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EN PORTADA

MOLLET. L’oficina del Síndic Per-
soner de Mollet va dur a terme, 
durant el 2018, un total de 145 
actuacions, de les quals 52 van 
ser queixes i 93 consultes i as-
sessoraments. Sumades, només 
superen en dues les 143 que es 
van realitzar el 2017. Amb tot, si 
a això s’afegeix el nombre d’acti-
vitats d’altre tipus com xerrades 
o conferències dutes a terme per 
l’equip de Lluís Martínez Camps, 
el Síndic, la xifra total és de 361 
actuacions, 54 més que l’any an-
terior. El mateix Martínez va de-
finir, dilluns durant el ple mono-
gràfic dedicat al treball realitzat 
durant l’any, com “una activitat 
frenètica” que suposa un aug-
ment de les tasques efectuades 
del 18%.

En relació a les queixes, el Sín-
dic va explicar que el 46% van ser 
efectuades per dones, el 40% per 
homes, un 10% per col·lectius i la 
resta van presentar-se d’ofici. En 
la seva majoria –23– van ser quei-
xes vinculades al territori, és a dir 

aquelles que tenen a veure amb  
el comerç, l’habitatge, la segure-
tat ciutadana o la via pública. Pel 
que fa a la distribució geogràfica, 
les queixes es van produir sobre-
tot al Centre –11– on “hi ha més 
població i per tant és normal”. 
Juntament amb el Centre, els bar-

ris de Can Pantiquet, Estació de 
França i Col·legis Nous, amb vuit 
queixes tots ells, va ser on més 
queixes hi va haver: el 67% de to-
tes les rebudes a Mollet.

Recomanacions i propostes
El Síndic Personer va fer sis reco-
manacions al govern municipal.
En primer lloc Martínez va recla-
mar que en virtut del Reglament 
Orgànic Municipal, el consistori 
“doni resposta a les peticions 
de l’oficina del síndic en el ter-
mini de 15 dies”. En la mateixa 
línia el Síndic va demanar que els 
ciutadans que realitzen queixes a 
l’OAC siguin informats del “ter-
mini legal de resolució i silenci 
administratiu i el seu efecte”. 
Martínez va comparar-ho amb el 
funcionament de l’Hospital Clínic 
on els familiars saben en tot mo-
ment a través de pantalles, on es 
troba el pacient. “Tenir la major 

Tots els grups municipals van 
coincidir a destacar “la dedicació i 
neutralitat” del Síndic. Susana Calvo 
(PP) va assenyalar que estarà atenta 
a les recomanacions “sobretot a les 
demores en atendre a les queixes de 
l’Ajuntament”. Joan Daví (PDeCAT) va 
demanar que en els pròxims informes 
“es tinguin en compte les edats de 
les persones que es queixen”. Per 
la seva part, Francisco Muñoz (Cs) va 
comparar el Síndic de Mollet amb el 
d’altres llocs que segons el seu  
parer “estan polititzats”. Xavier 
Buzón (Podem) va repassar les  
recomanacions del síndic i va afegir 
que el seu grup “està totalment 
d’acord”. Marina Escribano (Mollet en 
Comú) va destacar el to proper, afable 
i rigorós de Martínez i la seva “feina 
a les xarxes”. Oriol López (Ara Mollet 
ERC MES) va assenyalar que des de la 
seva formació espera comptar “amb 
la sindicatura si algun dret es veiés 
vulnerat”. Finalment, Mireia Dionisio 
(PSC) va comprometre’s a complir les 
recomanacions fetes pel Síndic.

LA POSICIÓ DELS
GRUPS MUNICIPALS

Ple a l’ajuntament

El 2018 van registrar-se 52 queixes i 93 consultes, només dues més que el 2017

Les consultes i queixes al Síndic 
Personer de Mollet s’estabilitzen

informació possible sobre les 
queixes dóna molta seguretat”, 
va assenyalar el Síndic.

Més enllà, Martínez va recoma-
nar que es seguís “avançant en 
el procés de simplificació ad-
ministratiu” per a aquelles per-
sones que demanen ajuts socials. 
Així mateix, va considerar que cal 
“unificar les convocatòries per 
a diferents tipus d’ajuts i els cri-
teris de valoració econòmica”.

En una línia diferent, Martínez 
va proposar que l’Ajuntament 
“estudiï la viabilitat legal, so-
cial i econòmica d’estendre als 
majors d’edat l’execució de tre-
ball o la prestació de serveis en 
benefici a la comunitat” en lloc 
de multes quan s’infringeixi una 
ordenança municipal.

D’altra banda i conscient de les 
problemàtiques socials que viu la 
societat molletana, Martínez va as-
senyalar que tot i haver abandonat 

la crisi, la majoria de persones en-
cara passa penúries. “Som capa-
ços de treballar i ser pobres”, 
va dir el Síndic. És en aquest sentit 
que Martínez va demanar garantir 
l’accés universal a l’habitatge. Per 
això va recomanar la “promoció 
de l’habitatge social” amb legis-
lacions que per exemple permetin 
“acords entre entitats bancàries 
per promoure el lloguer d’habi-
tatges buits”.

Per últim Martínez va explicar 
que molta gent gran s’havia quei-
xat per l’aparició en poc temps de 
vehicles com patinets elèctrics 
que els dificulten la mobilitat. Per 
això el Síndic va recomanar legis-
lar sobre com i per on poden cir-
cular aquests nous vehicles. i a.a

EL SÍNDIC DE MOLLET A L’ESCOLA
n En la seva intervenció al ple de l’ajuntament de Mollet, el Síndic Personer, Lluís 
Martínez Camps, va ressaltar l’activitat que la seva oficina havia fet a les escoles. 
Durant l’inici del curs i en commemoració del 15è aniversari del Síndic, Martínez 
va realitzar xerrades a alumnes del cicle superior de primària en les que els va 
parlar sobre els drets i deures dels infants. L’activitat, que va arribar a 600 
alumnes, es va complementar en els mesos de gener i febrer amb una 
enquesta sobre la figura del Síndic feta pels alumnes que va obtenir 1.700 
respostes. L’anàlisi de les enquestes va determinar que el Síndic Personer de 
Mollet ha de tenir major presència a les xarxes socials i als mitjans de 
comunicació, i que cal fer una festa per commemorar el Dia dels Drets dels 
infants així com organitzar un programa escolar sobre aquest mateix aspecte.
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Concurs de fotos pel dia de la donaEficiència energètica a El Lledoner
La regidoria de Polítiques d'Igualtat de Montornès 
convoca la 8a edició del Concurs de fotografia del Dia 
Internacional de les Dones, dedicat enguany a les do-
nes i la lluita social. Premiades de 150 a 400 euros,  les 
propostes es poden presentar fins al 3 de març.

La Diputació ha lliurat a l’Ajuntament de Mollet l’estudi 
d’optimització energètica del centre de serveis El Lledoner. 
Les mesures proposades, que requeriran de 2.700 a 48.750 
euros en funció de les actuacions que es realitzin tenen uns 
períodes de retorn que oscil·len entre els 3 i els 10 anys.

SOCIETAT

PARETS. La reforma i ampliació del 
Complex Esportiu del Tenes ja és 
una realitat. Aquest diumenge tin-
drà lloc la inauguració de l'equipa-
ment en el marc d'una jornada de 
la Lliga Comarcal de Cros que es 
farà a les pistes d’atletisme a par-
tir de les 9.30 h. L'acte inaugural 
serà a les 12.30 h.

La reforma del complex espor-
tiu és un dels projectes estrella del 
govern socialista. Els treballs van 
començar al juliol de l'any passat i 
han estat executats per l'empresa 
Abolafio Construccions per un 
preu d'adjudicació d'uns 632.000 
euros. Tot i que en un principi, els 
treballs havien d'estar enllestits 
en quatre mesos, finalment les 
obres s'han allargat unes setma-
nes més.

El projecte ha suposat el tanca-
ment de l'actual pista d'atletisme, 
la creació d'una pista de terra al 
voltant (de 400 m.) per a entre-
naments i un gimnàs i vestuaris, 

entre d’altres. També s’han ampli-
at altres instal·lacions de l’entorn 
com la seu social i el magatzem 
del Centre Excursionista; la seu 
social, la sala de musculació, els 
vestidors i el magatzem del Club 
d’Atletisme; i el bar i el seu magat-
zem, així com els serveis, el vestí-
bul, els passos i les instal·lacions 
de la sala polivalent. En total es 

tracta d’una ampliació de 350 me-
tres quadrats a tot el complex.

"El Complex esportiu del Te-
nes, amb la seva transformació 
i ampliació, esdevé un espai de 
referència en l’àmbit de la pràc-
tica esportiva", apunten des del 
govern municipal en una nota de 
premsa.

La inauguració comptarà amb 

la presència de l’alcalde de Parets, 
Francesc Juzgado, i dels regidors i 
regidores del consistori. Després 
de la inauguració es procedirà al 
lliurament de medalles als tres pri-
mers classificats de cada categoria 
de la cloenda de la Lliga Comarcal 
de Cros, es farà una jornada de por-
tes obertes als nous equipaments i 
s’oferirà un vermut popular. 

j.r.

ÚLTIMS SERRELLS Aquesta setmana s'acabaven d'enllestir alguns dels treballs a l'equipament 

OBRES  LES ACTUACIONS VAN COMENÇAR AL JULIOL I HAN PERMÈS EL CREIXEMENT EN 350 METRES QUADRATS

L'ampliació del Complex Esportiu del 
Tenes s'inaugura aquest diumenge

En marxa les 
obres d'asfaltat 
de Sant Fost
SANT FOST. L’empresa Agustí y 
Masoliver, SA està duent a terme 
la renovació de l'asfaltat de 16 
carreres de Sant Fost per valor de 
739.360,27 euros. 

Les obres d’arranjament van 
començar el dilluns al carrer Dr. 
Turró i van continuar dimarts als 
carrers Mossèn Francesc i Mossèn 
Salvador Pibernat. El dimecres 
els carrers afectats van ser el de 
Mossèn Francesc, Mossèn Salva-
dor Pibernat i Muntanya; el dijous 
el del Mossèn Salvador Pibernat, 
Muntanya i Eures; i avui hi haurà 
obres al carrer Muntanya i Eu-
res. En les pròximes setmanes les 
obres es desplaçaran a la resta de 
vies subjectes a renovació.  

Proximament les obres co-
mençaran del carrer dels Ocells 
de Xops a Blume, al carrer dels 
Amics, al carrer dels Xops des de 
carrer Ocells a Amics, al carrer 
Andalusia, al carrer Miquel Biada 
i al carrer Navarra.

Així mateix també es duran 
a terme obres a l’avinguda Mas 
Llombart de la B-500 al Pont i a 
l’entrada de Mas Llombart Nord 
fins a Mirador / Sant Bernat. Per 
últim, a la zona Mas Corts de Sant 
Fost es realitzaran obres al carrer 
Sant Bernat, al carrer Santa Fé des 
de Sant Bernat a Montseny i al ca-
rrer Montseny.

En total, l’empresa té 21 dies 
per finalitzar totes les obres.  

VIA PÚBLICA

La Lliga Comarcal de Cros serà la primera de les activitats que es faran a l'equipament

Una de les novetats que
comporta aquest projecte
és el tancament de l'actual
pista d'atletisme i la creació 
d'una pista de terra al voltant
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MARTORELLES. La setmana pas-
sada van arrencar les obres del 
nou Centre Polivalent La Vinya de 

Carrencà, l'equipament que subs-
tituirà l'emblemàtic Envelat i que 
pretén ser el punt neuràlgic del 

Aj. mArtorelles

sergio CArrillo

Arxiu

MAQUINÀRIA  Treballs per aixecar la llosa de formigó, terra de l'Envelat

ACCÉS  Les escales s'han obert però, de moment, l'ascensor no funcionarà 
MAQUINÀRIA  El contracte contempla vehicles amb baixos nivells d'emissions

EQUIPAMENTS  TAMBÉ S'ESTÀN FENT TREBALLS DE MILLORA A LES VORERES DEL BARRI

MOBILITAT  L'ELEVADOR NO FUNCIONARÀ COM A MÍNIM FINS A L'ABRIL

Arrenquen les obres del 
futur centre de Carrencà

teixit social de Martorelles. Les 
primeres tasques consisteixen 
a aixecar la llosa de formigó –el 
paviment de l'antic Envelat– i, un 
cop extreta, l'empresa Certis –en-
carregada de les obres– comença-
rà a fer els primers moviments de 
terra. Els treballs per construir el 
futur equipament s’allargaran en-
tre 13 i 14 mesos.

D'altra banda, l’Ajuntament ha 
iniciat les obres de reparació de 
diverses voreres al barri de Car-
rencà. La intervenció, que té un 
cost de 49.050 euros, comporta 
la renovació d’un tram important 
de la vorera del carrer d'Horta 
afectada per les arrels dels arbres, 
així com les reparacions puntuals 
de les zones de les voreres que 
estan en mal estat als carrers Ri-
era, Ronda del Mercat, Sant Isidre, 
Horta i Rec i l'entorn de la plaça 
de la Sardana. i

MOLLET. Les obres de l'estació de 
Santa Rosa avancen i darrerament 
hi ha hagut una gran novetat, però 
que comporta un greu problema 
de mobilitat. S'han obert les esca-
les i el passadís inferior per tal de 
passar a l'altra banda de l'andana 
sense creuar per la via. Tanmateix, 
com que els ascensors encara no 
funcionen i com que la passera 
que hi havia fins ara s'ha inhabi-
litat, les persones amb mobilitat 
reduïda es troben amb una greu 
barrera arquitectònica.

Antonio Carmona, portaveu de 
Renfe, explica que, "en el mo-
ment en què s'instal·la un pas 
inferior, s'ha d'inhabilitar la 
passera automàticament per 
raons de seguretat", indica.

Pel que fa a la dificultat amb la 
qual es troben les persones amb 
mobilitat reduïda, Renfe els ges-
tiona un taxi per arribar al seu 
destí. El problema rau només en 
el cas que el tren pari en l'andana 
de l'altra banda de l'estació, fet 
que afirmen des de Renfe que és 
minoritari, ja que "normalment 
el tren para en l'andana princi-
pal". Les persones amb mobilitat 
reduïda afectades que volen pu-
jar al tren a Mollet disposen d'un 
taxi per arribar fins a l'estació 
accessible més propera –Parets o 
Montcada-Ripollet–; en el cas que 
Santa Rosa sigui el seu destí, Ren-
fe els demana que continuïn en el 
tren fins a la primera estació ac-

L'Estació de Santa Rosa: amb 
escales però sense ascensor

Renfe posa un taxi a 
disposició de les persones
amb mobilitat reduïda que 

no poden agafar el trenEn el plec es demanen
mesures de control de 

despesa de l'aigua i l'ús de 
productes no-tòxics

cessible i des d'allà els traslladen 
en taxi fins a Mollet. Cal destacar, 
a més, que no tots els trens de l'R3 
són accessibles.

Pel que fa a les persones que van 
amb cotxets o maletes, "fins que 
no estigui l'ascensor en funcio-
nament, hi haurà personal que, 
en la mesura del possible, els 
ajudarà a creuar les vies per les 
escales", diu Carmona. L'ascensor 
no es preveu que estigui disponi-

ble fins al segon trimestre –com a 
mínim fins a l'abril–, segons apun-
ta Carmona.

"Demanem disculpes per 
aquestes molèsties puntuals", 
diuen des de Renfe, i asseguren 
que estan treballant per aconse-
guir "una estació 100% acces-
sible". Pel que fa a les actuacions, 
"ara falten els acabats i polir", 
afirmen, "i es preveu que les 
obres estiguin enllestides al se-
gon trimestre".

Es tracta d'unes obres que en un 
primer moment s'havia anunciat 
que estarien enllestides el passat 
estiu. Tanmateix, a finals del 2018 
Renfe es va comprometre a finalit-
zar-les durant el primer trimestre 
d'aquest 2019. i sergio carrillo

PARETS. L'Ajuntament de Parets 
ha tret a licitació el contracte de 
jardineria pels dos anys vinents. 
Ho va fer el passat divendres, dia 
15, i el valor total sobrepassa els 2 
milions d'euros.

Dins del plec de condicions per 
adjudicar la licitació, es troben 
mesures de control de despesa de 
l'aigua per un ús eficient d'aques-
ta. S'introdueix com a obligació 
del contracte dur a terme un re-
gistre trimestral de les lectures de 
tots els comptadors de subminis-
trament d'aigua ubicats a les zo-
nes verdes i un registre mensual 
dels comptadors de les principals 
zones de gespa.

També es contempla la imple-
mentació de vehicles i maquinà-
ria elèctrica, que s'incorpora com 
a criteri d'adjudicació, junt amb 
l'ús de maquinària amb baixos ni-
vells d'emissions de soroll i gasos 
contaminants, i l'ús de productes 
no classificats com a tòxics, corro-

sius, nocius, irritants o bé perillo-
sos pel medi ambient. Igualment 
també s'obliga a l'ús de productes 
fitosanitaris amb baixa toxicitat.

Tot i que, per poc, sobrepassa 
el límit que estableix la llei per 
adjudicar contractes públics (que 

se situa just en 2 milions d'eu-
ros), l'acord no ha hagut de pas-
sar pel ple municipal, ja que està 
subjecte a una pròrroga anual. 
De forma que el cost es desglos-
sa en dos anys, a raó de 890.146 
€ (sense IVA) per any. Per tant, 
el muntant estimat del contracte 
és de 2.047.335 €. El termini de 
presentació d'ofertes es tancarà 
el dilluns, 4 de març. i

MEDI AMBIENT  CONTRACTE PER ALS DOS PROPERS ANYS

Parets treu a concurs el 
manteniment d'arbrat 
per dos milions d'euros  
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La asesoría inmobiliaria de: 
Mollet, Parets, Sant Fost, Martorelles, Santa Maria y alrededores

Encontramos la casa de tus sueños

MOLLET DEL VALLÈS 185.000€

SANTA PERPETUA 220.000€

LLIÇÀ DE MUNT 377.600€

SANTA PERPÈTUA  314.500€

LLIÇÀ DE MUNT 285.000€

LLIÇÀ DE VALL 360.000€

PARETS DEL VALLÈS 315.000€

STA. EULÀLIA DE RONÇANA 222.000€

MOLLET DEL VALLÈS 190.000€

2 hab., salón comedor y balcón amplios, cocina offi ce 
vent. ext., 2 baños cptos. (1 suite), suelo parket natu-
ral, vent. alum., doble cristal, persianas, calefac., aire 
acond., puertas lacadas blanco, puerta entrada de 
seguridad. Ascensor. Plaza parking y trastero.

Piso de 125m2, 4 hab. dobles (1 suite), salón come-
dor, 2 terrazas de 25m2 y 15m2, cocina offi ce, zona 
lavado indepnte., 2 baños comp., vent. alum., persia-
nas, suelos gres cerámico, ptas. roble, pta. entrada 
seg., ascensor, jardín privado. Parking.

Chalet 200m2, 4 hab., Jardín 500m2, piscina privada. Bar-
bacoa.Plta. princ.: gran vestíbulo, salón comedor, cocina 
offi ce con isla de 20m2 aprox, 1 baño comp., persianas 
motorizadas, 1 hab. doble. Plta. sup.: 3 hab. (1 suite con 
baño hidromasaje) 2 hab. dobles ,1 baño comp, terraza 
solárium 40m2. Calefac., a/a, vent. alum. climalit, doble 
cristal, persianas motorizadas, ptas roble americano.

Casa adosada 145m2. Plta. princ.: vestíbulo, salón co-
medor, chimenea piedra, terraza jardín, cocina offi ce, 
electrod. alta gama, lavadero indep., 1 aseo. Plta. sup.: 3 
hab. (2 dobles, 1 vestidor), calefac., garaje, 1 baño comp. 
Suelos gres cerámico y parquet, vent. alum., doble cris-
tal, persianas, ptas. haya blanco, pta. entrada seg.

Chalet 4 vientos todo en planta con piscina privada. Gran salón 
comedor con chimenea de piedra, cocina americana con salida a 
gran porche, 3 hab. dobles (1 suite), 2 baños comp. Garaje: 1 coche 
y varias motos, gimnasio, 1 hab. ind. baño comp. Calefac., vent.  
alum. y madera noble, persianas, ptas. lacadas lanco, suelo gres 
cerámico, pta. entrada seg. Zona barbacoa y cancha baloncesto.

Casa de 400m2, 5 hab., 4 baños comp., Plta princ.: salón 
comedor 40m2, cocina offi ce, 3 hab. dobles, 1 baño comp, 
todo rodeado por gran porche. Plta. sup.:  buhardilla 100m2, 
2 hab. abuhardilladas dobles, 1 baño comp., sala polivalente 
con salida a solárium 30m2. Calefacción gas-oil, vent. roble 
noble, pta. entrada seg. Jardín 675m2. Garaje 5 coches.

Piso 129m2, 4 hab. 2 baños cptos., calefac. a/a, salón co-
medor, terraza rodea vivienda, 3 vientos, coc. offi ce, sala 
máq. indpte., 4 hab. (2 dobles, 1 suite con balcón y vestidor), 
2 baños, vent. alum. climalit abat., doble cristal y persianas 
eléc., suelos tarima parket natural, ptas. haya vaporizada, 
pta. entrada de seg. Ascen. Pisc. y jardín. Parking doble.

Chalet 4 vientos 85m2, jardín 500 m2, garaje 60m2, 
salón comedor con salida a balcón amplio, cocina 
offi ce muy actual, 3 hab., 1 baño completo de diseño, 
suelos de gres catalán, ventanas de aluminio climalit, 
persianas, placas solares, puertas de haya, puerta de 
entrada de seguridad.

Piso de 66 m2 todo reformado, 2 hab. (1 doble con 
vestidor), salón comedor abierto a cocina americana 
con electrodomésticos, 1 baño completo con plato de 
ducha, ventanas de aluminio, calefacción y a/a por con-
ductos, suelos de gres cerámico.

ZONA: Can Borrell

ZONA: Paseo de la Florida

ZONA: Terrablanca

ZONA: Can Farell

ZONA: Can Prat

ZONA: Valdoncella

ZONA: Santa Rosa Residencial

c. Anselm Clavé, 2 · Mollet del Vallès · Tel. 647 577 183 · www.fi ncasmollet.com
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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

SANT FOST. La B-500 a l'altura de 
Sant Fost va tornar a ser escenari 
d'un accident de trànsit el dilluns. 
Un turisme va xocar amb un arbre 
al voltant de les 13 h i el seu con-
ductor va resultar ferit després 
que el vehicle quedés bolcat. 

Així ho va explicar el cos de 
Bombers que va desplaçar dos 
vehicles fins a la zona. El conduc-
tor, de 55 anys, va sofrir politrau-
matismes i, tot i no haver resultat 
ferit de gravetat, va ser  traslladat 
a l'Hospital de Mollet en estat 
"menys greu", segons el SEM.

Protecció Civil de Sant Fost va 
disposar un biombo per tapar el 
treball que dues unitats del Ser-
veis d'Emergència Mèdica (SEM) 

el ferit estigui més tranquil per-
què no és observat per curiosos. 
Al mateix temps, en cas d'acci-
dents greus, també evita situa-
cions de pànic per a qui mira. i 

van efectuar. Des de Bombers ex-
pliquen que aquesta mesura, tot 
i no ser freqüent, es duu a terme 
perquè els professionals puguin 
treballar sense pressions i perquè 

 @pCivilsANtfost 

SUCCESSOS PROTECCIÓ CIVIL VA INSTAL·LAR UN BIOMBO PER A LES TASQUES D'EMERGÈNCIA 

Un cotxe queda bolcat després 
de xocar amb un arbre a la B-500

VEHICLE ACCIDENTAT El cotxe va bolcar i el conductor va quedar ferit lleu

MOLLET. El primer pot va esclatar 
a l'Escola de Policia de Mollet, 
quan un d'aquests artefactes va 
explotar durant un curs de la Bri-
gada Mòbil. 

El segon incident va tenir lloc el 
divendres passat al matí al Com-
plex Central Egara, quan un altre 
agent de la Brimo revisava una 
partida d'explosius. Els dos mos-
sos tenen ferides als ulls. 

SANT FOST. Sant Fost va viure tres 
robatoris a domicilis el dissabte 
passat. Els actes delictius es van 
produir al carrer Albinyana, al 
barri de Can Sunyer, i tot i que els 
Mossos d'Esquadra no han donat 
informació sobra l'hora per no in-
tercedir en la investigació policial 
que està en curs, segons alguns 
veïns, els robatoris s'haurien efec-
tuat al vespre. 

Dos mossos, ferits 
per l'explosió de 
dos pots de fum

Es produeixen tres 
robatoris al mateix 
carrer de Sant Fost

MOLLET. La Policia Municipal de 
Mollet va identificar una perso-
na que podria estar relacionada 
amb el trencament de retrovisors 
de vehicles aparcats als barris de 
Santa Rosa i Can Borrell. 

El passat 11 de febrer, la Policia 
Municipal va rebre l’avís telefònic 
de diferents veïns dels dos barris 
alertant que "un grup de joves" 
anava pel carrer tombant conte-
nidors i trencant retrovisors.

Segons ha informat l'Ajunta-
ment de Mollet, "gràcies a la 
col·laboració dels veïns de la 
zona i algunes associacions de 
comerciants, la Policia Munici-

pal i els Mossos van posar en 
marxa un dispositiu de vigilàn-
cia a la zona per tal d’enxampar 
als autors dels fets".

A partir d’aquí, es va poder 
identificar un jove menor d'edat 
i recollir diferents objectes que 
podrien estar relacionats amb els 
fets. La resta del grup va fugir de 
la zona. 

La identificació ha permès ob-
tenir un seguit de dades que, se-
gons fonts municipals, permeten 
seguir amb la investigació i, així 
poder arribar a identificar la resta 
del grup que no serien de Mollet, 
sinó d'un poble del voltant.  i 

VANDALISME  ELS ALTRES MEMBRES DEL GRUP VAN FUGIR 

Identificat un jove 
de Mollet per 
trencar retrovisors

MOLLET. Els Mossos d'Esquadra 
van detenir, el dimarts 12, un 
home de 34 anys a Montcada i 
Reixach, per presumpte robatori 
d’un cotxe a Mollet, originar un 
greu risc per a la circulació, nega-
tiva a sotmetre's a la prova d'alco-
holèmia i conduir sense el permís 
de conduir en vigor. Durant el 
seguiment, els agents van com-
provar per les plaques de matrí-
cula, que el vehicle acabava de ser 
sostret a les portes d'un mecànic 
de Mollet, amb les claus posades. 
Quan va ser interceptat l'home 
es va resistir i va ferir lleument 
als agents. L'arrestat va passar a 
disposició judicial i va quedar en 
llibertat amb càrrecs per ordre del 
Jutjat de Cerdanyola.  i 

Detenen un home 
pel robatori d'un 
cotxe a Mollet

MOLLET. La CUP Mollet ha denun-
ciat la manca de seguretat que 
pateix l’aparcament de camions 
ubicat sota els viaductes de l’au-
topista AP-7 al seu pas pel barri 
de Can Pantiquet. Segons un co-
municat del grup, s'han recollit 
les queixes de diversos transpor-
tistes que utilitzen l’aparcament, 
sobre l’augment preocupant de 
robatoris i actes vandàlics que 
pateixen els vehicles.

En aquest sentit, Jose Antonio 
Gálvez, membre de la formació, ha 
recordat que “el teixit industrial 
de la comarca obliga a mobilit-

zar un important parc de vehi-
cles pesants, que necessiten es-
pais on ubicar-se per efectuar 
descansos”. Gálvez ha denunciat 
que a l'aparcament “és fàcil veu-
re vehicles amb els vidres tren-
cats perquè la seva proximitat 
a la C-17 i l’autopista AP-7 fa-
cilita els robatoris”. Gálvez ha 
reclamat al govern municipal i la 
Direcció General de Carreteres, 
“s’escoltin les demandes dels 
transportistes i es millori la 
il·luminació, s’instal·li una tan-
ca perimetral i s’augmentin les 
patrulles de vigilància".  i 

La CUP denuncia inseguretat 
a l'aparcament de camions 
de l'AP-7 a Can Pantiquet

SEGURETAT   ELS TRANSPORTISTES DEMANEN MÉS VIGILÀNCIA
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Camí de Can Bassa 10. nau 1. P. I. Pla de Palou. Granollers
www.duchavida.cat § info@duchavida.cat

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

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

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

Regal*
dutxa

termostàtica
Només durant

aquest mes

CANVIA LA BANYERA PER UN  PLAT DE DUTXA ANTILLISCANT

599€
(IVA INCLÒS)

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

de gruix ) amb tractament 
anticalç inclòs

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

PLA RENOVE DUTXA

VISITA LA NOSTRA EXPOSICIÓ A CAMÍ DE CAN BASSA

*Només per a instal·lacions completes
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MARTORELLES

12/02 Maria Gloria Llenas Masdeu 96 anys

MOLLET DEL VALLÈS

14/02 Josefa Urbano Carpio 78 anys

14/02 Emilia Cuni Pujol 84 anys

14/02 Joaquin Izquierdo Campos 85 anys

17/02 Hortensia Bonilla Toro 87 anys

MONTMELÓ

18/02 Natalia Ruiz Garcia 96 anys

PALAU SOLITÀ I PLEGAMANS

15/02 Fernanda Sierra Rodriguez 80  anys

16/02 Jesus Cuadros Lanzas 83 anys

SANTA PERPÈTUA DE MOGODA

14/02 Maria Rodriguez Marcos 82 anys

16/02 Manuel Navas Lopez 80 anys

 

Dades facilitades per la Funerària 

Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols

Defuncions

12/2 Martín Calvillo Guerrero (Mollet)

16/2 Logan Marco Guasti Tapia (Mollet)

16/2 Carlos Méndez Solís (Santa Perpètua)

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

consentiment dels pares per ser publicats)

Naixements

Dissabte, 23 de febrer de 2019

A les 13.30h: Resum informatiu de la setmana

Diumenge, 24 de febrer de 2019

A les 22.00h: La Jornada de diumenge

Dilluns, 25 de febrer de 2019

A les 20.30h: La Jornada, amb Albert Maspons 

i Alba Castilla

Dimarts, 26 de febrer de 2019

A les 20h: L’entrevista amb l’alcalde: Francesc 

Juzgado, Parets

Dijous, 28 de febrer de 2019

A les 20h: Visions: Mobilitat i seguretat, amb 

Núria Segura

 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

GRAN VIDENTE AFRICANO Y CURANDERO
GRAN ILUSTRE SABIO DE LA ALTA MAGIA AFRICANA
Recuperación de pareja · Amor · 
Impotencia sexual · Amarres · Atracción 
Mal de ojo · 100% trabajo · Suerte de 
cualquier tipo · Protección de vida familiar · etc.

ADIVINACIÓN COMPLETA Y CLARA
TRABAJO SERIO Y EFICAZ

MOLLET. Pelegrí Pi i Jacint Marqui-
na "no van renunciar mai als 
seus principis republicans", va 
dir Montserrat Tura dilluns en 
l'acte que va acollir l'Ateneu Gran 
sobre aquests regidors molletans 
que van ser empresonats i represa-
liats en acabar la guerra. L'acte, 
emmarcat en el cicle de xerrades 
del Centre d'Estudis Molletans so-
bre el final de la Guerra Civil, girava 
al voltant de l'article Lideratge i so-
lidaritat de dos molletans en temps 
difícils publicat al Notes 33 (2018) 
per Elisabet Prades Pi –néta de Pe-
legrí Pi–, Josep Rodríguez Marqui-
na –nét de Jacint Marquina– i per 
l'exalcaldessa Montserrat Tura.

Pelegrí Pi va ser un dels dos re-
gidors de Mollet –juntament amb 
Enric Orra– que van decidir no 
marxar de la ciutat amb l'entrada 
de les tropes franquistes a Barce-
lona. Tots dos van patir un judici 
sumaríssim i van ser condemnats a 
reclusió perpètua.

Tanmateix, "després d'uns me-
sos el van deixar anar, fins que 
un veí el va denunciar i al cap 
de 15 dies el van tornar a ficar a 
la Model", va relatar Prades. "Es-
tic en una cel·la molt còmoda; 
només som set persones", deia 
Pi a la família. Fins al 1943 va pas-
sar per la presó de Lleida i per la 
colònia penitenciària de Vilanova 

josep rodríguez

MEMÒRIA HISTÒRICA  PELEGRÍ PI I JACINT MARQUINA VAN SER ELS PROTAGONISTES DE LA XERRADA DE DILLUNS DEL CEM

Solidaritat ciutadana per
dos regidors empresonats

JACINT MARQUINA FERRER

de la Barca –amb treballs forçats–. 
I després va complir uns anys una 
condemna de desterrament –havia 
d'estar a més de 100 quilòmetres 
de Mollet–. "Pi va viure fins als 
80 anys, políticament va viure 
el retorn de Tarradellas, però 
va patir pel Barça, que en aque-
lla època mai guanyava res", va 
cloure Prades.

 
Marquina, de dreta a esquerra
Josep Rodríguez Marquina, nét de 
Jacint Marquina, no va poder assis-
tir a l'acte, però l'exalcaldessa Tura 
va parlar sobre la vida d'aquest re-
gidor nascut a Conca que "durant 
els anys vint havia militat a la 
conservadora Unió Patriòtica" i 
que el 1934 es va presentar a Mo-
llet amb la Lliga Catalana, "també 
de dretes". El seu salt a ERC va ar-
ribar després de la proclamació de 
l'Estat Català, l'octubre del 1934. El 
govern de la República va decidir 
empresonar el Govern de Catalu-
nya, més d'un centenar d'alcaldes i 
de 600 regidors, i substituir-los. A 
diferència dels seus companys con-
servadors, Marquina es va negar a 
acceptar cap responsabilitat en el 
consistori municipal, ja que consi-
derava que no era "legítim".

Només un any després va pas-
sar a ERC i del 1936 al 1939 va ser 
regidor. Després de dos anys i mig 
d'exili, el 1941 va ser condemnat a 
vint anys de presó, però va sortir 
en llibertat condicional el 1945. 
Aleshores, Marquina va fer-se amb 
un quiosc a la Rambla, que ara re-
genta el seu nét.

Dues cartes de suport
Tura va explicar que el que uneix 
aquests dos regidors són uns "es-
crits de solidaritat" i Prades va 
recordar que quan el seu avi va en-
trar per segona vegada a la presó 
"es van recollir firmes per mig 
Mollet". Segons diu l'article del No-
tes, "un grup nombrós de comer-
ciants" van signar i van estampar 
el segell del seu establiment de-
fensant que, com a regidor, Pele-
grí Pi va tenir en tot moment una 
"conducta exemplar i honrada, 
havent mantingut amb caràcter 
afable bones relacions amb tot 
el veïnat".

En el cas de Jacint Marquina, 
van ser els mestres qui van signar 
un escrit de suport, en què afirma-
ven que Marquina “sempre es va 
comportar correctament amb 
els mestres, deixant-nos lliber-
tat per desenvolupar la nostra 
tasca, limitant-se exclusivament 
a protegir moral i material-
ment l'escola i els seus mestres 
per evitar l'enverinament dels 
tendres infants i procurant-los 
tants aliments com podia".  s.c.

elisAbet prAdes

PELEGRÍ PI PLANELLAS

La Marineta acull aquest divendres 
(18.30 h) la presentació del llibre 
Notes històriques de la cartoixa de 
Montalegre: història, tradició i lle-
genda, escrit per l'arxiver, histori-
ador i director de l'Arxiu Comarcal 

del Vallès Oriental, Xavier Pérez 
Gómez –santfostenc–. L'obra ana-
litza alguns episodis històrics del 
cenobi de Tiana que l’autor ha con-
siderat més interessants, aportant 
novetats desconegudes fins ara.

Presentació d'un llibre sobre 
la cartoixa de Montalegre
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conductcan
93 433 06 50 
www.conductcan.com
Masia Can Patiràs
08183 Lliçà de Vall

A conductcan, oferim un servei personalizat i adap-
tat a cada situació i família. Et proporcionem eines 
i recursos que garantiexen que el víncle amb el teu 
gos sigui el millor.  A la nostra residència treballem 
per a que el teu gos se senti com a casa, amb un 
tracte familiar i cobrint totes les seves necessitats. 
I tu, ja gaudeixes del teu gos?”

Escola d’educació 
i residència canina

Soy hipocondríaco?
La hipocondría responde a una preocupación 
excesiva, permanente y a veces de forma obse-
siva, respecto a nuestra salud y se traduce por 
la queja de síntomas y molestias que pueden 
aparecer en cualquier parte del cuerpo, exista o 
no, un sustrato físico que pueda justifi car alguna 
molestia. Normalmente proviene de un estado 
de ansiedad o a veces depresivo, que emerge y 
traduce en unos síntomas físicos que, a su vez 
generan nuevas molestias, apareciendo sínto-
mas físicos y cerrando un círculo vicioso y obse-
sivo. Todo ello repercute y altera la vida cotidiana, 
genera muchas dudas y a la vez, numerosas 
consultas y pruebas diagnósticas, que crean 
expectativas y actitud expectante y constante de 
miedos y ansiedad. Al fi nal estamos en una si-
tuación de sensibilización ante cualquier moles-
tia, con el contacto con personas enfermas, ha-
cer visitas hospitalarias o ir a consultas médicas. 
En casos extremos los síntomas son percibidos 
como premonitorios de una grave enfermedad 
como padecer infartos, embolias, cáncer, etc. La 
ansiedad es constante, la interpretación de cual-
quier síntoma se convierte en el padecimiento 
de una grave enfermedad. Este cuadro puede 
ir repitiéndose en diferentes partes del cuer-
po, órganos, y alterar funciones simples como 
la digestión, la respiración, circulación, función 
cardíaca, sensibilidad, equilibrio, etc.
Tengo fobia a las enfermedades?
En este caso predomina básicamente la an-
siedad ante el menor síntoma que se padezca 
o aunque también sin síntomas son personas 
que siempre están preocupados por su salud 
física y suelen interpretar como un miedo to-
talmente desproporcionado a llegar a padecer 
una enfermedad. La incertidumbre es la gran 
asociada a su problema. Los síntomas que 
manifi esta no suelen ser coherentes, incluso 
reconocidos por el propio paciente, y sue-
le expresar un temor excesivo ha someterse 
a pruebas médicas o a un simple análisis de 
sangre por el temor a que pudiera revelar 
alguna alteración. Suelen ser pacientes preo-
cupados, al igual que los hipocondríacos, por 
su salud y el padecimiento de cualquier enfer-
medad, pero los primeros “padecen” síntomas 
y molestias que interpretan como enfermedad 
presente, y los segundos tienen el miedo, la 
ansiedad de llegar a “padecer” algún síntoma.

Dr.  J. Rebordosa
Psiquiatra. Imbv
Gaietà Vinzia, 52. Mollet del Vallès
Tel. 93 570 03 65 | www.imbv.es

info@imbv.es

Moció perquè el 
Centre d'Urgència 
d'Atenció Primària 
s'instal·li a Mollet

SANITAT

MOLLET / BAIX VALLÈS.  La Platafor-
ma en Defensa de la Sanitat Pública 
del Baix Vallès presentarà una mo-
ció al ple de l'Ajuntament de Mollet 
que té com a objectiu accelerar la 
posada en marxa del primer Cen-
tre d'Urgència d'Atenció Primària 
(CUAP) al Baix Vallès i que reclama 
que aquest equipament s'instal·li a 
Mollet. Com va avançar el diari Som 
a l'octubre, el Pla Estratègic Sani-
tari del Vallès Oriental 2019-2022 
del Servei Català de la Salut preveu 
la posada en marxa d'un CUAP al 
Baix Vallès. Ja en aquella data, la 
Plataforma en Defensa de la Sanitat 
Pública al Baix Vallès va assenyalar 
que veia amb bons ulls el projecte 
del CUAP, perquè "apostem per 
un increment de diners en l'aten-
ció primària, en els ambulatoris, 
perquè dotar-los de recursos i de 
mitjans és la manera de buidar 
els hospitals".

"Buidar els hospitals"
Els CUAP són serveis que ofereixen 
atenció en casos d'urgència de 
"complexitat baixa o moderada" 
que permeten reduir la pressió so-
bre els serveis d'urgència hospita-
laris i les hores d'espera.

La moció que presentarà la pla-
taforma demana que el consistori 
molletà cedeixi "uns terrenys 
municipals adequats al Departa-
ment de Salut de la Generalitat 
de Catalunya" i que el CUAP sigui 
contractat amb l'ICS, "ja que té a 
càrrec seu els CAP de la pobla-
ció". Per últim la moció vol que a la 
redacció del projecte i construcció 
d'aquest equipament s'hi impliqui 
"als agents socials, ajuntaments 
i plataformes". i

PARETS DEL VALLÈS.  L'any 2006, 
l'Institut Català de la Salut (ICS) 
va posar en marxa el programa 
Pacient Expert a ambulatoris de 
tot Catalunya. Ara, s'acaba de tan-
car el darrer que s'ha dut a terme 
al CAP de Parets, i que ha tractat 
sobre la diabetis.

Jesús Ferrer, de 69 anys i de 
Mollet, en fa més de 20 que pateix 
la malaltia. "Ben bé des dels 45", 
recorda. Aleshores, ell sabia molt 
poc sobre la diabetis que li havi-
en diagnosticat. Però de mica en 
mica, amb el temps i l'experiència 
pròpia, en va anar aprenent cada 
cop més. Tant que ja s'ha conver-
tit en un pacient expert en aquesta 
patologia. Per això la Carmina Ro-
dríguez, coordinadora d'aquest 
programa al Vallès Oriental, va 
oferir-li que anés al CAP de Pa-
rets a explicar la malaltia. "Era un 
sistema que ja funcionava amb 
èxit a Anglaterra, i es va pen-
sar a aplicar-lo aquí", relata. "Es 
tractava d'un model diferent 
de la relació entre metge i paci-
ent. Perquè de vegades, no és el 

mateix que t'ho digui un metge 
que no algú que ha passat pel 
mateix que tu. Els professio-
nals tenim la informació, però 
no l'experiència en primera 
persona. Per això és important 
el tracte entre iguals, que els 
mateixos pacients compartei-
xin en grup com porten la seva 
malaltia, especialment en els 
casos de les cròniques".

Compartir inquietuds
Així es va començar implantant el 
programa a ambulatoris de Bar-
celona a pacients amb insuficièn-
cia cardíaca, i després es va anant 
ampliant a altres patologies i a 
més territori. En el cas de Parets, 
han sigut 8 pacients, inclòs el ma-
teix Jesús, els que han seguit les 
9 sessions setmanals que s'han 
fet d'una hora i mitja cadascuna. 
I l'experiència "és molt enriqui-
dora. La gent parla, compar-
teix... I és important perquè 
quan et diuen que tens una ma-
laltia que t'acompanyarà tota 
la vida, al principi és molt dur. 

SALUT  L'EXPERIÈNCIA DEL PROGRAMA 'PACIENT EXPERT' AL CAP PARETS

"No és igual que t'ho digui un 
metge, que algú que ho ha passat"

Però amb el temps veus que 
pots tenir una molt bona quali-
tat de vida". I ho diu per pròpia 
experiència.

Per aconseguir-ho calen tres 
coses bàsiques, afirma: "Una ali-
mentació equilibrada, exercici 
físic i la medicació. No serveix 
de res portar uns hàbits saluda-
bles si no et prens les pastilles. 
Al metge sempre se li has de fer 
cas", recorda. Però el metge no 
sempre hi és davant. 

Resultats comprovats
Al pacient expert se li dóna un 
manual, una guia, que és la que ser-
veix per introduir cada sessió du-
rant la primera mitja hora. Durant 
l'hora següent, ja són els mateixos 
pacients els qui interactuen entre 
ells. "Això els genera confiança, 
autoestima... I és molt impor-
tant per evitar complicacions 
i aprendre a autogestionar-se 
quan el metge no és davant", 
apunta Paloma Conde, referent del 
programa al CAP Parets.

I el fet que demostra que el re-
sultat és positiu és que "cap dels 
set participants al programa ha 
fallat a cap sessió. I és molt di-
fícil que els pacients segueixin 
tot un programa, de principi a 
fi", assegura Prisca Villaescusa, 
tècnica en cures i auxiliar d'in-
fermeria (TCAI) del mateix CAP. 
"Nosaltres allà només fem d'ob-
servadores. Només intervenim 
si cal en alguna qüestió mèdi-
ca", diu. Els professionals  fan un 
seguiment i avaluació de les sessi-
ons per determinar si s'han acon-
seguit els objectius, i "els fets ens 
demostren que un any després, 
els resultats funcionen", con-
clou Rodríguez.  jaume ribell

j.r.

'PACIENT EXPERT' Villaescusa, Jesús Ferrer, Conde i Rodríguez
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MOLLET. Una desena d'integrants 
de la PAH es va reunir el dimecres 
als jutjats de Mollet per fer entrega 
d'un document al jutge degà en el 
qual l'insta a posar en marxa la llei 
24/2015. Aquesta legislació im-
pulsada per la mateixa plataforma, 
l'Observatori DESC i l'Aliança Con-
tra la Pobresa Energètica va ser 
aprovada pel Parlament el 2015, 
recorreguda al Tribunal Constitu-
cional pel govern espanyol i final-

ment aprovada el passat 31 de ge-
ner pel PSOE desestimant algunes 
de les esmenes més polèmiques 
fetes per l'executiu del PP.

En concret, l'article 5 que asse-
nyala que els bancs o grans pro-
pietaris no podran desnonar les 
famílies que no poden pagar l'hi-
poteca o el lloguer obligant-los a 
acordar un lloguer social, i l'arti-
cle 7 en què els grans propietaris 
com entitats bancàries que tinguin 

MOBILITZACIÓ SOCIAL  TOTES LES PLATAFORMES DE CATALUNYA VAN PRESENTAR ALS RESPECTIUS JUTJATS LA DEMANDA PER FER EFECTIVA LA LLEI 24/2015

pisos buits els hauran d'entregar a 
l'administració pública perquè els 
destinti a lloguer social.

El jutge degà de Mollet no va 
poder atendre als integrants de 
la PAH, però la seva petició va ser 
registrada per la institució judicial.

Tot seguit la PAH de Mollet va 
llegir un manifest a les portes del 
jutjat en què va assenyalar que 
"després de quasi tres anys des 
de la impugnació de la llei per 

part del Govern de Rajoy i la 
banca, la lluita incansable de 
les entitats socials promotores, 
amb el suport d'una majoria 
aclaparadora de la societat ca-
talana, ha permès fer possible 
allò impossible". Al mateix temps 
la PAH va recordar que aquesta llei 
es va posar en marxar gràcies a una 
Iniciativa Legislativa Popular que 
va recollir 150.000 firmes i que va 
ser aprovada per unanimitat pel 

Parlament de Catalunya. "Aques-
ta llei només reclama l'aplicació 
de l'article 47 de la Constitució", 
van assenyalar des de la Platafor-
ma. L'article de la carta magna diu 
que "tots els espanyols tenen 
dret a gaudir d'un habitatge dig-
ne i adequat i l'administració ho 
ha de promoure". Actualment, la 
PAH rep una mitjana de 3 casos de 
desnonament setmanals a Mollet.

Per últim els membres de la PAH 
reunits van assegurar que la seva 
iniciativa del dimecres va ser se-
guida a tots els punts del territori. 
"Altres plataformes han fet el 
mateix a altres jutjats de Catalu-
nya", van concloure.  a.a

La PAH insta el jutge degà de Mollet a aplicar 
la totalitat de la llei contra els desnonaments

PARETS. El teatre de Can Rajoler 
acull dissabte un espectacle de 
música, màgia i humor per recap-
tar fons en la lluita contra la fibrosi 
quística. Un acte sorgit a iniciati-
va dels pares de la Jana, una nena 
paretana de 10 anys que pateix la 
malaltia des del seu naixement. "A 
les 12 hores d'haver nascut, ja 
la van traslladar al Parc Taulí 
per operar-la d'urgència", re-
corda el seu pare, Ramon Llopis.

"La Jana era una nena busca-
da. I clar, al principi et quedes 
destrossat", relata el Ramon. 
"Però ara té 10 anys i una ger-
mana petita, i estant alerta i 
amb molt de compte, això sí, 
es pot fer una vida normal". En 
aquest sentit, "s'ha millorat molt. 
Està a punt d'aprovar-se un nou 
medicament. Però per això ca-
len diners, és clar", explica.

SALUT  CAN RAJOLER ACULL DISSABTE UN ACTE SOLIDARI AMB LA JANA, UNA PARETANA DE 10 ANYS QUE PATEIX LA FIBROSI QUÍSTICA DES QUE VA NÉIXER 

"Es pot fer vida 
normal amb fibrosi"

Per això s'ha organitzat l'acte 
del dissabte. En Ramon canta a la 
coral d'adults de l'Escola de Músi-
ca de Parets, i junt amb la seva di-
rectora, Montse Navarro, van pen-
sar a organitzar quelcom. S'hi va 
sumar un amic seu, el Toni Muñoz, 
que és mag. Més tard el monolo-
guista Miguel Ángel Marín. I la pi-
lota es va anar fent gran...

Tot va començar a la classe de 
la Jana. "Feien unes polseres so-
lidàries que, en principi, servi-
rien per recollir fons pel càncer 
infantil. I quant els seus com-
panys i companyes van saber 
el que tenia, van dir: per què no 
ho dediquem al que té la Jana?", 
relata Llopis. I així, junt amb el bo-
ca-orella, es va anar gestant l'acte.

Fa uns mesos es coneixia el cas 
del Jerome, un nen de 3 anys de 
Parets amb fibrosi pel qual es va 

organitzar un berenar solidari. 
Segons Llopis, el contacte entre 
les famílies de nens afectats és 
habitual. "Al Parc Taulí ens aca-
bem trobant tots. I això no és 
per un nen o per l'altre: és per 
tots els nens i nenes que patei-
xen fibrosi quística que, encara 

que sigui una malaltia rara, en 
són molts". Per això, a l'acte hi as-
sistirà Celestino Raya, president 
de l'Associació Catalana per la Fi-
brosi Quística, que recollirà in situ 
els beneficis generats per la gala.

L'entrada val 8 euros i es pot 
aconseguir als comerços La 

Guineu, Confort Parera, Imprem-
ta Farrés, Punta Tacó i Floristeria 
Tin-Ram. Si no s'hi pot assistir, 
existeix la possibilitat de fer dona-
cions de fila zero al compte ban-
cari ES96 2100 3302 1922 0003 
7549 sota el concepte Concert so-
lidari Parets.  j.r.

fAmíliA llopis

FAMÍLIA  La Jana, primera per la dreta, junt amb els seus pares, Ramón i Susana, i la seva germana Arlet, de 8 anys
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PARETS.  El dia que en complia 
365 en presó preventiva, el polí-
tic paretà i exconseller de la Pre-
sidència, Jordi Turull, declarava 
al Tribunal Suprem en el judici 
per l'1-O. En les seves respostes a 
la Fiscalia i a l'advocacia de l'Es-
tat, Turull, va refermar-se en la 
seva defensa del pacifisme dels 
catalans i del dret a l'autodeter-
minació, el qual "té encaix en 
la Constitució si hi ha voluntat 
política". 

Turull no va negar en cap mo-
ment que el Govern català per-
seguia la independència però 
va remarcar que es volia fer per 
"vies pacífiques i democràti-

ques" i buscant un referèndum 
pactat amb l'Estat. De fet, el po-
lític paretà va recordar les 4.000 
associacions agrupades en el Pac-
te Nacional del Referèndum per 
aconseguir aquest pacte. "Érem 
junts pel sí, no junts perquè sí", 
manifestava.

També va ser dur en la crí-
tica pel seu empresonament i 
dels seus companys i en la seva 
convicció pel fet d'estar sent 
perseguit per les seves idees.  
"Posar-se el vestit de constitu-
cionalista penalment deu ser 
una ganga perquè et permet 
incomplir la Constitució quan 
et dona la gana; en canvi, si vas 

d'independentista, per un auto, 
no per una resolució fonamen-
tada, porto un any a la presó". 

La qüestió de la violència
Turull també assegurava que  in-
tentar "generar tensió o violèn-
cia" a Catalunya és una "opera-
ció fracàs". En respostes al fiscal 
Jaime Moreno, Turull afirmava-
que qualsevol partit polític, "per 
noble que sigui la seva causa", 
si "insinua" que per aconseguir 
els seus objectius es necessita 
una "violència passiva petita", 
fracassarà. "La gent de Catalu-
nya, pensi el que pensi, és pací-
fica, som el país de Pau Casals", 

afegia. En aquest sentit, Turull 
titllava de "delirant" voler "pre-
sentar la societat catalana com 
a violenta". 

Sobre la declaració del 27 d'oc-
tubre, va reconèixer que la va vo-
tar favorablement i s'hi va referir 
com a declaració "política". "Era 
l'expressió de la voluntat po-
lítica del sentit majoritari del 
poble de Catalunya", deia. 

Pel que fa als fets de l'1-O, el 
fiscal Jaime Moreno preguntava 
a Turull si va fer alguna cosa per 
aturar el referèndum i l'excon-
seller el cva corregir. "La inter-
locutòria del TSJC d'impedir 
el referèndum anava dirigida 

JUDICI 1-O  EL POLÍTIC PARETÀ I EXCONSELLER DE PRESIDÈNCIA DECLARAVA AQUEST DIMARTS AL TRIBUNAL SUPREM, EL DIA QUE COMPLIA 365 EN PRESÓ PREVENTIVA 

Turull defensa el pacifisme dels 
catalans: "Som el país de Pau Casals"

seNyAl suprem

SOMRIURE  Turull saludava alguns dels presents a la sala

seNyAl suprem

ACUSADORS  Els fiscals Jaime Moreno i Consuelo Madrigal
als cossos de seguretat, no al 
Govern", concretava. I recordava 
que en la decisió de la jutgessa 
Mercedes de Armas també de-
manava que no s'alterés la convi-
vència ciutadana. "L'experiència 
més similar a l'1-O" era el 9-N 
de 2014 i va recordar que es va 
desenvolupar "tranquil·lament 
i pacíficament" i que el Tribunal 
Constitucional "no va fer res per 
aturar-lo".

Turull va acabar la seva de-
claració llegint les paraules de 
l'expresident Carles Puigdemont 
abans de la declaració d'indepen-
dència, en què tornava a apel·lar 
al diàleg amb l'Estat. L'exconseller 
paretà recordava que la consigna 
era "invocar sempre la pau" i el 
"civisme".   redacció / acn

n Sobre la declaració de Turull, la 
consellera de la Presidència i portaveu 
del Govern, Elsa Artadi, opinava que el 
seu predecessor Jordi Turull va estar 
“immens” i considerava que el paretà 
“ha pogut defensar l’1-O i ha demos-
trat que el que s’està fent és jutjar 
idees polítiques i no fets”. La con-
sellera de la Presidència afirmava que 
Turull va ser “la cara” del judici mentre 
que les acusacions van ser “la creu”. 
Segons Artadi, el fiscal i l’advocada de 
l’Estat no van tenir “cap raonament ni 
jurídic, ni lògic, ni fàctic”.

ARTADI: “HA DEIXAT 
CLAR QUE ES JUTGEN 
IDEES POLÍTIQUES”
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Segueix-nos a twitter: @diba

Les carreteres son infraestructures de comuni-
cació que enllacen les poblacions d’un territo-
ri. La Diputació de Barcelona és l’administració 
titular de la gestió de 1.585 km de carreteres 
locals per les quals hi circulen diàriament 
3.681.735 vehicles i més de 750.000 persones.
La nova aposta per aquestes infraestructures 
és que, a més de ser vies de comunicació se-
gures i de qualitat per a tot tipus de vehicles, 
siguin també canals 
pel transport de les 
noves tecnologies 
que han permetre  
l’accés a internet en 
banda ampla d’alta 
qualitat i velocitat de 
connexió, a tots els 
habitants del territori. 
És evident que les 
necessitats actuals 
de comunicació ja no 
tenen només a veure 
amb el transport de les persones, sinó que  hi 
ha una demanda creixent en el conjunt de la 
societat, de transport de dades i informació 
motivada per la incorporació a les nostres vi-
des de les noves tecnologies sorgides de l’era 
digital.
Facilitar aquestes connexions a les persones 
que viuen en el conjunt del territori ha estat 
una de les principals apostes de la Diputació 

de Barcelona en aquest mandat , d’acord amb 
el que marca l’Agenda digital europea per al 
2020. Guiats per aquest objectiu, aquest 2018 
s’ ha completat una primera fase de  desple-
gament de canalitzacions per fibra òptica a 
través de la seva xarxa local de carreteres, que 
han de servir per proveir d’accés a internet de 
banda ampla al conjunt de persones del te-
rritori on la banda ampla encara no hi arriba 

a través dels opera-
dors privats. 
Les canalitzacions 
per a fibra òptica 
s’incorporen així a les 
cunetes de formigó 
de les carreteres de 
la xarxa local, fet que 
suposa nombrosos 
avantatges per al seu 
manteniment i segu-
retat. Així, els tritubs 
per on es col·loca 

després de la fibra òptica queden totalment 
protegits davant de qualsevol inclemència 
meteorològica o d’incendi forestal.
Aquesta nova tecnologia incorporada a les ca-
rreteres locals facilita també poder millora la 
seva gestió, ja que permet donar informació 
sobre el seu estat als usuaris o fer càlculs d’in-
tensitat de vehicles que hi circulen en temps 
real. 

Desplegar la tecnologia digital 
a través de la xarxa viària local

La Diputació de Barcelona
 aposta per a la igualtat 
d’accés a les tecnologies 
a tot el territori 
de la demarcació.

252 km de 
canalitzacions 
i 55 municipis 
beneficiats

L’Agenda Digital Europea (ADE), 
l’instrument que impulsa l’economia 
europea a partir del mercat únic digi-
tal, marca coma objectiu que abans 
del 2020, el 100% de la població eu-
ropea tingui accés a internet de ban-
da ampla (>30 Mbps) i que el 50% 
de les llars tinguin un accés superior 
a 100 Mbps.
En aquesta primera fase del desple-
gament, realitzada al llarg del 2018, 
la Diputació de Barcelona ha cons-
truït canalitzacions per fibra òptica 
al llarg de 252 km de la seva xarxa 
local de carreteres, amb una inversió 
de prop de 19 milions d’euros. Això 
ha fet possible que 55 municipis de la 
demarcació amb un total de 178.540 
habitants, puguin tenir accés a inter-
net de banda ampla.



dV, 22 FEBRER 201918

AGENDA POLÍTICA

Santa Maria en 
Comú presenta 
la llista diumenge

Una desena de col·lectius i par-
tits polítics molletans organit-
zen aquest divendres a les 19 
h al Casal Cultural de Mollet un 
acte en solidaritat amb el poble 
veneçolà i el seu president, Ni-
colás Maduro.

Acte en defensa de 
Veneçuela a Mollet

L'advocat de Carles Puigde-
mont, Gonzalo Boye, especialis-
ta en dret internacional oferirà 
la xerrada El dia que es farà jus-
tícia... y ahí lo dejo el dilluns a 
les 20 h a l'Ateneu de Sant Fost. 
Boye és la cinquena persona 
que participa en les xerrades 
per la independència que orga-
nitza l'Assemblea Nacional Ca-
talana del municipi. 

L'advocat Gonzalo 
Boye a Sant Fost

Units per Martorelles celebrarà 
un acte el dissabte al mercat 
matinal del municipi amb què 
farà una recol·lecta que anirà 
destinada a l'Associació de De-
fensa i Protecció d'Animals de 
Martorelles. La formació dema-
na pinso per a animals, mantes 
velles, sorra per als gats, lleixiu 
o donacions econòmiques.

Units per 
Martorelles en favor 
dels animals

La candidatura Santa Maria en 
Comú –hereva d'ICV-EUiA i ac-
tualment al govern– es presen-
tarà diumenge (11 h) al Casal 
cultural a la plaça del Rei núme-
ro 1. L'acte que acabarà amb un 
vermut, també servirà perquè 
la llista guanyadora en el procés 
de primàries pugui recollir sug-
geriments i inquietuds.

La Comissió de Jubilats i pen-
sionistes de Mollet ha convocat 
una assemblea per al proper 
dijous a les 18 h al Mercat Vell. 
La trobada té objectiu parlar de 
la situació actual del sistema 
de pensions. Hi assistirà Aina 
Vidal, diputada dels comuns  i 
membre de la Comissió parla-
mentària del Pacte de Toledo.

Trobada per unes 
pensions dignes

MOLLET. Tres grups municipals i 
nou mocions. ERC, Canviem Mo-
llet i Ciutadans presentaran les 
seves mocions el pròxim ple de 
Mollet que es celebra el dilluns.

Canviem en presentarà quatre. 
La primera d'elles presentada 
conjuntament amb la Plataforma 
en Defensa de la Sanitat Pública 
del Baix Vallès, demanarà que 
al municipi s'implanti un Centre 
d'Urgències d'Atenció Primària. 
La segona serà relativa a la millo-
ra del servei d'autobusos al barri 
de Lourdes. La tercera es centrarà 
en "crear marxes exploratòries 

i tallers de debat de dones, per 
poder fer un mapa amb els es-
pais més insegurs i poder-hi fer 
actuacions". Per últim, la quarta 
moció reclamarà que l'Ajunta-
ment faci difusió de les novetats 
en matèria d'energies renovables 
com a conseqüència del canvi le-
gislatiu actual en aquest camp.

ERC també presentarà quatre 
mocions. El grup municipal dema-
narà la creació d'un punt d'atenció 
a l'Ajuntament de Mollet pel be-
nestar i el respecte animal. A més 
reclamarà el desplegament dels 
consells de participació ciutada-

Nou mocions d'ERC, 
Canviem i Ciutadans

na. En la seva tercera moció ERC 
reclamarà la redacció d'un nou Pla 
Local d'Habitatge i la creació d'un 
parc públic de lloguer. Per últim 
els republicans faran una moció 
per condemnar el judici que s'està 
duent a terme al Tribunal Suprem 
contra l'independentisme.

Cs ontra els indults
Ciutadans presentarà una moció. 
Sota el títol "moció de rebuig 
a la impunitat i la concessió 
d'indults als encausats del cop 
d'estat", aquesta reclamació con-
sidera que els indults suposen 
"vulnerar el principi d'igual-
tat davant la llei" d'uns presos 
polítics que segons el seu parer 
"no s'han empanadit" i mostren 
"menyspreu per la llei, la demo-
cràcia i la convivència". i

MOLLET. Mollet en Comú celebra 
dissabte (10.30 h) a la Marineta, 
una assemblea oberta per “defi-
nir les principals línies estra-
tègiques de programa de cara a 
les eleccions municipals". L’as-
semblea servirà de “culminació a 
la campanya Participa – Elabo-
rem el programa en comú," que 
en els darrers mesos ha anat reco-
llint propostes. Així mateix a l'acte 
es debatran aquestes propostes i 
es presentaran les persones que 
acompanyaran Marina Escribano 
a la llista de Mollet en Comú.

Mollet en Comú 
presenta la seva 
llista electoral 

PLE DE L'AJUNTAMENT  PROPOSTES SOBRE FEMINISME, INDEPENDENTISME, SANITAT O LLOGUERMUNICIPALS 26-M

PARETS. Sumem Parets va presen-
tar divendres passat a la seva seu 
–carrer Major– la tercera edició 
de l'Impulsa Parets. Una inicia-
tiva amb la qual el partit paretà 
entregarà fins a 600 euros per a la 
realització d'un projecte a càrrec 
d'una associació del municipi.

Les associacions –hi pot partici-
par qualsevol que estigui vinculada 
a Parets– tenen fins al 30 de març 
per presentar el seu projecte, que 
ha de ser d'àmbit social, cultural o 
mediambiental. El 3 d'abril s'esco-
lliran els tres finalistes, que hauran 
de fer una presentació del projecte, 
i entre el 9 i el 10 d'abril s'atorgarà 
el premi econòmic a l'entitat gua-
nyadora. Els afortunats que rebran 
els diners hauran de desenvolupar 
l'activitat abans que passi un any.

"Ens sembla molt maco que el 
que surt del poble es quedi al po-
ble", va afirmar la regidora Casan-
dra Garcia, i per això van engegar 
l'Impulsa Parets, que treu els diners 
de l'aportació que el partit rep com 
a grup municipal, i de la donació de 
200 € que la mateixa Garcia té as-
signada com a portaveu.

Per participar, cal consultar les 
bases del concurs i escriure un cor-
reu electrònic a l'adreça podempa-
retsdelvalles@gmail.com amb les 
dades requerides. La primera edi-
ció del concurs la va guanyar l'as-
sociació AMACAT, dedicada, entre 
altres tasques, a la inclusió laboral 
de persones amb necessitats espe-
cials. I la segona edició va premiar 
l'associació paretana Triple Bàs-

quet, vinculada al Bàsquet Parets, 
que treballa per la integració i la 
inclusió de persones amb discapa-
citat a través de l'esport.

Segon Mercat Solidari
L'acte de divendres també va ser-
vir per presentar la segona edició 
del Mercat Solidari. Garcia va ex-
plicar que "som un poble amb un 
teixit associatiu molt important 
i no podia ser que aquestes en-
titats no tinguessin un espai per 
compartir". D'aquí va sorgir el 
primer Mercat Solidari organitzat 
per Sumem Parets, que va tenir 
lloc el 2016 al Sot d'en Barriques.

Enguany es farà el 30 de març 
a la plaça de la Vila, i hi haurà 
paradetes de les associacions i 
entitats municipals; un escenari 
amb diverses intervencions –com 

ara la conferència que es farà per 
part de l'ONG Open Arms i una 
xerrada sobre cooperativisme–; 
actuacions de la colla castellera 
els Manyacs; actuacions musicals 
del Centre d'Estudis Musicals Ma-
ria Grever; i altres sorpreses que 
l'organització està ultimant.

La recaptació d'enguany anirà 
a parar a la Fundació Surt, que 
treballa per fer efectius els drets 
econòmics, socials i culturals de 
les dones i per eradicar les discri-
minacions per raó de sexe, amb la 
vista posada en assolir una soci-
etat amb equitat de gènere efec-
tiva. "Aprofitant que el març 
és el mes de les dones, ens va 
semblar maco unir aquests dos 
projectes i destinar els diners a 
una associació de caire feminis-
ta", va cloure Garcia.  s.carrillo

sumem pArets

SOLIDARITAT  DIVENDRES TAMBÉ ES VA ANUNCIAR LA SEGONA EDICIÓ DEL MERCAT SOLIDARI

Sumem donarà 600 euros en el 
tercer concurs Impulsa Parets

PRESENTACIÓ  Els tres regidors de Sumem Parets explicant tots dos actes

PARETS. El portaveu d’Ara Parets 
Esquerra Republicana, Jordi Se-
guer, s’ha compromès a ampliar 
les instal·lacions del Centre d’Aco-
llida d’Animals de Companyia 
situat al recinte de la masia La 
Marineta, en ple polígon industri-
al Llevant, si el seu grup governa 
després de les eleccions locals.

Seguer va fer aquest anunci des-
prés de la visita que el grup mu-
nicipal d'Ara Parets ERC va dur a 
terme el passat dissabte al matí a 
l’equipament que es va inaugurar 
l’octubre de 2016. El portaveu re-
publicà creu que "cal fer un pas 
endavant" i cedir una part de les 
instal·lacions en desús de la Ma-
rineta per tal que els animals "pu-
guin tenir un espai més digne i 
per exemple dormir, almenys, 
a cobert a les nits o no patir 
les altes temperatures durant 
l’època de calor".

La secció local d'Esquerra Repu-
blicana considera que, a curt termi-
ni, l’Ajuntament de Parets "haurà 
d’iniciar els tràmits per acon-
seguir els permisos necessaris i 
convertir en nucli zoològic l’ac-
tual centre d’acollida d’animals". 
Es defineixen com a nucli zoològic 
tots aquells centres i establiments 
que alberguen, comercialitzen, 
tracten i reprodueixen animals. 
L'objectiu d'establir l'obligatorie-
tat d'aquest registre és assegurar 
la protecció i el manteniment en 
condicions adequades dels animals 
allotjats en aquests centres i esta-
bliments.  jaume ribell

PARTITS

Ara Parets ERC
vol convertir el 
Centre d'Acollida 
en nucli zoològic
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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. Pri-
mero 3 hab, baño, 
salón, cocina. PVP: 
154.000 euros Tel. 
684 118 026.

PISO EN MOLLET. 
EST. FRANCIA. 72 
m2, 1º sin ascen-
sor, 2 hab., baño, 
cocina, lavade-
ro, salón, terraza. 
Ventanas de alu-
minio, puertas de 
haya, suelo gres. 
Calefacción. CEE: 
G. Ref. JV13738. 
PVP: 120.000 euros. 
Tel. 93 579 33 33.

CASA EN MARTO-
RELLES. LA MUN-

TANYETA. Vivienda 
de 1 planta y garaje 
de 70m2. Jardín 
frontal con un porc-
he, 3 habitaciones, 
baño, cocina office, 
salón comedor con 
chimenea y salida a 
terraza. Calefacción 
gas-oil, suelos de 
gres, puertas roble. 
CEE: G. Ref. JV13626. 
PVP: 360.000 euros. 
Tel. 93 579 33 33.

PISO DE 75M2 
EN MOLLET. CAN 
PANTIQUET. Fin-
ca con ascensor, 
3 hab., baño con 
plato de ducha, 
cocina con lavade-
ro, comedor, sue-
los de gres, ven-
tanas de aluminio, 
calefacción. CEE: E. 
Ref. JV14065.  PVP: 
169.500 euros. Tel. 

93 579 33 33.

PISO EN MOLLET 
CENTRO 70 M2. 3 
Hab., 1 baño, co-
cina, comedor con 
salida a balcón, 
suelos parquet, 
ventanas aluminio, 
calefacción, aire 
a c o n d i c i o n a d o . 
CEE: E. Ideal inver-
sores. Ref. JV13731. 
PVP: 165.000 euros. 
Tel. 93 579 33 33.

PISO DE 104 M2 
EN MOLLET. CAN 
BORRELL. 3 hab., 

baño y aseo, co-
cina office refor-
mada, lavadero, 
salón-comedor de 
24 m4 con salida 
a balcón. Calefac. 
Parking. CEE: E. 
Ref. JV14070.   PVP: 
239.000 euros. Tel.: 
93 579 33 33.

PLANTA BAJA PA-
RETS. EIXAMPLE. 
73 m2. Ideal inver-
sores. 3 hab., co-
medor, terraza de 
17 m2, baño, coci-
na office, lavadero. 
Calefacción y aire 

a c o n d i c i o n a d o . 
Cert. energética: G. 
Ref. JV13745. PVP: 
135.000 euros. Tel. 
93 579 33 33.

LLOGUER

BUSCO PISO EN 
MOLLET con o sin 
muebles. Menos 
de 800 euros. Tel. 
632 66 89 21. Yelly 
Korera.  

SERVEIS

S'OFEREIX SE-
NYORA AMB TÍTOL 
D'AUXILIAR CLÍNICA 
per estar interna en 

una casa per cuidar 
gent gran. Tel. 630 
012 425 Montserrat.

MOTOR

MERCEDES C 200 
A V A N T G A R D E 
SPORT. Año 2005. 
Turbo 1 año. PVP: 
6.300 euros  Tel. 
684 11 80 26.

SE HACEN TRANS-
PORTES CON FUR-
GONETA. Vallès 
Oriental (Mollet, 
Parets...) Precio 
asequible. 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 euros. Tel. 
630 06 59 90.

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

MINI ONE 1.6D. 
90 CV, any 2013, 
95.669 km. PVP: 
11.500 euros. 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 PARTICU-
LAR Y FIESTERA. 
Susi. Madurita, 
50 años, gordita 
y cariñosa. 150 de 
pecho natural, soy 

guapa, me gustan 
los besos con len-
gua, francés na-
tural y hago todo 
tipo de servicios. 
698 233 361.

TRES CHICAS TE 
ESPERAN EN CASA 
DE RELAX lo ha-
cen todo sin prisas 
menos griego. Ha-
cemos duplex dos 
chicas media hora 
por 60€ una blan-
ca y una morena o 
dos morenas. Mo-
llet del Vallès. Tel. 
93 138 27 10.

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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Iker Cabezuelo
Advocat

icabezuelo@cgcabogados.net

Privar de 
l’herència per 
no prestar 
aliments

Ens preguntem si podem privar de 
l’herència per no prestar aliments, ja 
que sovint es planteja el cas de fills 
que no atenen les cures que els seus 
pares necessiten en la seva avançada 
edat. 

Doncs bé, què es pot fer per a privar 
de l’herència? En principi, cal destacar 
dues vies: el desheretament i la decla-
ració d’indignitat.

La diferència davant indignitat per a 
succeir i desheretament no és una al-
tra que el desheretament ha de ser fet 
pel testador en el seu testament. No 
obstant això, les causes d’indignitat 
es poden al·legar pels altres hereus 
sense necessitat de disposició del 
testador.

El Tribunal Suprem a la sentència de 
data 4 d’abril de 2018 ha declarat la 
incapacitat per indignitat d’un pare per 
a heretar al seu fill malalt. La sentència 
és nova, tenint en compte el cas jutjat 
en ella, no hi ha cap incapaç, sinó que 
parla únicament d’un fill malalt que va 
ser desatès pel seu pare.

Considera el Tribunal Suprem que la 
gravetat de la conducta paterna, de-
satenent personal i patrimonialment al 
seu fill tot i la seva severa situació de 
salut sense causa que el justifiqui, fa 
que tingui suficient entitat per a impli-
car la sanció d’incapacitat per indigni-
tat per a succeir.

CONSULTORI

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

MOLLET. L’enginyeria IDNEO Tec-
hnologies, ubicada al polígon de 
Can Magarola de Mollet, ha rebut 
el Guardó d’Honor que atorga la 
Delegació del Vallès dels Engi-
nyers Industrials de Catalunya 
durant l’Acte Social 2019 que es 
va celebrar divendres al Circuit de 
Barcelona-Catalunya.

El jurat ha premiat IDNEO Tec-
honologies per proporcionar 
serveis de desenvolupament, va-
lidació i fabricació de productes 
tecnològics, a nivell global, pel seu 
arrelament al territori i pel seu pla 
estratègic que combina els ser-
veis d’enginyeria i els de produc-
ció.  Sota l’eslògan Som creadors 
de somnis, l’enginyeria de Mollet  
ofereix serveis d’enginyeria espe-
cialitzada en la creació, desenvo-
lupament i fabricació de productes 
d’alt valor tecnològic, compta amb 
més de 400 enginyers i té presèn-
cia als Estats Units, Xina i Malàisia.

Francesc Figueras, president 
de l’Associació de la Delegació 

ECONOMIA  GUARDÓ D’HONOR DE LA DELEGACIÓ DEL VALLÈS DELS ENGINYERS INDUSTRIALS

Els enginyers industrials 
catalans guardonen Idneo

idNeo

PREMIATS  L'empresa molletana va recollir el guardó en l'Acte Social 2019

del Vallès dels Enginyers Indus-
trials de Catalunya, va assenyalar 
que “el Guardó d’Honor d’en-
guany és mostra de la vitalitat 
del Vallès. Cal una complicitat 
intel·ligent entre Barcelona i 
el Vallès”. Durant l’Acte Social 
2019, es van lliurar diplomes als 
membres amb més de 50 anys de 

professió i insígnies als nous as-
sociats i col·legiats i es va fer una 
foto de família amb els més de 150 
assistents en les pistes del Circuit 
de Barcelona-Catalunya. L’acte va 
ser presidit pel secretari d’Em-
presa i Competitivitat del Depar-
tament d’Empresa i Coneixement, 
Joaquim Ferrer. i

Conveni per a les 
futures adhesions 
a la plataforma 
Hub b30
MOLLET.  La Universitat Autònoma 
de Barcelona, el Parc de Recerca 
UAB (PRUAB), el centre tecnolò-
gic Eurecat i l’Associació Àmbit 
B30, han signat un conveni de 
col·laboració amb l’objectiu de 
posar les bases per futures adhe-
sions a la plataforma Hub b30, un 
projecte que té per objectiu pro-
moure la innovació de les petites 
i mitjanes empreses del territori a 
l'entorn de la B-30. 

En aquest sentit, el vicerector 
d’Innovació i Projectes Estratègics 
de la UAB, Francisco Javier La-
fuente, ha comentat que “després 
de l’acceptació que han tingut 
les trobades del Hub, obrim 
aquesta segona fase d’adhe-
sions, i de fet, fins ara, ja hem 
rebut 14 sol·licituds”. A partir 
d’aquí “deixarem el sistema 
obert a tots els ajuntaments o 
agrupacions que vulguin parti-
cipar en aquest canvi de forma 
d’interactuar entre la societat 
del coneixement i les empreses 
i institucions”. i

MOLLET.  Per segon any consecutiu, 
Emfo ha posat en marxa el progra-
ma Enfeina’t. En aquesta convo-
catòria se’n beneficiaran 11 veïns 
en situació d’atur de llarga durada 
inscrits a l’oficina de treball de la 
Generalitat com a demandants de 
feina. L’objectiu és que deixin d'es-
tar a l'atur i alhora, millorin la seva 
experiència ocupacional. Actual-
ment, l’Ajuntament té més de 80 
persones contractades en diversos 
plans d'ocupació.

MOLLET.  Dissabte 2 de març arriba 
a Mollet una nova edició de Fira 
Estoc, una trobada on els comer-
ciants surten al carrer per oferir 
els seus productes coincidint amb 
el final del període de rebaixes. 
Aquells comerços interessats en 
participar-hi tenen de temps per 
apuntar-s'hi fins al dilluns 25 de 
febrer. Aquest edició la fira serà de 
10 h a 20.30 h i es durà a terme a 
la rambla Balmes, rambla Fiveller, 
carrer Barcelona i plaça Catalunya.

Contracte a aturats 
de llarga durada

Inscripcions obertes 
a Fira Estoc Mollet

EMPRESA  NEGOCIACIONS AMB ELS BANCS CREDITORS

PARETS. Prensa Ibérica ha arribat 
a un acord d'opció de compra per 
adquirir la major part del deute 
bancari del Grupo Zeta. Després 
de mesos de negociacions, l'ope-
ració tirarà endavant amb l'acord 
dels bancs creditors de Zeta i el 
grup periodístic, amb una quitan-
ça del deute del 70%. 
Fonts de l'empresa editorial in-

diquen que la proposta està 
supeditada a l'autorització de la 
Comissió Nacional dels Mercats 
i la Competència (CNMC), que ha 
d'avalar l'operació. El productor 
Jaume Roures, soci de Mediapro, 
també havia mostrat interès per 
comprar el Grupo Zeta, que comp-
ta amb la planta d'impressió a Pa-
rets del Vallès. 

Prensa Ibérica tanca un acord 
per adquirir el Grupo Zeta 
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El Síndic Personer de Mollet, Lluís Martínez Camps, presentava dilluns el seu 
informe anual d'actuacions a la ciutat. Del document es desprèn que el nombre 
de consultes i queixes s'ha estabilitzat, un fet que respon a la consolidació de 
la figura, una de les que compta amb més consens a la ciutat. De fet, fa uns 
dies el Síndic de Greuges de Catalunya també presentava el seu informe anual 
en el qual es podia observar com a Mollet s'havien iniciat una quarta part de les 
iniciades, per exemple, a Granollers, on no existeix un defensor del poble local 
que –com a òrgan independent– intercedeix en casos de descontent ciutadà 
amb l’Ajuntament i, si ho considera oportú, fa un toc d’alerta a l’administració 
o bé recomana actuacions per arribar a un consens. Ja fa 15 anys que es va 
reinstaurar a Mollet la figura del Síndic Personer –qui l'any passat va fer un 
gran treball per donar-se a conèixer entre la ciutadania– i que contribueix a 
millorar el funcionament i els valors democràtics de l’administració local.  

FIGURA DE CONSENS 
Editorial

Entre la ceguesa dels uns i la
inperícia dels altres, el país 

trontolla i els nostres polítics
encausats continuen a la 

presó o a l'exili

El contracte de formació en el 
sector metal·lúrgic és vàlid fins als 
18 anys però el 97,6% dels aturats 

registrats són majors de 18

stic força convençut que estem 
vivint moments històrics i trans-
cendentals al món, a Europa, a 
Espanya i a Catalunya; i no estic 

confiat. Malgrat això, la vida segueix i, amb 
ella, la possibilitat de servir-nos de l’opti-
misme. És aquella coneguda idea que ens ex-
posa que contra el pessimisme de la raó, cal 
que anteposem l’optimisme de la voluntat. 

Per què el pessimisme? Només exposo 
tres causes força generalitzades: la intole-
rància (que inclou la no acceptació de la di-
ferència), la violència (amb les agressions a 
les dones i infants com a mostra esfereïdo-
ra), i les pors a les llibertats de les persones 
i dels pobles (amb el temor a la cultura com 
a un dels fonaments).

Aquestes tres actituds esteses pel món 
globalitzat formen part d’un cercle —més 
ampli— que s’autoalimenta. Afavorir els 
tres comportaments dona capacitat i pos-
sibilitats de manipulació i de control i, així, 
de fer preeminents els interessos dels po-
ders. Sempre hi guanyen els poders quan 
els ciutadans o els pobles s’enfronten. La 
desunió dels dèbils és la fortalesa del pode-
rosos: així de senzill.

Entre Catalunya i l’Estat espanyol es do-
nen les tres actituds: incapacitat d’enten-
dre la profunditat de la diferència catalana 
(i la seva història); mostres de violència po-
lítica, econòmica, policial i judicial per part 

E
PÀNIC

Humanitòleg i gestor cultural
ORIOL FORTPer compartir

de l’Estat espanyol (contestada amb civis-
me i pacifisme per part de la ciutadania), 
i una enorme por a les decisions que una 
part d’Espanya podria prendre si gaudís 
de plena llibertat (el referèndum d’auto-
determinació com a dret de les nacions).

Amb totes les variants que calgui —mol-
tíssimes i ben diverses— aquesta és la 
base del meu pànic envers el futur de la 
nostra Terra i del nostre país, plurals en 
identitats, cultures, llengües i històries.

Però, els catalans ho estem fent bé? 
Cert, no som ni intolerants, ni violents, ni 
porucs, però no hem demostrat gaire sen-
satesa a l'hora de l'acció de govern. I així, 
entre la ceguesa dels uns i la imperícia dels 
altres, el país trontolla i els nostres polítics 
encausats continuen a la presó o a l’exili.

Una esperança: les admirables defenses 
–siguin de to polític o de to legal i encer-
tadament en castellà– de Junqueras, Forn, 
Turull i els altres, que els han de portar a 
la llibertat. Quan brolla la paraula pacífica, 
lliure i sensata, triomfa l’optimisme.

ls empresaris ja fa molt temps que 
estem dient que no trobem perso-
nal qualificat. El sector industrial 
metal·lúrgic, concretament, pot 

afirmar que no té atur. La totalitat dels pro-
fessionals estan ocupats. En canvi hi ha una 
gran demanda latent de personal per aques-
tes indústries que no es pot satisfer per man-
ca de gent  formada.

Per altra part, a Catalunya tenim a finals del 
2018, 390.000 aturats registrats. Hauríem 
de pensar inicialment que en aquesta bossa 
podríem trobar la solució, oi? Doncs anem a 
buscar els nostres candidats en aquesta llar-
ga llista. Després d'una primera anàlisi veiem 
el següent: el 76% d'aquests 390.000 tenen 
estudis primaris o no tenen estudis, per tant 
serien candidats a aprenents. La figura que 
contemplen els nostres convenis actuals és la 
de Contracte en Formació, vàlida només per a 
joves de 16-17 i 18 anys.

Quan mirem la llista dels  aturats veiem 
que només el 2,4 % tenen 18 anys o menys. 
Per tant aquesta fòrmula no la podem fer 

L’aprenent del segle XXI
servir. Si el 97,6 % dels aturats registrats són 
majors de 18 anys, i més de la meitat passa 
dels 45, podem concloure que a les llistes de 
l'INEM hi ha gent gran no formada. La solució 
està ben clara. Hem de formar aquesta gent 
adulta.

Un petit sondeig ens diu que moltes 
d’aquestes persones estarien disposades a 
tenir un salari d'aprenent durant el període 
de formació, tal com es produeix en els pocs 
contractes de formació que es poden fer ara. 
I molts empresaris estaríem disposats a con-
tractar i formar aquest personal. Per tant, 
l’únic obstacle és crear la figura de l'aprenent 
amb independència de l'edat.

Des de PIMEC, treballarem i presentarem 
propostes en matèria laboral per la reintegra-
ció i transformació de la figura de l'aprenent 
del segle XXI, tan indispensable i necessària 
per afrontar tots els reptes de transformació 
en Indústria 4.0 que tenim a sobre.

E

PERE   
BARRIOS

 President PIMEC Vallès Oriental

LA VINYETA de Manel Fontdevila

En l'edició 872 de SomMontornès es publicava el reportage sobre la proposta d'instal·lar plaques Stolpersteine 
en homenatge als tres montornesencs assassinats en camps de concentració nazis. En el llistat de noms, per 
error, es va publicar que un dels deportats era Joan Viñallonga, quan el nom era Josep Viñallonga.

Fe d'errades

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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n el 2017 la ciutat de Mollet del 
Vallès, amb 51.128 habitants, va 
generar 20.132,65 tones de resi-
dus. D’aquestes deixalles només 

7.061,85 tones es van gestionar mitjançant 
la recollida selectiva, és a dir, que el 64,92% 
dels residus que generen els veïns de Mo-
llet van acabar als abocadors sense cap ti-
pus de tractament.

Aquestes dades són no només millora-
bles, sinó  que passen a ser alarmants pels 
impactes que tenen evidentment al medi 
ambient, però també a l'impacte econòmic 
negatiu que comporten per al nostre mu-
nicipi. 

L’Agència Catalana de Residus grava amb 
35,60€ cada tona de residus que no és trac-
tada i,  retorna el cànon a finals de cada any 
a aquells municipis de Catalunya que han 
fet les millors gestions dels seus residus.  
Així que la nostra ciutat està perdent una 
possible font d’ingressos.

La problemàtica encara és més seriosa si 
es té en compte que  les directives europe-
es disposen que en el 2030 no es podrà su-
perar el 50% de residus sense tractament, 
per tant, la nostra ciutat hauria de comen-

Sistema de residus deficient
çar a treballar en dos objectius:  per una 
banda,  impulsar la reducció de materials 
d’un sol ús (controlant la seva producció i 
consum) i, per una altra,  apostar per una 
gestió de residus basada en la recollida se-
lectiva i  tractament de totes les fraccions 
(orgànica, vidre, paper, envasos) per tal 
que la fracció resta experimenti una baixa-
da significativa en el total dels residus ge-
nerats en la nostra ciutat.

És per tot això, que creiem que el govern 
municipal no està portant a terme totes les 
accions necessàries en un tema tan impor-
tant i transcendent com és  la conservació 
del nostre entorn més immediat.

Tots els premis són benvinguts, però això 
no vol dir que siguin suficients, hi ha molta 
feina a fer i molta responsabilitat a accep-
tar. Esperem que les dues Pajaritas Azules  
no serveixin per tapar les grans mancances 
que pateix la nostra ciutat en matèria de 
gestió de residus.

E

ROSER   
AGUILAR

Comissió de Medi Ambient 
de Mollet en Comú

Per les complicitats, pel respecte
 a les persones, per la coherència,

en el manteniment dels ideals, 
per la claredat dels arguments, 

per tot això, sóc d'Esquerra

L'Agència Catalana de Residus 
grava amb 35,60 € cada tona

de residus que no és tractada i 
retorna el cànon a finals d'any als

 municipis que millor gestionen

lgú em va preguntar fa un temps 
que per què sóc independentis-
ta? I per què estic a ERC? Després 
d'aquesta pregunta em vaig ado-
nar que havia arribat fins aquí de 

forma natural, sense pensar ni triar partit; 
havien estat els propis esdeveniments –
dins d'un camí lògic, just i raonablement– 
els que em van anar portant a prendre 
decisions i decantar-me per aquesta opció 
política, sobretot perquè tenia ben clar on 
no volia ni podia estar.

Hi ha un abans i un després l'1 d'octubre 
de 2017 a la meva vida, com en la de tantes 
altres persones, sobretot quan vaig veure 
per televisió, en alguns mitjans de comu-
nicació, com les forces de l'ordre públic 
(que irònic i que paradoxal alhora "forces 
de l'ordre públic" és a dir les persones que 
ens haurien d'haver protegit enfront d'al-
gun mal extern o intern), estaven intentant 
restablir aquest imaginari desordre picant, 
apallissant, arrossegant, trepitjant perso-
nes indefenses l'única pretensió dels quals 
era ficar un paper en una urna: exercir un 
dret, lliure i pacíficament. No m'ho podia 
creure, sincera i senzillament, no m'ho po-
dia creure, això no podia estar passant aquí 

Per què sóc d'Esquerra?
en una democràcia, en un estat de dret.

Bé doncs, per tot això, entre altres coses, 
per les complicitats, pel respecte a les per-
sones, per la coherència en el manteniment 
dels ideals, per la claredat dels seus argu-
ments, per la inexistència de corrupció, per 
l'enteniment de les persones que el com-
ponen, pel respecte a l'adversari polític, el 
dret a decidir en definitiva, per la llibertat, 
la igualtat i la República són els valors que 
m'han portat fins aquí.

Mollet necessita un imperiós canvi. Un 
canvi de mentalitat, un altre tarannà per 
governar. És per aquest motiu que he de-
cidit presentar-me a la candidatura d'Ara 
Mollet ERC-MES, al costat d'Oriol López i 
Marta Vilaret, els autèntics culpables de la 
meva presència en aquesta llista.

I per aquestes mateixes raons estic con-
vençuda que és Ara Mollet ERC el partit que 
ens garanteix un canvi net, respectuós amb 
les persones, amb el medi ambient, un can-
vi sincer i sense peatges. Un canvi lliure.

A

ISABEL   
PADILLA

Membre de la llista electoral 
d’Ara Mollet ERC

OPINIÓ
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Èxits del CA Montornès al Catalunya Màster
L'atleta del Club Atletisme Montornès Sergi Matas va quedar campió en 
els 60 metres llisos i en els 60 metres tanques, en el 23è Campionat de 
Catalunya Màster Individual i Relleus en Pista Coberta de Sabadell del 
diumenge passat. D'altra banda, l'atleta Sandra Cortes va aconseguir la 
medalla d'or en els 3.000 metres marxa en el mateix campionat.

1a edició de la Cursa Triatló Parets
Presentada la 1a Cursa Triatló Parets, que 
consistirà en un recorregut de 12 km sortint a 
les 10 h de Granollers, passant per Montmeló i 
arribant a Parets. Es farà el 31 de març i els be-
neficis es destinaran a la lluita contra el càncer.

ESPORTS

víCtor leóN

EQUILIBRI La primera part va ser força igualada pel que fa al joc

MOLLET. La UD Molletense va tor-
nar a perdre dissabte al Munici-
pal Zona Sud per segona jornada 
consecutiva, aquest cop contra el 
Llefià, i suma tres partits sense 
aconseguir la victòria.

La primera part va ser força 
equilibrada, però els visitants es 
van avançar a la mitja hora de par-
tit, amb una diana d'Àlex Saumell. 
David Sánchez, però, va igualar la 
contesa només uns instants des-
prés, i amb l'1-1 al marcador es va 
arribar al descans.

Al començament de la segona 
part els molletans es van quedar 
amb un home menys per l'expul-
sió d'Óscar González, i el Llefià va 
aprofitar la superioritat numèri-
ca per a fer dos gols més que van 
condemnar els locals.

FUTBOL | Segona Catalana  LA UD PERD AMB POLÈMICA

Segona derrota seguida 
de la UD Molletense a casa

Franc Palacios va tornar a posar 
per davant els visitants al minut 
60 i Àlex Saumell va sentenciar 
l'encontre amb el seu particular 
doblet gairebé al temps de des-
compte.

Dissabte la Molletense visitarà 
el camp del Pubilla Casas, a les 
17.30 h, que va perdre l'últim par-
tit contra el filial de l'Europa.

Empat del Mollet UE a Montcada
Els blanc-i-vermells es van avan-
çar al marcador amb una diana 
de  Ramón Fernández al minut 25, 
però els locals van igualar la con-
tesa al 73, mitjançant Èric Joan Pa-
ratore de la Fuente (1-1).

El Mollet ocupa actualment la 
quarta plaça de la classificació 
amb 41 punts.  nil arTiaga

MOLLET. La maquinària per a la ce-
lebració dels World Roller Games 
2019 –que es faran aquest estiu– 
ja s'ha posat en marxa i Mollet, 
com a subseu de Roller Derby, hi 
juga un paper important. Una de 
les qüestions és la del voluntari-
at. Fa uns dies, el responsable de 
l'àmbit Ramon Bigordà, feia una 
crida amb una xerrada a la ma-
rineta a tots aquells interessats 
en ser voluntaris. En concret se'n 
necessiten uns 50 per fer diverses 
tasques com entregar les acredi-
tacions o atendre als mitjans de 
comunicació. 

L'alcalde, Josep Monràs, assegu-
ra que amb la disciplina de Roller 
Derby, Mollet tornarà  a ser una 
ciutat referent en l'àmbit espor-
tiu: "Els molletans i les molleta-
nes tindran l’oportunitat de no 
haver-se de desplaçar a la gran 
ciutat de Barcelona. A més, els 
Roller Games també seran be-
neficiosos per al creixement 
dels clubs de la ciutat, especial-
ment pel patinatge artístic".

Beneficis econòmics
Monràs destaca també els benefi-
cis econòmics que aquest torneig 
mundial comportarà a la ciutat: 
"No només vindran molts es-
portistes, sinó molts acompa-
nyants que, a més d’anar a veu-
re les proves, generaran una 
despesa en hotels de Mollet, 

sortiran a passejar, coneixeran 
la ciutat i consumiran en alguns 
comerços".

L'alcalde molletà explica que en 
la darrera reunió organitzativa es 
van tractar temes de logística i es 
va establir un acord amb el comitè 
organitzador per coordinar qües-
tions d’infraestructures, instal·la-
cions per acollir les estades dels 
competidors a la ciutat de Mollet i 
retransmissions televisives. 

En aquest sentit, Monràs as-
segura que hi haurà reunions de 
treball sovint entre l’Ajuntament i 
el comitè organitzador dels Roller 
Games: "Haurem de determi-

nar, en funció de les peticions 
que rebem per part de les selec-
cions que es vulguin entrenar al 
pavelló, o que es vulguin allot-
jar a Mollet, com organitzem 
els horaris d’entrenament i els 
espais d’allotjament, donant 
possibilitat a tot tipus de selec-
cions”, remarca Monràs.

Mollet acollirà les proves de 
Roller Derby dels World Roller 
Games 2019 al Pavelló de Riera 
Seca. Ho farà com a subseu del 
campionat, durant el mes de juliol. 
Les entrades pels Roller Derby ja 
es poden adquirir a la web www.
wrg2019.  nil arTiaga

Arxiu

WORLD ROLLER GAMES  LA COMPETICIÓ DE ROLLER DERBY ES FARÀ DEL 9 AL 13 DE JULIOL

La subseu molletana dels 
Roller Games, una oportunitat

ROLLER GAMES Hi participaran més de 6.000 esportistes de 117 països
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MOLLET. El Recanvis Gaudí CB Mo-
llet jugarà aquest dissabte a les 20 
h contra el filial del Morabanc An-
dorra. Els andorrans han perdut 
l’últim partit a la pista del Sants 
per 70 a 65 i són vuitens a la taula. 

Per la seva banda, el Recanvis va 
passar per sobre el SESE a l'últim 
partit, corresponent a la jornada 
número 17 del grup C-B de la Lli-
ga EBA. Els molletans van mostrar 
la seva superioritat des de bon 
començament, amb un parcial de 
10 a 0 als primers 3 minuts de 
partit. Els visitants van sortir molt 
fluixos en defensa i pràcticament 
inexistents en atac. Al final del pri-
mer quart amb un marcador favo-
rable de 23-15.

Al segon quart els homes de Jo-
sep Maria Marsà es van tornar a 
avançar en l'electrònic, van man-
tenir la seva superioritat i van se-
guir ampliant l'avantatge. 

Al tercer temps, el SESE va abai-
xar definitivament els braços i el 
Recanvis va encarrilar l'encontre, 

Els homes de Josep Maria Marsà van derrotar amb contundència  
el SESE (98-58) dissabte al Pavelló Municipal Plana Lledó

víCtor leóN

CELEBRACIÓ  Els jugadors celebren una gran acció combinativa de joc

BÀSQUET |  Lliga EBA  ELS MOLLETANS ES CONSOLIDEN A LA SEGONA PLAÇA DE LA TAULA

El Recanvis visita l'Andorra
després d'un gran triomf

amb un parcial contundent de 29 
a 10. Amb el 77-44 es va arribar 
a l'últim quart, que va ser pràcti-
cament intranscendent. Tot i això, 
els locals no es van relaxar i van 
seguir dominant amb molta supe-
rioritat en totes les fases del joc, 
per assolir una diferència de 40 
punts al final del partit: 98-58.  

CB MOLLET                                       98
SESE                                                   58

Bernat Álvarez va ser el jugador 
més destacat del partit, ja que va 
ser el principal organitzador del 
joc dels molletans i el màxim ano-
tador amb 15 punts.  nil arTiaga

Álex Sánchez es proclama 
campió de Catalunya en 
llançament de javelina
MOLLET/MONTORNÈS. L'atleta de 
Mollet Álex Sánchez, entrenador 
als clubs d'atletisme de Granollers 
i Montornès, s'ha proclamat cam-
pió de Catalunya de llançament de 
javelina amb una bona marca de 
73.27 metres.

Sánchez s'ha quedat a només 
60 centímetres del rècord de Ca-
talunya aproximadament, i molt a 
prop de la mínima pel campionat 
d'Europa, que és de 74 metres. 

Al primer llançament la marca 
ha sigut de 69, i al segon, el mo-
lletà ha assolit la marca personal. 
L'atleta assegura que s'ha sentit 
"molt còmode" durant la com-
petició i que "els entrenaments 
van anar molt bé" i estava "pre-
parat per fer marca". "Llàstima 
que no hagi pogut caure la mí-
nima d'Europa", concloïa.

ATLETISME  A 60 CM DEL RÈCORD DE CATALUNYA

ÁLEX SÁNCHEZ

D'aquí a dues setmanes Álex 
Sánchez participarà en el campi-
onat d'Espanya, on "amb sort i 
molta feina" el podrien selecci-
onar per a l'Europeu, si aconse-
gueix la marca de 74.   nil arTiaga

MOLLET. El Club Ciclista Mollet va 
presentar dissabte a l'Hotel Ibis 
el nou equip de la categoria jú-
nior, format per ciclistes molt jo-
ves. L'equip està format per tres 
corredors de primer any: Adrián 
Ferrer, Alejandro Macías i Alejan-
dro Bautista; tres de segon any: 
Ian García, Francisco Muñoz i Pol 
Collet; i els dos veterans Carlos 
Moreno i Gerard Llobregat.

Els objectius del club per aques-
ta temporada són mantenir la pri-
mera posició a Catalunya i fer un 
bon paper a la Copa Espanya.  

Presentat el nou
CC Mollet júnior

MOLLET. El Club Atlètic Mollet va 
aconseguir deu medalles al Cam-
pionat de Catalunya Veterans en 
Pista Coberta de Sabadell. Aquests 
resultats suposen tot un rècord 
per l'entitat molletana.

D'altra banda, al Catalunya Màs-
ter el CA Mollet va superar dos re-
gistres individuals amb els atletes 
Manuel Tirado, migfondista, que 
va aconseguir quatre medalles(1 
or, 1 plata i 2 bronzes); i José Prie-
to, amb dues medalles. 

Rècord del Mollet 
al Campionat de
Catalunya Veterans

Catalunya Veterans CICLISME

L'Escola Sant Gervasi guanya 
el Cabrera en un duel força ajustat
El Sènior masculí del Sant Gervasi va aconseguir un prestigiós triomf a 
la pista del Cabrera per 80 a 88. Va ser un encontre equilibrat, especial-
ment als primers dos quarts, on els dos equips van anotar 23 punts en 
cada un dels dos períodes. Curiosament, els molletans també van fer 23 
punts al tercer, on es va trencar la diferència entre amdós conjunts.  

Primera Categoria Masculina

El femení del Sanger,
15è a la taula
El sènior femení del Sant Gervasi 
cau fins a la penúltima plaça, des-
prés de perdre a casa contra el 
Sant Nicolau per 53-67, tot i anar 
guanyant amb un parcial de 21-16 
al final del primer quart.  

Primera Categoria Femenina

A.s.
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Ens movem per tu

Ronda dels Pinetons, 8 | MOLLET DEL VALLÈS | T. 93 563 61 00 www.fsm.cat

I JORNADA D’ATENCIÓ A LES PERSONES 
EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA

PROMOCIÓ DE LA SALUT

Prop de 150 espe-
cialistes dels àmbits 
de la salut i la de-
pendència van par-
ticipar la setmana 
passada en la I Jor-
nada d’Atenció a les 
Persones en situa-
ció de Dependèn-
cia, organitzada per 
La Unió i realitzada a 
l’Auditori de l’Hos-
pital de Mollet, amb 
l’objectiu d’oferir 
un espai de refl exió 
i de debat sobre els 
reptes del segle XXI derivats del model d’atenció centrada 
en la persona (ACP), que aporta un enfocament totalment 
diferent d’altres models clàssics i que la seva defi nició 
sembla fàcil i invariable, però a la pràctica presenta múl-
tiples interpretacions segons les persones i els contextos.

El Dr. Ramon Maria 
Nogués, catedràtic 
emèrit d’Antropolo-
gia Biològica de la 
Facultat de Ciències 
de la UAB, va realitzar 
la ponència inaugural 
amb una aproxima-
ció a diverses àrees 
del coneixement de 
l’esser humà per en-
tendre què és el que li 
proporciona benestar 
o malestar. Poste-
riorment, ponents 
experts i expertes en 

l’atenció centrada en la persona van tractar els reptes que 
aquesta atenció planteja per al sistema, com impacta en 
l’assistència i com es poden gestionar les expectatives de 
les persones, famílies i professionals.

La Fundació Sanitària Mollet (FSM), juntament amb Vallès 
Visió, us ofereix càpsules de salut per resoldre dubtes i 
promoure hàbits saludables entre la ciutadania, en el marc 
de l’objectiu de promoció de la salut de l’Obra Social El 
Roure de l’FSM.

Podeu visualitzar les càpsules al canal You Tube de l’FSM.
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LA LLAGOSTA. La Unión Llagostense 
va perdre dissabte a casa per 3 a 6 
contra el Padre Damián, el líder de 
la competició, en el partit corres-
ponent a la jornada número 18 de 
la Lliga Nacional Catalana. Els lla-
gostencs sumen, d'aquesta mane-
ra, la tercera derrota consecutiva i 
no guanyen des de la jornada 13.

Contra el Padre Damián, els 
grocs van plantar cara però els 
visitants van ser molt més efec-
tius. La Unión es van avançar en 
el marcador ben dora, al minut 2 
de partit, amb una diana de Marc 
Navajas. Tot i això, els barcelonins 
van aconseguir empatar només 1 
minut després mitjançant una ac-
ció d'Èric Rodoreda. 

Abans del descans els visitants 
van marcar dos gols més per enca-
rrilar el partit: Ignacio Vega al 18 i 
Édgar Quílez al 19. Amb l'1-3 es va 
arribar a la mitja part.

Només començar el segon temps 
el conjunt barceloní va posar l'1-4 
a l'electrònic, amb una diana de 
nou d'Édgar Quílez, que posava les 
coses molt difícils per l'equip gro-

guenc. I al minut 27 de partit va 
arribar el cinquè per al Padre Da-
mián, obra d'Ignacio Vilar. Óscar 
Cubero per als locals va retallar 
distàncies amb el 2 a 5, però els vi-
sitants van tornar a marcar a tres 
minuts pel final en un doble penal 
executat per Rodoreda. 

Marc Navajas va maquillar el 
marcador al minut 38 de joc amb 
el 3 a 6 final.

víCtor leóN

FUTBOL SALA | Nacional Catalana  ELS LLAGOSTENCS CAUEN FINS A LA DESENA PLAÇA

La Unión Llagostense no pot 
amb el líder de la competició

NOVA DERROTA Els de la Llagosta no guanyen des de la jornada 13

FS UNION LLAGOSTENSE   3
PADRE DAMIÁN SSCC   6

Amb aquest resultat la Unión Lla-
gostense cau fins a la desena plaça 
de la taula classificatòria i es man-
té amb 17 punts. 

Ara els llagostencs no tornaran a 
jugar un partit de lliga fins al 9 de 
març, a la pista del Sansur. 

La Concòrdia visitarà el Cervera 
després d'un contundent triomf
LA LLAGOSTA. El CD La Concòrdia 
jugarà dissabte a la pista del Cer-
vera, equip que té 29 punts.

Les llagostenques van aconse-
guir una contundent victòria con-
tra l'Eurogan Red Stars per 6-1 al 
CEM Turó, en el partit correspo-
nent a la jornada número 18. 

Les de Dani Mosteiro van fer un 
partit molt complet, van dominar 
en tot el partit i van ser molt més 
efectives que les visitants. Amb 
aquest resultat, a més, van trencar 
la mala dinàmica de tres empats 
de forma consecutiva i van assolir 
la xifra de 40 punts. 

Segona Divisió Nacional Femenina

Empat del FS Parets
contra el Vilamajor
PARETS. El FS Parets encadena 
tres jornades consecutives sense 
aconseguir la victòria. Diumenge 
va empatar a 3 a casa contra el Vi-
lamajor a la jornada 16. Els pare-
tans  són setens a la classificació 
amb 20 punts. Aquest dissabte a 
les 18 h jugaran a la pista del FS 
Prosperitat, desè classificat. 

Divisió d'Honor Catalana

ONZENS  El Parets ocupa l'onzena plaça de la taula amb 11 punts

PARETS. El Club d'Handbol Parets 
no va poder superar el líder de la 
Lliga Catalana Sènior Masculina, 
el Banyoles, al pavelló municipal 
paretà, en el partit corresponent 
a la jornada número18, perdent 
amb un marcador final de 19 a 24. 

Els paretans van aconseguir 
anar per davant al descans amb 
un avantatge mínim (9-8), una 
diferència que se'ls hi escaparia a 
la segona part, on les coses es van 

HANDBOL | Catalana Sènior Masculina  

L'HC Parets perd a casa 
contra el primer classificat

tòrcer pels locals. Els del Pla de 
l'Estany van capgirar el marcador 
amb un parcial favorable de 10 a 
16 al segon temps.

Dissabte a les 17 els paretans 
jugaran a la pista d'un altre rival 
complicat, el Sant Martí Adri-
anenc, que és tercer. 

víCtor leóN

HC PARETS 19  
HANDBOL BANYOLES                      24

El Can Calet perd a 
l'últim minut (5-6)

El Joventut encadena
6 triomfs consecutius

SANT FOST. El Barri Can Calet CFS 
va perdre a casa a l'última jornada 
contra el Jako Centelles per 5 a 6, 
amb un gol als últims compassos.

Els locals van aconseguir una 
diferència favorable de 3 gols a 10 
minuts pel final del partit, però els 
visitants van acabar remuntant. 
Els de Sant Fost són novens. 

LA LLAGOSTA. El Juventut Handbol 
la Llagosta va guanyar fora de 
casa el Torró d'Agramunt amb un 
resultat de 28 a 34. Aquesta és la 
sisena victòria consecutiva dels 
llagostencs, que estan fent una 
bona temporada i són cinquens a 
la taula classificatòria, empatats 
amb el tercer. 

FUTBOL SALA HANDBOL
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El sistema de direcció d’un vehicle ser-
veix per poder canviar la trajectòria. 
Generalment, aquest sistema està for-
mat per uns elements que treballen a 
la vegada –volant, columna de direcció, 
articulacions i engranatge de direcció–, 
però perquè funcionin de manera cor-
recta és necessari comptar amb una 
bona adherència, força d’operació, se-
guretat i capacitat.

Si l’adherència és estable, quan un 
cotxe acaba de passar per un revolt no-
més caldria deixar anar el volant una 
mica perquè ell sol i les rodes tornessin 
a la posició inicial. La força d’operació 
ha de ser estable i quan se circula en 
línia recta s’ha de poder maniobrar fà-
cilment per agafar un revolt. El sistema 
de seguretat ha de permetre que el ve-
hicle es deformi en cas de col·lisió, per 
absorbir l’impacte i evitar que el volant 
es pugui incrustar al conductor.

De l’evolució d’aquest sistema va sor-
gir la direcció assistida, que facilita girar 
el volant havent d’exercir menys força. 
Hi ha diferents tipus de direccions as-
sistides: la hidràulica, l’electrohidràu-
lica i l’elèctrica o EPS. Aquesta darrera 
és la que més avantatges proporciona, 
ja que un motor elèctric ajuda a manio-
brar més fàcilment, de manera lleugera 
i efectiva, la direcció.

En definitiva, els sistemes de direcció 
han de proporcionar seguretat i comodi-
tat als conductors.  amic - ToT sanT cugaT

ANDURAUTO S.L. MOTRIO
Carrer de la Indústria, 1

MARTORELLES
Tel. 93 593 93 52

andurauto@hotmail.com

El sistema
de direcció

Andurauto, un taller amb 
més de 30 anys a Martorelles
Andurauto fa més 
de tres dècades que 
ofereix els seus ser-
veis a Martorelles, i 
l'empresa sempre ho 
ha fet al carrer de la 
Indústria. Al principi, 
els primers 3 o 4 anys, 
van ser en el número 
11 –just davant de l'es-
tanc–, i des d'alesho-
res i fins al dia d'avui 
la seu d'Andurauto es 
troba en el número 1 
de la mateixa via.

Tanmateix, no sem-
pre han estat amb la 
mateixa franquícia. De 
fet, darrerament han 
passat de formar part 
de la xarxa de tallers 
d'EuroTaller a ser-ne de Motrio. La 
franquícia actual pertany a Reanult i, 
d'aquesta manera, Andurauto torna a 
treballar amb la marca amb la qual ja 
ho havia fet durant els primers anys 
de l'empresa.

Per la seva banda, José Francisco 
Ruíz, gerent del taller martorellenc, 
explica que s'ofereix als clients "tota 
mena de serveis per als vehicles": 
des de tot tipus de reparacions, fins 
a planxa i pintura, passant per elec-
tricitat i electrònica, injecció, clima-

titzacions, neumàtics, revisions o 
ITV, entre d'altres. Tot plegat "amb 
vehicles de totes les marques", as-
senyala Ruíz.

A més, Andurauto també dispo-
sa d'un servei de venda de cotxes. 
En aquest cas, tots són de la marca 
Renault i de quilòmetre 0 o seminous.

AUTOMOCIÓ
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CULTURA
Calçotada de Manyacs a ParetsGemma Ruiz comentarà 'Argelagues' a Martorelles
La colla Manyacs de Parets organitza dissabte 
una calçotada al seu local del carrer Ponent, 18. 
Hi ha el menú adult (10 € o 12 € el mateix dia) 
amb calçots i botifarra, i l'infantil (8 € o 10 € el 
mateix dia) canvia els calçots per macarrons.

La periodista Gemma Ruiz parlarà aquest divendres (18.30 h) sobre el 
seu llibre Argelagues en el club de lectura de la biblioteca Montserrat 
Roig de Martorelles. Es tracta d'una novel·la que explica la vida de tres 
dones de diverses generacions al llarg del segle XX, entre Castellterçol i 
Sabadell, amb l’esforç per adaptar-se als efectes de la industrialització.

BAIX VALLÈS. El carnaval s'apro-
pa, i els municipis del Baix Vallès 
ja s'activen per preparar aquests 
dies de gresca i celebració, i l'arri-
bada del Carnestoltes en la majo-
ria de casos.

A Mollet, els ciutadans gaudi-
ran aquest diumenge (12.30 h) 
de l'arribada del Carnestoltes a la 
plaça Prat de la Riba. Un any mes, 
el Ball del Barraló rebrà el rei dels 
poca-soltes. Es tracta d'un ball 
que promou la Comissió Manyó –
formada per l'Esbart Dansaire, el 
Casal Cultural i la Tramolla–. Això 

sí, Sa Majestat té una petició per 
als molletans: que tothom el rebi 
amb barret, faldilla o mantó. Per 
altra banda, de dimarts a diven-
dres el Carnestoltes visitarà les 
escoles de la ciutat acompanyat 
pel Pep Callau i Els Pepsicolen.

Altres activitats carnavalesques 
a la ciutat són el Ball de Saló de 
Carnaval, dissabte (22.30 h) amb 
l'actuació del Duo Dava al Mercat 
Vell. I també el dijous gras al Casal 
Cultural amb diverses activitats: 
concurs de truites i de disfresses, 
tastet de botifarres i rebuda del 

Carnestoltes a la sala d'actes.
Cal destacar, que enguany els 

parlaments en l'arribada del Car-
nestoltes –també en el seu judici– 
es podran seguir a través de llen-
guatge de signes.

Parets engega amb la gent gran
La primera activitat del carnaval 
paretà tindrà lloc dijous (16.30 
h) al Casal Sant Jordi. Es tracta del 
primer dels tres berenars musi-
cals organitzats pels Casals Muni-
cipals de Gent Gran. En aquest cas, 
l'actuació anirà a càrrec de David 

Magem i el preu del tiquet és de 3 
euros. El mateix dijous, però a les 
18 h, la biblioteca Can Rajoler aco-
llirà el taller infantil Fes-te la teva 
disfressa!.

Nous personatges a Montornès
La programació del carnaval a 
Montornès també començarà el 
28 de febrer, i entre les novetats 
d'enguany hi ha la incorporació 
del Cavaller Gòdia, com a nou per-
sonatge del seguici i de la figura de 
l'Emissari, que avisarà de l'arriba-
da del Rei Carnestoltes.

La festa arrencarà a les 15 h al 
carrer Major amb la globotada  
–petada popular de globus– com a 
tret de sortida del seguici de car-
naval. A les 18 h es farà la rebuda 
del Carnestoltes i la presentació 
dels personatges del carnaval a 
Can Saurina, amb la participació 
del Consell d'Infants i tot seguit 
hi haurà el ball de l'Emissari del 
Cavaller Gòdia a la plaça de la Re-
pública. I en acabar es farà un ta-
ller infantil a Can Saurina perquè 
els més petits –de 2 a 6 anys– es 
preparin per al carnaval, i també 
arrencarà alhora el concurs de 
truites de dijous gras a la plaça de 
la República

Prèviament –dimarts a les 17.30 
h–, el Centre Infantil Pintor Mir 
també organitzarà un taller d'au-
tomaquillatge de Carnestoltes. 

Arxiu

REI DELS POCA-SOLTES La gresca i les activitats arrencaran amb la seva arribada als pobles i ciutats

CARNAVAL  BALLS, DISFRESSES, CONCURSOS, NOUS PERSONATGES, RUES I ACTUACIONS TEATRALS ENGEGARAN UNA SETMANA PLENA DE GRESCA I ALEGRIA

Inscripcions obertes a la Llagosta
Les activitats de carnaval no ar-
ribaran a la Llagosta fins al març, 
però fins dijous hi ha obert el 
període d'inscripcions per partic-
ipar en el Concurs de disfresses 
de Carnaval, a l’Oficina d’Atenció 
a la Ciutadania de l'Ajuntament. 
L’edició del 2019 continua amb 
el format d’anys anterior s i man-
té les tres categories del concurs: 
individual, format per una o dues 
persones; comparses petites, per 
a grups de tres a quinze persones; 
i comparses grans, formades per 
grups de 16 a 150 persones o 
més. Per a cada una de les catego-
ries s’establiran diferents premis 
econòmics.

'Clonnestoltes' a Montmeló
Per últim, a Montmeló el carna-
val arrencarà dissabte (11.30 h) 
amb la Rua Carnasplai a càrrec del 
CIJ Esplaia't. La rua començarà a 
l'avinguda de Pompeu Fabra –a la 
llosa del soterrament de la via– i 
acabarà novament a la llosa des-
prés de passar per la plaça de la 
Vila, el carrer Major, la plaça de la 
Quintana i el carrer de Lluís Com-
panys.

Dijous, per la seva banda, la Sala 
Polivalent acollirà l'espectacle 
Clonnestoltes, el clon del rei Carnes-
toltes, en el qual Sa Majestat ins-
taurarà el Regnat Carnavalesc, si 
la Vella Quaresma ho permet. Tot 
plegat anirà a ritme de cançons 
Disney i sota la direcció de Martí 
Torras. Les coreografies han anat 
a càrrec de Fàtima Campos i tam-
bé hi ha col·laborat la Comissió 
Recuperació del Carnaval. 

El Baix Vallès es prepara per rebre 
Sa Majestat el Rei Carnestoltes
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Noves mesures del 2019
per als autònoms
Em plau convocar-vos a la xerrada que l’Adhec, 
conjuntament amb la Mútua Intercomarcal, 
celebrarem el 

dilluns 25 de febrer 
a partir de les 15,30 h

al centre Cultural de la Marineta (plaça de l’Església, 7) 
de Mollet del Vallès, per explicar-ho.

INSCRIPCIONS
Al tel. 672 281 741 o al correu electrònic: 
adhecxxi@gmail.com

Col·labora:

ASSOCIACIÓ D’AUTÒNOMS DONES I HOMES EMPRENEDORS DE CATALUNYA
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'Els miserables' emociona Montbarri
El clàssic Els miserables, de l'escriptor Victor Hugo, va aterrar i va
emocionar dissabte els assistents al teatre montornesenc de Montbarri. 
L'actuació va anar a càrrec del grup de Teatre Musical i el Cor d’Adults 
Mont.Cor de l’Escola Municipal de Música, Dansa i Aula de Teatre.

víCtor leóN

TEATRE  EL GRUP LOCAL VA PORTAR A ESCENA EL MUSICAL

MOLLET. Di Brain portarà dissab-
te (22 h) el seu Electronic Music 
Experience a la Sala Fiveller. For-
mada per Di Angel i Di Wolf com 
a cares visibles, la banda explica 
que "enmig d'una comunitat ru-
ral, tres ànimes emergents van 
col·lisionar per escriure el fu-
tur. Empoderats pel treball dur, 
guiats per la fantasia i recolzats 
per la tecnologia, dediquen les 
seves vides a compartir un mis-
satge". Dissabte ho faran a Mollet, 
amb entrades a 6 euros. 

MONTORNÈS. L'Espai Cultural 
Montbarri serà dissabte (18 
h) l'escenari de Les meravello-
ses aventures de la Sra. Jazz i el 
Sr. Blues, un espectacle familiar 
adreçat "a totes les persones que 
tinguin ganes de moure l'esque-
let". La Sra. Jazz i el Sr. Blues han 
perdut el seu fill, el Sr. Soul. Per 
trobar-lo, necessitaran l’aju da de 
totes les nenes i els nens. Tots 
junts faran un interessan tíssim 
viatge amb el qual viuran diverti-
des aventures que els permetran 
conèixer l’origen i l’evolució de 
la música moderna i tots els di-
ferents estils musi cals. L’objectiu 
serà fer tornar al Sr. Soul del seu 
amagatall. El preu de l'entrada és 
de 3 euros –gratuït fins als 5 anys i 
a meitat de preu de 6 a 14 anys–. 

MÚSICA

L'electrònica de
Di Brain aterra
a la Sala Fiveller

La Sra. Jazz
i el Sr. Blues
cerquen el Soul 
a Montbarri

PARETS. L'Escola Municipal de Mú-
sica organitzarà dijous (17.30 h) la 
19a Festa dels instrumentistes al 
parc de La Linera. Fins més enllà 
de les 20 h hi haurà tota mena d'ac-
tivitats: primer una festa a porta 
tancada de cada una de les especia-
litats instrumentals de l’escola en-
tre alumnes i professors; després 
serà el torn per a la degustació dels 
pastissos i truites participants en 
el concurs i xocolata calenta per a 
tothom; a les 19 h es farà una audi-
ció col·lectiva, a l’auditori del cen-
tre; i a partir de les 20 h el Concert 
a tutti: "una sorpresa per a tots 
aquells que ens vulgueu acom-
panyar en aquesta festa". 

MARTORELLES. L’Orquestra Barroca 
de Barcelona presentarà diumenge 
(12 h) al Celler de Carrencà el pri-
mer concert de la primera tempo-
rada de Música Antiga de Martore-
lles que porta per títol Dibuixant el 
barroc. Es tracta de Música francesa 
(Leclair, Rebel, Lully) i compta amb 
peces de tots tres compositors: 
Concerts per violí de Jean-Marie 
Leclair; Le triomphe de l’amour de 
Jean-Baptiste Lully; i Les caractères 
de la danse de Jean-Féry Rebel. 

L’Orquestra Barroca de Barce-
lona es va crear el 2010 per difon-
dre i donar a conèixer la música 
dels segles XVII i XVIII. Està inte-
grada principalment per músics 
assentats a Catalunya especialit-
zats en la interpretació de música 

barroca amb instruments d’èpo-
ca, i proposa un repertori molt 
ampli que abasta des de Monte-
verdi fins a C. Ph. E. Bach. A més 
d’una forta presència al paisatge 
cultural català i la seva participa-
ció en nombrosos concerts i fes-
tivals –Festival Internacional de 
l’Escala-Empúries, concerts al Pa-
lau de la Música o a la Basílica de 
la Sagrada Família–, l’Orquestra 
Barroca de Barcelona ha anat més 
enllà de les seves fronteres sota 
l’impuls del seu director musical, 
el violinista, compositor i director 
d’orquestra suïs, Gilles Colliard.

L’entrada/donatiu és de 10 eu-
ros, els jubilats en paguen 5 i els 
menors de 12 anys tenen l'entra-
da lliure. 

MOLLET. L'església parroquial de 
Sant Vicenç acollirà diumenge (18 
h) un concert de cant coral a càr-
rec de la Capella de música Santa 
Maria, acompanyats per l’orques-
tra de cambra Miquel Casas i Bell 
de Rubí. El programa consta de 
dues parts. La primera serà or-
questral i coral amb la participa-
ció de la soprano Elena Laguna, i 
s’escoltaran obres de diversos au-
tors com Mozart, Olaizola, Mont-
salvatge, Franck i una obra del 
compositor Molletà Jaume Boix. 
En la segona part es cantaran di-
versos fragments de l’oratori El 
Messies de G.F. Haendel. El preu de 
l'entrada és de 5 euros. 

La música antiga,
present a Martorelles

L'ORQUESTRA BARROCA ESTRENA UNA PROGRAMACIÓ MUSICAL

L'Escola de Música 
de Parets organitza 
la 19a Festa dels
instrumentistes

La Capella de 
música Santa Maria 
actuarà diumenge 
a l'església

MONTORNÈS. El grup de teatre La 
Farándula torna a representar els 
sainets Los picores de malpica i La 
doctora curavicios –dirigits per 
Pilar Andrades– a l'Espai Cultural 
Montbarri, després que el passat 
12 de gener esgotessin les entra-
des de la funció. Les representa-
cions d'aquest cap de setmana es 
faran diumenge (17.30 h) i les en-
trades són gratuïtes. 

La Farándula torna 
a actuar després 
de l'èxit del gener

PARETS. Dreams Teatre porta-
rà diumenge (18 h) a Can Rajo-
ler una adaptació musical de La 
Caputxeta Vermella. L'Amelie i la 
seva mare passaran uns dies a la 
caseta d’estiueig, per estar a prop 
de la iaia, que viu feliçment al 
bosc. Tot plegat té lloc als afores 
de Paris, al voltant dels anys vint. 
Però la vida al camp és molt dife-
rent a la de ciutat: hi ha animals 
salvatges, fins i tot llops. El que 
ningú sap és que dos personatges 
sinistres tenen pensat destruir 
el bosc per construir-hi xalets de 
luxe. Tothom, a la seva manera, 
contribuirà perquè els malvats no 
aconsegueixin els seus propòsits. 
El preu de l'entrada és de 7 euros 
i l'espectacle va adreçat a infants a 
partir de 3 anys. 

La Caputxeta 
Vermella, contra 
els xalets al bosc
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dissabte 23

diumenge 24

divendres 22

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, 14 16˚C 1˚C 11˚C - 21 km/h SW

DIVENDRES, 15 18˚C 1˚C 12˚C - 19 km/h SSE

DISSABTE, 16 18˚C 1˚C 13˚C - 24 km/h SSE

DIUMENGE, 17 15˚C 1˚C 11˚C - 24 km/h SSE

DILLUNS, 18 15˚C 2˚C 12˚C - 18 km/h SSE 

DIMARTS, 19 14˚C 5˚C 12˚C - 18 km/h SSE

DIMECRES, 20 - 9˚C - - -

Maria Gas de Cid va rebre dissabte el 10è Premi de Narrativa Curta L’Illa-Vadelletra 
–convocat per la llibreria i pel programa Posa't les piles, de Ràdio Mollet–, amb 
El camí del bosc. La guanyadora va emportar-se un lot de llibres a càrrec del 
grup d'editorials Llegir en Català i una nit a la masia rural El Nus de Pedra.

Maria Gas guanya el premi Vadelletra

MOLLET.  El molletà Josep Gordi i la 
seva dona Maria-Mercè Bruguera 
van treure a la llum el passat mes 
de gener el seu llibre Sant Fran-
cesc, Verdaguer i la natura. Tots 
dos, amb una llarga experiència 
docent, transmeten en aquesta 
obra la seva estima per la natura 
com a eloqüent escola de vida i de 
bellesa, però també com a repte 
per custodiar aquest bé comú per a 
les properes generacions i per de-
senvolupar la pròpia interioritat.

En aquestes pàgines es tracten 
textos i reflexions de sant Fran-
cesc, Jacint Verdaguer o, fins i tot, 
de l’encíclica Laudato si’ –del papa 
Francesc–, entre d’altres, com una 
invitació a mirar i comprendre la 
natura, el cosmos, com un espai 
idoni per a la relació amb el trans-
cendent.

Cpl

LITERATURA 'SANT FRANCESC, VERDAGUER I LA NATURA'

ELS AUTORS DEL LLIBRE

Josep Gordi i Maria-Mercè 
Bruguera publiquen un llibre

Desenes de paradetes amb tota mena de joguines antigues –cotxets, ninos i nines 
de totes formes i mides, jocs de taula, etc.– van omplir dissabte durant tot el dia 
el Mercat Vell de Mollet. Va ser en la 9a Fira del joguet i còmic antic i de col·lecció, 
organitzada per l'Associació de Col·leccionistes de Mollet i Comarca. mollet

El Mercat Vell s'omple de joguets antics

Sobre els autors, Gordi és degà 
de la Facultat de Lletres a la Uni-
versitat de Girona, i Bruguera ha 
estat professora de llengua i lite-
ratura catalanes durant més de 
trenta anys. 

LLARGMETRATGES

Setmana de cinema 
al Baix Vallès

La Colla de Geganters de Mon-
tornès organitzarà dissabte i 
diumenge un scape room a Can 
Xerracan sota el nom de Montor-
nès en perill, la revolta et neces-
sita!. L'activitat convida a endin-
sar-se en el 1989 amb cinc amics 
més i ajudar els remences a sal-
var Montornès en 60 minuts. Les 
entrades ja estan exhaurides.

POPULAR

José Antonio Rios inaugura 
aquest divendres (19 h) l'expo-
sició fotogràfica Esglésies romà-
niques de la Cerdanya, al Centre 
Cultural Can Rajoler de Parets, 
que es podrà visitar fins al 17 de 
març. La rica i intensa història 
de la Cerdanya ha dotat la co-
marca d’un ric patrimoni cultu-
ral i "la meva intenció és apro-
par-vos tots aquests històrics 
i bells racons", diu l'autor.

EXPOSICIÓ

Les esglésies 
romàniques de la 
Cerdanya, a Parets

Súper López serà la primera de les 
tres pel·lícules que es projectin al 
Baix Vallès durant la pròxima set-
mana. Serà diumenge (17 h) a la 
Sala Polivalent de Montmeló. Una 
hora més tard arribarà Isla de pe-
rros a Can Saurina (Montornès). I 
també a les 18 h es podrà gaudir 
al Lledoner de Mollet La libreria, 
d'Isabel Coixet. Els darrers dos 
films aniran acompanyats d'un 
debat en acabar.

Els geganters de 
Montornès munten 
un scape room

llibreriA l'illA víCtor leóN

PARETS. Ja es coneix el nom de la 
guanyadora del primer premi del 
concurs de dibuix escolar que or-
ganitza cada any l’empresa Cassa 
–enguany ha estat la 22a edició–. 
Es tracta de Noa Rodrigo, alumna 
de 12 anys del centre ACESCO. La 
resta de premiats han estat Gior-
gina Ruiz, també de 12 anys i de 
l’Acesco, amb el segon premi, i tres 
accèssits per Marina Alejandra 
Fernández, Paula Mestres i Susa-

NoA rodrigo

EL SEGON PREMI HA ANAT A PARAR A GIORGINA RUIZ

EL DIBUIX GUANYADOR

Noa Rodrigo guanya el 
concurs de dibuix de Cassa

26 anys de Niu d'Art
PARETS. La Sala Basart Cooperativa acollirà dissabte (18 h) l'acte de ce-
lebració del 26è aniversari de l'entitat paretana Niu d'Art. La poesia, evi-
dentment, serà protagonista en aquesta jornada en la qual hi participaran 
els guanyadors d'edicions anteriors del Festival de la Poesia de Parets i 
també hi haurà l'habitual roda de micròfon lliure per a poetes i rapsodes.

na Montes, totes tres d’11 anys i 
alumnes del Pompeu Fabra. 

No ens traiem de sobre 
aquest anticicló tediós, 
que no ens portarà més 
que sol i temperatures 
primaverals a migdia, 
malgrat el fred del matí.

Continuarem amb cel serè 
i temperatures fredes a 
primera hora, però prima-
verals a migdia, amb una 
gran amplitud tèrmica.

Ja a partir del matí, el cel 
s’enteranyinarà de núvols 
alts, que ens acompanya-
ran tot el dia. La tempe-
ratura màxima baixarà un 
pèl.
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L'empresa molletana Solar Accion 
promou les energies renovables
Solar Accion és una empresa 
molletana innovadora que 
busca potenciar el sector de 
les energies renovables mit-
jançant reptes i grans projec-
tes, com els parcs eòlics o les 
hortes solars, entre d'altres.

Amb el missatge clar als 
ciutadans que es passin "a 
l'energia verda", Solar Ac-
cion porta a terme diverses 
accions. Per una banda, desenvolupa 
horts solars des de l'estudi del ter-
reny fins a la cerca de finançament. 
Per altra banda, dissenya projectes 
integrats d'autoconsum industrial, en 
els quals s'inclou un estudi d'estalvi, 
els permisos, el finançament i la ins-
tal·lació. I també promou un autocon-
sum residencial per tal d'estalviar en 
la factura de l'habitatge.

Per altra banda, també tenen com 
a col·laboradora oficial una comerci-
alitzadora d'electricitat. Es tracta de 
Cox Energy, amb presència en tot el 
territori nacional, i que ven energia 
elèctrica i gas, i aporta solucions d'au-
toconsum i eficiència energètica als 
sectors residencials i empresarials.

Alguns dels beneficis de contractar 
Cox Energy són: tarifes d'electricitat 

100% renovables adaptades a 
la forma de consumir de l'usu-
ari; finançament de la instal·la-
ció d'autoconsum a través del 
rebut d'electricitat; assesso-
rament energètic; instal·lació 
i finançament de carregadors 
per al vehicle elèctric; assesso-
rament per reduir el consum i 
la potència contractada; com-
pra d'excedents fotovoltaics; 

balanç net; autoconsum col·lectiu; 
venda d'excedents a altres consu-
midors; contractes PPA per a hortes 
fotovoltaiques; o desenvolupament i 
construcció d'hortes fotovoltaiques.

SOLAR ACCION
Avinguda Jaume I, 141-143 - MOLLET

Tel. 93 159 15 95

solaraccion.com - info@solaraccion.com

Els experts en salut i higiene dental 
recomanen canviar els raspalls de 
dents cada tres mesos. Però, i què 
s'ha de fer amb el raspall vell? Si es-
teu pensant a llençar el vostre a les 
escombraries, espereu una mica, per-
què podeu donar-li un ús nou.

Per a la neteja de la llar: els raspalls 
vells de dents poden ser realment 

útils, per exemple, en la neteja de la 
llar; quan es vol netejar tots aquells 
racons de difícil accés com, per exem-
ple, els radiadors o les cantonades, els 
raspalls de dents ens poden resultar 
de gran ajuda; però també poden ser 
útils per netejar juntes de rajoles, 
soles de calçat, recipients i articles 
de cuina, racons d’electrodomèstics, 

Reciclar el raspall de dents finestres, portes i altres moltes super-
fícies de la casa.

A més, els raspalls de dents també 
poden ser de gran utilitat en la de-
coració de la llar. Com? Per exemple, 
mitjançant les textures que es poden 
aconseguir en parets o en qualsevol 
altre article de la llar utilitzant els 
raspalls de dents vells i pintura. Amb 
les pues humitejades en pintura es 
poden aconseguir tota classe d’efec-
tes. amic - ToT sanT cugaT

Guia professional i de serveis per a la llar de Mollet i el Baix Vallès
Si vols anunciar-te en aquesta secció: publicitat@contrapunt.cat o 93 570 52 59 
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El Centro Cultural Andaluz de Mollet va tornar a passejar pels carrers de la ciutat 
la seva bandera andalusa gegant. Va ser el cap de setmana, durant les
celebracions del Dia d'Andalusia, en les quals, entre d'altres, va tenir lloc la 
hissada de la bandera –d'una més petita– a la plaça Prat de la Riba. mollet

Una bandera gegant per Andalusia

MOLLET. La ciutat disposa des de 
diumenge de nous arbres i ar-
bustos. Concretament van ser-
ne 350 –dels tipus liquidàmbar i 
paulònia– els que van plantar els 
participants a la Festa de l'Arbre, 
que en aquesta edició s'havia tras-
lladat fins al polígon de Can Maga-

rola, en un espai davant de l'em-
presa Merck.

Des del Casal Cultural asseguren 
que la jornada va anar "molt bé". 
De fet, millor del que esperaven, ja 
que "pensàvem que aquest any 
no vindria tanta gent, en fer-se 
a la Merck", afirmen.

En total es van repartir quatre 
centenars d'entrepans, però el 
Casal calcula que hi havia més de 
600 persones de totes les edats 
en aquesta activitat amb la qual 
fa més de 35 anys que es treballa 
per "reconciliar la ciutat amb la 
natura". 

TRADICIONAL  MÉS DE 600 PERSONES VAN PARTICIPAR DIUMENGE EN LA FESTA DE L'ARBRE

350 arbres nous a la ciutat

MARTORELLES. El Mercat de Ca-
rrencà acollirà aquest dissabte 
(de 9 h a 13.30 h) el Tast'l Mercat, 
organitzat per l'Ajuntament de 
Martorelles. Durant tot el matí, es 
podrà passar a menjar xocolata 
desfeta –gratuïta– i a les 13 h se 
sortejarà una smartbox familiar 
valorada en 100 euros.

Xocolatada
gratis al Mercat

MARTORELLES. La Unión Cultural 
Andaluza de Martorelles va com-
plir el passat dilluns 18 de febrer 
el seu 30è aniversari. La celebra-
ció, però, no arribarà fins aquest 
dissabte, amb un sopar per a tots 
els socis on es farà un petit home-
natge a la primera junta directiva 
i a membres històrics de l’entitat.

La UCAM fa un 
sopar d'aniversari

víCtor leóN

víCtor leóN

PLANTACIONS Petits i grans van plantar liquidàmbars i paulònies a l'esplanada del davant de l'empresa Merck
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PRIMEROS
Calçotada con salserita de romesco

SEGUNDOS
Entrecot de ternera al gusto 
(pimienta, roquefort o plancha)

Solomillo ibérico al gusto 
(pimienta, roquefort o plancha)

Meloso de ternera a las dos pimientas
Butifarra ibérica con guarnición
Costillas de cordero con “all i oli” 
(3 uds dos palos y una mitjana)

Suprema de merluza a la Costa Brava
Bacalao con tomate y cebolla caramelizada
Pies de cerdo plancha
Rabo de toro al Priorato

POSTRES
Carrito de postres de la casa “Les Pruneres”
Incluye: pan, agua mineral, vino o sangría de vino 
(refrescos y cervezas no incluidos)

Menú Calçotada 
(reserva previa)

24,95€
iva incluido*

MENÚ(S)* 
diario, fi n de 
semana, grupos 
*menú dietético

CELEBRACIONES
Cumpleaños, 
bautizos,
Comuniones...

JUEVES
NOCHE
Especial
TAPA/COCA

ESPECIALIDADES
Arroz caldoso
bogavante, paellas
rabo de toro

*Este menú
no se puede

compartir

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
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