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MOLLET. Podem ha aconseguit 
constituir un grup municipal 
propi –Podemos Mollet– al ple 
de l'Ajuntament després del seu 
trencament amb Canviem Mollet. 
Amb tot, els dubtes jurídics sobre 
la idoneïtat d'aquesta constitució 
van provocar que els regidors de 
tots els partits, excepte els de Po-
dem i el PSC s'absentessin de la 
sala per evitar haver de votar.

La constitució, però, no ha estat 
tan plàcida com en un primer mo-
ment havia vaticinat el portaveu 
de la formació lila, Xavier Buzón. 
El dubte sobre si Canviem Mollet 
el 2015 s'havia constituït com a 
coalició o no és la clau de volta de 
la qüestió, ja que això determina-
ria si els tres regidors de Podem 
poden formar grup propi o s'han 
de mantenir com a regidors no 
adscrits. Tres informes contradic-
toris –dos de la secretària munici-
pal (un positiu i un altre negatiu) i 
un dels serveis jurídics municipals 
(positiu)– han provocat interpre-
tacions divergents.

El ple havia de ratificar la creació 
del grup. En el segon punt de l'or-
dre del dia es donava compte de la 
constitució del nou grup, moment 
en què l'alcalde, Josep Monràs, ex-
plicava la cronologia dels fets.

Els tres informes
En el primer dels informes, del 21 
de gener, la secretària municipal 
no posava objecció a la creació del 
grup de Podem, ja que considera-
va que el partit formava part de la 
coalició de Canviem Mollet.

Amb tot, a finals de la setmana 
passada se celebrava una comis-
sió informativa on es van plante-
jar dubtes sobre si la informació 

Podem Mollet crea grup municipal
La decisió final, però, serà de la Junta Electoral Central, que hi haurà de donar el sí definitiu 

EN PORTADA

CONSISTORI  TOTS ELS GRUPS DE L'OPOSICIÓ MARXEN DE LA SALA PER NO VOTAR EL PUNT POLÈMIC PER L'EXISTÈNCIA D'INFORMES JURÍDICS CONTRADICTORIS

SEIENTS BUITS  Dels 25 regidors del ple només nou van votar el punt

l.o.
La creació o no d'un grup municipal no 
és un tema menor, ja que hi ha una gran 
diferència pel que fa a la qüestió eco-
nòmica, en concret uns 30.000 euros 
fins al maig. Actualment, els grups mu-
nicipals perceben dotacions econòmi-
ques per dues bandes: la primera res-
pon a l'acord de 2015 pel qual tots els 
grups municipals constituïts tenen dret 
a cobrar una dedicació exclusiva de 
42.750 euros bruts anuals –en aquest 
cas per a Xavier Buzón– i una de par-
cial del 20% de 17.100 euros bruts anu-
als –que seran per a Alberto Murillo. A 
més, pel fet d'estar constituïts com a 
grup, també reben una assignació fixa 
mensual de 3.152 euros més 363 euros 
per cada regidor, també mensuals. 

En canvi, els regidors no adscrits 
l'única assignació econòmica que rebri-
en seria la dels 363 euros mensuals per 
regidor. Així doncs, fent un càlcul dels 
quatre mesos de febrer a maig–quan 
hi haurà eleccions–, la diferència d'in-
gressos per al grup de Podem pot vari-
ar dels 36.000 euros si tenen grup propi 
als 4.356 si no en tinguessin. De fet, en la 
seva intervenció al ple, el regidor Xavier 
Buzón deia: "Acatarem el dictamen de 
la Junta Electoral i tornaríem els fons 
cobrats fins al moment si fos contrari". 

EDILS NO ADSCRITS 
O GRUP PROPI, UNA 
QÜESTIÓ ECONÒMICA 

aportada per Podem era suficient 
per acreditar que la formació lila 
era un dels integrants de la coali-
ció Canviem Mollet. Així doncs, la 
secretària d'organització d'ICV va 
aportar diversa documentació que, 
segons interpreta la secretària mu-
nicipal en el seu segon informe, de-
mostraria que la coalició presen-
tada el 2015 es presentava sota el 
paraigües autonòmic de la coalició 
Entesa, que estava integrada per 
ICV, EUiA, Barcelona en Comú i En-
tesa pel Progrés Municipal.

A aquesta informació presenta-
da, Podem va presentar al·legaci-
ons amb documentació "en la qual 
es pot veure que els tres partits –
ICV-EUiA i Podem– actuaven com 
a coalició a Mollet", diu l'informe 
de la secretària, que reconeix que 
"no es pot negar que existia un 
pacte intern entre els tres par-
tits de cara a les eleccions i que 
s'han presentat davant l'electo-
rat com a coalició", però afegeix: 
"Ara bé, de la documentació pre-

sentada es dedueix que la coali-
ció que va presentar la candida-
tura de Canviem Mollet davant 
la Junta Electoral no és aquesta, 
sinó l'Entesa". Així doncs, el segon 
informe de secretaria conclou que 
els tres regidors de Podem "hau-
rien de ser considerats regidors 
no adscrits".  

Davant aquest segon informe 
–emès dilluns, dia del ple–, l'Alcal-
dia demanava a la cap dels Serveis 
Jurídics de l'Ajuntament un tercer 
informe sobre les conseqüències 
jurídiques de la denegació de la 
constitució del grup Podemos Mo-
llet. En aquest cas, les conclusions 
consideren l'acord polític que hi 
va haver per presentar-se conjun-
tament i apunten que ICV, EUiA i 
Podem "haurien conformat coa-
lició", perquè la candidatura, ac-
ceptada per la Junta Electoral, in-
cloïa membres de Podem a la llista.   

Així doncs, la cap dels Serveis 
Jurídics municipals considera en 
el seu escrit que la denegació de 

formar grup municipal a Podem i 
deixar els tres edils com a regidors 
no adscrits és "una interpretació 
restrictiva (...) que podria cons-
tituir una lesió als drets fona-
mentals dels representants po-
lítics a participar en assumptes 
públics i fer-ho en condicions 
d'igualtat, en la mesura que el 
Reglament Orgànic Municipal 
preveu drets addicionals als re-
gidors que pertanyin a un grup 
municipal". 

Amb tot, l'informe acaba pas-
sant la patata calenta a la Junta 
Electoral Central, ja que diu que 
se li doni trasllat de tota la docu-
mentació perquè sigui aquest òr-
gan qui "pugui oposar-s'hi si ho 
consideren oportú en virtut de 
la seva funció de control de les 
candidatures electorals".

Només tres vots a favor
Va ser durant el debat d'aquest 
punt que la resta de grups muni-
cipals van mostrar els seus dubtes 
pel que fa a la qüestió jurídica i les 
possibles responsabilitats que es 
podrien derivar de la seva votació, 
que, segons el portaveu del PDe-
CAT, Joan Daví, "podrien suposar 
responsabilitats polítiques i pa-
trimonials", deia. 

A més, alguns dels grups a l'opo-
sició –Ara Mollet, Canviem i PDe-
CAT– van qüestionar el fet que 
l'alcalde portés el punt al ple tot i 
l'informe contrari de la secretària 
municipal. "En moltes ocasions 
s'han retirat punts de l'ordre 
del dia perquè no tenien el visti-
plau de la secretària", recordava 
Marta Vilaret, d'Ara Mollet.

D'aquesta manera, davant la 
incertesa, els edils del PP, Cs, Ara 

Mollet, PDeCAT i els quatre regi-
dors de Canviem Mollet van sortir 
de la sala de plens per no haver 
de votar els punts següents de 
l'ordre del dia, que tractaven la 
participació del nou grup en les 
diferents comissions municipals i 
les assignacions econòmiques als 
regidors i al grup. Els punts es van 
aprovar amb els vots a favor dels 
tres regidors de Podem (Xavier 
Buzón, Núria Muñoz i Alberto Mu-
rillo) i l'abstenció del PSC. i l.ortiz
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PARETS DEL VALLÈS. L'Ajuntament 
de Parets ja ha fet entrega de les 
Medalles de la Vila 2018, un reco-
neixement que es fa cada dos anys 
a dues persones i una entitat del 
poble. Enguany els guardonats 
han estat Pere Comas del restau-
rant El Jardí, Josep Maria Mauri 
de l'Escola de la Natura i el Club 
Handbol Parets.

La gala va tenir lloc divendres 
al Teatre de Can Rajoler dins dels 
actes de la Festa Major d'Hivern 
de Parets. És la setena edició d'en-
trega d'aquestes medalles que, en 
paraules de la regidora de Cultu-
ra, Àfrica Martínez, "reconeixen a 
les persones i entitats que han 

contribuït a fer més gran i mi-
llor la nostra vila".

Les medalles les van lliurar l'al-
calde, Francesc Juzgado, i cadas-
cun dels premiats a la darrera edi-
ció. És el cas de Juan Jorquera, que 
va fer entrega del guardó a Josep 
Mauri, de qui Juzgado va recordar 
que va ser professor seu "com de 
tants paretans i paretanes".

Mestre de l'antic patronat Pau 
Vila, Mauri va fer un emocionat 
discurs on van destacar les anèc-
dotes com la de fer fotos amb una 
capsa de sabates, o quan va haver 
d'anar d'urgències després d'una 
classe, perquè "no es pot apren-
dre la ciència sense la pràctica". 

Documental sobre la sanitat cubanaContra el bloqueig d'Open Arms 
Mollet amb Cuba continua amb el 12è Cicle de Cinema 
Cubà. Aquest dissabte (17.30 h) a La Marineta es 
projectarà el documental Community Doctors, que se 
centra en la sanitat cubana i la cooperació dels seus 
professionals amb els Estats Units. 

Membres de la taula A Mollet Volem Acollir es concentraven 
dissabte davant l'Ajuntament per denunciar el bloqueig del 
vaixell d'Open Arms per part del govern espanyol. El 
col·lectiu demana al consistori molletà que intercedeixi 
perquè el govern de Pedro Sánchez aixequi aquest bloqueig.

SOCIETAT

j.r.

GUARDONATS  Els premiats i respresentants amb l'alcalde, Francesc Juzgado

CIUTADANIA  LA GALA D'ENTREGA DEL RECONEIXEMENT, QUE ATORGA L'AJUNTAMENT CADA DOS ANYS, ES VA FER AL TEATRE DE CAN RAJOLER DIVENDRES

Parets lliura 
les Medalles 
de la Vila 2018

Resumint que "és curiós, per-
què se'm premia per haver-me 
divertit!", denotant el seu gust 
per la docència i transmetent que 
l'ensenyament "és molt més que 
fórmules i noms".

Absència imprevista
Quan va ser el torn de Pere Comas, 
aquest no es trobava present a la 
platea. No va poder assistir per 
l'epidèmia de grip. Però com reco-
neixia el seu fill, Josep Comas, que 

va ser qui va recollir la medalla 
en nom seu, "ja li ha anat bé no 
poder venir!". Bromejava perquè 
el mateix Pere, quan va saber que 
li concedirien el màxim guardó 
paretà, confessava que no vol-
dria pujar pas a recollir-lo perquè 
s'emocionaria massa. El seu va ser 
el discurs més breu: "En nom del 
meu pare, moltes gràcies!".

I és que, com va dir Juzgado, "no 
es pot entendre El Jardí sense el 
Pere, ni el Pere sense El Jardí". 
Un lloc que "no només ha estat 
un punt de trobada de genera-
cions durant 80 anys, sinó que 
ha portat el bon nom de la gas-
tronomia de Parets arreu de 
la comarca i de Catalunya". Va 
entregar la medalla i el diploma 
acreditatiu Maria Rosa Naqui.

Pel que fa al capítol d'entitats, 
va ser Margarita Planas qui va 

lliurar el guardó a Antoni Ruiz, 
actual president del Club Handbol 
Parets, qui va deixar clar que ell 
només era a qui li tocava sortir a 
rebre'l, perquè "és una tasca de 
molta gent durant molts anys". 

Club de referència
Actualment, són més de 120 espor-
tistes en 10 equips els que formen 
part del club que, a més, compleix 
el seu 65è aniversari. Un club que 
"ha estat i és referència de l'es-
port local", com va dir Juzgado.

L'acte el va presentar el secre-
tari municipal, Josep Maria Amo-
rós, i va comptar amb l'actuació 
del trio musical Spiccato, amb el 
director de l'Escola Municipal de 
Música, Jordi Azagra, al capdavant, 
i que va tancar la gala amb la Mar-
txa Radetzky de Johann Strauss a 
ritme de palmes. i jaume ribell

Els guardons van ser per a Pere Comas, 
Josep Maria Mauri i el Club d'Handbol Parets 
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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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LA LLAGOSTA
25/01  Maria Angeles San Martin Santa Maria 69 anys
MOLLET DEL VALLÈS
22/01 Sebastian Flores Clavero 89 anys
22/01 Miguel Martinez Cirujeda 6 anys
22/01 Eustaquia Agüero Conchillo 91 anys
23/01 Flora Perez Riu 92 anys
23/01 Angeles Jordan Rodriguez 92 anys
25/01 Dolores Uceda Moya 89 anys
28/01 Angel Blanch Cortes 82 anys
28/01 Josefa Ponce Reyes 72 anys
28/01 Josefa Lafuente Espinosa 87 anys
PARETS DEL VALLÈS
22/01 Josefa Arimany Turull 87 anys
23/01 Pedro Juan Montolio Santafe 85 anys
24/01 Antonio Santaliestra Coscojuela 85 anys
25/01 Vicente Serra Pou 92 anys
SANTA PERPÈTUA DE MOGODA
25/01 Dolores Gago Romero 81  anys 

Dades facilitades per la Funerària 
Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols

Defuncions

21/1  Carla Soria Viloria (Mollet)
25/1 Uoa Cabezas Metelska (Mollet)
25/1 Joana del Pozo Villalba (Mollet)
28/1 Enzo Valiente Asensio (Mollet)
27/1 Emma Martín Bernal (Canovelles)

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

consentiment dels pares per ser publicats)

Naixements

Dissabte, 2 de febrer
A les 13.30h: Resum informatiu de la setmana
A les 17.30h: El Partit: Handbol, Lliga Catalana: 
CH Parets - CA Sabadell Handbol
Diumenge, 3 de febrer
A les 22.00h: La Jornada de diumenge
Dilluns, 4 de febrer
A les 20.30h: La Jornada, amb Albert Maspons 
i Alba Castilla
Dimarts, 5 de febrer

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

PARETS. Fomentar l’esperit d’em-
prenedoria des de ben petits. 
Aquest és el principal objectiu del 
programa CuEmE (Cultura Em-
prenedora a l’Escola) que duu a 
terme la Diputació de Barcelona en 
col·laboració amb els ajuntaments. 
I en el cas de Parets, el centre que 
el durà a terme serà un any més el 

Nostra Senyora de Montserrat.
Per això, una representació 

d'alumnes d'aquesta escola van 
visitar dimarts la sala de plens de 
l'Ajuntament, on van formalitzar la 
constitució de les seves respectives 
empreses. En concret, són alumnes 
d'entre 10 i 11 anys de cinquè de 
primària, que utilitzaran la fórmu-

j.r.

5è DE PRIMÀRIA  Representants de les dues noves empreses

EDUCACIÓ  UN GRUP D’ALUMNES DE NOSTRA SENYORA DE MONTSERRAT DE PARETS PARTICIPA EN EL PROGRAMA CUEME

Es creen dues cooperatives 
d'alumnes a l'escola Montserrat

la cooperativa. L'acte va servir per 
signar-ne els respectius estatuts: 
els de Deluxe Products de 5è A, i els 
de Dreams of Montserrat de 5è B.

Tots els alumnes van posar entre 
5 i 6 euros, el que suposa un capital 
inicial d'uns 150 euros de partida 
per classe. Cadascuna d'elles ha 
triat per votació els principals càr-
recs (presidència, secretaria, tre-
soreria...), i a partir d'ara decidiran 
quins productes manufacturaran, 
com els distribuiran al mercat i què 
faran amb els beneficis obtinguts.

Experiència d'èxit
"L'any passat es va recuperar la 
inversió, i els beneficis es van 
destinar per una part a orga-
nitzacions benèfiques, i amb la 
resta van fer actes conjunts per 
tota la classe, com un berenar 
col·lectiu", explica Dídac Cayuela, 
exregidor d'Educació i actualment 
subdirector de l'escola, popular-
ment coneguda com Les Monges.

PARETS. L’Ajuntament regularà l’ús 
de patinets elèctrics i altres VMP 
(vehicles de mobilitat personal), 
com rodes elèctriques, platafor-
mes i bicicletes, amb una norma-
tiva específica. Així es va aprovar 
en la darrera junta de portaveus 
per unanimitat i arran d'una mo-
ció presentada per Ara Parets ERC. 
Entre els acords que es van adoptar 

hi ha crear una comissió d’estudi 
que avaluï els diferents tipus de 
vehicles i les alternatives i que pro-
posi el redactat d’una ordenança o 
la modificació de les existents per 
tal de regular aquesta nova reali-
tat. Aquesta regulació ha de deter-
minar per quins espais i a quina 
velocitat podrà circular cada tipus 
de vehicle. També es va acordar re-

MOBILITAT  LA MESURA ES VA APROVAR PER UNANIMITAT DE TOTS ELS GRUPS A LA DARRERA JUNTA DE PORTAVEUS

Parets regularà l’ús
dels patinets elèctrics

En aquest cas, es van destinar a 
la campanya La lluita de l'Arnau, 
contra el càncer infantil, i a l'As-
sociació Protectora d'Animals de 
Parets. I tot i que encara no s'ha 
decidit a on es destinaran aquest 
curs, sí que tenen molt clar que 
volen "que vagin per ajudar als 
que ho necessitin". Així ho afir-
men els dos presidents de les co-
operatives: el Guillem Garcia i la 
Júlia Moreno, tots dos de 10 anys.

De moment, però, i un cop tri-
ats els noms, els logotips i els 
càrrecs, primer cal decidir quin 
serà l'objectiu de producció de les 
seves noves empreses. Propostes 
de manufactura pròpia que van 
des de jocs de fusta a polseres o 
collars, passant per llàpissos o 
altres tipus de treballs manuals. 
L'objectiu, coincideixen tots dos, 
és "divertir-nos i aprendre per 
després poder fer-ho de grans".

L'acte de signatura oficial de la 
constitució legal d'aquestes noves 
societats el va presidir l'alcalde, 
Francesc Juzgado, qui els va re-
cordar la "responsabilitat que 
comporta fundar una empresa", 
i més encara "quan té el valor afe-
git de què la recaptació tindrà fi-
nalitats solidàries". i jaume ribell

comanar als usuaris d'aquests sis-
temes de transport la contractació 
d'una assegurança que els cobreixi 
personalment en cas d'accident i 
també als vianants que puguin re-
sultar ferits, i que s’informi la ciuta-
dania de la nova normativa a través 
de campanyes als mitjans de comu-
nicació locals. El portaveu d'Ara Pa-
rets ERC, Jordi Seguer, es mostrava 
“satisfet per l'aprovació del punt, 
ja que l'objectiu és protegir el vi-
anant i evitar situacions que ge-
nerin riscos per la integritat físi-
ca de les persones que passegen 
pels carrers".  j.r.

arxiu

VEHICLE DE MOBILITAT PERSONAL
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José Ignacio Carnero Sobrado
Advocat

jicarnero@cgcabogados.net

Nova regulació  
del dret de 
separació per 
no repartiment 
de dividends
La Llei 11/2018 de 28 de desembre ha 
modificat la Llei de Societats de Capital, 
donant un nou redactat al dret de sepa-
ració per no repartiment de dividends. 

Aquest dret de separació ha sofert diver-
ses suspensions en la seva aplicació, però 
ara que finalment va quedar alliberat de 
la seva suspensió, el legislador ha optat 
per donar-li un nou redactat més detallat. 

A més, la modificació més rellevant 
d’aquest dret és que ara els estatuts so-
cials podran incloure expressament la no 
aplicació d’aquest dret de separació. En 
conseqüència, moltes societats optaran 
per modificar els seus estatuts per a no 
quedar subjectes a aquest dret de separa-
ció si la companyia no reparteix dividends.

El nou redactat d’aquest dret de sepa-
ració també modifica la base de càlcul 
de l’import mínim a repartir per a evi-
tar el dret de separació. Si bé abans el 
repartiment mínim era d’un terç dels 
beneficis propis de l’explotació de l’ob-
jecte social, ara passa a un vint-i-cinc 
per cent dels beneficis obtinguts durant 
l’exercici anterior que siguin legalment 
distribuïbles, sempre que s’hagin obtin-
gut beneficis durant els tres exercicis 
anteriors. D’aquesta manera, s’evita 
que un any de bons resultats després 
de diversos negatius, pugui dedicar-se a 
compensar pèrdues acumulades. A més, 
tampoc aplica el dret de separació si 
el total dels dividends repartits durant 
els últims cinc anys equival, almenys, al 
vint-i-cinc per cent dels beneficis legal-
ment distribuïbles en aquest període.

El nou art. 348 bis LSC també inclou un 
llistat de casos en els quals el dret de 
separació per no repartiment de divi-
dends no s´aplica.

CONSULTORI

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

www.escolagilpe.cat

l’establiment no va ser atès per 
l’agredit que, acollint-se al dret 
d’admissió, no va voler atendre’l 
perquè lluïa simbologia neonazi.

Va ser el mateix agredit i sig-
nant de la denúncia, que prefe-
reix que no es publiqui la seva 
identitat, qui va llegir un manifest 
on va afirmar que “no podem 
tolerar una ideologia basada 
en la intolerància”. Afegint que 
“aquest acte no és un acte de 
victimisme, sinó una alerta que 
aquestes agressions són molt 
més freqüents, que sempre han 
existit però que ara, en dife-

PARETS. Al voltant d’un centenar 
de persones es van reunir diven-
dres al vespre a la plaça de la Vila 
de Parets en rebuig de l’agressió 
patida per un comerciant que va 
tenir lloc al poble el passat 17 
de gener. En l'agressió, un treba-
llador d’un comerç local va ser 
llançat a terra i colpejat per dos 
individus encaputxats encara per 
identificar.

La denúncia presentada davant 
els Mossos d’Esquadra es basa en 
el fet que els agressors podrien 
estar relacionats amb un fets pre-
vis segons els quals un client de 

CONVIVÈNCIA  UN CENTENAR DE PERSONES ES VAN CONCENTRAR DIVENDRES A LA PLAÇA DE LA VILA PER CONDEMNAR ELS FETS

Manifest antifeixista 
contra l’agressió d'un 
comerciant de Parets

rents graus de violència, s'han 
intensificat”.

Per això va demanar que “ara 
més que mai veïns i veïnes hem 
de ser solidaris i solidàries i res-
pondre cadascú en la mesura de 

les nostres possibilitats”, afegint 
que “Parets és i serà antifeixis-
ta, ara i sempre”, i amb un “fora 
feixistes dels nostres barris” que 
va servir de crit de tancament de la 
convocatòria. i jaume ribell

PARETS. L'Ajuntament de Parets ha col·locat testos amb flors i plantes als carrers 
Major, Barcelona i Travessera. Es tracta d'una actuació que estava pendent de dur-
se a terme per completar la reforma del Barri Antic. Durant el cap de setmana van 
instal·lar-se els dels carrers Travessera i Barcelona, i el dimarts els del carrer Major. 
Així, segons el consistori "recuperar l'essència del centre històric per guarnir-lo 
i embellir-lo". "Una acció conjunta en la qual nosaltres proveïm dels testos i 
les flors a tots aquells ciutadans que han manifestat el compromís de tenir-ne 
cura", diu l'Ajuntament. i FOTO: jaume Ribell

El Barri Antic de Parets s'omple de flors

j.r.

REUNITS  La concentració es va fer a la plaça de la Vila

MOLLET. El ple va aprovar dilluns 
per unanimitat una proposta del 
PDeCAT per demanar l’estudi i 
la protecció d’elements interns 
de l’edifici del Tabaran que ac-
tualment no estan protegits per 
la normativa urbanística. La pro-
posa es presentava d'urgència 
un cop s'ha iniciat l’enderroc de 

l’antic teatre. Segons el PDeCAT, 
la part de l’edifici que quedarà "és 
un compendi de l’arquitectura 
industrial i urbana de principis 
del segle XX al qual Mollet no 
pot renunciar com va renunci-
ar en altres edificis malaura-
dament desapareguts", apunten 
des del Partit Demòcrata. i

PATRIMONI  MOCIÓ DEL PDeCAT APROVADA PER UNANIMITAT

Mollet acorda estudiar protegir 
elements interns del Tabaran
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PARETS. El PSC de Parets va fer valdre el vot 
de qualitat de l'alcalde, Francesc Juzgado, 
per rebutjar la proposta de reforma del Re-
glament Orgànic Municipal (ROM). Així es 
va decidir a la darrera Junta de Portaveus, 
on es va decantar la balança en contra del 
canvi tot i el vot conjunt de l'oposició per-
què es dugués a terme.

La situació es va produir perquè hi va 
haver un empat de vuit vots a favor de la 
reforma (els de Sumem Parets, Ara Parets 
ERC, PDeCAT i Ciutadans) i vuit en contra, 
els del govern socialista. Fet que es va pro-
duir perquè la portaveu del NOPP, Rosa 
Martí, no va poder acudir a aquesta junta.

Martí declara que no va poder ser-hi per 
motius personals, i que "en qualsevol cas, 
estava previst que aquesta junta es fes 
una setmana abans", afirma. Afegint que 
"el que queda clar és la falta de voluntat 

del govern del PSC per modificar el ROM".
La moció havia estat presentada per 

Ara Parets ERC per, en paraules del seu 
portaveu, Jordi Seguer, "fomentar el de-
bat públic i la transparència, davant la 
impossibilitat de tractar temes d'inte-
rès locals en els plens extraordinaris o 
davant la negativa a expressar el posi-

cionament de vot de cada grup". Un fet 
que afirma que "ja van demostrar quan 
es van negar a convocar el ple extraor-
dinari dedicat a Jordi Turull i als presos 
i exiliats polítics", conclou. i jaume ribell

Els socialistes
rebutgen la reforma 
del ROM de Parets

AJUNTAMENT  L'ABSÈNCIA DE ROSA MARTÍ VA SER DETERMINANT PEL RESULTAT

Tota l'oposició va votar a favor del canvi, però es va 
decantar la balança pel vot de qualitat de l'alcalde

L'objectiu era "fomentar el 
debat públic i la transparència",
segons Seguer, d'Ara Parets ERC
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SANT FOST. Sant Fost tindrà quatre 
punts de videovigilància pel trà-
fic en els pròxims mesos. L'Ajun-
tament ha tret a concurs públic 
aquesta nova inversió per un cost 
de 24.000 euros amb la que vol 
"millorar la seguretat viària 
de diversos accessos de la lo-
calitat". Els nous dispositius que 
l'empresa guanyadora del concurs 
haurà d'instal·lar en un termini de 
tres mesos, estaran situats a l'avin-
guda de la Conreria amb Llombart 
Sud, al carrer del Bosc amb el Camí 
dels Castanyers, al Camí Font Bet-
ter amb el Camí Antic de Sant Fost, 
i el carrer Montseny amb la urba-
nització de Mas Corts.

Els quatre punts afectats
Els quatre punts disposaran d'un 
"sistema de vídeo-control de 
trànsit rodat" i hauran d'estar 
connectats amb el centre de con-
trol del consistori. Així mateix, els 
tres darrers punts de control esta-
ran integrats per un "armari per 
la instal·lació de Networking 
i processament d'informació, 
una càmera de captura de la via 
de trànsit i senyalització". Pel 
que fa al primer, l'ubicat a l'avin-
guda de la Conreria, a més també 
incorporarà una càmera de reco-
neixement de matrícules i una de 
captura de la via.   

CARRETERES

Sant Fost tindrà 
quatre punts 
de control de 
trànsit

MARTORELLES. El ple de Marto-
relles de dilluns 21 de gener va 
tirar endavant per unanimitat 
l'aprovació inicial del Document 
únic de Protecció Civil Municipal 
(DUPROCIM). Es tracta d'un do-
cument elaborat per la Diputació 
que vol donar resposta adequada 
als possibles casos d’emergència 
del municipi, així com garantir la 
integració d’aquestes actuacions 
amb el sistema de protecció civil. 

El regidor de Medi Ambient, 
Juan Francisco García va apuntar 
que "fins ara teníem tres plans 
per a situacions d'emergència i 
ara tenim una eina única molt 
més senzilla que actualitza els 
plans existents, n'afegeix de 
nous i estructura el seu funcio-
nament i la seva jerarquia".

El DUPROCIM aborda la identifi-
cació i avaluació dels riscos, les ac-
cions necessàries per a la preven-
ció i control de riscos, així com les 
mesures de protecció i actuacions 
a adoptar en cas d’emergència.  

SEGURETAT

Martorelles 
aprova el 
nou pla de 
protecció civil

MOLLET. La Junta Local de l'Asso-
ciació Espanyola contra el Càncer 
(AECC) organitza una xerrada que 
tindrà lloc dilluns al CIRD Joana 
Barcala. Sota el títol La gestió de 
les emocions, l'esdeveniment, que 
es celebrarà entre les 18.30 i les 
20.30 h, anirà a càrrec de Rafael 
Castell, coordinador de Benestar 
Emocional de l'AECC.

L'AECC organitza 
una xerrada sobre 
emocions a Mollet

MOLLET. Com cada any per aques-
tes dates, el Baix Vallès es troba 
en el punt més àlgid de l'epidèmia 
de grip amb 277 casos per cada 
100.000 persones. És per aquest 
motiu que, tal com explica Sabi-
na Molina, directora Assistencial 
Mèdica de la Fundació Sanitària 

de Mollet (FSM), s'han intensificat 
"els protocols de l'Hospital de i 
el Sociosanitari de la ciutat" per 
combatre els efectes de la grip.

Entre les mesures més desta-
cades es troba l'obertura d'una 
cinquantena de llits per atendre 
la demanda de persones malal-

SANITAT  LA FUNDACIÓ SANITÀRIA DE MOLLET HA REFORÇAT EL PERSONAL PER GESTIONAR EL MOMENT ÀLGID DE L'EPIDÈMIA

S'obren 50 llits per fer 
front al pic de la grip

tes que han de ser ingressades 
perquè la grip es barreja amb al-
tres afectacions, "sobretot pul-
monars", i es duu a terme un re-
forç del personal que en aquesta 
època de l'any fa "hores extres 
remunerades".

"Si una persona ve a l'hospi-
tal el divendres i s'ha de quedar 
a urgències 24 hores, intentem 
que aquesta estada no s'allar-
gui tot el cap de setmana per 
poder lliurar el màxim de ràpid 
possible els llits", afirma Moli-
na per afegir que es fa un control 

PARETS. Diumenge a les 10.30 h, 
el Poliesportiu Municipal Joaquim 
Rodríguez de Parets es convertirà 
en la línia de sortida de la 2a Ca-
minada Solidària de Parets Con-
tra el Càncer. L'organització ha 
previst que hi participin unes 600 
persones. La inscripció té un preu 
de 5 euros i els fons es destinaran 
a La Marató, que enguany s'ha de-
dicat a la lluita contra el càncer.

Parets viurà una 
caminada solidària 
contra el càncer

SALUT
domiciliari dels pacients menys 
greus per sobrecarregar el mínim 
els centres mèdics.

Després del brot de grip de 
l'any passat que segons Molina va 
ser "més violent" s'han activat 
aquestes mesures de pla de xoc 
que es combinen amb una "ma-
jor coordinació amb el servei 
d'atenció primària".

Aquests són els casos excepcio-
nals, però quan es tracta de grips 
que no tenen altres afectacions 
adherides, Molina recomana "re-
pòs, hidratació i tractament 
amb analgèsics i antitèrmics". 

Crítiques al menjar de l'hospital
La Plataforma per la Sanitat Públi-
ca Baix Vallès ha fet públic un co-
municat en el qual arremet contra 
el FSM i CatSalut "per les nom-
broses queixes a la deficient  
qualitat del menjar que es dóna 
als pacients, i pels preus exces-
sius de la cafeteria".  a.a.
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MOLLET. La Sala Fiveller es va om-
plir dilluns per sentir la conferèn-
cia Judici a la democràcia de Jaume 
Alonso-Cuevillas –advocat de Carles 
Puigdemont–, en un acte organitzat 
per Òmnium. Alonso-Cuevillas va 
afirmar que l'estat espanyol s'està 
adonant ara "que el món no acaba 
als Pirineus i els ha entrat cert 
pànic escènic de veure que tot 
el món estarà pendent d'aquest 
judici polític". D'aquí que la Fiscal 
General de l'Estat no vulgui que hi 
hagi observadors internacionals al 
judici, segons Alonso-Cuevillas.

A més, va assegurar que "ha es-
tat tan gruixut l'atac als drets 
més elementals i la resposta 
desproporcionada de l'estat 
espanyol enfront a uns fets que 
no són delictius en cap dels ca-
sos, que estem ara a les portes 
d'un judici que sabem que sota 
l'aparença d'un procés judicial, 
en realitat és una represalia, un 
càstig o un avís per a navegants 
respecte els dissidents".

s.c.

A TAULA  Alonso-Cuevillas durant la conferència a la Sala Fiveller

POLÍTICA LA VISITA DE L'ADVOCAT DE CARLES PUIGDEMONT OMPLE LA SALA FIVELLER DE GOM A GOM PLE MUNICIPAL

Alonso-Cuevillas: "L'Estat té pànic 
escènic davant el judici polític"

Mollet es planteja 
flexibilitzar la norma 
per canviar d'ús els 
baixos comercials  
MOLLET.  El ple aprovava dilluns 
una moció presentada pel PP per-
què es flexibilitzi al màxim la nor-
mativa urbanística vigent i així 
permetre que locals comercials 
que es troben en baixos puguin 
convertir-se en habitatges. "A la 
ciutat hi ha molts locals buits 
i això permetrà incrementar 
l'habitatge", explicava la regido-
ra del PP, Susana Calvo. El regidor 
de Canviem, Francisco Sancho, 
destacava que la mesura "pot mi-
llorar la qualitat de vida a per-
sones amb mobilitat reduïda". 
Per la seva part, Ara Mollet, que 
s'abstenia al punt, qüestionava la 
mesura perquè "no creiem que 
s'hagi de plantejar de manera 
sistemàtica  perquè volem ca-
rrers vius, amb comerç, i s'ha 
de trobar l'equilibri", deia Marta 
Vilaret. L'alcalde, Josep Monràs, 
explicava que la normativa ja ho 
permet però que s'han d'estudiar 
les zones on fer-ho. i

Pel que fa a la resolució del judici, 
Alonso-Cuevillas diu que no són op-
timistes: "No sé si la sentència al 
Tribunal Suprem està ja escrita, 
però sí decidida. Probablement 
igual que al Tribunal Constituci-
onal". Però confia en la decisió del 
Tribunal dels Drets Humans d'Es-
trasburg. "Seria difícil que no ens 
donés la raó, perquè han estat 
moltes i molt intenses les vul-

neracions de drets fonamentals 
que s'han produït", va apuntar.

Per últim, Alonso Cuevillas va 
assegurar que dels 35 anys de 
carrera com a advocat i catedràtic 
de dret processal, aquest darrer 
any i mig "ho ha canviat tot". "El 
sistema judicial espanyol no és 
perfecte però aquest darrer any 
i mig s'han ultrapassat tots els 
límits", va concloure. i S.Carrillo

MOLLET. El ple de Mollet va apro-
var una moció de Canviem Mo-
llet que reclama la regulació dels 
preus dels lloguers d’habitatges 
per evitar els abusos i que siguin 
els ajuntaments qui tinguin la po-
testat per fer-ho. El punt va ser 
aprovat amb els vots a favor de 
tots els grups excepte el PP i Cs 
que hi van votar en contra. 

D'altra banda, es va aprovar una 
altra moció de Canviem, aquesta 
per unanimitat, sobre la protecció 
dels marges dels camins de Gallecs, 
unes peces "claus per a la biodi-
versitat", que segons explicava 
la regidora Marina Escribano, no 
compta amb una normativa clara. 
"Volem donar visibilitat a aquest 
problema i fer pressió", deia. 

MOCIÓ PER PROTEGIR ELS MARGES DELS CAMINS DE GALLECS

L'Ajuntament, a favor de 
regular el preu dels lloguers
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MARTORELLES. ERC Martorelles 
va presentar dimarts les sis per-
sones que encapçalaran la llista 
del partit per a les eleccions mu-
nicipals. Seran Marc Candela –al-
calde–, Anna Nogueres, Joan Marc 
Flores –regidor d'Hisenda, Treball 
i Esports–, Mònica Garcia, Roger 
Parera i Mireia Astivill. Candela va 

assenyalar que la intenció és "que 
l'equip s'assembli el màxim a 
com és la societat de Martore-
lles i per això fem una llista cre-
mallera –que intercala homes i 
dones–, la primera que hi haurà 
al municipi".

La reforma de la Masia de Car-
rencà, que ha d'encabir diversos 

s.c.

ELS 6 PRIMERS  Flores, Astivill, Nogueres, Candela, Garcia i Parera

LA REFORMA DE LA MASIA DE CARRENCÀ ÉS UN DELS GRANS PROJECTES QUE PROPOSEN

ERC presenta "la primera llista 
cremallera de Martorelles"

serveis municipals com la biblio-
teca, és un dels grans projectes del 
programa electoral. També propo-
sen la construcció d'un nou pavelló 
que substitueixi l'actual, engegar la 
reforma del POUM i continuar amb 
la inversió a les escoles.

Les quatre cares noves
Entre els sis primers de la llista, hi 
ha quatre membres del partit que 
no han estat regidors. Es tracta 
d'Anna Nogueres, que vol aportar 
"en aspectes de sanitat i medi 
ambient, i en relació amb la 
gent gran"; Mònica Garcia, amb 
"molt d'entusiasme per portar 
una programació a la Vinya de 
Carrencà –Centre Polivalent de 
Carrencà–"; Roger Parera –cap de 
campanya– vol "complementar 
la bona feina en les tecnologi-
es de la informació que ha fet 
el Gerard Magrinyà els últims 4 
anys"; i Mireia Astivill vol aportar 
"moltes idees dels àmbits de jo-
ventut i esports". i S.Carrillo

SANT FOST. L'ANC va decidir pos-
posar l'acte en el qual havia de 
participar l'advocat de Carles 
Puigdemont, Gonzalo Boye, a 
l'Ateneu de Sant Fost. En comptes 
de fer-se la conferència el passat 
29 de gener, com estava previst, 
es farà el 25 de febrer. El nom de 
la conferència és El dia que se harà 
justícia... y ahí lo dejo.

ICV Santa Maria de Martorelles 
ha passat a formar part de la 
coalició electoral Catalunya en 
Comú per a les eleccions muni-
cipals d'enguany.

SANT FOST. Podem Sant Fost pre-
sentarà dissabte (11.30 h) a la 
sala d'exposicions de l'Ateneu la 
Plataforma per l'elaboració d'un 
programa col·laboratiu, amb Al-
bert Bastida, secretari general de 
Podem Sant Fost, i Alicia Ramos, 
diputada per Units Podem al Con-
grés com a ponents. Prèviament, a 
les 11 h, tindrà lloc una assemblea 
ciutadana extraordinària per ra-
tificar la llista de candidats i can-
didates de Podem Sant Fost a les 
Primàries.

ERC Parets instal·larà dissabte al 
matí una carpa informativa per 
recollir propostes i queixes de la 
ciutadania. Serà a la cantonada del 
c. Monistrol amb l'av. Catalunya.

Ara Mollet ERC instal·la vuit paradetes
informatives arreu dels barris de la ciutat
Ara Mollet ERC va celebrar diumenge una jornada amb vuit parades 
al municipi, que es van poder instal·lar "gràcies a l’aposta per les 
seccions de barri que es van engegar fa uns mesos", segons el ma-
teix partit. Les parades es van situar als barris del Centre, Can Panti-
quet, Can Borrell, Riera Seca, Lourdes, Santa Rosa, l’Estació de França 
i l’Estació del Nord. Centenars de ciutadans es van apropar i van rebre 
informació sobre el projecte municipal del partit.

Independents Units per Sant Fost 
(IUSF) presentarà dissabte (12 h) 
el cap de llista del partit de cara a 
les eleccions municipals del maig. 
Si Montserrat Sanmartí repetís 
com a candidata del partit, ho fa-
ria per tercera vegada consecutiva, 
després d'haver encapçalat la llista 
el 2011 i el 2015. L'alcaldessa exer-
ceix el càrrec des del 2008, quan 
Joan Gassó en va renunciar.

MUNICIPALS 26-M

Óscar Sierra es
presenta en un acte 
on hi haurà Iceta

ICV de Santa Maria 
s'integra en la  
coalició dels comuns

IUSF presenta
el cap de llista
per a les eleccions

ERC Parets recull 
propostes en una 
carpa informativa

Óscar Sierra, alcalde de la Lla-
gosta, es presentarà dissabte 
com a candidat a la reelecció 
pels socialistes llagostencs en 
un acte que tindrà lloc a l'IES 
Marina a les 12 h. D'aquesta for-
ma i en paraules del mateix al-
calde, "es dóna el tret de sorti-
da a la campanya electoral". A 
l'assemblea també hi participa-
rà Miquel Iceta, el líder del PSC.

MARTORELLES. L'assemblea ge-
neral d'Units per Martorelles, 
celebrada dimecres, va proposar 
Margarita Casanovas com a cap de 
llista del partit de cara a les elec-
cions municipals del mes de maig, 
i tots els assistents "hi van estar 
d'acord". La candidata assegura 
que vol ser "la primera alcaldes-
sa de Martorelles". Mai a la his-
tòria del municipi hi ha hagut una 
dona com a alcaldessa.

Casanovas, que és regidora al 
consistori martorellenc des del 
1999, encararà enguany la seva 
primera campanya electoral com 
a candidata a l'alcaldia. I assegura 
que el canvi d'anar segona a ser 
la número 1 del partit comporta 
"molta més responsabilitat", 
però pren el repte "amb molta il-
lusió i moltes ganes de fer coses 
per Martorelles".

Tot i que és aviat per parlar del 
programa que presentaran, expli-
ca que una de les línies principals 
serà "el benestar de la gent gran, 
ja que Martorelles és un poble 
envellit". I també diu que "fa mol-
ta falta treballar en la neteja de 

uxm

VOL SER "LA PRIMERA ALCALDESSA DE MARTORELLES"

MARGARITA CASANOVAS

Margarita Casanovas
serà la candidata d'UxM

L'acte de Gonzalo 
Boye a Sant Fost es 
passa al 25 de febrer

Podem Sant Fost
farà un "programa 
col·laboratiu"

SANTA MARIA DE MARTORELLES. 
Luisma Pintor serà el candidat a 
l'Alcaldia per ERC a Santa Maria 
de Martorelles. Pintor, que és in-
dependent, encapçala "una llista 
integrada principalment per 
independents, que pretén ser 
transversal i en la qual qualse-
vol veí amb ganes de tirar el po-
ble endavant hi té lloc", segons 
apunta el mateix partit. Sobre 
aquest punt, el candidat indica 
que a ERC ha trobat "la capacitat 
per fer una llista del poble i per 
al poble".

Pintor, a més, afegeix que entre 
les línies principals de treball que 
proposaran en el programa elec-
toral hi ha "fer un canvi de ges-
tió municipal cap a una partici-
pació més efectiva de la gent". 
És a dir, treballar de manera "més 
assembleària", per tal que "en-
tre tots els veïns prenguem les 
decisions per al poble".

erc santa maria

PROPOSA UNA MANERA DE TREBALLAR "MÉS ASSEMBLEÀRIA"

LUISMA PINTOR

Luisma Pintor, candidat 
d'ERC a Santa Maria

les voreres i els carrers".
Pel que fa als resultats de les 

eleccions, apunta que treballen 
amb l'objectiu "de recuperar el 
quart regidor, però ens confor-
maríem amb mantenir els tres 
regidors actuals". Units per Mar-
torelles, de fet, va perdre l'alcaldia 
el passat 2015, que havia ostentat 
des del 2009 durant dos mandats 
seguits en mans de Romuald Ve-
lasco.  S.C.

Luisma Pintor ja havia estat 
prèviament regidor al consistori 
de Santa Maria 0com a membre de 
Convergència i Unió. Però, igual 
que en aquest cas, hi anava com a 
independent.  S.C.
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Especialistes en accidents de trànsit
Dret hipotecari i cessions de crèdit 
Divorcis - Desnonaments 
Llei 2ª oportunitat - Pensions d’invalidesa

Av. Burgos, 29 1ª planta 
Mollet  del Vallès

Tel. 93 570 73 09 
www.bufetespanol.com

BUFET ESPAÑOL MOREDA
ADVOCATS

è

ECONOMIA
L'Ajuntament de Mollet contracta 31 aturats de llarga durada
L’Ajuntament de Mollet, a través d'EMFO, ha posat en marxa per sisè any consecutiu el programa Treball i Formació 
amb què es contractaran 31 persones aturades de llarga durada. El projecte combina formació i contractació i 
s’adreça a persones a l’atur beneficiàries de la renda garantida de ciutadania, i a persones aturades de 45 anys que 
hagin exhaurit la prestació o el subsidi de desocupació. Els plans inclouen contractes de sis a dotze mesos a jornada 
completa per a tasques administratives, de peó, de suport a equipaments municipals i de civisme, entre d’altres.

LABORAL   LA INICIATIVA TAMBÉ OFEREIX FORMACIÓ EN COMPETÈNCIES DIGITALS, NETWORKING, RESILIÈNCIA I MARCA PERSONAL

El nou Pla d'Ocupació Local de Parets 
beneficia 28 persones aturades
PARETS. L'Ajuntament de Parets ha 
posat en marxa un nou Pla d'Ocu-
pació Local, el segon de 2018. Du-
rant els sis mesos vinents, 28 per-
sones seleccionades duran a terme 
diverses tasques municipals. Di-
jous va tenir lloc una sessió d'aco-
llida a la sala Cooperativa. 

El pla té com a objectiu incenti-
var l'entrada al mercat laboral de 
persones aturades i això es farà 
a través de la contractació direc-
ta per fer feines de consergeria, 
auxiliar de la llar, neteja, pintura, 
suport a necessitats especials a 
l'aula, reforç escolar i prospecció 
d'empreses. Però també oferint 
formació paral·lela perquè aques-
tes persones segueixin incorpora-
des al mercat un cop acabat el pla.

Per això "és important valorar 
les competències de cada perfil 
professional", tal com va indi-
car el regidor d'Economia, Antoni 
Hernández, en la sessió. Per tant, 
a més de feina s'ofereix formació 
en resiliència, networking, marca 

j.r.

DOS CASOS CONCRETS  Javi Cruz i Christian Cortés treballen netejant els carrers de Parets des de fa dues setmanes

PARETS. L'empresa farmacèutica de 
Parets Grifols ha arribat a un acord 
amb la nord-americana Rigel Phar-
maceuticals per comercialitzar a 
Europa el seu medicament Tavalis-
se, la marca comercial del fostama-
tinib, un actiu químic que és l'únic 
tractament contra la PTI i que tam-
bé serveix com a tractament per 
l'anèmia hemolítica autoimmune 
i la nefropatia per IGA o malaltia 
de Berger. La PTI són les sigles en 
anglès de la trombocitopènia im-
mune crònica, una malaltia rara 
que afecta 100 de cada milió de 
persones a l'any a nivell global, i 
que actualment només té aquest 
antídot. Grifols pagarà 297,5 mili-
ons de dòlars americans (uns 260 
milions d'euros) per fer-se amb 
l'exclusiva de la seva distribució al 
mercat europeu.

Aquest medicament està pen-
dent de l'aprovació per part de 
l'Agència del Medicament Europea, 
que es preveu que es produeixi a 
finals de 2019. Per tant, Grifols farà 
un primer pagament de 30 milions 
de dòlars i un altre de 20 milions 
quan es faci efectiva la seva apro-
vació a Europa. La resta seran abo-
nats gradualment.

La PTI afecta igual a homes i do-
nes en edat adulta, i els seus efec-
tes principals són la disminució de 
plaquetes a la sang, fet que dificulta 
la coagulació de ferides. i j. ribell

FARMACÈUTICA

Grifols distribuirà 
de forma exclusiva 
a Europa un nou 
medicament 

personal i competències digitals, 
per millorar "la capacitat d'adap-
tació i transformació per acon-
seguir objectius professionals".

Més enllà de les xifres, serveixen 

com a exemple dos casos concrets: 
el Javi Cruz i el Christian Cortés. El 
Javi té 42 anys i durant una baixa a 
la seva darrera feina, va ser acomi-
adat. Des d'aleshores cobra el sub-
sidi però segueix a l'atur. "Sortien 
algunes cosetes, però totes tem-
porals", explica. Per això ara es 
pren la seva selecció dins d'aquest 
pla com "una nova oportunitat".

El Christian, el més jove (26 
anys), encara no ha pogut tenir una 
experiència laboral massa extensa. 
"He treballat a una cuina, a una 
biblioteca, a una floristeria... 

però mai res de llarga durada. 
I això et fa baixar l'autoestima i 
tenir dificultats per trobar no-
ves feines", relata. 

Tots dos treballen des de fa ja 
dues setmanes netejant els carrers 
de Parets de 8  a 13 h i cobren al 
voltant d'uns 800 euros al mes. 
Ambdós s'ho prenen com una em-
branzida temporal que els ajudi 
a tenir continuïtat laboral, "i en 
aquest sentit, que sigui un pla 
públic ens dóna una certa garan-
tia a l'hora de ser contractats de 
nou", expliquen. i j. ribell
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MOLLET. El Fax va tancar dijous 
amb gairebé 30 anys d'història 
a la ciutat. Llaminadures, pipes, 
crispetes, patates i fins i tot can-
timplores amb begudes dolces de 
maduixa o llimona, entre d'altres. 
Tot això i molt més és el que han 
pogut gaudir els molletans més 
petits i els adolescents –i també 
els grans– durant 27 anys a El Fax.

Maria Cabrera i Rafael de la 
Casa van obrir el negoci a finals 
del 1991 al carrer Anselm Clavé. 
Al principi era un locutori amb el 
primer fax d'ús públic de Mollet, 
on també es venien llaminadures. 
I amb l'arribada del nou mil·lenni, 
els propietaris es van dedicar úni-
cament a la venda de dolços, fins 
que el 2008 es van jubilar. Va ser 
aquí quan Lourdes Ventura –actual 

propietària– va prendre el relleu, 
mantenint el nom i el model de ne-
goci, però mudant-se a un local ben 
pròxim, al carrer Ramon Casas.

Ara Ventura ha decidit tancar per 
engegar "una etapa de la meva 
vida en la qual vull fer altres co-
ses". Més d'una dècada al capda-
vant d'El Fax, la propietària s'em-
porta "allò bo d'estar de cara al 
públic: conèixer la gent tal com 
és realment, i no jutjar-la per 
les seves aparences". "Són molts 
anys, i estar de cara al públic 
t'enriqueix", afirma. A més, asse-
gura que molta gent s'hi ha apro-
pat per dir-los que els sap greu el 
tancament i que, de fet, "l'altre dia 
un nen petit –que no volia que tan-
qués El Fax– em va dir 'doncs me'l 
quedo jo'".  S.Carrillo

EMPRESA  DISPOSAVA DEL PRIMER FAX PÚBLIC DE MOLLET

La botiga de llaminadures El 
Fax tanca després de 27 anys

s.c.

LOURDES VENTURA  Ha estat la propietària els darrers 11 anys

MOLLET / PARETS. Els Punts 
d'Atenció a l'Emprenedor (PAE) 
del Baix Vallès han arribat el 
2018 a les 89 altes d'autònoms i 
societats limitades: 81 a Mollet i 
8 a Parets.

Aquestes dades són el resultat 
de l'últim Termòmetre PAE, que 
fa referència a tot l’any 2018, i 
que informa de les principals da-
des d'activitat dels Punts d'Aten-
ció a l'Emprenedor, impulsats per 
la Diputació.

En concret, de les 81 altes de 
Mollet, 72 han estat d'autònoms 
(89%) i 9 de noves societats limi-
tades (11%). Aquestes xifres supo-
sen un increment notable, del 40%, 
respecte les altes de 2017, quan, en 
total, es van registrar a través del 
PAE 58 noves activitats (47 autò-

noms i 11 societats limitades).
Des que el PAE de Mollet es 

va posar en marxa el 2014 a les 
instal·lacions d'EMFO, el servei 
ha tramitat la creació de 357 em-
preses, de les quals 305 són au-
tònoms i 52 societats limitades. 
Amb aquestes xifres, el PAE de 
Mollet se situa com el quart ajun-
tament de la demarcació que dis-
posa d'aquest servei en nombre 
d'altes, per darrere de Castellde-
fels, Sabadell i Badalona.

En el cas de Parets, el nombre 
d'altes realitzades l'any passat ha 
estat de 8, de les quals tres soci-
etats limitades i cinc autònoms. 
El Servei de Promoció Econòmica 
de l'Ajuntament de Parets va es-
devenir punt PAE el maig de 2016 
i, des d'aleshores, ha tramitat un 

OCUPACIÓ  ELS PUNTS D'ATENCIÓ ALS EMPRENEDORS FACILITEN I AGILITZEN ELS TRÀMITS PER CONSTITUIR UN NOU NEGOCI, I ENGUANY SE N'HAN CREAT GAIREBÉ 90

Els PAE donen d'alta 89 
empreses a Mollet i Parets

total de 14 altes, 6 com a societats 
i 8 per a empresaris autònoms.

Agilitzar tràmits
Els Punts d’Atenció a l’Emprene-
dor (PAE) són oficines autoritza-
des pel Ministeri d'Indústria, Co-

merç i Turisme, des d’on es realitza 
la tramitació de constitució de les 
formes jurídiques més habituals 
de manera telemàtica i gratuïta.

Amb aquest servei, els empre-
nedors poden gestionar telemàti-
cament d’un sol cop fins a 22 trà-
mits, crear l’empresa en 48 hores i 
al mateix lloc on s’assessora el pla 
d’empresa, realitzar l’alta d’activi-
tat. L’objectiu és facilitar i simpli-
ficar els tràmits de constitució de 
determinades formes jurídiques.

A tota la demarcació de Barce-

lona, les altes han arribat, el 2018, 
a 1.645 (269 societats limitades 
i 1.376 autònoms), 509 més que 
l’any 2017 (1136 en total). En 
aquest 2018, els punts PAE de 
Castelldefels, amb 177, la Man-
comunitat Penedès – Garraf, 133, 
i Badalona, 122, són els que han 
registrat més altes.

Segons dades de la Diputació, 
gràcies a la utilització dels PAE, 
els emprenedors de la demarcació 
en el seu conjunt s’han estalviat 
477.000 € durant el 2018.  l.ortiz
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OPINIÓ

El febrer de 2016, el Tribunal Suprem va tombar el Pla d'Ordenació Urbanística 
Municipal (POUM) de Mollet de 2005 pels problemes detectats en l'estudi 
econòmic i financer. Aquest revés judicial va ser la causa per la qual el govern 
municipal va decidir iniciar la redacció d'un nou planejament urbanístic,  
malgrat que bona part d'aquell POUM 
no s'ha arribat a desenvolupar. Després 
d'haver adjudicat la redacció del nou pla al 
despatx d'arquitectes Jornet Llop Pastor, 
aquesta setmana s'ha donat a conèixer 
la primera fase, en la qual la participació 
ciutadana tindrà un paper fonamental. És 
el moment d'imaginar com es vol la ciutat 
en els propers 20 anys, quin model de creixement necessita i quines normes 
han de regir aquest desenvolupament. El parer dels veïns, del teixit associatiu, 
del sector dels comerciants, dels industrials, i de tots aquells que tenen una 
vinculació amb la ciutat és primordial perquè aquest POUM sigui compartit i 
respongui a les necessitats i demandes del màxim de molletans i molletanes.  

IMAGINAR LA CIUTAT
Editorial

Després de quaranta anys, la
democràcia formal no ha pogut
o no ha volgut treure's de sobre 

el passat dictatorial, la ideologia
franquista ha perviscut

És primordial que la 
participació sigui el més

àmplia possible perquè el
nou POUM sigui compartit

La precarietat amb què 
treballen a la sanitat pública

catalana no ajuda a que els
 facultatius siguin 'bons metges'

 i alhora 'metges bons'

quests dies hem recordat els 
vuitanta anys del darrer bom-
bardeig sobre Mollet a les dar-
reries de la guerra civil, pòrtic 

d’un període de racionaments, repressió 
i exili, inici de la fosca i llarga nit del fran-
quisme que posava fi a l’autonomia catala-
na i al republicanisme espanyol.  Després 
de quaranta anys, la democràcia formal no 
ha pogut, o no ha volgut, treure’s de sobre 
el passat dictatorial, la ideologia franquista 
ha perviscut al moll de l’os de les instituci-
ons i l’economia. 

Ara, l’estat profund, aquell que s’ha eri-
git en el garant de la sagrada unitat de la 
pàtria, campa lliurement amb l’argument 
d’aturar l’independentisme democràtic:  
repressió policial, relats judicials carregats 
de fantasia, tribunals endogàmics que es 
fabriquen un marc jurídic a mida, la ultra-
dreta ocupant els carrers i condicionant les 
institucions i uns mitjans de comunicació 
que, controlats per les grans empreses, ali-
menten la croada de les dretes contra les 
forces sobiranistes i el govern central.

Mentre els governs català i espanyol es-
tan bloquejats i fent equilibris, els líders 

A
PASSAT I FUTUR

Mestre
JAUME NORÓA peu pla

socials i polítics romanen a la presó es-
perant la posada en marxa del Judici a la 
Democràcia. Ens esperen mesos de molta 
tensió veient el desenvolupament de les 
sessions del suprem tribunal i fent càba-
les sobre la sentència. Simultàniament es 
posarà sobre la taula la bateria d’eleccions 
del mes de maig, que, en principi a Cata-
lunya, només seran eleccions municipals i 
europees, però que estaran condicionades 
pel debat d’àmbit estatal. 

En un moment en què les marques post-
convergents i l’espai dels comuns estan en 
plena evolució, i els partits unionistes pug-
nen entre si, caldrà veure, especialment 
a les ciutats metropolitanes, com es con-
figuren les candidatures municipalistes i 
si els resultats electorals porten a canviar 
o no les hegemonies. S’albira més tensió, 
encara.

Bústia
El Muntanyenc obert 
i acollidor: sens dubte
Costa d'entendre l'agror de la carta i els 
atacs del Senyor Francesc Satorra per la 
seva interpretació negativa de l'acte de 
presentació del llibre 75 anys del CMM 
perquè no podrà comprar-lo. És un llibre 
d'autoedició, sense cap interès comercial 
i amb un tiratge limitat per tal de poder 
obsequiar als socis i disposar d'un nombre 
d'exemplars per a institucions, entitats i 
persones que hi puguin estar interessades 
en el present i futur.

Vostè desconeix el nostre club o l'han 
mal informat quan l'anomena elitista. No-
més li caldria saber l'import de la quota 

anual que paguem els socis, que els serveis 
d'administració, secretaria, cura del mate-
rial i l'organització de les sortides socials 
de diferents nivells i especialitats són sem-
pre a càrrec del voluntariat dels socis, així 
com les obertes a la participació dels habi-
tants de Mollet i rodalies i s'avergonyiria 
només de pensar-ho i encara més de fer-ho 
públic.

Certament, per fer possible tots els ac-
tes celebrats al llarg de l'any s'ha rebut el 
suport d'administracions públiques i en-
titats, cosa ben lògica donada la seva ex-
cepcionalitat, ressò i participació que han 
tingut.

Estigui tranquil... estic convençut que 

es retallades en sanitat a Cata-
lunya, a l’Estat i al Baix Vallès  
no només repercuteixen –que 
també– en tenir menys personal 

sanitari, menys llits als hospitals o menys 
mitjans per dispensar una atenció als paci-
ents de qualitat. També afecten a les emo-
cions del personal sanitari i dels malalts, i 
això fa minvar l'empatia que poden sentir 
els uns pels altres.

Per exemple, s'han donat casos de metges 
de capçalera que han arribat al màxim de 
visites a les 10 del matí, havent de fer reforç 
d'altres metges per tal de donar servei als 
pacients la resta de la jornada. Metges i met-
gesses que en alguns casos estan en reducció 
de jornada, la qual no està coberta al 100%.

Pacients que esperen durant hores a la 
sala d'espera d’urgències d'un hospital, 
perquè no hi ha el personal necessari per 
donar-los una atenció adequada. Si a això 
li sumem que en èpoques com aquesta 
els brots de grip són freqüents, fent que 
les sales d'espera estiguin més atapeïdes 
de gent, el més probable és que el pacient 
quan sigui atès, acabi en un llit a un passa-
dís perquè no hi ha cap box disponible.

El metges i metgesses  que estan sotme-
sos a aquesta pressió ambiental i laboral, 
anímica i emocionalment es veuen afec-
tats. Igual que el pacient, el qual es pot 
considerar incomprès. La relació entre ells 
no serà del tot fluida i els hi costarà més 

Pacients i personal sanitari
d'empatitzar l'un amb l'altre. Per això és 
important revertir aquesta situació, que 
avui dia ja comença a ser insostenible a la 
sanitat pública catalana. Perquè la falta de 
recursos econòmics i humans en un pilar 
fonamental de la nostra societat com és la 
sanitat i el benestar de la ciutadania, inevi-
tablement acaba afectant la part emocional 
d'aquesta. Perquè els facultatius han de ser 
bons metges i metges bons, que es posin a la 
pell dels seus pacients per comprendre’ls i 
donar-los l'atenció més adient. I no ajuda 
gens ni mica la precarietat en la qual treba-
llen avui dia en el sector sanitari públic del 
nostre país.

Els pacients, per la seva banda, també 
han de tenir en compte tot això amb el per-
sonal sanitari; falta de recursos humans i 
materials, jornades laborals interminables, 
càrregues de treball insostenibles, sous i 
pagues que encara no han cobrat, etc.

Som a temps de revertir aquesta situació 
tan lamentable exigint a  les administraci-
ons competents que  destinin més recursos 
econòmics, materials i humans a la sanitat 
pública, que en definitiva és la que paguem 
entre tots i totes.  Perquè la salut és un dret 
humà  del conjunt de la ciutadania i perquè 
la relació facultatius/pacients està consi-
derada patrimoni immaterial de la huma-
nitat per la Unesco.

L

MAICA   
HERVAS

 Membre de la Plataforma en  
defensa de la sanitat pública 

del Baix Vallès / Marea Blanca  

Promou:

L’Editorial, als efectes previstos a l’article 32.1 paràgraf segon del vigent TRLPI, s’oposa expressament a que qualsevol de les pàgines d’aquesta obra o parts d’ella siguin utilitzades per a la realització 
de resums de premsa. Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només pot realitzar-se amb l’autorització dels seus titulars, llevat d’excepció 
prevista per la llei. Dirigeixi’s a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necessita fotocopiar o escanejar fragments d’aquesta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)
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a contractació públi-
ca és aquesta eina que 
permet als ajuntaments 
contractar serveis, sub-
ministraments, obres... 

donant garantia que es respecten 
els drets de lliure competència i 
es selecciona la millor oferta, el 
millor servei. Millor servei, sense 
amiguismes. Sona bé... Però, què 
està passant al nostre poble amb 
la contractació pública? La gestió 
en aquests tres anys i mig de le-
gislatura està sent pèssima. Fent 
un repàs per alguns dels contrac-
tes més importants (són bastants 
més...), veiem que del subminis-
trament d'aigua, ni se sap, ni s'es-
pera... havent passat més de sis 
mesos des que es va aprovar una 
pròrroga més que irregular.

El servei de guarderia, servei 
bàsic, s'ha formalitzat 1 mes i 2 
dies més tard que comencés el 
curs escolar. I diran ¿això per què 
ha passat? Si les dates de finalitza-
ció dels contractes se saben amb 

La contractació pública

anys d'antelació..., ja que una sèrie 
de despropòsits han fet que el pro-
cés hagi estat una odissea. Es pre-
senta la proposta ja tard i, a sobre, 
sense contemplar la subrogació de 
personal. L'actual govern pretenia 
aprovar un servei, com el de la llar 
d'infants, acceptant que es fes fora 
totes les treballadores al carrer. 
I per molt insistir que s'estaven 
equivocant, va passar més d'un 
mes fins que es va corregir. Vull 
pensar que és per ignorància, però 
el que és segur, és que ha estat 
descoratjador veure que l'equip 
de govern no es preocupava per 
garantir els llocs de treball de les 
educadores. I un cop s'incorpora 
la subrogació, el procés continua 
sense tenir ni idea dels terminis a 
complir, sense ajustar els proces-
sos al calendari i havent d'aprovar 
l'adjudicació en un ple extraordi-
nari, coartant, com sempre, la par-
ticipació ciutadana. I tot això, per 
arribar sol un mes i dos dies tard.

Podríem continuar posant 

L

MERITXELL CARBONELL 
I VIRGÍNIA JIMÉNEZ

 Regidores d'EUiA a l'Ajuntament de la Llagosta

qualsevol dijous o divendres pot 
passar pel Club de 2o a 22 h, on 
li donaran un exemplar del llibre 
que tant interès li ha despertat i, 
si li plau, podrà aprofitar-ho per 
conèixer-lo.

manel domènech / Soci del Club 
Muntanyenc de Mollet / Sant foSt

El mestre màrtir
Al Notes del 2019 hi ha un curull 
de documentats treballs entorn 
l'ensenyament a Mollet. Penso 
però que calia quelcom més que 
dir que el mestre Marrugat fou as-
sassinat a la guerra civil. En tant 
que ha estat l'únic que ha pagat 
amb la vida l'exercici de mestre 
hauria d'haver tingut un tracta-
ment especial i ser una mena de 
referent per als seus companys 
de professió d'avui. A Parets es 
recorda amb una escola al mestre 
Piquer, assassinat al costat dels 
seus dos fills. El mestre Viñas ha-
gués corregut la mateixa sort si no 
hagués fugit.

Sortint de la presentació de No-
tes un savi molletà em va recordar 
la làpida que hi havia a l'església 
amb el nom dels innocents caiguts 
el 36 a mans dels revolucionaris. 
El sentit comú i el culte a la veri-
tat que professem ens fa dir que 
aquests nou molletans mereixen 

ser recordats tal com ho són els 
que van morir als bombardejos 
aeris i que figuren a la placa ho-
menatge de Can Mulà. Tampoc 
seria sobrer dedicar-los-hi un 
treball, que seria força útil per a 
aprofundir en els trets històrics 
d'allò que hom anomena repres-
sió a la rereguarda.

esteve maspons / mollet

Deixar descansar els morts
Cal reflexionar sobre el nostre pe-
riodisme i els seus valors. Perden 
massa vegades la perspectiva del 
que significa donar les notícies i 
com ho fan. Els mitjans més enllà 
de la notícia, fer de la desgràcia una 
manera d'intentar pujar absències 
és cometre pornografia periodísti-
ca. El nostre país i alguns dels seus 
mitjans de comunicació perden 
l'ADN del veritable periodisme, és 
indecent estirar la tragèdia, quan 
es remou com s'ha fet amb la terri-
ble mort de petit Julen.

Ja n'hi ha prou, deixin que els 
nostres morts descansin en pau. 
Amb tot el meu respecte, el perio-
disme ha de ser una altra cosa.Hem 
d'humanitzar-nos, la morbositat 
que sembla –en vistes de les audi-
ències– que necessita l'ésser humà, 
no sé ben bé per què serveix.

david creus / mollet

exemples, com el contracte de 
gestió del CEM Turó. Aquí va pas-
sar una cosa mai vista, es va apro-
var una pròrroga del servei un 
mes i mig després que finalitzés el 
contracte... És clar que a innovació 
no els guanya ningú, això sí, el de 
ajustar-nos a la legalitat, perquè 
ja ho vam deixar per a una altra 
ocasió.

Podem dir sense embuts que 
l'equip de govern té un absolut 
desconeixement dels processos de 
contractació administrativa que 
els porta a planificar malament, 
corregir contínuament i formalit-
zar tard o molt tard, contractes de 
serveis i subministraments bàsics 
per a la gent de la Llagosta.

No els demanem que es conver-
teixin en experts o expertes de la 
Llei de contractació pública, però 
sí que sàpiguen fer la feina per al 
qual han estat elegits i elegides. 
Portem tres anys i mig (alguns uns 
quants més) i són incapaços d'en-
certar una data.

OPINIÓ
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Yago Domínguez recull els trofeus del 2018
El pilot montornesenc Yago Domínguez va recollir a la gala de la Fede-
ració Catalana de Motociclisme els trofeus de subcampió de Catalunya 
d'Enduret, de subcampió de Catalunya d'Enducross i de subcampió de 
la Lliga Interprovincial Catalana MX. D'altra banda, diumenge va ser 
segon a la cursa infantil de resistència de la Zona Motor Ametlla Park.

El Club Petanca fa ple de triomfs
El sènior femení del Club Petanca La Llagosta, 
creat a finals de la temporada passada,  s'ha 
proclamat campió de lliga del grup 3 de la 
Quarta Divisió Catalana en vèncer els 18 partits 
disputats. Així, ascendeix a la Tercera Divisió. 

ESPORTS

MONTORNÈS. Dissabte, El Sorra-
let va ser l'escenari de la posada 
en escena d'un nou club de Mon-
tornès: el Club Patinatge, fundat 
a principis d'octubre. Després de 
quatre mesos, ja compta amb una 
trentena de nenes d'entre 3 i 14 
anys organitzades en grups se-
gons el seu nivell. En l'acte de pre-
sentació, les integrants del club 
van fer una marxa conjunta i tres 
coreografies individuals. A més, 

Montornès inaugura clubs
de patinatge i futbol taula

ENTITATS  DISSABTE I DIUMENGE ES VAN PRESENTAR A LA CARPA POLIVALENT EL SORRALET

POSADA EN ESCENA  Les integrants de la nova entitat van fer una marxa conjunta i tres coreografies

va tenir lloc una exhibició d'Ivan 
Gámez, el tercer millor patinador 
júnior català. Tothom qui vulgui 
formar part del club pot adre-
çar-se al correu cpmontornes@
gmail.com.

Retorn del futbol taula
Un dia més tard, diumenge, El Sor-
ralet va tenir el privilegi de pre-
senciar l'activitat d'un altre nou 
club del municipi: el Club Montor-

nés de Futbol Taula, fundat ara fa 
tres mesos. Aquest va ser l'amfi-
trió del campionat de Barcelona 
i de Catalunya de la modalitat. 
La desena de membres montor-
nesencs hi van competir per pri-
mera vegada com a jugadors de la 
nova entitat abans de començar 
els entrenaments dissabte a El 
Sorralet, on hi podrà anar tothom 
qui estigui interessat en formar 
part del club. 

marc garcia

MONTMELÓ / MONTORNÈS. Diu-
menge, el Circuit no va veure fer 
voltes al seu traçat els habituals 
cotxes i motocicletes. Aquesta 
vegada el protagonisme el van 
tenir les 8.000 persones que van 
moure's per l'esclerosi múltiple 
en les curses atlètiques, de patins 
i en bicicleta que van celebrar-se  
al recinte esportiu baixvallesà. La 
principal prova van ser els 10.000 
metres a peu, que es va endur Mi-
quel Corbera, corredor del Club 
Atlètic Montornès, que va parar 
el cronòmetre amb un temps de 
29 min i 24 s. Corbera li va treu-
re més de quatre minuts i mig al 

segon classificat, Mohamed Ali 
Chellakh, i cinc minuts al tercer, 
Jordi Garcia. D'altra banda, Núria 
Carbonell, també del club mon-
tornesenc, va aconseguir la sisena 
posició en categoria femenina. El 
seu temps va ser de 42 min i 50 s. 

Novetats elèctriques
La novetat d'aquesta edició, la 
19a, van ser les proves en patinet 
i en bicicleta elèctrica, que van  
provar una bona colla de parti-
cipants. La recaptació d'aquest 
esdeveniment anirà destinada al 
servei d'atenció domiciliària de la 
Fundació Esclerosi Múltiple. 

circuit

CURSES SOLIDÀRIES  MIQUEL CORBERA VA GUANYAR ELS 10 KM

SOLIDARITAT  El Circuit es va omplir d'esports per lluitar contra l'esclerosi

Més de 8.000 persones
es mouen per l'esclerosi 
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PARKING
GRATUITO

30 MIN
PZA. PAU CASALS

(Frente
Ayuntamiento)
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MOLLET. Gemma Macián (Club At-
lètic Mollet) i Albert Ferrer (ex 
jugador del Club Bàsquet Mollet)  
van ser els guardonats com a mi-
llor esportista femenina i millor 
esportista masculí, respectiva-
ment, a la 26a Nit de l'Esport de 
Mollet del Vallès que es va cele-
brar divendres al Teatre de Can 
Gomà. Macián és la guanyadora 
de l'edició del 2018 de la Cursa de 
Sant Vicenç i de la categoria màs-
ter de la mitja de la Salomon Ultra 
Pirineu. Per la seva banda, Ferrer 
es va retirar l'estiu passat com a 
jugador de bàsquet després de 
vestir durant 25 anys la samarreta 
del club local. Per tant, la patina-
dora Júlia Marco –vencedora del 
guardó l'any passat–, la taekwon-
dista Laura Campos, l'exjugador 
del Mollet HC Ramon Altayó i l'at-
leta Marçal Herraiz, els altres no-
minats com a millors esportistes, 
es van haver de quedar amb la mel 
als llavis. 

La resta de guardonats van ser 
els següents: Jordi Garcia (Club 
Boxa/Kick Boxing) com a millor 
promesa masculí; Núria Garcia 
(Club Boxa/Kick Boxing) com a 
millor promesa femenina; el sè-

Gemma Macián i Albert Ferrer,
els millors esportistes de l'any

RECONEIXEMENTS  LA GALA MOLLETANA ES VA CELEBRAR  AL TEATRE DE CAN GOMÀ

nior femení del CEE Sant Gervasi 
com a millor equip absolut; el ca-
det B del CF Mollet UE com a millor 
equip base; el Mollet Hoquei Club 
com a millor club o entitat espor-
tiva; Paco González (Mollet Ho-
quei Club) com a millor entrena-
dor o entrenadora; el Sant Gervasi 
com a millor escola; SERME com a 
millor patrocinador; l'Escola Joan 
Abelló com a premi a l'esportivi-
tat dels Jocs Escolars; el cadet de 
la UD Lourdes com a premi als 

valors esportius; i mencions espe-
cials al Club Muntanyenc Mollet, 
el Club Bàsquet Mollet, Carmen 
Sánchez Silva (atleta), Matilde Es-
teves Garcia (àrbitre assistent de 
futbol) i la UD Molletense per la 
Molletense Cup. A més, es va do-
nar el Premi Internacional a l'ex 
jugador de bàsquet Joan Carles 
Navarro per la seva trajectòria 
al Barça i a la selecció espanyola, 
sense oblidar el seu pas per l'NBA.

Els World Roller Games, en ment
A la gala hi va estar molt present 
el nomenament de Mollet com a 
subseu dels World Roller Games 
Barcelona 2019, classificatoris 
per als Jocs Olímpics de Tòquio 
2020. En concret, Mollet acollirà 
la disciplina roller derby al Pave-
lló de la Riera Seca, entre el 8 i el 
13 de juliol. 

Altres premiats van ser Jordi Garcia i Núria Garcia com a millors 
promeses i el sènior femení del Sant Gervasi com a millor equip

SERÀ AVUI DIVENDRES A LA SALA POLIVALENT DEL MUNICIPI

MONTMELÓ. La cinquena edició 
de la Festa de l'Esport de Mont-
meló se celebrarà avui diven-
dres (20 h) a la Sala Polivalent 
del municipi per descobrir quins 
seran els escollits com a millors 
esportistes locals sèniors i in-
fantils del 2018. A més, nova-
ment es reconeixeran els valors 
esportius amb un guardó que es 
podrà atorgar no només a espor-
tistes, sinó també a membres del 
cos tècnic, membres de la junta o 
persones en particular que hagin 
destacat pel seu esperit espor-
tiu de solidaritat, companyonia, 

joc net o dedicació. Per últim, hi 
haurà un premi pel millor equip 
sènior de Montmeló i un altre pel 
millor equip infantil del municipi 
baixvallesà. 

La novetat més destacada d’a- 
questa edició ha estat el procés 
d'elecció de les persones premi-
ades. La votació, amb l'objectiu 
que sigui totalment neta, ha estat 
realitzada per persones vincu-
lades al món de l’esport que no 
formen part de cap entitat espor-
tiva del municipi i per entitats del 
municipi que, enguany, no han 
presentat cap candidatura. 

Montmeló celebra la seva
cinquena Festa de l'Esport

BÀSQUET | Lliga EBA  ELS DE MARSÀ VAN VÈNCER PER 11 PUNTS

El Recanvis Gaudí s'imposa al cuer
No va ser gens fàcil la victòria que el Recanvis Gaudí va aconseguir 
dissabte davant el cuer, el Vive-El Masnou. Però els de Josep Maria Marsà 
es van endur el triomf per 79 a 68 –45 a 35 al descans– i, així, segueixen 
en el segon lloc de la taula, amb 12 victòries i només 3 derrotes. Els màxims 
anotadors molletans van ser Santiago Serrataco i Lluís Jacas amb 14 punts. 
El cap de setmana no hi ha jornada i el pròxim partit serà dissabte 9 a la 
pista de la UB Sant Adrià, tercer amb 10 triomfs i 5 derrotes.

marc garcia

ajuntament

ELS PROTAGONISTES  Gemma Macián i Albert Ferrer amb els guardons
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MOLLET. La Molletense ha començat la se-
gona volta en el grup 2 de Segona Catalana 
encadenant dos triomfs per primera vega-
da aquesta temporada. Si la jornada ante-
rior va imposar-se per 2 a 3 a Valldoreix,  
dissabte va vèncer per 1 a 0 al Young Ta-
lent Badalona Sud, el penúltim. 

Francesc Vega va ser l'autor del gol mo-
lletà en el minut 12 i el marcador ja no es va 
tornar a moure. Només l'expulsió per doble 

targeta groga de Luis Rubiales en el minut 
83 va fer perillar el triomf. 

Així, la Molletense se situa vuitena, amb 
29 punts, empatada amb el Sarrià i la Unifi-
cació Llefià, sisè i setè, respectivament.

Diumenge (18 h), els d'Antonio Filgaira 
tindran l'oportunitat de seguir escalant po-
sicions al camp del Sant Andreu Atlètic, 16è 
amb 17 punts, i el qual només ha guanyat 1 
dels últims 14 partits. 

marc garcía

FUTBOL | Segona Catalana  ELS DE FILGAIRA HAN SUMAT ELS ÚLTIMS 6 PUNTS

SIS DE SIS  Per primera vegada aquesta temporada els blanc-i-blaus encadenen dos triomfs

Un gol solitari de Francesc Vega
dóna la victòria a la Molletense

Nou cop dur a les aspiracions del CF Mollet 
de lluitar per l'ascens a Primera Catalana. 
Diumenge no va poder passar de l'empat 
a un al camp del Besós Barón de Viver, el 
cinquè. Precisament, l'equip de la Trinitat 
Vella ja va soprendre els de Jordi Gallardo a 
la primera volta en vèncer per 0 a 1 al Ger-
mans Gonzalvo. I això que pintaven bé les 
coses per als molletans quan en el minut 
44 es van avançar en el marcador gràcies a 

Cadmo Buenache, qui ja porta 9 gols a la lli-
ga. Però els locals no van abaixar els braços 
i van ser capaços d'empatar el partit a fal-
ta de només 10 minuts mitjançant Daniel 
Juan. La derrota del Turó Peira, el segon 
classificat, fa que la zona de promoció d'as-
cens ara estigui a vuit punts. El primer lloc, 
però, ja es troba a 13. Aquest l'ocupa l'EF 
Mataró, el rival del Mollet diumenge (12 h) 
al Germans Gonzalvo. 

Ensopegada abans de rebre el primer 

El CF Parets torna a 
encadenar dos triomfs
seguits i es posa segon
El Parets no va tenir gaires problemes per 
imposar-se al Matadepera, el 16è. Dos gols 
a la primera part de David Sánchez Arbós i 
dos més a la segona, d'Otman El Cabriti i de 
Bilal Azejel, han servit perquè els tres punts 
es quedessin al camp municipal Josep Se-
guer. D'aquesta manera, encadena dos tri-
omfs després de no fer-ho des de la jornada 
4. A mes, tant el primer, el Berga, com el se-
gon, la Gramanet, van perdre els seus par-
tits i els vallesans, amb 36 punts, van pujar 
fins la segona posició per posar-se a només 
un punt del líder. Diumenge (16.30 h) visi-
tarà el Roda de Ter, l'últim amb sis punts. 

VA VÈNCER PER 4 A 0 AL MATADEPERA

La Concòrdia perd el 
lideratge en sumar un 
nou empat a domicili
La Concòrdia no està passant pel seu millor 
tram de temporada. Ho demostra el fet que 
només ha estat capaç de sumar 5 dels úl-
tims 12 punts possibles en el grup 2 de la 
Segona Divisió Nacional. Dissabte va empa-
tar a dos a la pista de l'Intersala Promises, 
el cinquè, en la primera jornada de la sego-
na volta. Aquest punt se suma a l'aconseguit 
la jornada anterior a la pista de l'Eixample. 
Ara La Concòrdia és segona amb 36 punts, 
a dos del Xaloc d'Alacant, que precisament 
dissabte (17.30 h) visitarà el CEM El Turó 
en un partit que serà clau per les aspiraci-
ons d'ascens llagostenques. 

FUTBOL SALA | Seg. Div. Nacional
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Classificats PER ANUNCIAR-TE EN AQUESTA SECCIÓ: PUBLICITAT@DIARISOM.CAT

IMMOBILIÀRIA

COMPRA

PISO EN MOLLET 
78M2 todo exterior 
2 salidas a terraza 
de 104 m2. Primero 
3 hab, baño, salón, 
cocina. PVP: 154.000 
euros Tel. 684 118 026.

PISO DE 96 M2 EN 
MOLLET CENTRO. 
Consta de 4 ha-
bitaciones, baño 
completo, cocina, 
amplio salón con 
salida a balcón, 
carpintería de alu-
minio y calefaccion. 
Cert. energética: E. 
PVP: 149.000 euros. 
Referencia: JV13646. 
Tel: 93 579 33 33.

OPORTUNITAT! PA-
RETS. PLAÇA DELS 
GEGANTS. Al costat 
de tots els serveis, 
guarderia, escoles 
primaria i secunda-

ria... Casa cantonera 
a 3 vents, amb jardí 
de 60 m2. 4 hab. (2 
dobles), 2 banys, 
terrassa de 16 m2, 
garatge per 2 co-
txes. Banys i cuina 
reformats. CEE: E. 
PVP: 309.000 euros. 
Tel. 667 312 216.

PISO EN MOLLET 
CON PARQUING. 
ZONA CAN BOR-
RELL. 3 hab., baño y 
aseo, cocina office 
reformada, lavadero, 
salón-comedor de 
24 m2 con salida a 
balcón. Calefacción. 
Cert. energética: E. 
PVP: 249.000 euros. 
Tel. 93 579 33 33.

PISO DE 104 M2 EN 
MOLLET. CAN BOR-
RELL. 3 hab., baño y 
aseo, cocina office 
reformada, lavade-
ro, salón-comedor 
de 24 m4 con salida 

a balcón. Calefac. 
Parking. CEE: E. 
Ref. JV14070. PVP: 
239.000 euros. Tel.: 
93 579 33 33.

PISO EN MOLLET. 
CAN PANTIQUET. 
75 m2. Reformado. 
Ascensor. 3 hab., 
baño con plato de 
ducha, cocina con 
lavadero, come-
dor, suelos de gres, 
ventanas de alu-
minio. Calefacción. 
Cert. energética: E. 
Ref. JV14065. PVP: 
169.500 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.

PISO EN MOLLET 
CENTRO 70 M2. 3 
Hab., 1 baño, cocina, 
comedor con salida 
a balcón, suelos 
parquet, ventanas 
aluminio, calefac-
ción, aire acon-

dicionado. CEE: E. 
Ideal inversores. 
Ref. JV13731. PVP: 
165.000 euros. Tel. 
93 579 33 33.

LLOGUER

DESPATX DE 84M2 A 
L'AVINGUDA LLIBER-
TAT DE MOLLET,  a 
prop de l'Ajuntament. 
1a planta amb molta 
llum. Vestíbul + 3 
despatxos amb mo-
dernes mampares 
de separació i cli-
matització fed-ca-
lent. Alta vigent de 
llum i aigua. PVP: 450 
euros. 606 30 51 03.

BUSCO CASA O 
HABITACIÓN EN 
MOLLET O ALREDE-
DORES, en alquiler 
económico para 1 
persona seria, no 
fumadora. Tel. 606 
232 980 Kelly.

SERVEIS

S’OFEREIX AUTÒ-
NOMA per portar 
comptabilitats / 
fiscal / impostos, a 
pimes i autònoms. 
Tel. 651 04 00 07.

BUSCO POR HO-
RAS TRABAJOS los 
viernes y sábados. 
Señora responsa-

ble. Tel. 603 66 15 20 
Melania.

S'OFEREIX SENYORA 
AMB TÍTOL D'AU-
XILIAR CLÍNICA per 
estar interna en una 
casa per cuidar gent 
gran. Tel. 630 012 
425 Montserrat.

MOTOR

MERCEDES C 200 
AVANTGARDE SPORT. 
Año 2005. Turbo 1 
año. PVP: 6.300 eu-
ros  Tel. 684 11 80 26.

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. PVP: 2.200 eu-
ros. Tel. 630 06 59 90.

TOYOTA AURIS 2.0 
D4D Active. 126 CV, 
del año 2010, 102.877 
km. PVP: 8.300 eu-
ros. Tel. 630 06 59 90.

SE VENDE FIAT 500 
1.3, 70 CV, any 2013. 
67.413 km. PVP: 7.800 
euros. Tel. de con-
tacto: 630 06 59 90.

MINI ONE 1.6D. 90 
CV, any 2013, 95.669 
km. PVP: 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 LOUN-
GE 1.2, 70 cavalls. 
56.432 km. PVP: 
8.100 euros. 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.

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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CULTURA
Curts bandarres a MartorellesAprendre a fer un fanzine, a La Marineta
El Dia més curt porta a la biblioteca Montserrat 
Roig de Martorelles La Bandarra, una sessió 
gamberra amb curts divertits i passats de
volta adreçats a joves a partir de 12 anys.
Serà dimarts a partir de les 17.30 h. 

Dijous va arrencar a La Marineta Passadissos Autoedita!, un projecte 
d'intervenció artística que té com a punt de partida el fanzine
–publicació autoeditada– i la seva relació amb la il·lustració i el còmic. 
Durant quatre sessions –les tres restants són els dies 6, 13 i 20 de febrer 
a les 18.30 h– els assistents aprendran a crear el seu propi fanzine.

MONTORNÈS. El polifacètic i te-
levisiu Xavi Lozano presentarà 
dissabte (18 h) la seva particular 
relació amb els objectes en un 
concert familiar l'Espai Cultural 
Montbarri. Lozano mostrarà en 
l'espectacle Bufa & Sons com és 
possible fer música amb una re-
gadora, una escala o fins i tot amb 
una tanca. El preu de l'entrada és 
de 5 euros –gratuït fins als 5 anys 
i meitat de preu de 6 a 14 anys–.

PARETS. El Centre Cultural Can Ra-
joler acull des d'aquest divendres 
l'exposició Entorn(s), del paretà 
Oscar Moya. La mostra recull una 
selecció d'obres sorgides a partir 
d'experiències vitals que han con-
tribuït al desenvolupament de la 
pròpia identitat de l'artista. Moya 
intervé elements quotidians per 
convertir-los en elements singu-
lars capaços de narrar una histò-
ria. A través d'aquest gest, sovint 
poètic, convida a reflexionar so-
bre la universalitat de situacions 
que habitualment interpretem 
com a úniques.

Entorn(s) es podrà gaudir fins 
al pròxim 17 de febrer i la inau-
guració serà dissabte vinent, 9 de 
febrer, a les 12 h. 

ART

MOLLET. El Teatre Gaudí gaudirà el 
6 de febrer de l'estrena del musical 
Bed & Breakfast. Es tracta de la pri-
mera obra de teatre escrita i dirigi-
da per la molletana Laia Fort Tura 
–la direcció l'ha compartit amb 
Jaume Viñas–. "El musical està 
basat en les microhistòries que 
sorgeixen de les cançons d'Els 
Amics de les Arts", afirma Fort.

La dramaturga molletana afirma 
que Els Amics de les Arts "és un 
grup amb unes lletres molt nar-
ratives, amb històries curioses i 
boniques, i molt ben escrites" i 
que les seves cançons la van inspi-
rar a fer un musical.

De cara als fans del grup, explica 

que "veuran les cançons d'una 
manera i uns contextos nous i 
diferents". Tanmateix, també as-
segura que "no cal conèixer les 
cançons, perquè l'obra té entitat 
pròpia".

Unes relacions poc convenci-
onals són presents en la trama 
entre les tres parelles de prota-
gonistes, "però es tracten des de 
la normalització i la quotidiani-
tat", diu Fort.

En Jordi i la Patrícia tenen una 
relació oberta, en Joan li és infidel 
a la Sofia, i la Marta i en Pol són 
amics. Només amics. Quan les tra-
jectòries d'aquestes tres parelles 
es troben, esclata un temporal de 

tensions, recels i desigs entrecre-
uats. És evident que no estan fets 
l'un per l'altre, però volen estar 
junts. Hauran de canviar les nor-
mes, inventar nous jocs, confec-
cionar relacions fetes a mida. La 
pregunta és: sabran adaptar-s'hi? 
Els permetran, aquests nous pa-
ràmetres, fer que el grup d'amics 
duri per sempre?

Més enllà del dia de l'estrena 
(dimecres 6 de febrer), l'obra es 
podrà veure de dijous a diumenge 
fins al 31 de març al Teatre Gau-
dí. "Encara no m'ho crec. Estic 
contentíssima", assegura Fort 
en relació amb el fet que pugui 
presentar el seu primer musical 

al Teatre Gaudí. Epidèmia Teatre 
és la companyia que interpretarà 
aquesta obra, produïda per Sàn- 
dal Produccions. Els intèrprets són 
Marta Borràs, Pol Fernàndez, Aida 
Llop, Joan Olivé, Mireia Lorente-Pi-
có i Joan Sáez. També hi apareixen 
Anna Marquès i Carles Alarcón. Pel 
que fa a la música, la direcció i els 
arranjaments han anat a càrrec de 
Joel Riu i els músics són Joel Riu 
–teclats–, Ferran Jaumira –guitar-
ra–, Dani Aragüés –Baix– i Manel 
Priego –bateria–.

La trajectòria de la dramaturga
Als 18 anys, Laia Fort Tura va deci-
dir formar-se professionalment a 
l’escola Coco Comín com a actriu, 
ballarina i cantant, i el 2012 va en-
trar a l’Institut del Teatre per es-
tudiar coreografia i interpretació 
de la dansa. En la seva trajectòria 
destaca la seva participació com 
a cantaire a la coral Estoc de Veus 
de Mollet del Vallès, amb la qual 
va estrenar-se en l’àmbit audiovi-
sual al programa Oh Happy Day de 
TV3. Va guanyar en dues ocasions 
el Premi al Millor Molinet de l’Estiu 
de TV3, amb peces creades sota la 
seva direcció i realització. I a més 
de realitzar diversos treballs com a 
coreògrafa, ha dirigit la coral B-Si-
de A Cappella de Barcelona. Bed 
& Breakfast és la seva primera ex-
periència com a autora.  S.Carrillo

epidèmia teatre

LAIA FORT TURA

TEATRE  'BED & BREAKFAST' ESTÀ BASAT EN LES MICROHISTÒRIES QUE SORGEIXEN DE LES LLETRES D'ELS AMICS DE LES ARTS

La molletana Laia Fort estrena al 
Teatre Gaudí el seu primer musical

LES TRES PARELLES Tots sis seran els protagonistes sobre l'escenari

epidèmia teatre

El paretà Oscar 
Moya presenta la 
mostra 'Entorn(s)'

Montbarri gaudirà
de música feta 
amb objectes
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CINEMA  LA CUP ES QUEIXA QUE NOMÉS UN DELS DEU FILMS PROGRAMATS SIGUI EN CATALÀ

'DURANTE LA TORMENTA'

La Sala Fiveller projectarà 
dues noves pel·lícules

'RALPH ROMPE INTERNET'

MOLLET. Aquest cap de setmana 
tornen dues noves sessions de 
cinema a la Sala Fiveller. La pri-
mera serà dissabte (18 h) amb la 
pel·lícula Durante la tormenta, i la 
segona serà diumenge (12 h) amb 
el film Ralph rompe internet. Sobre 
el cicle de cinema organitzat per 
l'Ajuntament, la CUP ha denunci-
at la “presència marginal” que 
té el català a la nova programació. 
Des de l’esquerra independentista 
molletana “es valora positiva-
ment la iniciativa perquè la ciu-
tat pugui tornar a gaudir d’una 
programació estable de cinema, 
encara minsa, a preus populars 
–3 euros–", però es mostra contra-
riada perquè només un dels deu 
films agendats siguin en català. 

PARETS. El teatre Can Rajoler aco-
llirà diumenge (18.30 h) l'obra de 
teatre Perduts... per elles. Es tracta 
d'un sainet dirigit per Ramon Ma-
daula i interpretat per Xavier Ber-
tran i Jordi Coromina.

Dos companys de feina i amics, el 
Joan i el Lluís, dinen cada dia al ma-
teix restaurant de menús. Tots dos 
estan ben casats, però les seves vi-
des comencen a caure en una inèr-
cia perillosa, fins que un dia inicien 
una conversa sense retorn al vol-
tant de les següents dues pregun-
tes: "Què fas quan t’enamores 
de la dona del teu millor amic? 
Què passa si t'emboliques amb 
la dona del teu millor amic?". El 
que comença com un joc innocent, 
es converteix en un embolic de 
dimensions inimaginables, i aca-

aquitània

TEATRE  L'OBRA ES FARÀ DIUMENGE AL TEATRE CAN RAJOLER I GIRA ENTORN DE LA PREGUNTA 'QUÈ PASSA SI T'EMBOLIQUES AMB LA DONA DEL TEU MILLOR AMIC?'

'Perduts... per elles', un sainet 
de Ramon Madaula a Parets

EN ESCENA  Xavier Bertran i Jordi Coromina són els intèrprets

ben perdent-se. La comèdia tracta 
la crisi dels 40 i alguns clixés que 
l’acompanyen, com la insatisfacció 
i les inseguretats.

Una revisió d''Ignots'
Perduts... per elles és una revisió 
de l'obra Ignots, també dirigida 
per Madaula, que es va represen-
tar la primavera del 2007 al tea-

tre Maldà. En el cas d'Ignots, els 
intèrprets eren Josep Julien i Marc 
Rodríguez i la conversa entre els 
dos protagonistes girava al vol-
tant d'un tema ben pròxim al de 
Perduts: "La veritable amistat 
ho resisteix tot?". El director no 
va acabar del tot convençut del re-
sultat i per això presenta aquesta 
actualització. 

L'ESPECTACLE DE MADAULA TAMBÉ
SERÀ PROTAGONISTA A ARTS I ESCENA
n L'Ajuntament de Mollet ha presentat la nova programació cultural Arts i Escena, 
del febrer al juny i un dels caps de cartell és precisament l'espectacle Perduts... 
per elles, de Ramon Madaula, que es podrà gaudir dissabte vinent al teatre Can 
Gomà. En aquests cinc mesos hi haurà lloc per a la màgia, amb Formidable!; per 
al clown, amb Brujas; per al teatre infantil, amb El Mag Merlí; o per a la sarsuela, 
amb Habanera. A l'abril, a més, tindrà lloc la 13a Mostra Internacional de Titelles de 
Mollet (MITMO). La programació també inclou la celebració del 20è aniversari del 
Museu Abelló, al març; el nou aparador del Museu, Ficcions urbanes; i l'exposició La 
mort, digna i il·lustrada a La Marineta. Pel que fa a la música, hi ha quatre concerts 
programats: Trio Jakob, La Blanco, Two Sistas i El rol del piano en el romanticisme 
musical. I el cine clou l'Arts i Escena amb sis pel·lícules a la Fiveller, dues al Lledoner i 
la 5a Mostra Audiovisual Col·lectiva L’Habitació del Farmacèutic, a La Marineta.

MOLLET.  L'Ajuntament de Mollet 
ha obert el període d'inscripció per 
participar en la rua de Carnaval i 
concurs de comparses i carrosses, 
fins al 25 de febrer. La rua d'en-
guany tindrà lloc el diumenge 3 de 
març. Les inscripcions es poden fer 
de manera presencial a l'OAC de 
l'Ajuntament, o a través de la Seu 
Electrònica de l’Ajuntament.

Pel que fa als premis, l'Ajun-

tament premiarà amb 800 i 400 
euros respectivament les dues mi-
llors comparses locals. A més, JFG 
Car Audio donarà 200 € a la terce-
ra millor comparsa local, la millor 
comparsa de fora de Mollet s'endu-
rà 800 € de mans de So i Llum JC, 
Q-am Produccions donarà 400 € a 
la segona millor comparsa forana i 
Mobles Chacón en donarà 250 € a 
la millor comparsa infantil. 

POPULAR LA DATA LÍMIT PER APUNTAR-S'HI ÉS EL 25 DE FEBRER

Inscripcions obertes per a 
la rua de Carnaval de Mollet

PARETS. L'escola paretana de dan-
sa Elite Dance organitza aquest di-
vendres (21 h) a la Sala Basart Co-
operativa la Gala Prodansa 2019. 
Es tracta d'un sopar en el qual es 
podrà gaudir de diversos especta-
cles que estrenaran els coreògrafs 
d'Elite Dance Kike Aranda, Kiki 
Dance, Andrea M. i Marc Lapuer-
ta. Des de l'escola asseguren que 
serà "una nit molt màgica".  

Elite Dance
organitza la Gala 
Prodansa 2019

BALL
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dissabte 2

diumenge 3

divendres 1

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, 24 13˚C 3˚C 10˚C - 39 km/h N

DIVENDRES, 25 15˚C -1˚C 10˚C - 15 km/h SSE

DISSABTE, 26 16˚C 1˚C 12˚C - 21 km/h W

DIUMENGE, 27 16˚C 3˚C 12˚C - 31 km/h WNW

DILLUNS, 28 13˚C 2˚C 10˚C - 44 km/h NNW 

DIMARTS, 29 9˚C 2˚C 8˚C 0,4 19 km/h W

DIMECRES, 30 13˚C 3˚C 11˚C - 34 km/h W

Un front fred del NW 
ens tornarà a portar una 
baixada de temperatura, 
amb ruixats de matinada 
i al matí que es podrien 
reproduir a la tarda. 

Després del front entra-
rà el vent del Nord amb 
força, que incrementarà 
l’entrada d’aire fred, dei-
xant-nos un cel variable.

Continuarà la tramunta-
na bufant i injectant-nos 
aire més fred. Amb el pas 
de les hores anirà per-
dent força. Sol a dojo, 
però fred.

El cap de setmana passat, Parets 
va celebrar la festa major d'hi-
vern. I com ja és habitual, ho va 
fer amb una fira medieval plena 
amb tota mena d'activitats i de 
criatures: els bufons no van faltar, 
amb els seus malabarismes a l'en-
torn de la fira i la plaça de la vila 
(4), i també hi va haver elfs (2) i 
soldats, entre d'altres. Els Diables 
de Parets també van ser protago-
nistes, amb un nou correfoc dis-
sabte. Al matí, però, les vuit colles 

participants van fer els balls i la 
plantada de les bèsties (1). I diu-
menge al migdia va ser el torn de 
la ballada de gegants (3), grallers 
i bestiari de Parets, tot a la plaça 
de la Vila.

Una activitat que també és tra-
dicional al municipi, i de proximi-
tat, és la calçotada, que va tenir 
lloc dissabte al casal de Can But-
josa (5), amb la mongeta paretana 
com a protagonista. i
fotoS: marC GarCia i jaume ribell

Parets viatja a 
l'edat mitjana

POPULAR  S'ACABA LA FESTA MAJOR D'HIVERN
1

2 3

4 5
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AUTOMOCIÓ

Toyota Kai patrocina 
l'Atlètic del Vallès 

Toyota Kai Motor, concessionari ofi-
cial de la marca japonesa a Grano-
llers, ha presentat un nou acord de 
patrocini amb el Club Atlètic del Va-
llès, en les renovades instal·lacions 
del concessionari. Els integrants de 
les categories sèniors han protago-
nitzat una sessió fotogràfica al con-
cessionari Toyota amb els models de 
cotxes més exclusius de la gamma de 
la marca nipona.

Entre d’altres contraprestacions, 
el conveni preveu la presència del 
logotip de Toyota a la samarreta del 
primer equip de futbol, així com al-
tres elements de visibilitat de l’em-
presa dins del club –espais publici-
taris, enviament de mailing als socis 
amb ofertes especials i presència 

en la pàgina web i la pàgina oficial 
de Facebook i Instagram del club–. 
L’acord de patrocini, que s’estendrà 
fins el final de la temporada 2019, ha 
comptat amb la presència del cap de 
vendes del concessionari, Pere Saló, i 
el president del club de futbol, Felipe 
García.

Aquesta col·laboració forma part 
de l’ADN de Toyota Kai Motor i del 
grup d’automoció al qual pertany, 
CSM Grup Vallès Hòlding Automoció. 

Els gasos del tub d’escapament s’ori-
ginen amb la crema del combustible 
en el motor de combustió intern i estan 
compostos per monòxid de carboni i 
metà, elements que, a més d’afectar la 
salut seriosament, afavoreixen l’efecte 
hivernacle i contribueixen a l’escalfa-
ment global. A més, comporten greus 
riscos per a la salut a llarg termini si 
són inhalats, ja que algunes vegades 
poden formar partícules d’ozó a nivell 
del terra formant boires fotoquími-
ques, la qual cosa redueix la visibilitat, 
i fins i tot provocar o agreujar malalti-
es del sistema respiratori a l’entrar als 
pulmons. Així mateix, al fer augmentar 
la temperatura del clima podrien gene-
rar més malalties transmeses per mos-
quits, com la malària.

És possible reduir el volum de gasos 
d’escapament que emeten els vehicles, 
per això convé seguir una sèrie de pau-
tes. Treure del vehicle tot el que es porti 
i no sigui imprescindible, amb l’objectiu 
de reduir el pes. No deixar el vehicle en 
ralentí durant llargs períodes de temps.
Evitar fer acceleracions brusques i 
mantenir una velocitat moderada, 
d’aquesta forma, a més, es consumirà 
menys combustible i es gastarà menys 
els pneumàtics. Per últim, si el tub d’es-
capament està deteriorat o massa en-
vellit convé substituir-lo, ja que podria 
emetre més fums del normal degut a 
l’acumulació de carbonilla.

TOYOTA  KAI MOTOR 
Avinguda Europa, 5-7 

GRANOLLERS
Tel. 93 849 50 88

www.kaimotor.toyota.es

Els gasos 
d’escapament
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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

te

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



dV, 1 FEBRER 2019 31



dV, 1 FEBRER 201932 32


