacions sobre un 
atropellament que va tenir lloc la 
passada setmana en un pas de via-
nants de l'avinguda Josep Tarrade-
llas, a tocar de la rotonda de l'avin-
guda Catalunya. En l'accident es va 
veure afectada una treballadora 
de La Noria Bakery, establiment 
molt proper al lloc del succés. Per 
això la formació republicana ha 
reiterat una demanda per millorar 
la seguretat d'aquest punt "que es 
va fer el juny de 2017, fa un any i 
mig, sense obtenir cap mena de 
resultat", assegura el seu porta-
veu, Jordi Seguer.

A la instància presentada ales-
hores es van demanar la "millo-
ra de la visibilitat dels passos, 
sobretot en horari nocturn, i 
instal·lar passos elevats de vi-
anants que compleixin la nor-
mativa per tal d'incrementar la 
seguretat de les persones que 
els travessen cada dia". Per-
què "a part de l'atropellament 
d'aquests darrers dies, no po-
dem oblidar que s'han produït 
molts ensurts, de manera que ja 
seria hora que l'Ajuntament ac-
tués en aquesta zona", conclou 
Seguer.  JaUME RIBELL

ARxIU

URBANISME  S'HAN DETECTAT 11 PASSOS DE VIANANTS QUE NO COMPLEIXEN LA NORMATIVA

Arrenquen les obres de millora 
de l'avinguda Catalunya

AVINGUDA JOSEP TARRADELLAS  A prop de la rotonda hi va haver un accident

Es tracta d'un tram urbà de la BV-1604 de gairebé tres quilòmetresMOLLET. L'Ajuntament de Mollet ha 
posat en marxa un servei perquè 
els veïns puguin donar una segona 
vida a aquells articles dels quals es 
volen desprendre. A través d'una 
aplicació mòbil Civiwaste –en 
l'apartat Recoopera–, els ciutadans 
podran compartir les fotografi-
es dels objectes que volen llençar 
abans de dipositar-los en els punts 
de recollida municipal per si algun 
altre veí el vol reutilitzar. L'interes-
sat en l'objecte podrà adquirir-lo 
gratuïtament a través de la plata-
forma. L’apartat permet escollir 
els dies que el propietari considera 
pertinents per compartir l’objecte. 
A partir d’aquesta data, si el moble 
o estri domèstic no ha estat reser-
vat, es gestiona la seva recollida de 
forma programada a través del ser-
vei municipal de recollida. En amb-
dós casos, el propietari rebrà una 
notificació informant sobre l’estat 
de la seva sol·licitud així com tam-
bé del dia que es recollirà el moble 
o trasto vell si finalment no s’ha 
pogut reutilitzar o bé n’ha demanat 
la seva recollida sense l’opció de 
compartir-lo. La iniciativa, que és 
"fruit de l’acord d’aprovació dels 
pressupostos de 2018 –entre PSC 
i Canviem Mollet–, s’adreça a fo-
mentar el reciclatge, la reutilit-
zació i la prevenció de residus", 
apunten fonts municipals. 

MEDI AMBIENT

Mollet posa en 
marxa una app per 
reutilitzar mobles
i estris domèstics
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LA LLAGOSTA

13/01  Isabel Escobar Lobo 81 anys

13/01  Begum Meer 64 anys

MARTORELLES

11/01 Costa Pedragosa Juan  89 anys

MOLLET DEL VALLÈS

14/01 Alvarez Sanchez Clotilde  68 anys

PARETS DEL VALLÈS

09/01 Romero Aguilar Virtudes  86 anys

14/01 Torrecillas Carrasco Maria Dolores  82 anys

SANT FOST DE CAMPSENTELLES

08/01 Ferrer Lluch Rosa Maria Fausta  93 anys

09/01 Farre Bret Josefa  78 anys

SANTA MARIA DE MARTORELLES

12/01 Suriñach Ordeig Pedro  87 anys

12/01 Aproximat Servei Pressupost  87 anys

Dades facilitades per la Funerària 

Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols

Defuncions

7/1  Nuno Ruiz Moral (Parets)
8/1  Abril Alexandra Segovia Estévez (La 
Llagosta)

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

consentiment dels pares per ser publicats)

Naixements

Dissabte, 19 de gener

A les 13.30h: Resum informatiu de la setmana

A les 18h: Bàsquet en joc: Recanvis Gaudí 

Mollet B- CB Lliçà de Munt 1

Diumenge, 20 de gener

A les 22.00h: La Jornada de diumenge

Dilluns, 21 de gener

A les 20.30h: La Jornada, amb Albert Maspons 

i Alba Castilla

Dimarts, 22 de gener

A les 20h: 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

MONTORNÈS.  L’ONCE ha repartit 
250.000 euros a Montornès del 
Vallès, al sorteig del Cuponazo de 

divendres 11 de gener de 2019.
La sort la va repartir José An-

tonio Zamora Álvarez, agent ve-

LOTERIA  EL VENEDOR, JOSÉ ANTONIO ZAMORA, VA VENDRE 10 CUPONS PREMIATS AMB 25.000 €

El Cuponazo reparteix 
250.000 € a Montornès

nedor de l'ONCE, qui ha portat la 
fortuna a Montornès del Vallès 
des del quiosc ubicat al carrer 
Estrella, núm. 14. José Antonio va 
vendre 10 cupons premiats amb 
25.000 euros cadascú d’ells. En 
total, va repartir 250.000 euros. El 
venedor, que és veí de Montmeló, 
fa quatre anys i mig que treballa a 
l'ONCE, i des del principi ho ha fet 
a Montornès. Aquest és el primer 
gran premi que reparteix i està 
"molt content, sobretot per la 
gent a qui li ha tocat, perquè hi 
ha molta necessitat i segur que 
els ha anat molt bé".

Montornes del Vallès pertany 
administrativament a l’agència de 
l’ONCE de Granollers, que presta 
serveis personalitzats a 565 afiliats 
i afiliades i compta amb una xarxa 
de 165 agents venedors dels pro-
ductes de joc de l’organització. PARETS. La popular Sor Lucía Ca-

ram visitarà Parets dijous (19 h) 
per oferir una conferència sota 
el títol Invulnerables. Una mirada 
atenta a la realitat, dintre del cicle 
de xerrades Viure saludable-ment' 
que organitza la penya Blaugrana 
local. Caram, natural de Tucumán 
(Argentina), fa prop de 30 anys 
que resideix al convent de Santa 
Clara de Manresa, i s'ha convertit 
en abanderada del diàleg inter-
religiós i el suport als més pobres 
com a impulsora de la Fundació 
Rosa Oriol, que atén unes 1.400 
famílies desfavorides. Amb tot, és 
més coneguda popularment pel 
seu posicionament sobre el procés 
català, mostrant-se en contra de 
l'empresonament de polítics i favo-
rable a la independència, així com 
de l'acollida de refugiats. També 
han contribuït les seves aparicions 
televisives i la quinzena de llibres 
que ha publicat (el darrer és Les 
receptes de Sor Lucía, del seu pro-
grama culinari a Canal Cocina). Re-
coneguda aficionada del FC Barce-
lona, l'acte tindrà lloc a la seu de la 
penya Blaugrana de Parets a les 19 
h i l'entrada és gratuïta.  J.RIBELL

XERRADA

Conferència 
de Sor Lucía 
Caram a Parets

sALvAdoR MIREt / Acn

SOR LUCÍA CARAM

L.o.

JOSÉ ANTONIO ZAMORA  El venedor montmeloní va repartir la sort
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MOLLET. Després de mesos de ru-
mors sobre la continuïtat o no de 
la coalició i del desencontre viscut 
en el ple de pressupostos el divorci 
a Canviem Mollet s'ha consumat. 
Podem ha decidit posar fi a l'acord 
amb ICV i EUiA i té la intenció de 
crear un grup municipal propi. 
El trencament ha generat retrets 
creuats entre ambdues parts que 
s'acusen mutuament d'incomplir 
els acords de la coalició.

La decisió la prenia l'assemblea 
de Podem "de manera unànime" 
el 27 de desembre. Podem consi-
dera que hi ha hagut "una ruptura 
de la mínima confiança i lleial-
tat" i opina que els seus, fins ara, 
socis de coalició han "anteposat 
interessos partidistes i electo-
rals als interessos i benestar de 
la gent com es va constatar en la 
votació dels pressupostos".

La formació encapçalada per Xa-
vier Buzón acusa ICV-EUiA de vo-
ler crear un nou partit "amb l'ob-
jectiu d'apropiar-se de l'espai 
polític que representa Podem" i 
d'una "deriva política cap a posi-
cions polítiques incompatibles 
amb la defensa dels interessos 
generals de la ciutadania".

Així doncs, Podem va comunicar 
dijous de la setmana passada via 
mail la seva decisió a ICV i EUiA. 
Poques hores després, els tres re-
gidors liles –Xavier Buzón, Núria 

ARxIU

POLÍTICA  LA FORMACIÓ LILA DEMANA LA CREACIÓ D'UN GRUP MUNICIPAL PROPI QUE HAURÀ DE RATIFICAR EL PLE MUNICIPAL

CANVIEM MOLLET  El grup municipal de la coalició està integrat per quatre regidors d'ICV i EUiA i per tres de Podem

Muñoz i Alberto Murillo– forma-
litzaven la petició als serveis ju-
rídics municipals per a la creació 
d'un grup municipal propi.

La situació del Turó arriba al ple  
Per la seva part, els regidors d'ICV 
i EUiA que continuaran formant el 
grup municipal de Canviem han la-
mentat la decisió de Podem. Amb 
tot, asseguren que la formació lila 
ha incomplert en reiterades ocasi-
ons el codi ètic de la coalició.

Pel que fa als "incompliments" 
del codi ètic, els quatre regidors 
posen com a exemple que Podem 
"no ha respectat el caràcter as-
sembleari de Canviem", diu Ma-
rina Escribano. "De fet, a l’assem-
blea on es va fer el debat de què 
havíem de votar al pressupost, 
no hi van assistir", asseguren.

Segons Escribano, a nivell de 
funcionament intern, "fa uns dos 
anys que no assisteixen a les 
reunions de la coordinadora de 
Canviem i la feien inoperativa", 
assegura Escribano, qui afegeix 
que, darrerament tampoc hi ha 
hagut comunicació ni assistència 
a les reunions del grup municipal.
"El trencament ha estat una 
decisió legítima i esperable, so-
bretot després del que va pas-
sar al ple de pressupostos i del 
seu vot incondicional afirmatiu, 
juntament amb PSC, C’s i PP", 

apunten. "Canviem es va crear 
per fer un canvi a Mollet i no en-
tenem com, presentant-se pel 
canvi, Podem avala polítiques 
d'un govern que porta més de 
30 anys al poder", diu Escribano.

La regidora de Canviem recorda 
que "van ser ells que van venir 
a veure'ns i ens van plantejar 
un espai comú, però potser no 
s'han cregut mai aquest espai 
unitari", opina Escribano. "En un 
moment d’ofensiva de les forces 
polítiques de dreta, és una mala 

notícia que les esquerres no es 
mantinguin unides. Passen per 
damunt d'aquesta unió, que 
s'està donant a altres municipis, 
per tenir més protagonisme". La 
representant d'ICV creu que des 
de la formació lila hi ha hagut una 
"manca de reconeixement de la 
feina feta" per altres forces d'es-
querres com ICV i EUiA abans que 
existís Podem i assegura que "no-
saltres continuarem fent feina 
per canviar Mollet que era l'es-
sència del grup".  LaURa ORtIz

MUNICIPALS 26-M

Podem Catalunya 
dona suport a la 
candidatura de 
Montse García 
LA LLAGOSTA. L'acte celebrat per 
Podem la Llagosta el passat di-
vendres per presentar la memòria 
política del seu cercle municipal va 
deixar dues constatacions. Montse 
García va quedar ratificada com 
a única candidata per liderar el 
projecte llagostenc de cara a les 
eleccions municipals del maig i es 
va anunciar que "és la primera 
vegada que Podem es presenta 
a les eleccions municipals amb 
la seva marca pròpia".

Fa un mes el partit morat de la 
Llagosta es desmarcava "tempo-
ralment" d'una candidatura con-
junta que el vinculava amb l'espai 
dels comuns i que rebia el nom de 
La Llagosta en Comú Podem. Des 
d'aleshores el possible pacte es 
mantenia en l'aire fins que Podem 
portés a terme el seu procés intern 
de conformació de la candidatura.
Segons afirma Montse García la 
candidatura amb els comuns "se-
gueix en 'stand by' fins que aca-
bi el procés per conformar una 
llista i un programa de Podem".

L'acte servia per donar el tret de 
sortida al procés de primàries i per 
presentar la memòria política que 
ha de ser la base pel futur progra-
ma de Podem la Llagosta. Entre els 
elements més destacats d'aquesta 
s'hi troba l'aposta per "un govern 
de proximitat i contacte amb la 
ciutadania", "una gestió eficaç" i 
"una alcaldia i ajuntament ver-
daderament transparents".

La secretària general de Podem 
Catalunya, Noèlia Bail, present a 
l'acte, va assenyalar que la candi-
datura sota la marca de Podem la 
Llagosta comptarà amb "el com-
plet suport de l'estructura del 
partit".  

Podem trenca amb Canviem

La voluntat de Podem és crear un grup municipal propi amb el nom de Podem Mollet. 
Segons fonts de l'Ajuntament, s'està a l'espera d'un informe de la secretària municipal 
que avali aquesta opció. Amb tot, Buzón té coll a avall que Podem tindrà grup. "Abans 
de fer el pas ens vam assessorar amb els serveis jurídics del partit i amb la se-
cretària municipal que de paraula ja ens ho ha confirmat", diu. Així doncs, Buzón 
descarta que els tres regidors de Podem passin al grup mixt com va ocórrer amb els 
dos regidors d'ERC que el 2005 van abandonar l'Entesa per Mollet. "L'Entesa no era 
una coalició i per això no és el mateix cas", assegura. De fet, el que indica el Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i la Llei reguladora de bases 
del règim local de l'Estat és que "els regidors que abandonen el grup format per la 
candidatura per la qual es van presentar a les eleccions locals no es poden integrar 
al grup mixt, sinó que queden com a regidors no adscrits. Aquest precepte no és 
aplicable en el cas de candidatures presentades amb la fórmula de coalició electoral, 
quan algun dels partits polítics que la integren decideix abandonar-la". Buzón apun-
ta que, pel que fa a retribucions i assignacions econòmiques "tindrem els mateixos 
drets que la resta de grups", apunta. El futur dels tres regidors de Podem, sigui 
quina sigui la fòrmula, s'haurà de ratificar en el ple municipal.  L.ORtIz

Creació del grup municipal
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PARETS. El judici pels fets de l’1 
d’octubre està cada cop més a 
prop. Sense que s’hagin confir-

mat encara calendaris concrets, sí 
que el Tribunal Suprem, que serà 
el que jutjarà els encausats, ja ha 

MONTORNÈS. La Unitat Contra el 
Feixisme i el Racisme (UCFR) del 
Vallès Oriental té previst presen-
tar-se oficialment durant el mes 
de febrer, en un acte que segu-
rament tindrà lloc a Granollers. 
Així ho van acordar els membres 
d'aquesta agrupació comarcal en 
l'assemblea oberta que es va cele-
brar dimecres a la tarda al Casal 
de Cultura de Montornès.

La UCFR "és una plataforma 
que té com a funció principal 
lluitar contra aquestes dues xa-

cres que tenim a la societat: el 
feixisme i el racisme", com expli-
ca Baharu Dembaga, un dels mem-
bres montornesencs de la secció 
vallesana. Unes 600 entitats, asso-
ciacions i partits polítics d'arreu 
de Catalunya ja han signat el ma-
nifest de la UCFR amb l'objectiu 
de "fer un front comú contra les 
dues xacres", apunta Dembaga.

El text assenyala que "amb el 
rerefons de la crisi, els grups 
feixistes aprofiten la deses-
peració de la gent per vendre 

J.M.

POLÍTICA  LA DEFENSA SOSTÉ QUE LES ACUSACIONS "NO ES CORRESPONEN AMB LA REALITAT" I EN DEMANA L'ABSOLUCIÓ

LLUITA SOCIAL  LA UCFR OBRE UNA SECCIÓ A LA COMARCA I UNA DE LES SEVES ACTUACIONS PRINCIPALS ÉS "ATURAR VOX"

Turull encara el judici a 
Madrid negant cap fet delictiu

A SANT FELIU DE CODINES  Retrat de Turull a l'exposició de Jordi Magrià

Nova plataforma contra 
el feixisme i el racisme

ordenat que siguin traslladats a 
Madrid l’última setmana de gener. 
I el paretà Jordi Turull encara la 
citació negant les acusacions de 
sedició i rebel·lió.

Ho ha fet en boca del seu advo-
cat, Jordi Pina, que alhora repre-
senta la defensa dels també im-
putats Jordi Sànchez i Josep Rull. 
Pina va oferir una roda de premsa 
dimarts passat en què va argu-
mentar que les acusacions “no es 
corresponen amb la realitat”, i 
que aquesta “ha estat tergiver-
sada” per poder inculpar-los. De 
fet, afirma que no s'avergonyeixen 
ni desmenteixen cap dels fets pels 
quals se'ls acusa, perquè no con-
sideren que aquests fets siguin 
delictius.

L’escrit de la defensa presentat 
a l’alt tribunal espanyol pretén 

exposar que es van intentar vehi-
cular políticament les reivindica-
cions pacífiques, democràtiques, 
massives i reiterades de bona 
part de la població catalana des 
del 2010. Així, accepta que, com 
a màxim, se'ls podria acusar del 
delicte de convocatòria il·legal de 
referèndum, però es va despena-
litzar el 2005.

Per això "no defugen res del 
que han fet. Les seves posicions 
polítiques i la ideologia inde-
pendentista les tenen intactes", 
ha afirmat Pina, afegint que “es-
tan ferms, dignes com sempre", 
i que “aniran a Madrid a lluitar 
i a defensar-se de manera con-
tundent per fer treure els co-
lors a la cara d'aquells que els 
acusen ignominiosament".

A més, la defensa de Turull, 
Sànchez i Rull sol·licita que a la 
sala del judici hi pugui haver la 
presència de cinc familiars per 
cadascun dels acusats per rebre 
"suport emocional", així com 
reservar també cinc places per a 
observadors internacionals.  

falses solucions, basades en la 
xenofòbia i en la por". I assegu-
ra que les accions i declaracions 
d'aquests partits "deixen clar que 
són organitzacions feixistes". Al 
partit al qual principalment fan 
referència és VOX, i "aturar l'ex-
trema dreta" és un dels lemes de 
la plataforma, com explica Dem-
baga: "Hem d'aturar VOX dintre 
d'una línia de treball en què no 
busquem la confrontació contra 
ells, sinó trencar i desblanque-
jar el seu discurs".

Altres de les accions que la 
UCFR porta a terme, i a les quals 
se suma la secció del Vallès Orien-
tal, són Stop Islamofòbia, amb la 
qual "trenquem el discurs que 

tenen certs partits polítics con-
tra els musulmans culpant-los 
dels atacs terroristes", i Refuge-
es Welcome.

Assemblea a Montornès
A la UCFR Vallès Oriental hi ha di-
versos integrants montornesencs, 
i per això l'assemblea es va fer al 
municipi, però entre la vintena 
d'assistents també hi havia gent 
de Mollet, Vilanova, Caldes, Gra-
nollers o Canovelles. Dembaga as-
segura que "ens anirem movent 
per diferents localitats de la co-
marca i així facilitem que la gent 
de les poblacions on anem pu-
guin assistir-hi i aportar el seu 
punt de vista".  s.caRRILLO
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Tura reivindica la figura d'Ernest Lluch
L'escriptor i periodista Joan Esculies va presentar la seva biografia  
guanyadora del premi Gaziel, Ernest Lluch. Biografia d'un intel·lectual 
agitador, el dilluns a les 19 h. al Casal Cultural de Mollet juntament amb 
Montserrat Tura. L'exconsellera va assenyalar que la biografia feia "justícia" 
a un polític i pensador clau per entendre la transició cap a la democràcia. i

ALBERt ALExAndRE

POLÍTICA  ESCULIES PRESENTA EL SEU LLIBRE A MOLLET

MOLLET. Susana Calvo, actual re-
gidora i portaveu del PP a l'Ajun-
tament de Mollet, tornarà a ser la 
candidata popular a les eleccions 
municipals a Mollet. La candida-
tura de Calvo ha estat ratificada 
pel comitè regional del partit, que 
confia a la molletana la responsa-
bilitat d’encapçalar la llista popu-
lar per cinquena vegada consecu-
tiva a Mollet.

Susana Calvo (Mollet, 1973) és 
llicenciada en Dret i assessora fis-
cal. L'any 1999 es va presentar a 
les eleccions municipals de Mollet 
com a número 2 de la llista popu-

lar i el 2003 ja va ser la cap de llis-
ta. D'aquesta manera, serà la cin-
quena vegada que Calvo encapçali 
la llista del Partit Popular molletà. 
En la seva estrena, el 2003, el PP 
va aconseguir dos regidors. En les 
segones eleccions com a cap de 
llista, el 2007, va sumar un regi-
dor més i en van ser tres. I el 2011 
en va afegir un altre més fins a ar-
ribar als quatre regidors, sent així 
la segona força del consistori, per 

Calvo tornarà
a ser la candidata 
del PP a Mollet

ÉS LA CINQUENA VEGADA QUE ENCAPÇALA LA LLISTA

SANT FOST. María José Sánchez 
Ortega substituirà Juan Álvarez 
Cebrián, actual regidor del PSC a 
Sant Fost, com a cap de llista a les 
pròximes eleccions municipals. 
L'actual secretari de l'agrupació 
local anunciava la seva renúncia 
divendres passat en un acte a la 
sala d'exposicions de l'Ateneu. 

La nova candidata ha estat esco-
llida per la militància i és una per-
sona vinculada al partit des de fa 
al voltant d'una dècada. Sánchez, 
de 55 anys és nascuda a França, 
treballa a l'Oficina d'Atenció a la 
Ciutadania de Sant Fost i també 
ha estat monitora d'esports.

està jubilat i ha afegit que aviat 
abandonarà la secretaria del PSC 
de Sant Fost, tot i que no deixarà 
la política. i a. aLExandRE

"El PSC es porta a la sang", 
afirma Sánchez, que explica que 
el seu avi va exiliar-se amb motiu 
de la Guerra Civil. La nova candi-
data considera que la seva feina a 
l'OAC la fa coneixedora de la reali-
tat dels veïns de Sant Fost. "Tants 
anys treballant per al poble em 
poden servir", assenyala.

Segons ha informat Paco Gue-
rra, secretari d'organització del 
PSC a Sant Fost, la voluntat és que 
la nova candidata segueixi la línia 
duta a terme per Álvarez en l'úl-
tim mandat, "amb més de 50 mo-
cions presentades". L'actual re-
gidor abandona el càrrec perquè 

Psc dE sAnt Fost

MUNICIPALS 26-M  JUAN ÁLVAREZ DEIXA EL CÀRREC I ANUNCIA QUE TAMBÉ DEIXARÀ LA SECRETARIA

María José Sánchez serà cap 
de llista del PSC de Sant Fost

MARÍA JOSÉ SÁNCHEZ

El PP de Mollet va passar de
ser la segona força el 2011

a ser-ne l'última després
de les eleccions de 2015

ARxIU

SUSANA CALVO

darrere del PSC i igualats a regi-
dors amb CiU. El 2015, el PP mo-
lletà va patir una forta davallada 
en les eleccions, i van aconseguir 
una única regidora –Calvo–, sent 
d'aquesta manera el partit amb 
menys representants del plenari.

El Partit Popular ha anunciat 
també les candidatures de Mart-
ha Edel a les Franqueses, Araceli 
Amatller a Canovelles, Jaume Bo-
nallach a la Llagosta, César Alcalá 
a la Roca i Jaime Gelada a Grano-
llers. Amb aquests nomenaments 
el PP vol "millorar els resultats 
dels últims comicis, tot presen-
tant-se com a garantia de canvi 
davant l'independentisme i els 
populismes", afirma el partit en 
un comunicat. i
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L.o.
MOLLET. Amb l'eslògan Som el can-
vi a Mollet, Ara Mollet ERC MES 
presentava dimarts la imatge de 
precampanya de les eleccions 
municipals del 26-M, un missatge 
"amb què ens volem adreçar als 
veïns de Mollet d'una manera 
molt clara", deia el candidat, Ori-
ol López. El cap de llista republi-
cà considera que "després de 32 
anys de govern del PSC el canvi 
és necessari per higiene demo-
cràtica. El projecte de Monràs ja 
no funciona i el PSC ja no repre-
senta el progrés per a la ciutat", 
opinava.

López recordava que el 2015, 

Ara Mollet s'emmiralla en el 
relleu al govern de Sabadell 

MUNICIPALS 26-M  L'EXALCALDE SABADELLENC D'ERC JULI FERNÁNDEZ DÓNA SUPORT AL CANDIDAT MOLLETÀ, ORIOL LÓPEZ 

RODA DE PREMSA  López i Fernández, dimarts a la seu molletana d'ERC

per aritmètica al plenari munici-
pal, el canvi "ja hauria estat pos-
sible però no va ser. El 2019 és 
el moment i Ara Mollet som la 
garantia de canvi". 

En aquest sentit, López posava 
com a exemple el relleu a l'Alcal-
dia de Sabadell que es va produir 
el 2015, després del pacte entre 
ERC i la Crida que va desbancar 
els socialistes a la ciutat vallesa-
na. De fet, a la roda de premsa hi 
assistia Juli Fernández, alcalde de 
Sabadell entre 2015 i 2017 i, ac-
tualment, delegat del Govern de la 
Generalitat a Barcelona. Fernán-
dez, exposava les simil·lituds en-
tre la situació de Mollet i Sabadell.    
"Són dues ciutats vallesanes, de 
progrés amb forts valors repu-
blicans als anys 30, durant la 
dictadura... calen governs que 
representin aquesta realitat", 
deia Fernández.

D'altra banda, Ara Mollet farà 
pública la seva llista electoral en 
un acte que es farà el proper 15 de 
febrer al Mercat Vell. 

NACIONAL

Vicent Partal farà la 
presentació del seu 
nou llibre a la Fiveller

Cs Mollet organitza aquest di-
vendres una trobada amb els 
diputats del partit al Parlament 
David Bertran i Nacho Martín. 
L'anomenat Café Ciudadano 
serà a les 19 h a l'Hotel Catalan 
de Mollet.

PRECAMPANYA

Nacho Martín i 
David Bertran, de 
Cs, visiten Mollet

El periodista Vicent Partal pre-
sentarà dijous (19 h) el seu da-
rrer llibre Nou homenatge a Ca-
talunya, editat per Ara Llibres. 
L'acte està organitzat pel Casal 
Popular El Tabaran, El Casal, Po-
ble Lliure i l'editorial.

MOLLET. Canviem Mollet ha acusat 
el govern del PSC d'un ús "par-
tidista" del butlletí municipal 4 
Cantons, que en l'última edició va 
incloure un article del grup munici-
pal socialista sobre els pressupos-
tos municipals aprovats tot i que 
"la data límit d'entrega d'aquests 
articles era el 13 de desembre i 
el ple de pressupost va ser el 17", 

diu Canviem. Des de Mollet Comu-
nicació, editora del butlletí, assegu-
ren que tot i la data de lliurament 
marcada "si posteriorment algun 
grup demana canviar l’article, si 
el procés de producció del diari 
ho permet, l’equip d’edició ho ha 
fet, i així ha estat en més d’una 
ocasió amb diversos grups mu-
nicipals". 

Canviem acusa el PSC d'ús 
"partidista" del '4 Cantons'

JA VA SER L'ALCALDABLE DEL PARTIT EL 2015

MARTORELLES. L'actual regidor de 
Promoció Econòmica i Turisme, 
Octavi Mill, repetirà com a alcal-
dable de Més Acció per Martore-
lles (MAPM) en les eleccions del 
maig, com ja va fer en els comicis 
de 2015. Mill va ser l'única perso-
na del partit que es va postular al 
càrrec i assegura que pot aportar 
"l'experiència d'aquests qua-
tre anys" i que es presenta "amb 
l'objectiu d'acabar la feina en-
gegada en aquest mandat". 
MAPM va entrar a formar part de 
l'equip de govern municipal amb 
ERC, PSC-PSP i ICV-EUIA, un pac-
te de govern del qual se'n sent 
"satisfet". Sobre el partit també 

Octavi Mill repetirà 
com a candidat de MAPM

ARxIU

OCTAVI MILL

assegura que "obtenir dos regi-
dors –un més que ara– seria un 
grandíssim resultat". 
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ECONOMIA
Finançament per a cooperatives
L'Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental ha obert al 
seu web un nou apartat sobre finançament per a 
cooperatives, on trobar subvencions, ajuts, 
préstecs i premis adreçats a les empreses i 
entitats de l'Economia Social i Solidària. 

Xavi Pons, al capdavant d'Idilia Foods
L'empresa d'alimentació Idilia Foods, amb planta a Parets del Vallès, 
que engloba marques com Cola Cao i Nocilla, ha iniciat l'any amb 
canvis al capdavant de la companyia. Xavi Pons és el nou fitxatge que 
ocuparà el càrrec de conseller delegat en substitució del que ha sigut 
en els últims quatre anys el seu director general, Ricardo Anmella.

AUTOMOCIÓ  LA INSTAL·LACIÓ PER A VEHICLES DE GAS NATURAL COMPRIMIT ESTARÀ UBICADA A L'AVINGUDA RABASSAIRES, A LA ZONA COMERCIAL DE RIERA SECA

La burocràcia retarda l'obertura 
de la gasinera a Mollet fins al març  

MOLLET. El concessionari molletà 
Fecosauto treballa des de fa un 
parell d'anys per instal·lar una 
gasinera a l’avinguda de Rabas-
saires, a la Riera Seca, la primera 
del Vallès Oriental. Tot i que es-
tava previst que entrés en funci-
onament el passat mes d'octubre 
–com avançava a la primavera 
SomMollet– diversos tràmits bu-

rocràtics han fet allargar la seva 
posada en marxa. Ara, Joan Clapé, 
gerent de Fecosauto, marca el mes 
de març com la data per inaugurar 
la gasinera.

Clapé explica que estan pen-
dents de signar un acord amb 
la comunitat de propietaris del 
centre comercial de la Riera Seca, 
"però no hi ha d'haver cap pro-

blema. Espero que en 2 o 3 set-
manes es faci i que per al mes 
de març puguem tenir d'una ve-
gada la gasinera en marxa". 

Fins al moment, han estat me-
sos de demanar permisos i estudis 
a l'Ajuntament –a qui agraeix que 
hagin estat "molt proactius"– i 
als departaments de Medi Ambi-
ent, Urbanisme, Mobilitat i Sos-

s.cARRILLo

PLENARI  Joan Clapé, gerent de Fecosauto, amb un Seat León de gas natural comprimit

tenibilitat. Fecosauto també s'ha 
hagut de posar d'acord amb Na-
turgy, l'empresa subministradora 
del gas i que farà la instal·lació a 
la cantonada del supermercat Dia, 
just davant de la C-17.

"Més ecològics i sostenibles" 
Entre els cotxes mediambiental-
ment sostenibles, Clapé destaca 
els GLP (gas liquat del petroli) 
com els que més contaminen. En 
canvi, els GNC (gas natural com-
primit), als quals està destinat la 
futura gasinera molletana "són 
molt més ecològics, gasten un 
30% menys, el motor dura molt 
més i són molt segurs".

També assenyala que són "més 
econòmics". Tot això fa que si-
guin vehicles amb una alta de-
manda: "si tingués 1.000 cotxes 
amb GNC ara mateix, en ven-
dria 1.000". El preu del Seat León 
amb GNC (a la imatge) seria d'uns 
16.000 €, i "la diferència amb un 
cotxe de benzina pot ser d'uns 
700 euros". És a dir, són una mica 
més cars que els de benzina, però 
més barats que els dièsels. Al 
concessionari molletà també es 
poden trobar el Seat MII, l'Ibiza 
i l'Arona amb GNC, i progressi-
vament aquest sistema "s'anirà 
incorporant amb la resta de ve-

hicles de la marca", afirma Clapé.
Els cotxes actuals amb GNC tenen 
una autonomia total d'entre 750 o 
800 quilòmetres, que es reparteix 
entre un dipòsit de gas natural i un 
altre de benzina. "Quan el cotxe 
nota que s'acaba el gas, t'avisa 
i tira de la benzina. Ja te'n cui-
daràs tu prou, quan vegis el poc 
que gasta, de córrer cap a una 
gasinera", comenta. A més, Clapé 
apunta que "hi ha una política 
que marca que el preu del GNC 
sempre estarà un 30% més ba-
rat que el del petroli. És la for-
ma amb què els fabricants volen 
tranquil·litzar els compradors 

perquè no diguin 'd'aquí a cinc 
anys m'apujaran el preu del 
gas'. Si pugen el gas, també pu-
jarà la benzina".
L'únic però que té el GNC, segons 
Clapé, és que "no hi ha tantes ga-
sineres com benzineres; es cal-
cula que a finals del 2019 n'hi 
haurà unes 120 a tota Espanya". 
La de Mollet serà la primera del 
Vallès Oriental, i la més pròxima 
fins al moment es troba a Santa 
Perpètua de Mogoda. "Crec molt 
en aquesta tecnologia, per això 
venem molts d'aquests cotxes i 
per això avui hi ha d'haver una 
gasinera a Mollet", conclou Cla-
pé.  sERgIO caRRILLO

"Hi ha una política que 
marca que el preu del 
GNC sempre serà un 30% 
més barat que el petroli"
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PARETS. L'empresa de Parets Inke-
ma Sistemas ha estat inclosa a la 
llista de 500 empreses líders de 
2018 que cada any publica la Con-
federación Española de la Pequeña 
y Mediana Empresa (CEPYME). 

Aquest prestigiós llistat, el 
CEPYME500, selecciona i promo-
ciona empreses de tot l'estat es-
panyol pel seu creixement tant en 
els seus resultats econòmics com 
en la seva capacitat per generar 
valor afegit, innovació, ocupació i 
projecció internacional. 

Inkema ha tancat 2018 amb una 
facturació de 29 milions d'euros 
(pels 21 milions de 2016 i els 15 
milions de 2015) i una plantilla de 
més de 150 treballadors (quan el 
2016 en tenia 109, i el 2015, 75).

Dedicada al sector dels molls 
de càrrega i descàrrega de merca-
deries, Inkema és una companyia 
de caràcter familiar fundada l'any 
2006 a Parets per Juan Burgos, 
el seu president, tot i que el seu 
equip humà té més de 35 anys 
d'experiència al sector. Té distri-
bució comercial per tot el territo-
ri espanyol i magatzem i oficines 
pròpies a Madrid i Sevilla, i comp-
ta amb més de 12.500 metres 
quadrats de capacitat productiva: 
10.500 metres a Parets i  1500 
metres quadrats a l'altra fàbrica 
que té a Timisoara (Romania).

Pel que fa a recerca i desenvo-
lupament, "tenim un showroom 
propi amb tots els nostres pro-

ductes a les instal·lacions de 
Parets i un departament propi 
per crear, dissenyar i fabricar 
nous productes", explica el seu 
responsable de màrqueting, Ga-
briel Utgés. Pel que fa a la seva 
internacionalització, recentment 
s'han obert noves delegacions 
comercials a Portugal i Polònia, i 
ja són presents a més de 90 paï-
sos per tot el món i als cinc con-

tinents. De manera que el 41% de 
la seva facturació ja prové de les 
exportacions, amb presència a im-
portants fires del sector a Alema-
nya, Mèxic o el Perú, i convencions 
i jornades formatives de producte 
per Indonèsia, els Emirats Àrabs o 
l'Equador.

A curt termini la companyia té 
previst obrir noves delegacions 
"a mercats en expansió" i pre-
sentar una "nova línia de portes 
ràpides industrials". Una solu-
ció industrial que se sumarà a un 
ventall de productes que també 
inclou elements com portes talla-
focs, taules elevadores, passarel-
les i tota mena d'accessoris per 
molls de càrrega.  JaUME RIBELL

InKEMA

EMPRESA  EL 2018 VA FACTURAR 29 MILIONS D'EUROS

La paretana Inkema, 
entre les 500 
empreses líders
del 2018 de CEPYME 

PLANTILLA  L'empresa té més de 150 treballadors

MOLLET.  La negativa dels bombers 
a fer més hores extres per cobrir 
les necessitats estructurals, des 
de mitjans de desembre fins ge-
ner, ha aconseguit l'objectiu que 
es cercava. La protesta ha eviden-
ciat la manca de personal del cos 
de Bombers de la Generalitat. Al 
parc de Mollet la dotació mínima 

en les jornades de guàrdia és de 
5 efectius. Per evitar que el parc 
hagués de tancar o obrir sota mí-
nims, la Conselleria d'Interior va 
decidir reduir la dotació mínima 
dels parcs durant la vaga d'hores 
extres, que en el cas de Mollet pas-
sava de 5 a 3. De fet, el parc Mollet 
fa temps que es denuncia que, a 

TREBALL  INTERIOR HA REBAIXAT A 3 ELS EFECTIUS MÍNIMS NECESSARIS DEL PARC DE MOLLET

La "vaga" d'hores extres fa 
evident la falta de bombers

més de no incrementar personal, 
se'n perd arran de les jubilacions.

El director general de Preven-
ció, Extinció d'Incendis i Salva-
ment, Manel Pardo, ha reconegut 
la manca d'efectius i material, 
però assegura que "s'estan fent 
esforços, tot i que la situació no 
es pot revertir d'un dia per l'al-
tre". Pardo posa com a exemple la 
gestió que va fer al capdavant de 
Bombers de Barcelona, així com 
recorda la recent convocatòria de  
250 places.  M.E. / a.a.

Inkema té delegacions
comercials a Polònia i 

Portugal i exporta a més de
90 països de tot el món
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OPINIÓ

Més de 2.000 baixvallesans són usuaris del Servei Local de Teleassistència 
de la Diputació de Barcelona, un servei d'atenció domiciliària que garanteix la 
seguretat i l'acompanyament a les persones que poden estar en situació de risc 
per factors d'edat, fragilitat, solitud o dependència. Els usuaris, principalment, 
són persones grans que viuen soles, un perfil cada cop més estès al país que 
ja fa anys que està immers en una geriatrització de la població, que sembla no 
tenir aturador. De fet, es calcula que de cara al 2040 un 45,7% de la població 
catalana tindrà 65 anys o més, segons les projeccions de població de l’Idescat. 
La baixa natalitat i les millores en la qualitat de vida són factors determinants 
d'aquest envelliment que ve acompanyat de canvis en els rols familiars. Cada 
cop menys avis viuen amb els fills, els quals no poden exercir com a cuidadors 
sobretot des de la plena incorporació al mercat laboral de la dona, que 
històricament havia assumit les tasques de cura d'avis i infants.
Aquesta és una realitat a la qual les administracions han de fer front ja 
actualment, quan el nombre de places de residències geriàtriques ja és 
insuficient per donar resposta a la demanda existent. Però les residències
no són l'única solució i s'hauran de cercar altres alternatives, poder més 
imaginatives, per acompanyar la gent gran en aquest tram vital.    

POBLACIÓ GERIATRITZADA 
Editorial

Les persones necessiten cobrir 
les necessitats bàsiques per

 viure, i protegir-se del fred n'és
 una d'elles; administracions i 

empreses han de promoure-ho

Els membres de la Manada, ja 
condemnats, a diferència dels 

presos polítics catalans, han passat
el Nadal amb les seves famílies

an augmentat els incendis a les 
cases a Catalunya des del 2014 
ençà. Quasi un 14%. I alguns, 
molts, amb resultat de mort. 

Les dades esgarrifen. La major part dels in-
cendis són a l’hivern, a pisos de Barcelona 
i l'àrea metropolitana. Especialment a ca-
ses de persones grans o amb pocs mitjans 
econòmics, aquestes persones són les que 
moren.

Els Bombers i els Ajuntaments han publi-
cat les dades que han estat notícia a la ma-
jor part dels diaris catalans. I em pregunto. 
Com pot ser que en un país del primer món, 
convisquin els avenços més futuristes amb 
la pobresa més extrema? És una vergonya. 
Perquè tot plegat es deu a que tenim unes 
empreses energètiques i uns governs que 
protegeix el pillatge legal. 

Les persones necessiten, abans de res, 
cobrir les necessitats bàsiques per viure, i 
protegir-se del fred, n’és una d’elles. Aquest 
és un dret que les administracions i les em-
preses han de respectar i promoure.

Podem aixecar el cap cada matí sense que 

H
INCENDIS

Antropòloga
TRINA MILANPlatxèria

ens caigui la cara de vergonya?
Estem deixant que allò important s’ama-

gui darrere de la burda primacia interes-
sada d’uns pocs contra de la gran majoria.

Si no fem res, els propers drets concul-
cats seran altres, i ens arribaran a tots, 
molts més dels que en aquest moment 
gaudim d’escalfor a casa. 

La necessitat de salvar les persones és 
l’evidència que alguna cosa no funciona. 
En un món tecnificat, la pèrdua de drets 

no es pot permetre. Sabem que els guanys 
de les elèctriques són desmesurats, que les 
portes giratòries funcionen, i sabem que hi 
ha gent que mor en el civilitzat segle XXI. 
No seria hora que algú amb capacitat i po-
der es negui a pagar a aquestes empreses 
que permeten aquest pillatge?

e tornada de Cap d'Any, m’arriba la 
notícia que l’Audiència de Navarra 
decideix mantenir la Manada en 
llibertat. En José Ángel, l’Alfonso, 

en Jesús, l’Ángel i l’Antonio Manuel han pas-
sat doncs les festes amb la seva família.

Un 7 de juliol, en plenes festes de San Fer-
mín, entre tots cinc van acorralar una noia 
en un portal i van abusar, agredir, violar, no 
entraré a qualificar el delicte. El tribunal va 
dir que era només un abús, donat que la noia 
no va fer res per treure’s de sobre els cinc 
delinqüents. Tot i així van ser condemnats a 
9 anys de presó. Els condemnats van recór-
rer la sentència i, tenint en compte segons el 
tribunal la seva situació familiar, la parella 
d’un d’ells esperava un fill, entre altres cir-
cumstàncies, van quedar en llibertat. Tots, 
excepte un d’ells, tenien antecedents penals.

Es va ordenar que no podien sortir de 
l’estat espanyol i els hi van fer entregar del 
passaport. Una setmana després, l’Antonio 
Manuel va intentar fer un duplicat del seu 
passaport. L’Antonio Manuel és Guàrdia Ci-
vil i, tot i tenir el rang d’autoritat, en la sen-
tència no es va considerar que hi hagués un 
abús d’autoritat, doncs estava fora de servei. 
Criteri que no es va tenir en compte en la 
sentència de Alsasua, quan als joves con-
demnats se’ls hi va imposar l’agreujant per 
atac a l’autoritat en considerar que una de 
les víctimes, Guàrdia Civil fora de servei, ho 
era les 24 hores del dia. A l’Antonio Manuel, 
malgrat intentar aprofitar-se de la seva con-
dició per treure’s un passaport d’estranquis, 
se li va mantenir la llibertat provisional en 
considerar que no hi havia risc de fuga. Cal 
recordar que l’Antonio Manuel és a més, qui 
va guardar la majoria dels vídeos i fotos de 
la violació, ell fou també qui va robar el mò-
bil a la pobre noia per tal que no pogués de-
manar ajuda. L’Antonio Manuel, el violador, 
ha passat les festes de Nadal, Cap d’Any i 
Reis amb la seva família o amb qui ha volgut.

Des del 5 de desembre la sentència ja és 
confirmada, però tampoc és ferma perquè 
de nou l’han recorregut, ara al Tribunal Su-
prem. Per tot plegat es va haver de reunir un 
altre tribunal per decidir si els mantenien 
en llibertat o ja ingressaven a la presó, de-
cidint, com he dit al principi, que tots cinc 
podien continuar lliurement al carrer.

En José Angel, el líder de la Manada, el que 
va tenir la idea de violar la noia, ja se l’havia 
condemnat per un robatori amb força. En 

Davant la injustícia: llaços grocs
José Ángel, el violador, ha passat les festes 
de Nadal, Cap d’Any i Reis amb la seva famí-
lia o amb qui ha volgut.

L’Ángel també té una condemna per roba-
tori amb força, amb antecedents a més per 
conducció sota els efectes de l’alcohol i de 
les drogues, és el que va aprofitar la lliber-
tat provisional per robar unes ulleres de sol 
un cop ja havia estat condemnat, malgrat 
tot i malgrat la reincidència delictiva, els 
jutges no han considerat que hagi d’ingres-
sar a la presó. L’Ángel, el violador, ha passat 
les festes de Nadal, Cap d’Any i Reis amb la 
seva família o amb qui ha volgut.

L’Alfonso Jesús, amb antecedents per 
agressions físiques i per un delicte de lesi-
ons, és soldat, i abans de la violació ja té 
antecedents per desordres públics i ava-
lots. Avalot és la traducció al català d’una 
paraula que el 20 de setembre del 2017 va 
sonar amb força a Catalunya, els famosos 

"tumultos”, que van donar pas a l’acusació 
de sedició i rebel·lió. Sense aquests “tumul-
tos” l'acusació als presos polítics catalans 
s’aguantaria amb pinces. Bé doncs un dels 
membres de la Manada, membre de l’exèrcit 
espanyol, amb antecedents provats per “tu-
multos” i desordres públics, condemnat a 9 
anys de presó per sentència emesa i ratifi-
cada en apel·lació, l’Alfonso, el violador, ha 
passat les festes de Nadal, Cap d’Any i Reis 
amb la seva família o amb qui ha volgut.

En canvi hi ha un altre grup: els 3 Jordis, 
en Quim, en Josep, l’Oriol, la Dolors, la Car-
me i en Raül, que no tenen antecedents, ni 
ús de força, no han violat, no han duplicat 
el passaport, no han intentat fugir i, fins i 
tot a en Quim la fiscalia va demanar-ne la 
llibertat, però VOX, la ultradreta espanyola 
reaccionària, actuant com a acusació parti-
cular, va impedir que sortís. 

Alguns d’ells van ser escollits diputats al 
Parlament de Catalunya, un d’ells, en Jor-
di Turull, fins i tot va arribar a pronunciar 
un discurs per ser investit president de la 
Generalitat. Tots ells han passat les festes 
entre reixes i sense les seves famílies, on hi 
ha gent gran, joves i criatures que de ben 
segur els han trobat a faltar. 

Davant de tanta injustícia, més testimo-
niatge democràtic i encara més groc als 
carrers i a les places que de ben segur els 
portaran la llibertat.

D

JOAN   
DAVÍ

 Conseller Nacional del 
PDeCAT i portaveu Grup 

Municipal PDeCAT Mollet

Promou:
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OPINIÓ

Bústia
Denunciem l'assemblea 
local CUP Mollet

Sectarisme, opacitat, calúmnies i injúries, 
així és com es pot definir la manera de fer i 
el tracte que donen els membres de l'assem-
blea local CUP Mollet a aquells militants de 
pensament divergent i crític amb les seves 
idees. Des que la CUP Mollet es va constituir 
ha estat gestionada per dues persones les 
quals havien sigut anteriorment regidors 
d'un altre partit al municipi. Aquestes per-
sones han estat controlant i privant l'accés 
a l'assemblea de múltiples persones molt 
vàlides amb la lluita que defensa la CUP, 
protegint així el seu poder de manipulació 
dins l'assemblea local i no permetent nous 
corrents enriquidors del moviment.

L'assemblea local, lluny de ser plural, es 
basa en tenir una àmplia majoria del ma-
teix partit polític, Poble Lliure. Montserrat 
M. i Emili C. vam entrar a militar fa un any i 
mig amb idees renovadores i crítiques vers 
la direcció dins el partit local. Durant aquest 
temps vam col·laborar i participar activa-
ment en totes les tasques, projectes i objec-
tius que tenia el partit, a més de treballar en 
la reconstrucció del Casal Popular Tabaran i 
fer aportacions econòmiques a tal efecte.

El nostre esperit crític vers les decisions 
partidistes preses en l'assemblea local, amb 
què no hi estàvem d'acord, no va agradar 
gens els seus dirigents de manera que, gra-
dualment i paulatinament, se'ns va comen-
çar a fer un assetjament promogut, assumit 
i amb la complicitat de la resta de militants.

Aquesta situació es va anar agreujant fins 
al punt d'arribar a un intent d'agressió per 
part d'un membre, que, a dia d'avui encara 
està dins la formació política, a més de ser 
calumniats i injuriats greument i apartats 
obligatòriament de l'assemblea.

Després d'aquest incident vam demanar 
empara al comitè de garanties de la CUP per-
què resolgués aquest conflicte en el període 
establert pels estatus de funcionament in-
tern. Encara no hi ha resposta malgrat s'ha 
parlat directament amb un membre del se-

cretariat nacional i la cap territorial.
A dia d'avui les calúmnies i injúries perdu-

ren, no tan sols a escala local, sinó amb altres 
companyes territorials a les quals els ha arri-
bat la informació esbiaixada.

Amb aquest escrit volem comunicar i ad-
vertir que sense la intenció de perjudicar la 
CUP nacional però degut a que ja no formem 
part de la formació, no tolerarem cap mena 
de calúmnia, injúria o insult vers les nostres 
persones i que denunciarem individualment 
aquelles persones que ataquin el nostre dret 
a l'honor ja que és un dret fonamental.

 montserrat massaguer visent 
i emilio carballo galera / Exmilitants de 

la CUP Mollet  / idoia carballo hickey / Sim-
patitzant de la CUP / MOLLEt dEL vaLLès

Club Muntanyenc, club 
acollidor o club elitista?
Vaig assistir a la presentació d’un llibre 
que commemora el 75è aniversari del Club 
Muntanyenc de Mollet. L’exposició per part 
de l’autora, la Glòria Arimon, va ser excel-
lent i la gent de Mollet va omplir de gom a 
gom la Marineta. Fins aquí, tot perfecte.

En acabar la presentació, quina va ser la 
meva sorpresa quan ens vam assabentar 
que el llibre havia tingut una subvenció de 
l’Ajuntament (fins aquí tot normal), però 
que s’havia decidit que la publicació fos “no-
més per als socis”. Aquest llibre ni tan sols 
es podrà comprar en una llibreria.

Senyors del Club Muntanyenc: com poden 
tenir la santa barra d’anomenar-se “club 
obert i acollidor” quan només els socis po-
den gaudir d’un llibre subvencionat amb 
fons públics? Senyors de l’Ajuntament: com 
es pot subvencionar amb diners públics un 
llibre publicat per una entitat privada quan 
anirà a parar només a mans dels socis i la 
resta de mortals no podrem ni comprar-lo? 
Ah, me n’oblidava, el club es dignarà donar 
un llibre a la Biblioteca de Mollet perquè els 
ciutadans que no tenim la sort de pertànyer 
al club en podem gaudir. Quina generositat!

 francesc satorra / saBadELL

LA VINYETA de Manel Fontdevila
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Per fer fora grips i encostipats
Ja tenim grips i refredats a cada casa i vull 
compartir les conclusions de l'últim estu-
di clínic presentat a l’Hospital Universitari 
de Zuric, realitzat a partir de l'anàlisi dels 
principis actius de la planta equinàcia (Ec-
hinacea purpurea), on s’ha demostrat una 
vegada més l’eficàcia i seguretat de les pro-
pietats d’aquesta planta en el tractament 
agut i preventiu de grips, refredats i, per 
contra, les complicacions bacterianes que 
es poden derivar amb l’abús d’antibiòtics.

Les conclusions de l'estudi recomanen que 
el tractament amb equinàcia duri 10 dies i 
indiquen una disminució important i evident 
de les molèsties i dels símptomes (62,7%) si 
es pren quan comencem a notar que ens es-
tem refredant o tenim molèsties gripals.

L’estudi afirma la necessitat de potenciar 
i reforçar el sistema immunitari per evitar 
grips i refredats. El pròpoli és una substància 
fabricada per les abelles a partir d’una part 
de l’escorça d'alguns arbres i és una alter-
nativa natural per millorar les defenses. El 
pròpoli aporta prolifenols, flavonoides, olis 

essencials, provitamina A, vitamines B1, PP 
i B3 i ajuda a mantenir lluny virus i bacteris.

Els productes amb equinàcia i pròpolis te-
nen aquesta doble funció: prevenir i tractar 
grips i refredats. Jo recomano Desfrin per-
què aporta 200 mg d’extracte de pròpolis i 
265 mg d’extracte d’equinàcia per càpsula. 

Desfrin és un producte molt complert i per 
això és molt efectiu per combatre en pocs 
dies grips i refredats i per evitar recaigudes 
posteriors i/o sobreinfeccions bacterianes 
(pneumònia, otitis, bronquitis), sobretot en 
nens, gent gran i persones que pateixin re-
fredats  reincidents en el transcurs de l’any.

Amb l’arribada del fred sovint ens pregun-
teu si necessitem fer servir protecció solar a 
l'hivern. Les radiacions UVA i UVB segueixen 
presents i perjudiquen la pell, accelerant 
l'envelliment i l'aparició d'arrugues i taques. 
Hem d'utilitzar una crema nutritiva, hidra-
tant, regeneradora i que tingui una protecció 
solar garantida com Age Extreme Organicu-
na crema de D'Shila, que tenim en OFERTA 
de 20% de descompte fins a finals de gener.

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

Etapes dins d'una depressió
Tot procés depressiu es pot dividir en tres 
etapes ben diferenciades: veure, compren-
dre i transformar. Per explicar-les, posaré 
un exemple: una depressió arran d’una rup-
tura sentimental. L’etapa de veure: hi ha un 
primer moment, quan som deixats. Davant 
d’aquesta realitat, podem reaccionar de 
moltes formes: negant, retraient, autoculpa-
bilitzant-nos, intentant negociar per evitar 
el trencament definitiu, odiant… Però sigui 
com sigui, finalment s’imposa haver de re-
conèixer la realitat de la decisió de l’altre.

L’etapa de comprendre: és el moment de 
reflexionar sobre el que hem perdut. Cal 
prendre consciència de què va significar la 
relació, què vàrem aprendre i quines acti-
tuds ens calen davant la nova situació. Cal 
fer autocrítica i autovaloració de nosaltres 
com a parella, d’allò que vàrem aportar de 
positiu i de negatiu. Solament comprenent, 
madurem i creixem, i al cap i a la fi, aquest 
és l’objectiu de la nostra existència. Cal dir 
que aquesta és l’etapa de dol, quan més 
contacte tenim amb el dolor per la pèrdua 

afectiva. Però hem de tenir clar que només 
a través del dolor prenem consciència, que 
ens donarà informació molt valuosa per no 
fer les mateixes errades en la nostra pro-
pera relació de parella. Per tot això és tan 
important concedir-se un temps de dol i no 
pas córrer a buscar una nova companyia 
que ens amagui del dolor.

L’etapa de transformar: és quan final-
ment ens separem, des de dins nostre, i 
ens sanem. Deixem darrere el que vàrem 
perdre per obrir-nos a noves relacions i 
experiències. És el moment de reconstruir 
l’autoestima i d’auto dirigir-nos amb inde-
pendència emocional. Hem crescut i som 
un pèl millors persones.

A partir de les etapes descrites, queda evi-
dent que una depressió per una ruptura sen-
timental no és quelcom totalment negatiu, 
ja que en realitat ens ofereix l’oportunitat 
d’aprendre respecte de nosaltres mateixos. 
Tots tenim la capacitat d’aprofitar d’un estat 
depressiu i així créixer emocionalment, però 
cal treballar-ho des de la consciència.

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

www.psicopnaturmolins.cat I esther@psicopnaturmolins.cat

ESTHER MOLINS
Psicoanalogista, pedagoga, 

naturòpata i terapeuta floral

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

IMMOBILIÀRIA

COMPRA

PISO DE 96 M2 
REFORMADO CON 
PARQUING EN MO-
LLET. COL·LEGIS 
NOUS. Consta de 
1 habitación, baño 
completo, amplio 
salón, cocina inde-
pendiente. Ventanas 
de aluminio, suelos 
de gres, calefac-
cion, aire acondi-
cionado. Certifi-
cación energética: 
G. Precio: 149.500 
euros. Referencia: 
JV13670. Teléfono: 
93 579 33 33.

PISO DE OCASIÓN 
EN MOLLET. ESTA-
CIÓN DEL NORTE. 
82 m2, 3 habitacio-
nes, baño completo 
y un aseo. Cocina, 
lavadero, comedor 
y balcón. Suelos de 
gres, carpintería 

exterior pvc. CEE: E. 
Precio: 155.000 eu-
ros. 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 
CON PARQUING. 
ZONA CAN BOR-
RELL. 3 hab., baño 
y aseo, cocina office 
reformada, lavade-
ro, salón-comedor 
de 24 m2 con salida 
a balcón. Calefac-
ción. Certificación 

energética: E. Pre-
cio: 249.000 euros. 
Tel. 93 579 33 33.

PISO EN MOLLET. 
EST. FRANÇA. Ac-
tivo bancario. Piso 
reformado con 
ascensor. 3 hab., 
baño, cocina, la-
vadero, comedor 
con salida a balcón. 
Suelo gres. CEE: E. 
Ref. JV13561. PVP: 
133.800 euros. Telé-
fono de contacto: 93 
579 33 33.

SE VENDE PLANTA 
BAJA EN PARETS. 
ZONA EIXAMPLE. 73 

m2. Ideal inversores. 
3 hab., comedor, 
terraza de 17 m2, 
baño, cocina office, 
lavadero. Calefac-
ción y aire acondi-
cionado. Certifica-
ción energética: G. 
Ref. JV13745. Precio: 
135.000 euros. Tel. 
93 579 33 33.

CASA EN MARTO-
RELLES CENTRO. 2 
plantas + garaje. 4 
hab., 2 baños, coci-
na office, salón con 
chimenea, cocina 
verano, solarium, 
jardín. Certificación 
energética: E. Ref: 

JV13682. Precio: 
289.000 euros. Tel. 
93 579 33 33.

PISO EN MOLLET. 
EST. FRANCIA. 72 
m2, 1º sin ascensor, 
2 hab., baño, coci-
na, lavadero, salón, 
terraza. Ventanas de 
aluminio, puertas 
de haya, suelo gres. 
Calefacción. CEE: G. 
Ref. JV13738. PVP: 
120.000 euros. Tel. 
93 572 30 73.

CASA CHALET EN 
STA. MARIA MAR-
TORELLES. Consta 
de 2 plantas más 

garaje. 3 Dormito-
rios, 2 baños, bu-
hardilla, salón con 
chimenea, cocina 
con salida a terraza, 
solárium. Certifi-
cación energéti-
ca. Parcela llana. 
Ref. JV13637. PVP: 
355.000 euros. Tel. 
93 579 33 33.

LLOGUER

DESPATX DE 84M2 
A L'AVINGUDA LLI-
BERTAT DE MOLLET,  
a prop de l'Ajunta-
ment. 1a planta amb 
molta llum. Vestíbul 
+ 3 despatxos amb 
modernes mam-

pares de separa-
ció i climatització 
fed-calent. Alta vi-
gent de llum i aigua. 
Preu: 450€. Xavier 
609 77 63 00.

FEINA

OFERTA

S’OFEREIX AUTÒ-
NOMA per portar 
c o m p t a b i l i t a t s /
fiscal/impostos, a 
pimes i autònoms. 
Tel. 651 04 00 07.

MOTOR

SE HACEN TRANS-
PORTES CON FUR-
GONETA. Vallès 
Oriental (Mollet, Pa-

rets...) Precio asequi-
ble. Tel. 632 04 50 66.

OPEL ZAFIRA 2.0 
ELEGANCE. 110 CV. 
Año 2000. 237.827 
km. Precio: 2.200. 
Tel. 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.

SE VENDE FIAT 500 
1.3, 70 CV, any 2013. 
67.413 km. Preu: 
7.800 euros. Teléfo-
no de contacto: 630 

06 59 90.

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

VENDO SEAT TO-
LEDO MAGNUS 1.9 
TDI. 5 puertas con 
bola de remolque. 
En Mollet del Vallès. 
Tel. 685 269 870.

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

CITROËN C3 1.4 
HDI. 70 CV, Furio. 

Año 2006. 121.277 
km. PVP: 3.400 eur. 
Tel. 93 593 26 44.

FIAT 500 LOUNGE 
1.2, 70 cavalls. 56.432 
km. Preu: 8.100 eu-
ros. Tel. 93 593 26 44.

RELAX

CHICA PARTICULAR 
Y FIESTERA. Susi. 
Madurita, 50 años, 
gordita y cariñosa. 
150 de pecho na-
tural, soy guapa, me 
gustan los besos 
con lengua, francés 
natural y hago todo 
tipo de servicios. 
698 233 361.



dV, 18 GENER 201928

La UD Lourdes goleja a l'Atlètic Vallès
La Lourdes ha començat el 2019 amb el propòsit de no baixar a Quarta 
Catalana a final de temporada. Malgrat que segueix en l'última posició,  
dissabte va fer un pas endavant en golejar per 6 a 2 a l'Atlètic Vallès. 
Ara suma 10 punts i només està a un del penúltim, el Vilamajor. 
Precisament, dissabte (16.30 h) el rep al municipal Juan Bocanegra.

El CF Martorelles, campió d'hivern
La il·lusió del CF Martorelles per pujar a 
Tercera Catalana es va incrementant. El cap 
de setmana va vèncer per 5 a 0 al Bufalà i ja és 
campió d'hivern del grup 5. Dissabte (16.30 h) 
rebrà l'Alella 2013 per iniciar la segona volta.

ESPORTS

MOLLET. El Teatre de Can Gomà 
tornarà a ser l'escenari divendres 
25 de gener (20 h) de la Nit de 
l'Esport molletana, que enguany 
celebrarà la seva 26a edició i que 
servirà per cloure la festa major 
de Sant Vicenç. Per anar obrint 
boca, aquesta setmana s'han fet 
públics els esportistes nominats. 
En la categoria femenina absolu-
ta aspiren al premi Laura Campos 
(Escola Gaesh), campiona de Cata-
lunya júnior i sènior de taekwon-
do, i campiona d'Europa júnior 
de tècnica i Poomsae; Julia Marco 
(Club Patinatge Artístic Mollet), 
qui pot revalidar el títol de l'any 
passat; i Gemma Macián (Club 
Atlètic Mollet), vencedora, entre 
d'altres, dels 5 km de la Cursa de 
Sant Vicenç 2018. 

En categoria masculina, els no-
minats per agafar el relleu d'An-
tonio López (Club Atlètic Mollet) 
com a millor esportista són Albert 
Ferrer (Club Bàsquet Mollet), qui 
enguany s'ha retirat després de 
vestir durant 25 anys la samarreta 
del club; Marçal Herraiz, campió 
de Catalunya de 1.500 m obsta-
cles en categoria juvenil; i Ramon 
Altayó, jugador del Mollet Hoquei 
Club que es va retirar aquest estiu.

També es premiaran les millors 
promeses, el millor equip absolut,  
el millor club esportiu o el millor 
club de base, entre d'altres. 

RECONEIXEMENTS  SE CELEBRARÀ DIVENDRES 25 AL TEATRE DE CAN GOMÀ COM A CLOENDA DE LA FESTA MAJOR DE SANT VICENÇ

El jurat de la Nit de l'Esport fa 
públics els nominats d'enguany

GEMMA MACIÁN  JULIA MARCO  LAURA CAMPOS

Sergio Torres
inicia el 2019
amb set medalles
i nous objectius
Després d'un 2018 de somni en 
què el nedador molletà Sergio 
Torres va guanyar travesses de 
gran rellevància com la Triple Co-
rona Illas Atlánticas i l'Ultraebre, 
ha començat el 2019 aconseguint 
set medalles en el campionat de 
Catalunya Màster celebrat a la 
piscina de la UE Horta. Torres va 
sumar quatre ors –200 papallona, 
200 braça, 400 estils i 4x50 estils 
mixtes–, una plata –4x100 lliures 
masculí– i dos bronzes –200 lliu-
res i 4x50 lliures mixtes. "Aquest 
any em vull centrar més en la 
piscina i els objectius princi-
pals són el campionat d'Espa-
nya d'hivern i el d'estiu. El pri-
mer és d'aquí a tres setmanes 
a Pontevedra", explica el molletà 
al diari Som. "Però no deixaré de 
costat  les aigües obertes per-
què vull intentar revalidar els 
títols de l'Ultraebre i la Triple 
Corona", afegeix.   sERgI EscUdERO

NATACIÓ

HANDBOL

Bon inici d'any llagostenc. El Va-
llag va vèncer per 29-30 a la pista 
del Sant Andreu de la Barca-El Pa-
piol i el Joventut Handbol ho va fer 
per 17-26 a la del Vendrell.

Triomfs del Vallag
i el Joventut Handbol

’

ALBERT FERRER  RAMON ALTAYÓMARÇAL HERRAIZ
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MOLLET. La Molletense va estar 
a prop de puntuar al camp del 
colíder, el Turó de la Peira, però 
finalment no va ser possible. Els 
barcelonins van guanyar per 4 a 2 
i els baixvallesans cauen a la vui-
tena posició amb 23 punts. Mal-
grat els dos gols fets diumenge, 
els d'Antonio Filgaira encara són 
l'equip menys golejador del grup 
2 de Segona Catalana en haver-ne 
fet només 15 en 17 jornades. 

El Turó de la Peira es va avançar 
ben aviat, en el minut 10. Però la 
Molletense va aconseguir igualar 
el partit just abans del descans 
gràcies al gol d'Antonio Gómez. La 
segona part tampoc va començar 
gens bé pels blanc-i-blaus i, en el 
47, els locals van fer el segon. La si-
tuació encara es va complicar més 
en el 56, quan Josué Fernández va 
ser expulsat. Dos gols més del Turó 
de la Peira van fer que no servís 
de res el gol visitant en el 84, en 
pròpia porteria. Diumenge (16.30 
h), la Molletense visita el camp del 
Valldoreix, novè amb 22 punts. 

JORNADA DOLENTA PER ALS EQUIPS MOLLETANS PER FINALITZAR LA PRIMERA VOLTA DEL CAMPIONAT

La UD Molletense topa amb 
l'encert del colíder de la lliga

Ensopegada dolorosa del CF Mollet UE
El CF Mollet ha començat el 2019 amb una gerra d'aigua freda. El Premià, el 
qual arribava al duel com a cinquè i ara és quart en avançar els molletans, 
va guanyar per 1 a 3 al Germans Gonzalvo i, així, va trencar la ratxa de vuit 
jornades seguides sense perdre -set triomfs i un empat- dels blanc-i-
vermells. Ara els de Jordi Gallardo són cinquens amb 30 punts, a 11 dels 
colíders. Diumenge (12 h) rebran a l'Atlètic Sant Pol, 10è amb 21 punts.

MARc gARcíA

FUTBOL SALA | Divisió d'Honor Catalana  ELS DOS CONJUNTS SEGUEIXEN A LA ZONA MITJA 

PARETS / SANT FOST. Cara i creu 
per als equips baixvallesans del 
grup 1 de la Divisió d'Honor Ca-
talana en els primers partits del 
2019. L'FS Parets no va tenir cap 
problema per endur-se els tres 
punts de la pista del Vall de Tenes, 
últim amb 0 punts, en vèncer per 
un contundent 0 a 9 –a la mitja 

part el resultat ja era de 0 a 5–. 
Els golejadors van estar repartits: 
Javier Orellana (2), Jesús Díaz (2), 
Pedro José Serra (2), Víctor Amo-
res, Alberto Pérez i Adil Nefari. 
Així, el Parets es consolida en la 
part mitja de la taula, on ocupa 
el sisè lloc amb 16 punts –cinc 
triomfs, un empat i cinc derro-

L'FS Parets goleja el cuer i  
el Can Calet perd amb el líder

tes–, però a 6 del cinquè. Dissabte 
(17.30 h), rebrà el Cardedeu, 11è 
amb 10 punts, el qual encara no 
s'ha estrenat aquest any perquè el 
seu partit es va aplaçar. 

El Can Calet cau a Caldes
El Can Calet no va ser capaç de 
sumar a la pista del líder, el CN 
Caldes, i va caure per 4 a 1. Aques-
ta derrota el situa novè, amb no-
més un punt menys que el Parets. 
Dissabte (17.10 h) s'enfronta al 
quart, la Unión-Peña Johan B. 

ARxIU

EMPAT El CF Parets va fer un partit seriós al camp del segon classificat

PARETS. El CF Parets va aconseguir 
mantenir a 3 punts la diferència 
amb la zona de promoció d'as-
cens a Primera Catalana, gràcies 
a l'empat a 0 que es va endur del 
camp de la Gramanet, el segon 
classificat. A més, no va perdre 
cap posició a la taula i segueix ter-
cer, amb 30 punts. Malgrat això, 

els números dels baixvallesans en 
els últims vuit partits no són gens 
bons: només 9 punts de 24 possi-
bles. Ara venen els baixvallesans 
afronten tres partits davant ri-
vals de la part baixa. El primer, 
diumenge (12.15 h) al camp del 
Juan XXIII, penúltim al grup 4 de 
Segona Catalana. 

FUTBOL | Segona Catalana  EL CF PARETS CONTINUA TERCER

Punt d'or per seguir l'estela
del grup capdavanter 

Tercera Catalana  VA EMPATAR A ZERO AMB EL SANTA MARIA

MONTMELÓ. No ha començat bé 
el 2019 pel Montmeló UE, que 
va empatar a 0 dissabte al camp 
del Santa Maria de Montcada i va 
perdre el liderat i l'opció de ser 

campió d'hivern en favor de la 
Unificació Santa Perpètua. Ara, 
els taronges són segons amb 39 
punts, a tan sols un del primer lloc 
del grup 9 de Tercera Catalana. 

El Montmeló es deixa el primer lloc



dV, 18 GENER 2019 31



dV, 18 GENER 201932 ESPORTS

LA LLAGOSTA. Com era d'esperar, 
La Concòrdia es va imposar cò-
modament a l'últim classificat, 
l'Avenida Alagón. El resultat final 
va ser 6 a 1 –a la mitja part s'havia 
arribat amb un 3 a 1– i en el mi-
nut 6 les locals ja vencien per 2 a 0 
amb gols de Villa i Domi. Alba, una 
altra vegada Domi, Sònia Blanco i 
Cris van ser la resta de golejado-

L'Eixample va guanyar al líder i l'equip de Daniel Mosteiro  
es va imposar per 6 a 1 a l'últim classificat, l'Avenida Alagón

onA cERvERA

VICTÒRIA FÀCIL  La Concòrdia ja guanyava per 2 a 0 en el minut 6 gràcies als gols de Villa i Domi

FUTBOL SALA |  Seg. Div. Nacional  LES LLAGOSTENQUES VAN APROFITAR LA DERROTA DEL XALOC

La Concòrdia venç i torna 
a ocupar el primer lloc

res del partit disputat la tarda de 
dissabte al CEM El Turó. Així, La 
Concòrdia es retroba amb la victò-
ria després de perdre per 3 a 1 a la 
pista de l'Hispànic de Torrent en 
l'últim partit del 2018.

Recupera el liderat
La sorpresa va arribar diumenge 
amb la derrota del líder, el Xaloc 
Alacant, davant l'FS Eixample per 
1 a 3. Aquest resultat, sumat al tri-
omf llagostenc, permet a l'equip 
de Daniel Mosteiro recuperar el 

FS EIXAMPLE - LA CONCÒRDIA
Dissabte, 19  16 h Barcelona

LA CONCÒRDIA   6
AVENIDA ALAGÓN   1

lideratge que havien perdut en 
la jornada anterior. Però mante-
nir-lo no serà fàcil. Precisament, 
dissabte (16 h) La Concòrdia visi-
tarà la pista de l'Eixample, que és 
tercer amb 31 punts, només tres 
menys que les blavetes. Les bar-
celonines només han perdut un 
partit en tota la temporada i han 
sumat 13 dels últims 15 punts.  

 ELS DE MARSÀ VAN GUANYAR PER 64 A 86 AL SANT JOSEP

Gran victòria del Recanvis Gaudí 
el cap de setmana a la pista del 
cinquè, el CB Sant Josep. L'equip 
de Josep Maria Marsà es va im-
posar per un contundent 64 a 86 
i se situa segon a la Conferència 
C-B de la Lliga EBA –10 triomfs i 3 
derrotes–, empatat amb el tercer, 
la UB Sant Adrià. Els molletans 
van sortir a jugar a Badalona amb 
la incertesa de desconèixer quin 

rival es trobarien perquè el Sant 
Josep recentment ha canviat d'en-
trenador i bona part de la plan-
tilla. Però les novetats locals no 
van ser suficients per complicar la 
vida a un Recanvis que va demos-
trat tenir la lliçó apresa després 
de la inesperada derrota a la pista 
del JAC Sants. Diumenge (18.15 
h), nou partit a fora. Serà a la pis-
ta del Castelldefels, cinquè. 

El Recanvis Gaudí clava 
un bon cop sobre la taula

MARc gARcíA

NOVA DERROTA  Les molletanes van caure per 48 a 60 davant l'Argentona

MOLLET. L'inici del 2019 no ha 
portat un canvi de dinàmica en 
el Construccions Perefran, que va 
tornar a perdre, aquesta vegada 
per 48 a 60 davant l'Argentona, el 
tercer. Així, les molletanes només 
sumen 2 victòries en 13 jornades 
i segueixen en l'última posició del 

grup 4 de la Segona Femenina. El 
Construccions Perefran no gua-
nya des del 14 d'octubre, quan va 
superar al Claret per 58 a 51. 

Diumenge (12.15 h), les mo-
lletanes jugaran davant un rival 
directe, el Bosco Horta, l'avant-
penúltim amb tres triomfs. 

BÀSQUET | Segona Femenina  NOMÉS SUMA DOS TRIOMFS

El Construccions Perefran
no surt del pou de Segona
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CULTURA
'BCN knockout!' a Can PantiquetLas Vvitch arriben a l'Era per remoure el trap
L'associació AMAM projecta aquest divendres 
(21.30 h) BCN knockout! al Centre Cívic de Can 
Pantiquet de Mollet. Aquest film hindú narra la 
història d'una estudiant de l'Índia que es muda 
a Barcelona, on es va rodar íntegrament.

El grup de trap feminista Las Vvitch dinamitzarà dijous (17.30 h) al Centre 
Cívic de l'Era un taller per tractar les lletres trap. La banda proposarà 
una revisió crítica de les narratives de les cançons i una resposta creativa 
davant la naturalització de les violències en el trap. "El trap ha generat 
continguts, sovint, explícitament masclistes", diuen els organitzadors.

Música brasilera al 
Lledoner de Mollet

El jazz de Lluís 
Coloma Trio serà 
protagonista
al Mercat Vell

MOLLET. El Lledoner acull aquest 
divendres l'actuació musical de 
Ganzá, conjunt barceloní de músi-
ca brasilera. Des d'una perspectiva 
fresca i amb un estil propi, fusiona 
diferents ritmes de la cultura po-
pular brasilera amb pinzellades de 
jazz i soul. A més, ofereix un ampli 
repertori de temes propis i versi-
ons de clàssics de la samba, la bos-
sa nova, els ritmes afrobrasilers i 
els dels nord-est del Brasil.

MOLLET. El Lluís Coloma Trio –for-
mat per Lluís Coloma al piano, 
Manolo German al contrabaix 
i Marc Ruiz a la bateria– inter-
preta aquest divendres (21 h) 
un concert de jazz al Mercat Vell. 
Els assistents podran gaudir d'un 
espectacle intens i ple d'energia. 
Una música directa i fresca que ar-
renca ovacions i crea una atmosfe-
ra hipnòtica capaç de transportar 
el públic en viatges apassionants. 
Es tracta d'una música personal 
i un repertori que, unint tradició 
i originalitat, fusiona de manera 
natural i innovadora la música 
de Nova Orleans. Les entrades es 
poden comprar al Centre Cultural 
La Marineta a un preu de 5 euros, 
fins a les 21 h. 

MÚSICA

MOLLET. El cicle de cinema de la 
Sala Fiveller ja prepara la seva se-
gona sessió de pel·lícules. Després 
d'estrenar els passats 22 i 23 de 
desembre amb Leo da Vinci, mi-
sión Mona Lisa i El Cascanueces i 
los cuatro reinos, dissabte (18 h) es 
podrà veure Superlópez, i l'endemà 
–diumenge a les 12 h– es projecta-
rà Tina Superbruixa. Nova aventura 
d'hivern en la sala molletana. L'en-
trada per a cadascuna de les dues 
sessions té un preu de 3 euros.

El primer llargmetratge està 
protagonitzat per Dani Rovira i 
dirigit per Javier Ruiz Caldera, i 
narra la història del superheroi 
que prové del planeta Chitón. Un 
dels personatges de còmic més 
conegut de Juan López Fernández, 
Jan, ha fet el salt a la gran pantalla, 
i ho ha fet amb un gran èxit. De fet, 
el film ha rebut tres nominacions 
per a la 33a edició dels Premis 
Goya –que se celebraran el 2 de fe-
brer–: nominació a millors efectes 
especials, juntament amb El reino, 
Errementari. El herrero y el diablo i 
La sombra de la Ley; a millor direc-
ció artística, amb El fotógrafo de 
Mauthausen, El hombre que mató a 
Don Quijote i La sombra de la ley; i 
també ha estat nominada a millor 
guió adaptat, amb els llargmetrat-

Vuit llargmetratges més completaran la programació del primer trimestre de l'any

Sala Fiveller, algunes de les quals 
estan actualment als cinemes con-
vencionals o ho han estat fins fa 
poc. Seran Durante la tormenta (2 
de febrer), Ralph rompe internet 
(3 de febrer), El veredicto (16 de 
febrer), Spider man. Un nuevo uni-
verso (17 de febrer), La noche de 
los 12 años (16 de març), Astérix, el 
secreto de la poción mágica (17 de 
març), Viudas (30 de març), Ani-
males fantásticos: Los crímenes de 
Grindelwald (31 de març). 

'SUPERLÓPEZ'

CINEMA  ES PODRAN VEURE LES PEL·LÍCULES DISSABTE A LES 18 H I DIUMENGE A LES 12 RESPECTIVAMENT A UN PREU DE 3 EUROS

La Sala Fiveller projectarà els films 
'Superlópez' i 'Tina Superbruixa'

ges Jefe, La noche de 12 años i Yuli.
Pel que fa a la pel·lícula de diu-

menge, Tina Superbruixa. Nova 
aventura d'hivern és també una 
adaptació d'una protagonista de 
llibre. En aquest cas, de novel-
la. La Tina haurà de viatjar en el 
temps fins a l'Edat Mitjana per 
salvar el Nadal i tots els nens del 
món. L’acompanyarà, com sem-
pre, el seu fidel drac Hèctor, i 
aquest cop la seva àvia tindrà un 
paper important en els fets.

La pel·lícula alemanya, basada en 
els contes de Birgit Rieger Knister, 
ha estat dirigida per Wolfgang Gro-

os i interpretada per Neil Malik Ab-
dullah, Christoph Bittenauer, Gerti 
Drassl, i Hedda Erlebach. Es trac-
ta del segon film basat en aquest 
personatge que es podrà veure en 
català, ja que el 2011 es va estre-
nar Tina Superbruixa i el viatge a 
Mandolan. Dos anys abans, a més, 
també es va projectar als cinemes 
en castellà la pel·lícula Kika Super-
bruja y el libro de los hechizos.
 
Programació fins al març
A més d'aquestes dues pel·lícules, 
durant el primer trimestre de l'any 
se'n podran veure vuit més a la 

Xifres d'estrena

El primer cap de setmana de cinema a 
la Sala Fiveller va acollir uns 200 as-
sistents. En plena campanya nadalen-
ca, menys de 100 persones van veure 
Leo da Vinci, misión Mona Lisa el 22 de 
desembre. L'endemà es va compensar 
amb més de 100 persones que van as-
sistir a El Cascanueces i los cuatro rei-
nos. Des del consistori s'espera arribar 
"almenys a un 50% de l'entrada" en 
cada projecció, i tenint en compte que a 
la Fiveller hi caben 200 persones, l'es-
trena va aconseguir just aquesta xifra .

DOS CENTENARS 
D'ASSISTENTS

'TINA SUPERBRUIXA'
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MOLLET.  La Llibreria L'Illa estrena-
rà dimecres (20 h) el club de lectu-
ra Mònica Esclassans, que es farà 
un cop cada dos mesos –el penúl-
tim dimecres de mes– i en el qual 
es tractaran llibres escrits per do-
nes. Els organitzadors expliquen 
que amb aquestes sessions volen 
"retre homenatge a totes aque-
lles autores que han fet grans 
aportacions a la literatura però 
que no han rebut el mateix reco-
neixement que molts dels seus 
col·legues masculins".

El primer llibre serà Frankens-
tein, de Mary Shelley. Carles Peña, 
copropietari de L’Illa, explica que 
és una obra que "sobretot es 

coneix per les pel·lícules, però 
poca gent ha llegit la novel·la". 
El llibre del març serà Vincles 
Ferotges, de Vivian Gornick. Un 
llibre autobiogràfic construït a 
partir de converses, records i dis-
cussions amb la seva mare, men-
tre passegen per Nova York.

La dinamitzadora de l'activitat 
serà Clàudia José, estudiant del 
grau d'Estudis Literaris, que ex-
plica que hi haurà tant literatura 
clàssica com contemporània i que 
afirma que "la dona necessita 
la cultura per poder reivindi-
car-se". I és per això que s'engega 
aquest cicle literari, en el qual pot 
participar tothom, amb el com-

LITERATURA  MÒNICA ESCLASSANS DÓNA NOM A AQUESTA ACTIVITAT QUE ENGEGA DIMECRES

L'Illa fa un club de lectura 
amb protagonisme femení MONTORNÈS. L'Espai Cultural 

Montbarri acull dissabte (18 h) 
l'espectacle familiar Desperta 
bruixeta, una història màgica que 
parla dels somnis.

L'obra explica la història d’una 
bruixeta que està sola al bosc. El 
cant del gall la desperta sobresal-
tada. No hi ha ni rastre de les al-
tres bruixes. Tot allò a què ha 
dedicat tant de temps, pel qual ha 
estat preparant-se i esforçant-se, 
s’ha fet realitat? Però com ho sa-
brà si s’ha quedat adormida? La 
companyia La Tafanera repre-
sentarà aquesta història que va 
adreçada a majors de 3 anys. Les 
entrades es poden comprar a en-
trades.montornes.cat per 3 euros 
–gratuït fins a 5 anys i meitat de 
preu de 6 a 14 anys–.  

MONTMELÓ. Els monologuistes 
Carlos del Pozo, David Barragán, 
Gabriel Zubizarreta, Antonio Moya 
i Miguel Espejo actuaran diumen-
ge (18 h) a la sala polivalent La 
Torreta. Seran cinc monòlegs di-
ferents, cinc maneres d'explicar 
aspectes de la vida des del punt 
de vista de la comèdia, i cinc tex-
tos que junts donen com a resultat 
La comedia en acción. I a més de 
la comèdia, els monòlegs tindran 
com a rerefons un motiu solidari: 
ajudar la Protectora d'Animals de 
Granollers. La recaptació anirà ín-
tegrament destinada a les despe-
ses habituals de la protectora com 
menjar, atencions veterinàries, 
material de neteja, educació i re-
habilitació dels animals i manteni-
ment de les instal·lacions. i

'La doctora Curavicios', montornesenca
Montbarri va gaudir dissabte de dues obres de teatre a càrrec de la
companyia local amateur La Farándula. La doctora Curavicios i Los picores 
de Malpica són els sainets humorístics –inspirats en les obres de
José Cedena que els montornesencs van interpretar per arrencar la 
nova programació a l'Espai Cultural Montbarri. No hi van faltar les rialles.

MARc gARcIA

TEATRE  LA FARÁNDULA VA OBRIR LA PROGRAMACIÓ CULTURAL

'Desperta bruixeta'
aterra a l'Espai 
Cultural Montbarri

La Torreta acull 
una sessió de 
monòlegs solidarispromís que els assistents comprin 

el llibre a L'Illa.

Mònica Esclassans
Sobre Mònica Esclassans, la dona 
que inspira el club de lectura, Peña 
diu que "havíem sentit a parlar 
d’ella com un personatge de 
l’imaginari local". Esclassans va 
arribar a Mollet a principis del se-
gle XVII, des d'un poblet proper a 
Narbona, i a més de prescriure ti-
sanes, ungüents o cataplasmes als 
veïns del poble, utilitzava la litera-
tura oral com a mètode terapèutic. 
De fet, explicava rondalles a tots 
aquells a qui guaria, i apaivagant 
així bona part dels seus mals. Peña 
reivindica amb aquest club de lec-
tura la figura d'aquesta molletana 
d'adopció "que va ser una trans-
missora de la literatura oral, 
que avui s’està perdent".  s.c.

MARTORELLES. L'escriptor i pe-
riodista martorellenc Ivan Allué 
va treure a finals de desembre el 
seu quart llibre. Es tracta de Pura 
vida: la historia de Ktulu, un "ho-
menatge" sobre els més de 30 
anys d'història de la banda. Allué 
assegura que "el grup està en-
cantat amb la biografia". De fet, 
Willy Espejo, l'únic integrant que 
ha persistit en tota la trajectòria 
de Ktulu, ha fet el pròleg del llibre.

La banda forma part de la histò-
ria del metal nacional i encapçala 
una nova fornada de grups sorgits 
a mitjans dels 90 que van marcar 
el camí a seguir per a molts grups 
del panorama estatal. Una de les 

seves cançons més reconegudes 
és Apocalipsis 25 D, que va formar 
part de la banda sonora de la pel-
lícula El día de la bestia, d'Álex de 
la Iglesia.

Allué afirma que "si no ets fan, 
també l'has de comprar per es-
tar informat sobre una banda 
que va ser precursora en un ti-
pus de heavy metal, l'industrial".

Aquest és el seu quart llibre i a 
hores d'ara ja treballa en la seva 
cinquena obra, que serà un as-
saig sobre el heavy metal. D'altra 
banda Allué també és cantant del 
grup molletà Acendra, que també 
està format per Luis Martín a la 
guitarra.  s.c.

I.A.

MÚSICA  EL LLIBRE 'PURA VIDA: LA HISTORIA DE KTULU' ÉS UN HOMENATGE A LA BANDA HEAVY

Ivan Allué escriu una biografia 
sobre el grup heavy Ktulu

IVÁN ALLUÉ  Amb el llibre
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POPULAR  ARIAS SUBSTITUEIX D'AQUESTA MANERA A EDUARD GUIU, QUE DEIXA EL CÀRREC PER MOTIUS PERSONALS

Xavi Arias és el nou cap de
colla dels Manyacs de Parets
PARETS. La colla castellera dels Ma-
nyacs de Parets estrena nova junta, 
amb novetats tant a la part directi-
va com a la part tècnica. La més vi-
sible és la del canvi del cap de colla, 
que a partir d’ara serà Xavi Arias en 
substitució d’Eduard Guiu, que dei-
xa el càrrec per motius personals.

A més d’Arias, formaran la nova 
junta tècnica Mariluz Redondo, 
Sergi Bordas, Ari Mateo, Irene Ari-
as, Joan Mateo, Mireia Heredero i 
Geri Valls com a sotscap de colla. 
Pel que fa a la junta directiva, Al-
bert Pérez deixa de ser el tresorer i 
el substituirà Sandra Salcedo; la se-
cretaria que ocupava Montse Mas 
passa a mans de Nani Martínez, 
el fins ara vicepresident, i aquest 
càrrec l’assumirà Albert Aguilera. 
Mentre que Ferran Soto segueix 
com a president de l'entitat.

Per aquest 2019, l'objectiu és 
aconseguir nous patrocinadors per 

reformar el local i instal·lar-hi una 
xarxa de seguretat, així com per ob-
tenir finançament per als desplaça-
ments. “Si els desplaçaments se’ls 
ha de pagar la gent, costa sumar 
gent nova”, explica el nou cap de 

colla. Ja que per Arias, “és molt 
important que cada cop es pugui 
sumar més gent a fer pinya”.

Actualment, els Manyacs comp-
ten amb prop d’un centenar de per-
sones, “però en calen més per po-

MAnyAcs

NOVA JUNTA  Amb el nou cap de colla, Xavi Arias (tercer per l'esquerra)

der fer una bona pinya”. Per això 
és important la xarxa de seguretat, 
ja que “quan la pinya no és prou 
gran, que no a tots els assajos 
és igual, cal poder provar nous 
castells amb xarxa per poder 
créixer”. Una xarxa que “ronda els 
2.000 euros”, i Arias aprofita per 
“fer una crida” a empreses i col-
lectius locals per poder-la adquirir.

A nivell més esportiu, l’objectiu 
és consolidar-se com a colla de 6 
ampliant el ventall amb un 6 de 6 i 
la torre de 6, intentada però enca-
ra no aconseguida, així com el pi-
lar de 5. A més de “treballar més 
l’aspecte físic amb nous exer-
cicis, que és una part molt im-
portant” i “fer els assajos més 
àgils i dinàmics”. Uns assajos 
que també tindran altres canvis 
encara per concretar. Arias ho re-
sumeix tot afirmant que assumeix 
el càrrec “amb molta empenta i 
ganes de fer coses noves”. Això 
sí, durant la temporada 2019 se 
seguiran fent activitats ja consoli-
dades com la calçotada (el 23 de 
febrer), la festa de Sant Joan o la 
Diada dels Manyacs.  JaUME RIBELL

PARETS DEL VALLÈS. La festa major 
d'hivern de Parets se celebrarà 
enguany del 25 al 28 de gener. 
Però a partir d'aquest cap de 
setmana ja comença a escalfar 
motors amb diversos actes. El pri-
mer tindrà lloc dissabte, amb un 
recital a càrrec de Niu d'Art Poè-
tic en homenatge a Josep Bernal. 
Bernal, natural del barri barceloní 
de Sants, ja fa vint anys que viu a 
Parets, on ha compaginat la seva 
passió per la poesia amb la de la 
jardineria, sobre la qual té un pro-
grama a l'emissora local RAP 107. 

Serà a partir de les 18 h a la sala 
Serra de la Cooperativa.

Diumenge, el club Puravida 4x4 
organitzarà la setena edició del 
seu circuit d'iniciació a les pis-
tes de BMX (al polígon industrial 
Grup Zeta). La ruta tot terreny és 
de caràcter popular i serà asses-
sorada per monitors. Les inscrip-
cions, que inclouen accés al cir-
cuit, beguda i un regal sorpresa, 
costen 20 euros el mateix dia i 15, 
de manera anticipada. L'inici és 
a les 10 h i es preveu que s'acabi 
als voltants de les 15 h. El límit de 

participants és de 150.
Ja la setmana que ve, dimarts 

a les 18 h, les dues biblioteques 
–Can Rajoler i Can Butjosa– oferi-
ran tallers especials com el de 
campanes de vent fetes amb bam-
bú a càrrec del grup Endoina. 

En el cas de la biblioteca de Can 
Rajoler, a més, se celebra el seu 22è 
aniversari amb una exposició de 
llibres i revistes que es mantindrà 
oberta fins al dia 31. Mentre que el 
dijous 24, al casal d'avis Asoveen 
tindrà lloc el torneig de petanca de 
festa major a partir de les 16 h. 

La festa paretana escalfa motors
ELS PRÒXIMS DIES HI HAURÀ DIVERSES ACTIVITATS ABANS D'ENGEGAR LA GRESCA D'HIVERN

Dissabte, Artristras va omplir de gent i d'enormes criatures els carrers de Mollet, 
del parc dels Colors a la nova escola La Tramolla, on una desena d'espectacles 
van inaugurar l'escola d'arts escèniques, al carrer Santa Bàrbara, 5.

La Nova Tramolla, una estrena d'alçada

Mons Observans 
ofereix visites
teatralitzades
MONTORNÈS / MONTMELÓ. L’assen-
tament romà de Mons Observans 
tornarà a obrir diumenge les seves 
portes amb diverses activitats. La 
jornada engegarà a les 11 h, amb 
un esmorzar a la romana, en el 
qual es podran tastar les botifarres 
de Lucània o el moretum, una cre-
ma elaborada amb formatge, all, 
herbes aromàtiques i oli d’oliva. A 
les 12 h, el pintor pompeià de l'as-
sentament acompanyarà els assis-
tents a visitar el seu palau i els con-
vidarà a recórrer les estances per 
descobrir com era la vida dels seus 
habitants fa més de 2.000 anys. Per 
últim, a les 13 h serà el moment de 
jugar als jocs preferits dels infants 
a l’antiga Roma: jocs similars a les 
bitlles o a la xarranca. Totes les 
activitats, excepte l’esmorzar, són 
gratuïtes per als habitants de Mon-
tornès i Montmeló. I les inscripci-
ons es poden fer al web de Mons 
Observans. i

JACIMENT ROMÀ

cRIstInA FoRés
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Agustín Pániker
Seminari amb
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MOLLET. Fins al 29 de gener, es 
podran veure a La Marineta les 
imatges del 24è Concurs de Foto-
grafia de Sant Vicenç, que diven-
dres va fer el tret de sortida de la 
Festa Major d’Hivern. Al concurs 
d'enguany s'han presentat 102 
fotografies, 30 més que en l’edició 
anterior, i la imatge guanyadora 
en la categoria Lliure, va ser Diari 
de mitjanit, de la molletana Susa-
na Malagón (premi de 200 €). Pel 
que fa a la categoria Mollet, Traç 
al tros, de la molletana Xus de la 
Cruz, va ser la foto guanyadora 
(premi de 250 €). El segon clas-
sificat va ser Pedro Mohedano, 
de Palau-solità i Plegamans, per 
Colom a la vella quadra (premi de 

150 €). I el tercer premi, de 100 
€, va anar a parar al molletà Jonat-
han Gómez, per Instant de llum. En 
la categoria Participant Local, la 
guanyadora va ser Martina Pi amb 
Las piernas del bosque (premi de 
150 €). I per últim, el guardó en La 
Mirada Jove, al millor participant 
jove, va anar a parar a la molleta-
na Martina Montañés, per la seva 
imatge Estiu a Gallecs. El premi 
consistia en una càmera aquàtica.

'Diari de mitjanit'
Susana Malagón és l'autora de Di-
ari de mitjanit. La jove –que fa uns 
mesos va inaugurar a La Marineta 
la seva exposició Arrels– afirma 
que "la fotografia és un mitjà 

MARc gARcIA

ELS MILLORS FOTÒGRAFS Els sis guanyadors van recollir divendres els premis

'TRAÇ AL TROS' Instantània de Xus de la Cruz, de la categoria Mollet

'DIARI DE MITJANIT' Fotografia de Susana Malagón, de la categoria Lliure

FOTOGRAFIA  SUSANA MALAGÓN, EN CATEGORIA LLIURE, I XUS DE LA CRUZ, EN CATEGORIA MOLLET, GUANYADORES DEL CONCURS DE SANT VICENÇ

Instantànies de concurs

que m'ajuda molt a expres-
sar-me". "M'encanta la fotogra-
fia", diu, "sobretot en blanc i ne-

gre". Sobre la imatge guanyadora, 
explica que la va fer a Cartagena 
d'Índies (Colòmbia) fa cinc anys 

amb una càmera analògica antiga 
amb carret de fotos: "La vaig veu-
re i vaig prendre una única foto, 
perquè com que és amb carret, 
no t'hi estàs tirant fotos, sinó 
que la penses, la veus i dispa-
res. És una manera diferent de 
disparar que m'agrada molt". 
A més, apunta que "vaig forçar 
una miqueta el carret, i a l'ho-
ra de revelar també ho vaig fer, 
perquè hi hagués bastant con-
trast".

Pel que fa a la seva participació, 
la primera en aquest concurs, diu 
que hi està molt contenta, perquè 
"tinc imatges que m'agradaria 
mostrar, i a vegades no sé on 
fer-ho, i aquesta ha sigut una 
oportunitat perquè algú les pu-
gui veure".

'Traç al tros'
Per la seva banda, la guanyadora 
en la categoria Mollet, Xus de la 
Cruz, assegura que Traç al tros "va 
sorgir de casualitat". "Se m'ha-
via ficat al cap fer la foto de la 
porteria del camp de futbol de 
Gallecs, i hi anava al matí i a la 
tarda, quan feia boira i quan plo-
via. I en una d'aquestes anades, 
vaig veure com el sol li donava 
aquesta llum tan maca a la terra 
i em vaig estirar a terra i vaig co-
mençar a fer fotos", recorda.

De la Cruz es defineix com "una 
malalta de les fotos", que sem-
pre va amb càmera o amb el mòbil 
a punt per disparar davant "qual-
sevol situació que permeti una 
mica d'interès".  s.caRRILLO

Festa Major
d’hivern

del 11 al 27 
de gener

Sant Vicenç
amb la col·laboració de:
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La Colla Torrada explicarà dis-
sabte perquè el Moll Fer pot sepa-
rar-se en dues meitats. El bestiari 
torrat tornarà a ser protagonista 
per Sant Vicenç, però en aquest 
cas ho serà amb aquesta nova 
història que s'explicarà amb una 
espècie d'obra de teatre a la pla-
ça Prat de la Riba a partir de les 
20.30 h, on hi haurà pirotècnia. 
L'acte central d'enguany "no serà 
un correfoc", apunta Sergi Milà, 
un dels responsables del Moll Fer, 
"però hi haurà molt lluïment 
pirotècnic". En acabar la llegen-
da, això sí, arrencarà el correfoc a 
càrrec del Ball de Diables de Mo-
llet, sota el nom d'El vuit de foc.

Aquesta actuació "és l'evolució 
d'un espectacle que fa anys que 
ja fem", assenyala Milà. De fet, "fa 
deu anys que el Moll fa el ball 
per Sant Vicenç i en els últims 
cinc anys s'havia incorporat la 
lluita del Vicenç amb el Moll 

COLLES  ELS ASSISTENTS CONEIXERAN PERQUÈ EL BESTIARI DEL MAM POT SEPARAR-SE EN DOS

Torrats explica un nou capítol 
de la llegenda del Moll Fer

ARxIU

EN ACCIÓ El Moll Fer fa 10 anys que surt per Sant Vicenç, però enguany els molletans el coneixeran una mica més

Fer". El responsable del bestiari 
assegura que els molletans s'hi 
han d'animar a veure l'esdeve-
niment de dissabte, "perquè és 
totalment nou. A més, els balls 
estan molt polits i la història té 
molta màgia i encant".

Aquesta serà la reaparició del 
bestiari Torrat, un cop ja reparat, 
després que caigués a terra du-
rant el correfoc de la festa major 
d'estiu i es trenqués una pota i al-
gunes parts de la boca. Tot plegat 
serà possible amb la participació 
de La banda del Moll i la col·labo-
ració del Ball de Diables i les colles 
de Morats, Castellers i Geganters.

La nova llegenda
El Moll Fer era un personatge 
molletà que robava el vi de les 
bodegues del poble. Els nobles, 
enfadats amb el Moll, van decidir 
parlar amb el gegant Vicenç per 
aturar el problema. Aquest, en ple-

na discussió amb el peix, va partir 
el Moll en dos. Davant d'aquest in-
cident, les entitats van reunir for-
ces per tornar-lo a ajuntar, i és des 
d'aleshores que el Moll pot aparèi-
xer pels carrers del municipi tant 
unit com separat.  s.caRRILLO

Colla Morada

La Colla Morada tornarà a organitzar un 
any més el festival de música de la festa 
major d'hivern de Mollet, el Sona Mo-
rat. Serà dissabte a les 22.15 h al Mercat 
Vell, i la música anirà a càrrec dels djs 
Maceta Sound Beat –tres membres de 
la colla–. La colla s'encarregarà també 
del servei de barra i sopars.

MACETA SOUND BEAT 
POSARAN LA MÚSICA 
AL SONA MORAT

La Cuca Molla s'estrena a la festa 
major d'hivern de Mollet amb dues 
actuacions. El nou bestiari molletà, 
impulsat per una vintena de famí-
lies i promogut pel Casal Cultural, 
que va sortir per primer cop el 
passat 19 d'agost –durant la festa 
major d'estiu–, participarà aquest 
cap de setmana en dues cercaviles. 
La primera serà dissabte. Acompa-
nyada pel Moll Fer torrat i la Santa 
Teca morada, arrencaran a les 11 

CULTURA POPULAR  SERÀ EN DUES CERCAVILES DISSABTE

Estrena de la Cuca Molla
per la festa major d'hivern

ARxIU

CUCA MOLLA Durant la seva primera sortida, el passat mes d'agost

h des de la plaça Prat de la Riba i 
una hora més tard tornaran a la 
mateixa plaça perquè cadascun 
dels tres bestiaris mostrin els seus 
particulars balls. Dissabte al matí, 
a més, el Ball de Diables de Mollet 
farà una tabalada que començarà 
a les 11.30 h a la rambla Nova amb 
via Ronda i acabarà a les 12 h a 
Prat de la Riba amb la cercavila de 
la Cuca Molla, i Morats i Torrats. 
Tot seguit, Morats organitzarà un 
acte sorpresa per commemorar el 
25è aniversari de les colles.

25a trobada gegantera
La segona aparició de la Cuca serà 
durant la 25a trobada gegantera 
de Sant Vicenç. La plaça Prat de 
la Riba acollirà a les 10 h la plan-
tada dels gegants molletans i de 
les colles convidades –Argentona, 
Cubelles, Drac d'Or de l'Hospitalet 
de Llobregat, la Garriga, Manlleu, 
Martorell, el Prat de Llobregat i 
Cornellà. A les 11.30 h arrencarà 
la cercavila, amb la participació de 
la Cuca Molla i l'Escola Bressol Ge-
gants de Mollet, i a les 13.30 h es 
farà novament a Prat de la Riba el 
ball de final de festa. 

FESTA MAJOR D’HIVERN MOLLET
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dissabte 19

diumenge 20

divendres 18

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

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

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

DIJOUS, 10 11ºC 2ºC 7ºC - 37 km/h N

DIVENDRES, 11 10ºC -3ºC 6ºC - 16 km/h WSW

DISSABTE, 12 12ºC -2ºC 8ºC - 24 km/h WNW

DIUMENGE, 13 14ºC -0,4ºC 0ºC - 24 km/h W

DILLUNS, 14 16ºC 5ºC 11ºC - 18 km/h SW 

DIMARTS, 15 15ºC 2ºC 10ºC - 13 km/h SW

DIMECRES, 16 15ºC 5ºC 12ºC - 19 km/h W

Precipitacions de matina-
da, que desapareixeran 
ràpidament, deixant un 
dia amb molt núvols alts 
i mitjans i temperatures 
més baixes.

Circulació de núvols alts 
de ponent a llevant amb 
temperatures màximes 
més altes i alguna precipi-
tació feble a final del dia.

Torna a entrar el vent 
del nord, que farà baixar 
la temperatura, amb un 
altre dia amb proliferació 
de núvols alts.

El dibuixant molletà Fer rebrà di-
marts el Micròfon de l'Any en la 
38a Festa de Ràdio Mollet. Es trac-
ta d'un guardó que es lliura als mo-
lletans que més lluny han portat el 
nom de la ciutat, com és el seu cas, 
que al juliol va recollir la Creu de 
Sant Jordi. Com a curiositat, Fer no 
té previst fer cap discurs quan rebi 
el premi, sinó que farà allò que mi-
llor sap fer: dibuixar. Serà en direc-
te davant tots els assistents.

La festa, que es farà dimarts a les 
18.30 h al Mercat Vell, també ser-

virà per lliurar un premi a la Notí-
cia de l'Any, per a l’esdeveniment 
més noticiable del 2018, i diverses 
mencions. Concretament en seran 
tres per a entitats molletanes i una 
per un col·laborador de Ràdio Mo-
llet. Enguany, també hi haurà un 
reconeixement especial per al mi-
croespai de Ràdio Mollet Tastets de 
llengua amb el seu programa 500. 
Per últim, l'esdeveniment compta-
rà amb dues actuacions locals: el 
duo musical Red Velvet Duo i l'es-
pectacle de Kilinmag. 

COMUNICACIÓ  EL MITJÀ ORGANITZA LA SEVA 38a FESTA

Fer rebrà el Micròfon
de l'Any de Ràdio Mollet

ARxIU

FER En la conferència que va portar a terme al Casal Cultural a l'octubre

El Museu Abelló farà diverses jor-
nades de portes obertes amb mo-
tiu de la festa major d'hivern de 
Sant Vicenç. Serà dissabte (d'11 h 
a 14 h i de 16 h a 19 h), diumenge 
i dimarts (d'11 h a 14 h). A més 
d'entrar al Museu, també es pot 
fer una visita guiada gratuïta a 
la Casa del Pintor en aquests tres 
dies. Dissabte a les 12 h i a les 17 

h, i diumenge i dimarts a les 12 h. 
D'altra banda, el Museu també or-
ganitzarà dimarts (12 h) un taller 
familiar de gravat amb tècnica ja-
ponesa, aprofitant l’exposició De 
París a Nova York. Gravats de la 
Col·lecció Gelonch Viladegut, per 
conèixer que són i com es fan els 
gravats. És una activitat adreçada 
a majors de 4 anys. 

Portes obertes i un taller
de gravats al Museu Abelló

ART  TAMBÉ ES PODRÀ FER UNA VISITA A LA CASA DEL PINTOR

La Sala Fiveller acollirà dimarts 
–dia de Sant Vicenç– la presentació 
del volum 34 de la revista Notes. El 
llibre d'enguany té el títol de L'edu-
cació a Mollet: Una visió històrica 
(1845-2019). L'acte tindrà lloc a la 
Sala Fiveller a les 12.30 h i comp-
tarà amb la presència de l’alcalde 
i president del Centre d’Estudis 
Molletans (CEM), Josep Monràs; el 
rector de Mollet, David Abadías; el 
regidor del CEM, Raúl Broto; i el di-
rector del CEM, Jordi Bertran.

El Notes d’enguany és per pri-
mera vegada una monografia ín-
tegra que ha volgut construir la 
història del que han estat quasi 
dos-cents anys d’ensenyament a 
Mollet, centrada de manera més 
aprofundida en els anys que van 
de 1845 al 1995.

Aquest número del Notes des-
vetlla que a la ciutat hi ha hagut 
més de 80 centres escolars des de 

mitjans del segle XIX. Els impul-
sors de la recerca han estat dos 
mestres molletans, Rosa Maria 
Securun i Jaume Noró, que durant 
anys havien anat recopilant infor-
mació sobre el tema.

80 anys dels bombardejos
Durant la presentació del Notes 
34, també es farà la conferència 
Mollet, gener de 1939. De la Repú-
blica al franquisme, a càrrec de la 
historiadora Maria Àngels Suárez. 
Amb aquesta xerrada, el CEM en-
gega un programa d'activitats per 
commemorar el 80è aniversari 
dels bombardejos franquistes a 
Mollet i el final de la Guerra Civil.

Fins a l'abril es faran diferents 
activitats per commemorar el final 
de la guerra. La primera de totes 
serà el divendres 25 de gener, dia 
en què es compleixen els 80 anys 
del segon bombardeig feixista de 

Can Gomà acollirà el cap de set-
mana una doble actuació de l'Es-
bart Dansaire de Mollet per Sant 
Vicenç. Dissabte (21 h), el cos de 
dansa de l’entitat, sota la direcció 
d’Eduard Peixoto, posarà en esce-
na una de les obres més emblemà-
tiques del seu repertori: Un país 
de festa. A la primera part de l’es-
pectacle es presentarà Gitaneries, 
una coreografia de Joan Vallbona 
que evoca les antigues trobades 

del Ball de Gitanes. I a la segona 
part es presentaran tres coreo-
grafies d’Albert Sans basades en 
la tradició festiva del país: es re-
cuperen des de l’ambient mariner 
de les cançons de taverna fins a 
les airoses jotes de la Terra Alta, 
passant per les carnavalesques 
danses de Vilanova. Diumenge 
(18 h) serà el torn per a Balls a la 
plaça i Cançons en  dansa, a càrrec 
de l'Escola de Dansa, un recull 

HISTÒRIA  TAMBÉ ES FARÀ UNA CONFERÈNCIA SOBRE EL FINAL DE LA GUERRA A MOLLET

POPULAR  ES PRESENTEN ELS XOUS 'UN PAÍS DE FESTA' I ' BALLS A LA PLAÇA I CANÇONS EN DANSA'

Es presenta el 34è 'Notes',
que tracta l'educació a Mollet

PORTADA DEL NOTES 34

Doble actuació de l'Esbart 
Dansaire a Can Gomà

Mollet, i consistirà en un homenat-
ge a les víctimes dels bombardejos, 
amb la projecció del documental 
Els bombardejos del 38 i 39 a Mo-
llet. També es farà una passejada 
pel Mollet bombardejat.  

de coreografies basades en balls, 
cançons i jocs dansats de caire 
popular i tradicional que constitu-
eixen la base de la formació dels 
més joves de l’esbart.

L’Esbart Dansaire de Mollet ini-
cia així la temporada dins dels ac-
tes de la festa major d’hivern i en-
gega d'aquesta manera un cicle de 
celebracions que durarà dos anys: 
aquesta primavera farà quaranta 
anys de la creació de l’entitat i el 
2020 en farà 25 de la formació de 
l’esbart dansaire. És a dir, l’any 
1979 es van recuperar a Mollet les 
colles del Ball de Gitanes i el 1995 
es va estrenar l’Esbart Dansaire. 

FESTA MAJOR D’HIVERN MOLLET
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La Cursa de Sant Vicenç s'ha afiançat com una 
de les proves atlètiques referents al Vallès des-
prés de 20 anys. Una vegada més superarà el 
miler d'inscrits i es convertirà en una nova festa 
de l'esport. A més, és una eina indispensable pel 
bon funcionament d'un dels seus organitzadors 
–juntament amb l'Ajuntament de Mollet–, el Club 
Atlètic Mollet. "Els fons que ens aporta anu-
alment ens serveixen per poder organitzar 
altres esdeveniments durant la temporada", 
diu Joan Ollé, el president del club. "I la salut que 
té és molt bona. Està pujant de nivell entre 
les curses Championchip mentre altres estan 
desapareixent", afegeix. Enguany, hi haurà una 
actuació castellera de la colla de Mollet del Vallès 
abans de la sortida –tant de la cursa de 5 km com 
de la de 10– pròxima al gimnàs de Can Pantiquet 
i hi haurà una batucada per rebre els atletes en 
l'arribada situada a les pistes d'atletisme. Aques-
ta també serà la primera edició que la Cursa de 
Sant Vicenç comptarà amb la participació com a 
atletes dels cossos de Seguretat Pública (IPA Va-
llès Oriental), els quals organitzaran la seva prò-
pia competició.  

20 anys de cursa

Bell recorregut
Com és habitual, la cursa de 10 km de Sant Vicenç tindrà una barreja 

de quilòmetres urbans i de quilòmetres per Gallecs. En canvi, la 
de 5 km només transcorrerà per la ciutat. Els punts més durs 

del recorregut seran la pujada  per l'avinguda Rivoli fins 
a les pistes d'atletisme en la prova curta i el tram per 

Gallecs després d'haver creuat el pont de fusta en el 
cas de la llarga. Quan es trobin aquest desnivell 

positiu, els atletes ja hauran pogut guadir de 
l'església i la verneda, dos dels tresors del 

paratge natural molletà.Per tal que els 
atletes puguin fer els seus millors 

temps hi haurà llebres de 45, 50 
i 55 minuts. 

XX CURSA
POPULAR
Sant Vicenç 2019

9è Memorial
Jordi Solé Tura

El Perfil de la cursa

SORTIDA

ARRIBADA

MOLLET
SANTA ROSA

ENTRADA 
AL PARC DE 
GALLECS

LA VERNEDA
I L'ESGLÉSIA 
DE GALLECS

km 4

Gallecs

km 8

km 9

km 3

km 5 | Avituallament

km 7

km 6

Autopista AP7

km 2
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km 1

Pujada lleugera
que gairebé 

no notaran
les cames

A la meitat de la pujada,
punt d'animació amb música

Sortida en baixada
fins  al gimnàs de 
Can Pantiquet. 
No excedir-se!

Llarga recta
per mantenir un 
ritme regular 

La pujada per av. Rivoli 
serà el tram més dur 
de la cursa de 5 km

Zona 
plana que
portarà a 
una baixada 
fins al km 6

Desnivell
positiu que 
decidirà els 
guanyadors. 
Caldrà regular 
les forces

AV
. JA

UME I

AV
. L

LIB
ER

TA
T

PINTOR M
ARIÀ FORTUNY

AV RIVOLI

TRAM URBÀ ENTORN NATURAL

Recorregut CURSA 5 KM

Recorregut CURSA 10 KM

• Informa't del 
 recorregut de la cursa
• Esmorza mínim 2 h 
 abans de la sortida
• Hidrata't abans de la sortida    
   realitza petits glops 
• Escalfa amb temps i activa't,  cal sortir 
 una mica suat
• Agafa el teu ritme de carrera i no el 
 del que et passi pel teu costat
• Gaudeix de la carrera

CONSELLS
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MARco BARdELLA

La relació de l'atleta paralímpic 
Toni Franco (1974, Santa Coloma 
de Gramenet) amb Mollet del Vallès 
segueix sent molt forta malgrat vis-
qui actualment a Navalcarnero de la 
Mata (Càceres). Allà és entrenador 
personal en el gimnàs del poble. 
Els anys de competició professio-
nal es van acabar als Jocs Paralím-
pics de Rio de Janeiro 2016. Però 
no definitivament perquè Franco 
vol classificar-se per Tòquio 2020. 

"Recordo amb molta estima els 
vuit anys que vaig estar al Club 
Atlètic Mollet entrenant sota les 
ordres de Rogelio Vega", explica 
l'atleta al diari Som. I enguany, en 
una edició tan especial com la del 
20è aniversari, tornarà a participar 
a la Cursa de Sant Vicenç. A més, ho 
farà amb el dorsal 1 perquè el Club 
Atlètic Mollet  li farà un homenatge. 

"És tot un honor i em fa mol-
ta il·lusió. A més, m'agrada molt 

CURSA DE SANT VICENÇ  VA FORMAR PART DURANT VUIT ANYS DEL CLUB ATLÈTIC MOLLET

Toni Franco portarà el 
dorsal 1 en aquesta edició

còrrer per un paratge tan bo-
nic com el de Gallecs. Fins i 
tot, portaré amics de Naval-
carnero perquè hi participin. 

L'última vegada que vaig estar 
a la Cursa de Sant Vicenç va ser 

en l'edició del 2016", diu Franco. 
Ell va començar a fer esport de for-
ma federada amb 23 anys, quan es 
va apuntar a futbol sala. Després va 
fer el salt a l'atletisme i el 2009 es 
va passar al triatló.

Campió del món
El millor moment de la seva carre-
ra va tenir lloc el 2011, quan es va 
proclamar campió del món de triat-
ló cros a Extremadura. Així ho creu 
ell mateix, però també considera 
"que el més important en l'es-
port és fomentar els valors que 
t'ajuden a tenir una vida més 
plena". Aquest també és l'objectiu 
d'aquesta cursa. 

Superació

A Toni Franco va arribar un moment 
que l'atletisme se li va quedar curt. Per 
això, el 2009 es va passar al triatló. El 
pròxim objectiu és participar als JJOO 
de Tòquio 2020 en paratriatló en la 
categoria T4, que aglutina les perso-
nes amb amputació de braç per sota 
del colze. Una de les últimes compe-
ticions que ha disputat Franco ha estat 
l'Ironman de Cozumel (Mèxic) a finals 
de setembre. A banda d'això, també 
participa en travesses a mar obert i en 
proves de ciclisme adaptat i atletisme.

DE L'ATLETISME
AL PARATRIATLÓ

ARxIU

PRESÈNCIA FEMENINA  Enguany s'incrementarà significativament

La Cursa de Sant Vicenç vol fer 
una passa endavant en la pari-
tat. Per aconseguir-ho, la prime-
ra mesura ha estat incloure una 
dona corrent en el cartell de la 
prova –abans només hi apareixia 
un home–. I des de l'organització, 
formada pel Club Atlètic Mollet i 
l'Ajuntament de Mollet, s'han pro-
posat aconseguir un increment 
del nombre de dones respecte les 
edicions anteriors. De moment, 
les estadístiques abans que es tan-
quin les inscripcions –es poden 
fer a www.camollet.cat– indiquen 
que així està sent, sobretot en la 

modalitat de 5 quilòmetres. Però 
el nombre d'homes encara és bas-
tant superior.

Canvi de dinàmica
"En les categories base del Club 
Atlètic Mollet ja hi ha més noies 
que nois. En canvi, no passa el 
mateix en les categories sènior 
i màster. De totes maneres, això 
indica un futur molt promete-
dor per la societat", va explicar 
Joan Ollé, el president del club, en 
la presentació de la prova que va 
tenir lloc dilluns a l'Ajuntament 
de la ciutat baixvallesana. 

ARA JA HI HA MÉS DONES INSCRITES QUE EN ANYS ANTERIORS

L'edició més paritària  
de la cursa molletana

Aquest esdeveniment anual és 
possible gràcies a la gran impli-
cació del Club Atlètic Mollet i del 
centenar de voluntaris que per-
meten que tot estigui a punt el dia 
de la cursa. "Vull posar en valor 
la tasca que fan tant el club com 

aquestes persones", va dir Josep 
Monràs, l'alcalde de Mollet. "Per 
això el club compta habitual-
ment amb la confiança de la 
Federació Catalana d'Atletisme 
per organitzar campionats de 
Catalunya", va afegir. 

Un centenar de voluntaris
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Per a totes aquelles persones que 
s’atreveixen amb pizzes amb per-
sonalitat i fusió de gustos, aquí 
teniu la PIZZA DELICATESSEN!

Sobre una base de tomàquet s’hi 
troba una gustosa i cuita vedella 
picada que va acompanyada del 
gust explosiu del formatge blau 
i la crema de llet. I tot això, amb 
una capa de formatge emmental 

que aconseguirà que gaudeixis 
d’aquesta combinació de gustos 
tan equilibrada. Per fer que el 
sopar sigui encara més rodó, tria 
un bon vi a la mateixa pizzeria. 

La Tomate Magique també ofe-
reix pizzes sense gluten per a per-
sones celíaques. Ningú té excusa 
per no tastar les pizzes artesanes 
d'aquesta pizzeria molletana!

Pizza Delicatessen
Amb vedella picada, formatge blau 
i crema de llet

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

pizzerialatomatemagique.com
SUGGERIMENT
GASTRONÒMIC

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

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
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