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Truca’ns del 7 a l’11 i et donarem cita durant el 
mes d’octubre

VILLACASTIN
La teva Cínica de confiança

Celebra amb nosaltres 
el 9è ANIVERSARI 

Berenguer III, 11 Mollet del Vallès
935701623 - 699701623

Blanquejament 
dental99€Higiene dental9€

Fotodepilació 
llavi o mentó9€Fotodepilació 

aixelles o engonals9€

Sessió LPG19€Sessió 
fotorejoveniment19€

Descompte
en cosmètica9%
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EN PORTADA

El ple del Consell Comarcal ha aprovat per unani-
mitat el Pla Estratègic de Desenvolupament Eco-
nòmic Local i l’Ocupació 2018-2025 que al final 
del mandat passat va validar la comissió executi-
va de la Taula Vallès Oriental Avança (TVOA). Es 
tracta d'una eina de dinamització social i econò-
mica que defineix el full de ruta del territori pels 
pròxims anys de manera concertada amb agents i 
ciutadania, basada en el consens de les 35 entitats 
adherides a la TVOA, entre agents econòmics i ad-
ministracions públiques, en favor del desenvolu-
pament econòmic i l’ocupació a la comarca. 

L'objectiu principal del pla és "projectar el Va-
llès Oriental com a territori d’oportunitats, cre-
ació i innovació reforçant el seu caràcter de pol 
industrial i el seu esperit empresarial; conso-
lidar la comarca com espai per a la diversifica-
ció empresarial i preparar un entorn econòmic 
que sigui un referent nacional i internacional 
d’especialització, singularitat i originalitat en 
sectors econòmics, actuals i de futur, com a en-
llaç clau per a la creació de riquesa i ocupació".

El pla ha estat un dels principals encàrrecs de la 
TVOA per tenir un document base per conèixer la si-
tuació en què es troba la comarca; dibuixar els esce-
naris de futur desitjats; consensuar una estratègia 
entre els agents implicats en el desenvolupament 
local i definir els programes i actuacions concretes 
per fomentar el desenvolupament econòmic. Per a 
l’elaboració del pla han calgut més de 25 sessions 
de treball i reunions grupals, on han participat prop 
de 100 persones de més de 60 entitats.

Finalment, el document s’estructura entorn de 
6 grans línies estratègiques i inclou 16 programes 
i 58 propostes d’actuació. Les línies estratègiques 
són la formació, clau per a l’ocupació, la inclusió 
i el desenvolupament; tecnologia, coneixement i 
innovació; el Vallès Oriental, pol industrial de refe-
rència; territori accessible, connectat i sostenible; 
suport al teixit empresarial i a l’emprenedoria; i 
promoció del Vallès Oriental. i

El Consell Comarcal aprova el pla d'acció de la Taula Vallès Oriental Avança, centrat en la millora i
la promoció del teixit productiu, l'ocupació, la mobilitat, el medi ambient, l'àmbit social i la governança

La Taula Vallès Oriental 
Avança està formada
per 29 ajuntaments

de la comarca, 
els sindicats UGT i CCOO, 
les patronals Pimec i la 

UEI i el Consell Comarcal

35
entitats

· Crear una xarxa comarcal d’orientació laboral
· Difondre i promocionar l’oferta formativa 
comarcal
· Incentivar la contractació de persones en situ-
ació de vulnerabilitat socioeconòmica
· Adequar de l’oferta d'FP presencial i dual a 
les necessitats del teixit empresarial comarcal 
· Prestigiar els títols d'FP i implantar nous 
cursos
· Promoure la formació bonificada a les 
empreses

· Adaptar la cartera de serveis de suport a la inno-
vació i internacionalització empresarial 
· Donar suport a la cooperació empresarial i 
l’aparició de clústers i districtes d'innovació en 
sectors clau
· Crear espais per a la col·laboració, l'experi-
mentació i la transferència de coneixement 
entre empreses
· Fomentar la cultura de la innovació

· Impulsar la renovació dels polígons industrials
· Promocionar la certificació de qualitat als 
polígons d'activitat econòmica comarcals 
· Impulsar la col·laboració publico-privada  
· Promocionar l’associacionisme empresarial
· Difondre i actualitzar el portal de polígons
· Impulsar una unitat de treball comarcal per 
desenvolupar la captació d’empreses
· Donar suport a iniciatives d’economia circular 
amb la cerca de finançament, formació i 
acompanyament
· Acompanyar la transformació digital de les 
empreses

· Redactar un pla de millora de l’accessibilitat 
als polígons
· Impulsar plans de mobilitat als polígons
· Millorar les condicions d’urbanització per a 
vianants i ciclistes en els accessos als polígons
· Impulsar sistemes de mobilitat compartida de 
bicicletes per l’accés als polígons

· Millorar la informació de l’oferta de transport 
públic
· Conscienciar a favor de modes de transport 
més sostenibles entre la ciutadania i 
l’empresariat
· Desplegar una xarxa de punts de recàrrega 
per a vehicles elèctrics
· Impulsar la gestió integrada de la xarxa 
d’aparcaments dissuassoris a les estacions de tren

· Crear una xarxa comarcal per a l’empresa amb 
serveis i recursos especialitzats
· Definir espais d'intercanvi tècnic i d'informació 
sobre programes de suport a l’empresa
· Donar visibilitat als serveis de suport a 
l’empresa i l’emprenedoria de la comarca
· Acompanyar la internacionalització de les 
iniciatives empresarials amb més potencials 
de la comarca
· Fomentar l'esperit empresarial i les vocacions  
industrials dels joves als instituts i escoles
· Assessorar noves empreses i emprenedors 
per a la seva consolidació
· Donar suport a l’aparició de nous projectes i 
iniciatives d’economia social i solidària
· Fer activitats d'intercanvi generacional en pro-
jectes

· Compartir les eines comarcals de promoció 
· Elaborar un catàleg de promoció empresarial, 
digital i compartit entre administracions
· Fer campanyes promocionals a l'entorn del 
benestar
· Reforçar la col·laboració institucional en turisme 
· Dissenyar i comercialitzar rutes i experiències 
turístiques - Promoure el turisme gastronòmic, 
les fires i el comerç tradicional de productes 
agroalimentaris de proximitat
· Obtenir certificacions de qualitat ambientals 
· Fer campanyes de posicionament i promoció 
exterior per atreure activitat empresarial
· Impulsar fires de petites i mitjanes empreses 
a l’entorn de sectors econòmics estratègics

El Vallès Oriental marca el rumb 
per millorar l'economia i l'ocupació

L’envelliment de la 
població, la precarització 
de les condicions de 
treball, la manca de 
gestió dels polígons o la 
manca de sostenibilitat 
del model actual de 
mobilitat són alguns 
dels reptes identificats 
en la diagnosi i que han 
donat peu a l'elaboració 
d'un pla d'acció, concret
i calendaritzat, amb una 
seixantena d'actuacions.

PRINCIPALS ACTUACIONS DEL PLA
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SOCIETAT

Tres cursos de 
l’oficina de català

'Andalucía' dóna 
el tret de sortida 
al cicle solidari 'La 
mirada dels altres'

L’Oficina de català de Parets in-
augura l’any acadèmic amb tres 
cursos de català. Com a novetat, el 
curs del nivell superior s’ofereix 
en la modalitat virtual i tutorit-
zat des de l’Oficina de Parets, i és 
obert a tota la comarca. I els altres 
dos cursos –bàsic 1 i nivell C– són 
presencials a les aules del Centre 
de Formació d’Adults (CFA). En 
total hi ha una vuitantena d'alum-
nes i ja s'han exhaurit les places.

PARETS. Del 4 al 27 d'octubre tin-
drà lloc la 13a edició del programa 
d'activitats i cinema solidari La 
mirada dels altres, que pretén do-
nar a conèixer els moviments mi-
gratoris humans. La primera ac-
tivitat és aquest divendres (20 h) 
al Teatre Can Rajoler, amb el film 
Andalucía, que explica la història 
d’un noi magrebí d’origen francès 
que somia viatjar a aquesta regió 
espanyola. El preu de l’entrada 
per al cinema és d’un euro, o gra-
tuït amb el Carnet AMIC.

D'altra banda, durant tot el cicle, 
la sala d’exposicions Can Rajoler 
acollirà la mostra Refugiats, per 
què?, de FundiPau, una fundació 
sense ànim de lucre de Catalunya, 
que promou la cultura de la pau.  

PARETS. El govern local té previst  
instal·lar un parc de cal·listènia al 
municipi durant el primer trimes-
tre de l'any vinent. Es tracta d'un 
sistema d’exercici físic a l'aire lliure 
en el qual l’interès està en els mo-
viments de grups musculars, més 
que en la potència i l’esforç, i que 
darrerament "s'ha posat molt de 
moda, sobretot a les platges de 
Barcelona i en altres pobles del 
voltant", segons apunta l'alcalde i 
regidor d'Esports, Jordi Seguer.

Sobre el tipus de circuit, Seguer 
assegura que "es vol consensuar 
la seva ubicació i les caracte-
rístiques amb els practicants 
d'aquest tipus d'exercicis", d'en-
tre els quals hi ha algun paretà que 
participa en els campionats d'Es-
panya d'aquesta modalitat espor-
tiva, com és el cas d'Arnau Plaza. 

La construcció del parc, que es 
va anunciar a mitjans de setembre 
–en el primer Consell de l’Esport 
Municipal del mandat– era "una 

de les propostes incloses en els 
programes electorals d'algunes 
de les forces polítiques que for-
men part del govern plural", diu 
el batlle, qui afegeix que aquest 
projecte "és una demanda reite-
rada per part del públic juvenil 
del poble, tot i que el target és 
molt més ampli".

D'altra banda, també està pre-
vist renovar el circuit esportiu 
situat a tocar de les pistes de pe-
tanca.  s.carrillo

Aj. bARCeLOnA

A BARCELONA La cal·listènia s'ha popularitzat en diversos punts de la capital catalana i en altres municipis de l'entorn

EQUIPAMENTS  ES VOL CONSENSUAR LA UBICACIÓ I LES CARACTERÍSTIQUES DEL CIRCUIT ESPORTIU AMB ELS FUTURS USUARIS

El govern vol instal·lar un parc de 
cal·listènia a principis del 2020

Altres projectes

La primera fase de les actuacions de 
millora de la piscina Miguel Luque –que 
tindrà un cost d'uns 155.000 euros– ar-
rencarà aquesta tardor, i la segona fase 
serà a l'estiu del 2020. Aquestes millo-
res consistiran en l'arranjament dels 
vestidors masculins i de la maquinària, 
la rehabilitació del vestíbul, el canvi de 
taquilles i de bancs de PVC, i en la infor-
matització del sistema d'accés a l'equi-
pament. Tanmateix, Seguer no va des-
cartar "una remodelació encara més 
àmplia de la piscina", tenint en compte 
que "fa poc va fer 32 anys i necessita 
manteniment". Sobre piscines també 
va apuntar que la voluntat del govern 
és ubicar-ne la descoberta "al complex 
esportiu del Tenes". D'altra banda, en el 
Consell de l'Esport també es va anunciar 
que en els pròxims mesos l'Ajuntament 
preveu substituir les cadires de les gra-
deries del pavelló i del camp de futbol, i 
la ferma aposta per la pràctica de l’es-
port femení a Parets. El batlle, per últim, 
va remarcar que “aquesta ha estat la 
primera vegada que l’oposició ha estat 
convidada al consell, en una mostra de 
transparència i participació”.

LES ACTUACIONS A LA 
PISCINA COMENCEN 
AQUESTA TARDOR

Sopar solidari de Mollet amb CubaNou president del Consorci de Residus 
Mollet amb Cuba organitza el 12 d'octubre al Mercat 
Vell el 12è Sopar Solidari, que recaptarà fons per a un 
programa de salut visual, que es fa a l'Argentina.  
El preu del tiquet és de 15 euros i es poden fer reserves 
a molletambcuba@gmail.com o al 687 24 96 99.

El regidor de Granollers Albert Camps és el nou president del 
Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental. La comissió 
executiva de l'ens supramunicipal compta, entre d'altres, amb Joan 
Marc Flores (Martorelles), Mireia Dionisio (Mollet) i José Antonio 
Montero (Montornès), com a representants municipals.

CIUTADANIA
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El Govern estudia obrir un centre de menors 
migrants no acompanyats a Sant Fost

SANT FOST. La Generalitat ha plan-
tejat obrir un centre de migrants 
menors no acompanyats (MENA) a 
Sant Fost. L'espai, que estaria ges-
tionat per ISOM, una cooperativa 

d’iniciativa social i sense ànim de 
lucre amb altres centres a Barcelo-
na, s'ubicaria a la carretera B-500, 
a prop de l'institut i acolliria "14 
nens, majoritàriament subsaha-

rians, sense cap problema i amb 
una bona integració al barri de 
Sant Andreu de Barcelona que 
porten un any al nostre país", 
apunten fonts municipals. 

SANT FOST. L'Ajuntament ha dei-
xat sense efecte el Decret d'Al-
caldia del 17 de juny mitjançant 
el qual es concedia l'excedència 
forçosa amb reserva del lloc de 
treball a María José Sánchez com 
a treballadora del consistori i li 
dóna un termini de 10 dies per 
manifestar la seva renúncia com 
a regidora o per abandonar el seu 

lloc de feina al consistori. 
Segons s'especifica en la rec-

tificació del Decret d'Alcaldia, si  
transcorregut el termini requerit 
Sánchez no es manifesta, s'en-
tendrà com una renúncia al seu 
càrrec de regidora. Renúncia que 
segons fonts de l'Ajuntament no 
es donarà, però que en el cas de 
fer-se efectiva hagués pogut dei-

DECRET LA REGIDORA VA DEMANAR L'EXCEDÈNCIA EL MES DE JUNY PASSAT DESPRÉS DE SER NOMENADA ALCALDESSA, CÀRREC QUE VA ABANDONAR AL SETEMBRE

Sánchez haurà de renunciar a 
l'excedència si vol seguir de regidora

cia forçosa concedida neix de les 
manifestacions efectuades en el 
plenari municipal per part del 
grup municipal d'IUSF, que qües-
tiona la legitimitat de l'excedèn-
cia en atenció al particular vincle 
laboral que uneix a la treballado-
ra amb l'Ajuntament, de treballa-
dor fix no indefinit". 

El decret també informa que 
Sánchez "mai va ser contractada 
mitjançant concurs o oposició,  
ni per tant ha adquirit la condi-
ció d'empleat públic mitjançant 
procediment administratiu", 
la qual cosa indicaria que la seva 

condició dins la plantilla de l'Ajun-
tament com a treballador indefinit 
no fix no li permetria la reserva de 
plaça i còmput d'antiguitat, tal com 
se li concendia en el Decret de juny. 

Si finalment, com han apuntat 
fonts del consistori, María José 
Sánchez continua com a regidora 
de l'actual equip de govern, dei-
xarà el seu lloc de treball a l'Ajun-
tament de Sant Fost, posició que 
ocupava des de l'1 de febrer de 
1985, fa 34 anys. Un lloc de feina 
que amb tota probabilitat, segons 
fonts municipals, serà ocupat per 
una altra persona.  anna mir

CONVIVÈNCIA L'AJUNTAMENT, QUE ES REUNIA AQUEST DIJOUS AMB LA DGAIA, ESTÀ PENDENT DE REBRE EL PROJECTE DEL FUTUR CENTRE DE MENORS

xar a l'actual govern, constituït 
fa menys d'un mes, en minoria.

El Decret on es concedia l'ex-
cedència a María José Sánchez 
s'havia emès després que aques-
ta fos nomenada alcaldessa en el 
Ple de Constitució de l'Ajunta-
ment el passat 15 de juny.

Segons el document, "el dubte 
sobre la legalitat de l'excedèn-

A.M.

CONCENTRACÓ  Els veïns es reunien dimecres a la plaça de la Vila per recollir signatures en contra del centre

Ara per ara, es desconeix la 
data d'obertura del centre, ja que 
l'Ajuntament va decidir paralitzar 
les obres a mitjans de setembre 
després que els inspectors de via 
pública detectessin que no comp-
taven amb la llicència pertinent. 

Tampoc hauria trascendit cap 
informació sobre el projecte edu-
catiu previst, ja que tant el Depar-
tament d'Afers Socials, tutor dels 
menors, com el consistori no han 
avançat informació, a l'espera de 
la reunió que estava prevista entre 
l'Ajuntament i la Direcció General 
d'Atenció a la Infància i l'Adoles-
cència (DGAIA) aquest dijous al 
tancament d'aquesta edició. 

Queixes dels veïns
La possible obertura del centre ja 
ha rebut les primeres crítiques. 
Uns 200 veïns es van concentrar 
dimecres a la tarda davant l'Ajun-
tament per mostrar el seu rebuig 

i recollir firmes perquè s'aturi 
l'obertura d'aquest espai.

La crida a la concentració la feia 
a través de les xarxes, la platafor-
ma ciutadana No volem MENAS a 
Sant Fost, constituïda la setmana 
passada per un grup de veïns.

"No volem aquest centre 
perquè considerem que Sant 
Fost no té les infraestructures 
adequades per acollir aquests 
menors. No som racistes, però 
es diu que aquests menors són 
conflictius i això ens preocupa", 
explicava una de les impulsores 
de la plataforma, Ulrike Loers.

Reclamen informació
Fins al moment, la plataforma hau-
ria recollit un miler de firmes amb 
l'objectiu d'aconseguir-ne unes 
2.000 per presentar-les davant 
de la Generalitat, tutora legal dels 
menors. Els veïns que preveuen 
tornar a reunir-se aviat, també es 
plantegen presentar les signatures 
en el pròxim ple de l'Ajuntament, 
a qui reclamen explicacions: "De-
manem que ens doni informa-
ció. No ens han dit res i volem 
saber què es vol fer en el nostre 
poble", afegia Loers.  anna mir
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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

PARETS / BAIX VALLÈS. El Departa-
ment de Territori i Sostenibilitat 
està "treballant en els projectes 
per millorar la capacitat i l’ac-
cessibilitat a la C-17 al Vallès 
Oriental", i una de les actuacions 
prioritàries és el tercer carril en els 
dos sentits de la marxa i la reorde-
nació dels accessos en el tram de  
dos  quilòmetres que va de l’enllaç 
de la C-35 a Parets fins a la ronda 
sud de Granollers, un projecte llar-
gament demanat que es presenta-
va al juliol de 2017 i que sembla 
que comença a prendre forma.

Segons afirma la regidora d'Ur-
banisme de Parets, Rosa Martí, la 
voluntat de Territori és "licitar 
l'obra el més aviat possible i 
adjudicar-la abans de l'estiu de 
l'any que ve". Així li van fer saber 

dimecres des del Departament 
en una reunió que van mantenir. 
Martí hi va assistir per presentar 
cinc modificacions al projecte del 

tercer carril que planteja l'Ajun-
tament paretà. D'una banda, des 
del govern local es va reclamar la 
incorporació d'il·luminació en els 

MOBILITAT  EL PROJECTE TAMBÉ INCLOU UNA PASSERA AL COSTAT DE LA MASIA DE CAN VOLART I BARRERES ACÚSTIQUES

Territori preveu adjudicar el tercer 
carril de la C-17 abans de l’estiu

ARXIU

IMATGE VIRTUAL El projecte del tercer carril de la C-17 i dels futurs accessos

enllaços amb l'autovia. També vo-
len que Territori s'encarregui de la 
millora de l'arbrat en l'enllaç i els 
laterals de la carretera, així com 
de reposar les voreres industri-
als d'aquestes mateixes àrees si 
queden malmeses durant l'obra, 
i que no quedin les despeses per 
a l'Ajuntament. Una altra petició 
era la d'incorporar barreres acús-
tiques que redueixin les molèsties 
sonores al voltant de Can Volart. 
I, per últim, l'edil paretana també 
va exigir que la passera peatonal 
sortís al polígon de Can Volart just 
al costat de la Masia, per revalo-
rar-ne la zona.

Totes cinc modificacions van ser 
acceptades per Territori, segons 
explica Martí, i, per tant, s'inclouran 
en el projecte executiu.  s.carrillo

CIUTADANIA  LA PRIMERA REUNIÓ SERÀ DIMARTS A CAN RAJOLER AMB ELS VEÏNS DEL BARRI ANTIC, A CÀRREC DE ROSA MARTÍ

COMUNICACIÓ

Els regidors de barri de Parets 
faran trobades col·lectives i
individuals amb els ciutadans
PARETS. Aquest mes d'octubre, 
l'Ajuntament arrenca la primera 
tongada de reunions de barri, que 
es faran fins al 7 de novembre. Tots 
els barris del municipi compten 
amb un regidor de referència a qui 
es podrà fer arribar suggeriments, 
queixes, propostes, comentaris o 
necessitats específiques de la zona.

D'aquesta manera, es pretén 
que aquelles situacions o realitats 
que els veïns coneixen en primera 
persona puguin ser traslladades 
de forma directa al govern mitjan-
çant el regidor de barri.

Periòdicament, a més, es farà 
una reunió de barri en l’espai des-
tinat a cadascun d’ells. En les reu-
nions, els veïns i veïnes podran fer 
els seus suggeriments, peticions 

de canvis, actuacions o comenta-
ris sobre el barri al seu regidor o 
regidora i, en la reunió següent, 
es donarà una resposta a totes les 
sol·licituds explicant en quin punt 
es troba o quina ha estat la mesu-
ra que s’ha pres.

Cada regidor de barri tindrà, a 
més, una adreça de correu electrò-
nic per poder-los contactar sense 
haver d’esperar a la reunió. A més 
d’aquestes assemblees, els regidors 
de barri també organitzaran altres 
tipus de trobades com un passeig 
pel barri per poder veure les neces-
sitats o reunions individuals amb 
aquells ciutadans que ho demanin. 
Els veïns comptaran amb el suport 
de la coordinadora de la regidoria 
de barris, Neus Jordà, amb qui tam-

PARETS.  Coincidint amb la sor-
tida de l'edició 191 del Parets al 
dia, l'Ajuntament ha apostat per 
renovar la imatge del butlletí mu-
nicipal, així com les xarxes socials 
municipals. Una de les novetats 
més destacades és el canvi de dis-
seny de la portada i l’aposta per 
noves tonalitats, "més modernes 
i actuals que les utilitzades fins 
al moment", segons el govern.

D'altra banda, també s'ha canvi-
at la denominació de Parets Con-
necta a les xarxes socials (Face-
book, Twitter, Instagram, Vimeo i 
Flickr), que ha passat a dir-se Ajun-
tament de Parets del Vallès, "per 
reconèixer amb més facilitat els 
perfils de l'administració i facili-
tar la seva ubicació a Internet".

El butlletí no convenç el PSC
El renovat Parets al dia, però, no 
ha acabat de convèncer els soci-
alistes. El seu portaveu, Francesc 
Juzgado, va demanar en el darrer 
ple ordinari "que les formacions 
polítiques poguéssim tornar a 
disposar del mateix espai que 
teníem abans al Parets al dia".

I també es va queixar del resum 
que hi ha al butlletí sobre les en-
trevistes fetes per RAP107 als por-
taveus municipals: "Jo he fet una 
entrevista per a RAP107, però 
no n'he fet cap per al Parets al 
dia. S'extreuen unes declaraci-
ons que he fet, però m'agrada-
ria ser jo qui esculli quines són 
les declaracions a fer".

Per la seva banda, la regidora 
de Comunicació, Casandra Garcia, 
es va mostrar "sorpresa" per la 
demanda dels socialistes de tenir 
més espai, "perquè mai un grup 
de l'oposició havia tingut l'es-
pai que vosaltres heu tingut en 
aquest Parets al dia". En aquest 
sentit, va afegir: "Sempre ens ha-
víem queixat que els nostres ac-
tes mai havien estat al Parets al 
dia. I ara s'hi parla de política, 
perquè creiem que és una ne-
cessitat que tenien els nostres 
ciutadans". 

L'Ajuntament 
renova el 'Parets 
al dia' i la imatge 
a les xarxes

HI HA PREVISTES VUIT TROBADES
DE BARRIS DURANT EL PRÒXIM MES
n  La primera reunió de barri serà dimarts a la sala d'exposicions de Can Rajoler 
amb els veïns del Barri Antic, a càrrec de Rosa Martí, i l'endemà serà el torn de Lluís 
Moreno a l'escola Pau Vila amb els residents al Sot d'en Barriques i l'Escorxador. La 
següent setmana serà el torn de Can Roura, La Sardana i Estació, amb la regidora 
Montserrat Lara (dimecres 16 al Casal Asoveen). Els veïns del Camp de les Peces, 
Horts del Rector i Can Fradera tindran la trobada dilluns 21 a la sala d'exposicions de 
Can Rajoler amb Neus Jordà. Els de Can Berenguer i Espai Central tenen la reunió 
agendada amb Enrique Villegas el dimarts 22 a l'escola Vila Parietes. El torn per a la 
reunió amb els ciutadans de l'Eixample Central serà dimarts 29 al Casal Sant Jordi 
amb Casandra Garcia. L'endemà al teatre de Can Butjosa serà la trobada amb els 
veïns de Can Butjosa, de la Salut i Riera Seca. I la darrera reunió de barris serà el 
dijous 7 de novembre a Cal Jardiner amb els veïns de Cal Jardiner, Cerdanet i Can 
Riera, amb Kènia Domènech. Totes les trobades seran a les 19 h.

bé podran contactar els ciutadans.
Les reunions i trobades de cada 

regidor es donaran a conèixer 
mitjançant una comunicació a 
les bústies particulars i a les xar-
xes socials perquè tothom pugui 
conèixer el dia, l’hora i la ubicació 
de les trobades que està previst 
que siguin bimensuals. 
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Horari: de dilluns a diumenge de 10 a 18 h

Centre de dia

COMFORT
ATENCIÓ

BENESTAR
SEGURETAT

RESPONSABILITAT

35€/dia
*amb el sopar inclòs per emportar

SERVEIS
Menjar

Higiene personal
Bugaderia

Perruqueria (s.extern)
Podologia (s. Extern)

INSTAL·LACIONS
Sala de Cinema
Sala Polivalent

Biblioteca
Terrassa / Pati
Despatx Mèdic

Gimnàs
Sala Estimulació Basal

ACTIVITATS
Estimulació Sensorial

Manualitats
Fisioteràpia

Musicoteràpia
Teràpia Amb Gossos

Estimulació Cognitiva
I molt més...

PROFESSIONALS
Fisioterapeuta

Psicòloga
Animadora Sociocultural

Infermeria i Metge
Treballadora Social
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MOLLET DEL VALLÈS

26/09 Jose Palma Fernandez 84 anys

27/09 Jose Calderon Ronda 77 anys

29/09 Maria Dolores Espinosa Ruiz 79 anys

29/09 Ramon Mas Marti 86 anys

Dades facilitades per la Funerària 
Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols

Defuncions

10/09 Biel Úbeda Masiques (Mollet del Vallès)

11/09 Noah Lugo Villalba (Mollet del Vallès)

13/09 Eizan Recio Ferrando (Martorelles)

25/09 Julen Benitez Mendoza (Mollet del Vallès)

26/09 Ferran Domenech Arroyes (Martorelles)

Dades facilitades per l'Hospital de Mollet 
(només consten els naixements amb  
consentiment dels pares per ser publicats)

Naixements

Divendres, 4 d’octubre de 2019
A les 21h: EN DIRECTE. Sona Mollet 2019. 
Concert de jazz
Dissabte, 5 d’octubre de 2019
A les 13.30h: Resum informatiu de la setmana
Diumenge, 6 d’octubre de 2019
A les 22h: La Jornada de diumenge
Dilluns, 7 d’octubre de 2019
A les 20.30h: La Jornada, amb Albert Maspons i 
Xavier Aymamí
Dimarts, 8 d’octubre de 2019
A les 20.30h: Parlem-ne, amb Susanna Aguilera
Dimecres, 9 d’octubre
A les 20.30h: Tu qui ets?
Dijous, 10 d’octubre
A les 20.30h: Visions: la qualitat de l’aire, amb 
Alba López

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

Iker Cabezuelo
Advocat

icabezuelo@cgcabogados.net

El Tribunal 
Suprem de nou 
declara nul·la 
una hipoteca 
multidivisa
Una nova sentència del Tribunal Suprem ha 
declarat la nul·litat parcial d'un contracte 
amb clàusula multidivisa, en aquest cas 
comerciat per CaixaBank. És la cinquena 
sentència del Suprem a donar la raó al con-
sumidor en aquest assumpte. 

Així, el Tribunal Suprem resol que el con-
tracte multidivisa no complia els requisits 
de transparència desenvolupats per la juris-
prudència del Tribunal de Justícia de la Unió 
Europea, i per tant declara la seva nul·litat. 

La Sentència constata que no va existir in-
formació necessària perquè el consumidor 
tingués coneixement sobre els riscos i la 
naturalesa del producte. En síntesi, no es 
va deixar clar que el capital pendent podria 
veure’s afectat per canvis impredictibles per 
les possibles variacions de les monedes de 
referència triades, que podien provocar que 
el deute es disparés, fins i tot havent pagat 
ja gran part d'aquest. 

La sentència revoca les clàusules nul·les i 
converteix el contracte en un préstec conce-
dit i amortitzat en euros, negant l'aplicació 
de la part multidivisa del contracte. 

El prestatari va adquirir un crèdit el 2007 
per 301.398€. No obstant això, en el 2012, 
després d'haver pagat al banc 136.489€ es 
va trobar que encara devia 365.843€.

La sentència, no obstant això, condemna a 
l'entitat financera a recalcular el saldo en 
favor del deutor sense tenir en compte la 
divisa de referència, entenent que el prés-
tec ho va ser de 301.398,05 euros i que les 
amortitzacions han de realitzar-se també en 
euros, per la qual cosa el deute s'ha rebaixat 
molt considerablement.

CONSULTORI

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

BAIX VALLÈS. Martina Rius Caba-
llero, estudiant d’ESO a l’Escola 
Lestonnac de Mollet, ha guanyat 
el primer premi del concurs fo-
togràfic Descobreix el riu –dotat 
amb un xec regal de 150 euros per 
a la compra de material escolar i 
un diploma–, per la seva fotogra-
fia El riu és igual a vida, presa al 
riu Besòs, al seu pas per Montme-
ló. En el certamen organitzat pel 
Consorci Besòs Tordera també hi 
ha hagut un altre premi molletà. 
En aquest cas, Sergi Casado Prie-
to, alumne de l’Institut Mollet, ha 
rebut un accèssit per La natura 
que ens envolta, una imatge feta al 
riu Besòs a l’altura de Sant Fost. 

MARTINA RIUS HA ACONSEGUIT EL PRIMER PREMI DEL CERTAMEN FOTOGRÀFIC

 COnSORCI beSòS TORdeRA

FOTO DE GRUP  Els premiats del concurs amb representants del Consorci

Una alumna de Lestonnac guanya 
el concurs ‘Descobreix el riu’

Taula de treball a 
Parets contra el 
canvi climàtic
PARETS. L'Ajuntament s'ha com-
promès a crear una taula de treball 
per combatre el canvi climàtic des 
del municipi, així com a portar a 
terme campanyes informatives re-
latives a què pot fer cada persona 
per contribuir a aturar el canvi cli-
màtic, i estudiar la transformació 
dels equipaments municipals en 
espais sostenibles. Tot plegat ar-
riba després de l'aprovació d'una 
moció presentada per Sumem Es-
querres a Parets que demana que 
es prenguin "les accions neces-
sàries per aturar l'emergència 
climàtica". Les persones interes-
sades a formar part de la taula de 
treball han d'adreçar-se a l'Escola 
de la Natura. 

En el marc de les accions per conscienciar sobre l'emergència climàtica, un grup 
de veïns de Santa Maria de Martorelles va dur a terme diverses accions, totes 
elles basades en el fet que les nenes i nens hi juguen un paper cabdal en aquesta 
qüestió, ja que són els principals afectats de la degeneració del planeta. Durant 
uns dies es van recollir plàstics i envasos amb què es va elaborar una gran bola 
que es va pintar com si fos la Terra. Divendres, els infants van ser els encarregats 
de dur-la rodolant fins a la porta de l'escola on es va llegir un manifest. Foto: o.m.

Contra un món de plàsticsMEDI AMBIENT
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MOLLET. L'Ajuntament ha tret a 
concurs públic el contracte del 
servei de recollida, acollida i as-
sistència dels animals de compa-
nyia abandonats, perduts o ferits 
a la via pública. El servei de re-
collida també inclou la promoció 
de l'adopció i del registre, gestió 
i control de les colònies de gats 
de carrer que existeixen al mu-
nicipi. El pressupost de licitació 
per a dos anys de contracte és de 
141.702,13 € (IVA inclòs). 

Actualment, l'empresa que fa el 
servei és la Fundació Daina-Pro-
tectora d'Animals de Mataró, que 
l'any passat va recollir, segons 
fonts municipals, 159 animals, 
dels quals el 80% van ser adop-
tats. A hores d'ara, el consistori té 
comptabilitzades 15 colònies de 
gats de carrer. 

MOLLET. Els Bombers apagaven di-
marts a la nit un incendi que s'havia 
declarat a un habitatge, al número 
15 del carrer Sant Llorenç. A les 
00.08 h es va rebre l'avís d'un in-
cendi a una casa de dues plantes de 
la qual sortia fum. Tres dotacions 
de Bombers van treballar-hi i a les 
00.23 h el foc ja es donava per con-
trolat. Fonts de la Policia Local ex-
plicaven que la casa havia estat ocu-
pada per un jove, que hauria encès 
un foc per escalfar-se i aquest hau-
ria estat l'origen de l'incendi, que va 
cremar el matalàs i part de l'estruc-
tura de fusta de la teulada. Una de 
les bigues mestres –que comparteix 
amb l'habitatge del número 17– 
quedava molt afectada. Els tècnics 
municipals visitaven l'habitatge per 
determinar si calia desallotjar la 
persona gran que hi viu. 

MOLLET. L'entitat Red Solidaria 
Pro Animal conjuntament amb la 
Plataforma Solidaria de Artistas 
ha organitzat una recollida de 

donacions per ajudar els animals, 
"els grans oblidats", de les inun-
dacions de Múrcia. Una acció soli-
dària amb què s'han recollit qua-

tre palets amb menjar i material 
per a la regió damnificada.

L'associació començava la crida 
per demanar ajuda a través de les 

SOLIDARITAT  RED SOLIDARIA PRO ANIMAL COMPTA AMB LA COL·LABORACIÓ DE MÉS D'UNA DESENA D'ESTABLIMENTS I ENTITATS DE MOLLET, PARETS, MONTORNÈS I BERGA

Una entitat animalista recull 
material per als animals 
damnificats per la gota freda

Red SOLIdARIA

COL·LABORACIÓ  Un dels punts de recollida de material i aliments de Mollet

xarxes socials el dia 17 de setem-
bre, uns dies després de les inun-
dacions que patien alguns muni-
cipis de la província de Múrcia, 
entre altres damnificats, a conse-
qüència de la gota freda. "Durant 
aquests dies han mort molts 
animals, ja que en el pla d'eva-
cuació només estaven contem-
plades les persones", explica la 
presidenta de l'associació Red So-
lidaria Pro Animal, Reyes López.

Per tal de gestionar el recapte i 
facilitar als veïns l'entrega de les 
seves donacions l'associació va 
establir a Mollet punts de recolli-
da: la clínica veterinària Manesca-
lia, la clínica veterinària Anavets i 
la botiga Terranova cnc12. 

També van col·laborar-hi la pla-
taforma ciutadana justícia i defen-
sa animal Catalunya, el BonÁrea de 
la Rambla Nova i Espai Gos Mollet.

La crida solidària va arribar a 

altres municipis veïns. A Parets, el 
Terranova cnc 3. 0. es  va encar-
regar de la recollida de material 
i aliments. Fora del Vallès, també 
es va sumar al recapte un refugi 
d'animals de Berguedà

Per la seva banda, el centre cul-
tural recreatiu aragonès de Mollet 
col·laborava facilitant a l'associ-
ació un espai en el seu local per 
poder utilitzar-lo com a centre 
d'operacions durant els dies de 
recol·lecta.

Les desenes de material i ali-
ments recol·lectats s'enviaran en 
els propers dies a Múrcia, on la 
Universitat Veterinària de la ciu-
tat farà el repartiment de totes les 
donacions. Es farà a través d'un 
equip humà format per veterina-
ris, entitats de protecció animal i 
voluntaris que han confeccionat 
una llista per fer-lo arribar a tots 
els afectats.  a.mir

El 80% d'animals 
recollits el 2018 
a Mollet van ser 
adoptats

Bombers apaga 
un foc a una casa 
ocupada del carrer 
Sant Llorenç 
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PLE MUNICIPAL  GRUPS DE L'OPOSICIÓ CRITIQUEN LA MESURA I ELS NOUS CRITERIS PER DEBATRE QÜESTIONS A L'ORGAN DE REPRESENTACIÓ LOCAL 

El govern de Mollet limita els punts al ple 
a temes de caire únicament municipals
MOLLET. Els debats sobre qüesti-
ons com el suport als refugiats, el 
conflicte a Palestina, la indepen-
dència de Catalunya o la disjun-
tiva entre monarquia i república 
poden tenir els dies comptats al 
ple de Mollet. El govern local ha 
modificat els criteris sobre els 
temes que es poden tractar al ple-
nari i limita a qüestions de compe-
tència estrictament municipal els 
punts que s'hi poden debatre, una 
decisió que no ha agradat gens als 
principals grups de l'oposició que 
consideren que la mesura pretén 
limitar el seu paper al plenari.

La decisió es deriva d'una sen-
tència del Tribunal Suprem del 
mes de juny que limita la capacitat 
dels Ajuntaments de pronunci-
ar-se en àmbits que van més enllà 
de les seves competències. La reso-
lució és fruit d’un contenciós entre 
la Delegació del Govern espanyol a 
Catalunya i l’Ajuntament de Caldes 
de Montbui, després que el consis-
tori calderí es declarés "municipi 
lliure i sobirà". El Suprem consi-
derava la declaració nul·la i mar-
cava jurisprudència sobre l’abast 
d'allò que poden aprovar les cor-
poracions municipals.

Aplicació de la sentència
Amb aquests antecedents, dilluns 
el ple ordinari de Mollet es va veu-
re afectat pels nous criteris que 
van marcar l'ordre del dia de la 
sessió, i que van deixar fora del de-
bat dues mocions –una sobre les 
ONG que treballen al Mediterrani i 
una altra contra la repressió arrel 
les detencions del CDR de Mollet 
la setmana passada– per "no trac-
tar una matèria de competència 

municipal", segons argumentava 
l'informe de secretaria. 

De fet, l'alcalde, Josep Monràs, in-
dicava abans d'iniciar el ple que la 
sentència del Suprem "marca pro-
cessos de legalitat als plens" i que 
es modificaven els criteris "seguint 
les directrius de secretaria" i per 
evitar "inseguretat jurídica".

Reinterpretació del ROM
A les limitacions en l'ordre del 
dia conseqüència de la sentència, 
s'hi ha sumat una interpretació 
del Reglament Orgànic Municipal 
(ROM) "més estricta", segons 
consideren els grups majoritaris 
a l'oposició (Ara Mollet ERC MES 

i Mollet en Comú). Aquesta lectu-
ra més restrictiva es tradueix en 
el fet que es mantindran com a 
mocions aquelles propostes que 
suposin un posicionament polític 
sempre que siguin de competèn-
cia municipal. En canvi, aquelles 
propostes que demanin una ac-
tuació al govern local deixaran de 
ser mocions i passaran a ser precs, 
una consideració que, a la pràcti-
ca, suposarà que es deixin de vo-
tar i que es debatran si l'alcalde ho 
considera oportú. En aquest sen-
tit, segons fonts municipals, "se 
segueix garantint el dret dels 
grups municipals a debatre i 
manifestar la seva opinió so-

bre temes que són competència 
d’altres òrgans municipals, com 
pot ser l’alcalde, els regidors, la 
junta de govern, etc.", apunten.

Amb aquesta decisió, però, 
s'evitaran situacions com les que 
es van repetir en nombroses oca-
sions durant el mandat passat, 
quan una majoria de regidors –
sovint només de l'oposició– apro-
vava resolucions que instaven el 
govern local –en minoria– a exe-
cutar actuacions concretes, que, 
tot i la majoria de suports al ple, 
no es van dur a terme. Amb tot, 
l'alcalde Monràs ja va advertir en 
més d'una ocasió que "les moci-
ons de ple no tenen efectes so-

MOLLET. El ple va aprovar una mo-
ció consensuada pel govern del PSC 
i el grup d'Ara Mollet ERC MES per 
reclamar a Endesa que retiri l'ame-
naça de tallar el subministrament 
elèctric a les famílies en situació 
de vulnerabilitat. En una carta a 
l'estiu, la companyia reclamava als 
ajuntaments que paguessin el 50% 
del deute acumulat per aquestes fa-
mílies amb l'amenaça de tallar-los 
les llum aquest 1 d'octubre. 

En la proposta també es demana 

a Endesa que condoni el deute a 
aquestes persones protegides per 
la Llei 24/2015 de pobresa energè-
tica. La moció va ser aprovada amb 
el vot afirmatiu de tots els partits i 
amb l'abstenció del grup de Cs que 
es va mostrar contrari a la condo-
nació del deute, que considera que 
ha d'assumir la Generalitat.

Rebuig a la llei Aragonès
D'altra banda, el ple també va 
aprovar una moció presentada 

per Podem en nom de la Plata-
forma en Defensa de la Sanitat 
Pública al Baix Vallès de rebuig a 
la Llei de contractes de serveis a 
les persones, coneguda com a Llei 
Aragonès, que s'està debatent al 
Parlament. Segons el portaveu 
de Podem, Xavier Buzón, la llei 
"obre la porta a la privatització 
de serveis públics" un argument 
que va ser rebatut per la regidora 
d'Ara Mollet ERC MES Marta Vila-
ret, qui matisava que la llei "pre-

L'Ajuntament demana a Endesa que 
condoni el deute a les famílies vulnerables

bre l’executiu de la ciutat, no 
obliguen" i deixava en mans de 
la "voluntat política" l'execució o 
no dels acords.

Rebuig de l'oposició
Les noves limitacions en el funcio-
nament del ple no han estat ben re-
budes per l'oposició. Tant Ara Mo-
llet ERC MES com Mollet en Comú 
han mostrat el seu malestar davant 
el que consideren una "rebaixa de 
la capacitat política del ple i una 
limitació del paper de l'oposi-
ció". Els grups consideren que els 
criteris per determinar quins te-
mes es poden debatre al ple no són 
prou clars i obren la porta a "l'ar-
bitrarietat". "Ens trobem en una 
situació d'indefensió" perquè 
"la sensació és que dependrà de 
l'interès del govern que un tema 
es debati o no al ple". Tots dos 
grups han denunciat que el canvi 
de criteri s'ha fet sense previ avís i 
han reclamat diàleg per consensu-
ar unes normes "clares". 

Per la seva part, Cs també ha sol-
licitat aclariments tot i que, en el seu 
cas, consideren que es tracta d'un 
problema "jurídic i no polític".  En 
aquest sentit, l'alcalde de Monràs es 
comprometia al ple a convocar una 
junta de portaveus per "analitzar 
amb més profunditat i aclarir 
dubtes" amb la resta de grups mu-
nicipals. i laura ortiz

Seguretat

Una altra disfunció viscuda dilluns van 
ser els escorcolls que agents de la Poli-
cia Municipal van fer als assistents al ple 
abans d'entrar a l'Ajuntament. Fonts mu-
nicipals apunten que no serà una pràc-
tica habitual i que es va produir per un 
"excès de zel d'agents que són nous".

ESCORCOLLS ALS 
ASSISTENTS AL PLE

RESTRICCIÓ EN LES 
INTERVENCIONS 
CIUTADANES 

La lectura més estricta del ROM també va deixar sense poder intervenir al ple tres 
col·lectius ciutadans: un grup de veïns de Santa Rosa, la PAH i la Plataforma en 
Defensa de la Sanitat Pública al Baix Vallès. L'argument és que aquests grups no 
estan inscrits al Registre d'Entitats de l'Ajuntament. Amb tot, els portaveus de di-
ferents grups de l'oposició van aprofitar els seus torns de paraula en diferents 
moments per llegir els textos o les mocions que els col·lectius havien preparat.

tén regular de quina manera es 
contracta però en cap cas obli-
ga a les administracions a con-
tractar o externalitzar cap ser-
vei", assegurava. La moció va tirar 
endavant amb els vots a favor de 
PSC, Mollet en Comú i Podem, 
l'abstenció de Cs i el vot en contra 
d'Ara Mollet i Junts per Mollet.

Homenatge a l'alcalde assassinat
El plenari també va aprovar una 
proposta d'Ara Mollet per home-
natjar la figura de l'alcalde republi-
cà Josep Fortuny i Torrents, alcalde 
de Mollet entre 1937 i 1938, que va 
ser afusellat per la dictadura fran-
quista després de ser condemnat en 

L.O.

EL PLE TAMBÉ VA APROVAR MOCIONS CONTRA LA LLEI ARAGONÈS, EN HOMENATGE A L'ALCALDE AFUSELLAT JOSEP FORTUNY I PER LES OBRES A L'ESTACIÓ DE FRANÇA

un consell de guerra sumaríssim. La 
moció també preveu la reedició del 
llibre Josep Fortuny i Torrents. Una 
biografia política del Centre d'Es-
tudis Molletans, editat l’any 2000 
per l’Ajuntament. La proposta va 
ser aprovada amb l'abstenció de Cs, 
qui acusava Ara Mollet de presentar 
una moció que "encobreix una in-
tencionalitat independentista", 
una acusació a la qual el portaveu 
d'Ara Mollet va respondre: "Cs bar-
reja les coses i el que els agrada 
és muntar pollastres".

El ple també va aprovar una 
moció per reclamar el compromís 
de l'obra de millora de l'estació 
Mollet-Sant Fost.  l.ortiz
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1 D'OCTUBRE  EL GOVERN LOCAL S'HA SUMAT AL MANIFEST DE L'ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS EN EL SEGON ANIVERSARI DEL REFERÈNDUM

Seguer assegura que hi 
haurà una "resposta unitària
 de les tres forces del govern 

plural" sobre el procés

PARETS DEL VALLÈS. L'Ajuntament 
se sumava aquest dimarts al Ma-
nifest del món local en el segon 
aniversari del primer d'Octubre 
(1 octubre 2019) de l'Associació 
Catalana de Municipis, en el qual 
es reivindica que es "manté fer-
ma la voluntat democràtica del 
dret a l’autodeterminació".

El manifest llegit a les 12 h a la 
plaça de la Vila paretana també 
assegurava que "l'Estat no ha fet 
res per solucionar dialogada-
ment la situació. Lluny d’això, 
hem assistit a una persecució 
policial i judicial constant a ciu-
tadans, entitats socials, electes 
locals i als nostres represen-
tants al Govern i al Parlament".

D'aquesta manera, afegia que 
"no deixarem de denunciar que 
aquesta persecució ha portat a 
l’exili i a la presó a les persones 
que com a representants nos-
tres van defensar des de la soci-
etat civil i les institucions la ce-
lebració del primer d’octubre". 
I sobre la sentència del judici del 
procés, "cal denunciar que els 
gairebé dos anys de presó pre-
ventiva suposen una vulneració 
flagrant de la presumpció d’in-
nocència i un patiment per als 
presos polítics i les seves famí-

L'Ajuntament reivindica la "ferma voluntat 
democràtica del dret a l’autodeterminació"
En el discurs es va reclamar una sentència absolutòria per als polítics encausats per l'1-O

S.CARRILLO

LECTURA  El manifest va ser llegit pel secretari de la corporació municipal davant desenes de persones 

El col·lectiu Taca 
d'oli es concentra 
a les presons 
BAIX VALLÈS. Els grups de Taca 
d’oli, Avis i Àvies de Catalunya X la 
Llibertat han organitzat concen-
tracions davant de cada una de les 
presons on es troben els presos 
polítics. Una proposta que comen-
çava dijous passat davant Mas En-
ric on hi ha empresonada Carme 
Forcadell i que comptava amb la 
participació de 250 persones, una 
cinquantena de les quals veïns i 
veïnes del Baix Vallès. La concen-
tració de dijous és la primera que 
el col·lectiu ha programat abans 
de la resolució de la sentència. Les 
següents concentracions es faran 
el 6  i l'11 d’octubre a les presons 
de Lledoners i Puig de les Basses, 
respectivament. 

PARETS.  En el segon aniversari de 
l'1-O –referèndum d'autodetermi-
nació de Catalunya–, el paretà Jor-
di Turull ha recordat la data his-
tòrica amb un "reconeixement a 
tantes i tantes persones que en 
un admirable exercici pacífic 
de dignitat democràtica van fer 
possible el referèndum de l'1 
d'Octubre".

Qui aleshores era Conseller 
de la Presidència i portaveu del 
Govern, i que es troba en presó 
preventiva des del març del 2018 
–del 2 de novembre de 2017 al 4 
de desembre del mateix també 
va estar empresonat–, també ha 

EL POLÍTIC PARETÀ EMPRESONAT FEIA UNA PIULADA RECORDANT EL REFERÈNDUM CELEBRAT FA DOS ANYS

Reconeixement de Turull 
a les persones que van fer 
possible l'1 d'Octubre

lies que ja no es pot rescabalar".
En aquest sentit, se sol·licita 

"que es deixin sense efecte i 
s’arxivin les causes obertes en 
relació amb el primer d’octu-
bre i que només una sentència 
absolutòria pot fer justícia als 
presos polítics i als exiliats". Per 
últim, el manifest també denuncia 
"la voluntat de criminalització 

del moviment independentista 
per part de l’Estat Espanyol" i 
reclama "que es deixin de vulne-
rar drets fonamentals i la pre-
sumpció d’innocència per part 
de jutges i policies".

Resposta unitària
En acabar la lectura del manifest, 
en una plaça amb desenes de ciu-

tadans reclamant la llibertat dels 
presos polítics, en especial del pa-
retà Jordi Turull, i amb lemes com 
1 d'Octubre, ni oblit ni perdó, l'al-
calde, Jordi Seguer, va assegurar 
que "un dels acords del pacte de 
govern és que hi haurà una res-
posta unitària de les tres forces 
polítiques que integrem aquest 
govern plural" sobre el desenvo-

lupament del procés.
En aquesta línia, el batlle va rei-

terar que no són un govern inde-
pendentista, "malgrat que hi ha 
regidors, com el mateix alcalde, 
que mai renunciaran a les seves 
idees". Per tant, el que van pactar 
Ara Parets ERC, Sumem Esquerres 
a Parets i Parets per la República 
és "estar al costat dels drets i les 
llibertats". Per tot plegat, amb el 
manifest volen reivindicar "el dret 
que tenen els catalans i les ca-
talanes de poder exercir el seu 

dret a vot i a poder decidir el fu-
tur polític".

I per quan surti la resolució de 
la sentència dels presos, Seguer 
va apuntar que el govern tornarà 
a estar "al costat dels drets i lli-
bertats". "Mai s'hauria d'haver 
arribat a la situació a la qual 
hem arribat: ni políticament, 
ni amb la repressió policial, ni 
amb el desenvolupament del ju-
dici, que sempre hem dit que ha 
estat pràcticament una farsa", 
va concloure Seguer.  

ARXIU

A PEU D'URNA  Turull va votar a l'Escola Lluís Piquer de Parets
JORDI TURULL
@jorditurull

Persistim! Seguim 
compromesos pacífica i 
democràticament per 
assolir la independència 
de Catalunya!

assegurat en la mateixa piulada a 
Twitter que "seguim comprome-
sos pacífica i democràticament 
per assolir la independència de 
Catalunya!". 

Turull també aprofitava les xar-
xes per agrair els escaladors que 
dilluns a la nit van il·luminar les 
131 agulles de Montserrat.

L'1 d'octubre de 2017, Turull,  
aleshores conseller de la Presi-

dència, exercia el seu dret a vot 
com a paretà a l'Escola Lluís Pi-
quer, on va poder votar sense in-
cidents a diferència d'altres pri-
meres espases de les institucions 
catalanes. 

SOLIDARITAT
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ECONOMIA

EMPRESES  LA FIRMA BAIXVALLESANA ÉS REFERENT EN LA DISTRIBUCIÓ DE RECANVIS

Recanvis Gaudí celebra el seu 
30è aniversari al Vallès Oriental

BAIX VALLÈS.  L'empresa dedica-
da a la distribució de recanvis, 
Recanvis Gaudí, va celebrar amb 
una festa, el 7 i 8 de setembre, el 
seu 30è aniversari, en què van 
aplegar-se un miler de professio-
nals entre clients, proveïdors i la 
plantilla de l'empresa, associada 
del Grup CGA. I tot plegat, amb el 
lema 30 anys creixent junts, passió 
pel que fem.

El centre neuràlgic va ser la seu 
central de Recanvis Gaudí –oberta 
el 2017–, a Lliçà de Vall, unes ins-
tal·lacions de més de 10.500 me-

tres quadrats inaugurades el 2017 
i que han esdevingut el centre lo-
gístic i operatiu de l'empresa, on 
destaca l'imponent i modern ma-
gatzem amb un estoc de més de 
160.000 referències. A l’exterior, 
uns 90 estands de proveïdors van 
generar una fira particular.

Al vespre, la celebració va con-
tinuar amb un sopar al Pavelló 
Italià de Montjuïc, i l'endemà amb 
una sessió de karts i un dinar. 
L’empresa té actualment 16 de-
legacions, 3 botigues associades i 
9 franquiciades, una plantilla de 

255 professionals, 24.000 metres 
quadrats d'instal·lacions i 120 ve-
hicles de repartiment.

Cursa de karts de celebració
Els tallers van ser protagonistes 
diumenge, amb la final de la com-
petició de kàrting organitzada per 
Recanvis Gaudí durant tot l'any 
entre els seus clients. L'empresa 
baixvallesana va lliurar un joc de 
quatre amortidors KYB als partici-
pants, qui van competir en la cur-
sa per un viatge a Califòrnia per a 
dues persones al desembre. 

jORdI TARRéS / ReCAnvIS gAUdí

BRINDIS D'ANIVERSARI  Durant la celebració dels 30 anys a la seu central de Lliçà de Vall

Biblioteques Sense FronteresLa Gala d'ADHEC celebrarà la tercera edició
La Biblioteca Can Mulà acull fins al 17 d'octubre 
la iniciativa Biblioteques Sense Fronteres, 
dedicada a les economies transformadores, que 
va néixer el 2017 per contribuir a la construcció 
d’una ciutadania global transformadora.

L'Associació d'Autònoms ADHEC Comerç està enllestint els últims 
serrells per celebrar la tercera edició de la Gala d'ADHEC, aquest any 
dedicada a les dones emprenedores. Una celebració que està prevista 
per al pròxim 23 d'octubre al Mercat Vell, espai on ja es va celebrar la 
segona edició d'aquest acte dedicat als comerciants de Mollet.

Opcions de mercat per menjar sa
El Mercat Municipal va acollir dissabte passat un taller gratuït per aprendre 
a comprar i cuinar de forma saludable, a càrrec de Txus Zubéldia. Amb la 
pregunta Pares i mares us preocupa la salut de la vostra família? el taller 
anava adreçat a famílies que busquen opcions per organitzar els menús 
dels àpats setmanals de forma senzilla i pensant en la salut.

O.C.

ALIMENTACIÓ SALUDABLE  UN TALLER ADREÇAT ALS PARES

MOLLET. L'Associació d'Autònoms 
ADHEC Comerç en col·laboració 
amb l'Ajuntament de Mollet cele-
bren aquest divendres 5 d'octubre 
una nova edició de la Fira Estoc. 

Es tracta d'una trobada en la 
qual els comerciants surten al car-
rer per oferir els seus productes 
als veïns i veïnes de Mollet.

La fira que tindrà lloc a la ram-
bla Balmes, rambla Fiveller, la 
plaça de Catalunya i el carrer de 

Barcelona, estarà oberta de 10 h 
a 20 h de la tarda. Una jornada 
que preveu impulsar el comerç 
molletà en l'inici de la tardor, una 
època baixa per al consum. 

Per a l'ocasió, la Regidoria de 
Comerç de Mollet cedeix amb 
cost zero una carpa de 3x3, així 
com taula i cadires perquè els co-
merços que hi participen puguin 
lluir els seus productes de la mi-
llor manera possible. 

Els comerços locals surten 
al carrer per Fira Estoc 

COMERÇ UNA NOVA EDICIÓ DE LA MOSTRA
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marques consolidades de Som, 
com Sàpiens, Descobrir, Cuina, els 
segells Amsterdam  i Ara Llibres, 
i les produccions de Batabat. Pel 
que fa a la divisió de publicaci-
ons de proximitat, en què s'em-

marquen SomMollet, SomParets, 
SomMontornès, SomlaLlagosta, 
SomSantFost, SomMontmeló i 
SomMartorelles, l'objectiu de la 
cooperativa és consolidar-les i 
alhora treballar en la millora dels 

processos, continguts i la 
difusió constant, així com 
replicar el model d'èxit 
de Mollet en altres ciutats 
del país. Actualment, Som-
Mollet té uns 800 punts 
de distribució, prop de 
10.000 seguidors a xar-
xes socials i una tirada de 
14.000 exemplars setma-
nals amb l'objectiu d'arri-
bar a cada casa. 

A més, ha iniciat el pro-
jecte SomComerç per de-
fensar el teixit comercial 
de proximitat, un projec-
te únic que converteix 
l'anunciant tradicional en 
subscriptor, de manera 
que pot accedir a serveis 
pensats per ajudar-lo, com 

campanyes especials, l'aparició al 
directori web de comerços i ser-
veis, descomptes i promocions, i 
ser punt de distribució del Som-
Mollet i la resta de capçaleres del 
Baix Vallès. i

Classificats PER ANUNCIAR-TE EN AQUESTA SECCIÓ: PUBLICITATDIARISOM@SOM.CAT

IMMOBILIÀRIA

COMPRA

PISO PLANTA PRI-
MERA 56 M2 EN 
MOLLET ESTA-
CIÓN DEL NORTE. 
3 habitaciones, 
baño con plato de 
ducha, salón con 
salida a balcón, 
cocina, lavadero. 
Sin parking. Suelos 
de gres. Certifica-
ción energética:E. 
Ref. JV14084.   PVP: 
115.000 euros. In-
teresados contac-
tar al tel. 93 579 33 
33.

E S P E C TA C U L A R 
PISO DE 105 M2 
EN MOLLET. ZONA 
CAN BORELL. 3 
habitaciones, 2 
baños, cocina de 
14 m2, salón con 

salida a balcón. 
Calefacción. Pisci-
na, parking y zona 
comunitaria. Cer-
tificación energé-
tica: E. Ref. JV14176.   
PVP: 231.900 euros. 
Tel. 93 579 33 33.

PISO PARA RE-
FORMAR DE 80M2 
EN MOLLET CEN-
TRO. 2º sin ascen-
sor, en el centro 
de mollet. Dispone 
de 3 habitacio-
nes, 1 baño, coci-
na con lavadero, 
s alón- come dor. 
Piso de origen. 
125.000€ Certifi-
cación energética: 
F. Ref. JV14209 Tel.  
93 579 33 33.

CASA DE PUE-
BLO DE 76 M2 EN 
MOLLET CENTRO. 

Casa tipo dúplex 
en el centro, recién 
reformada, consta 
de 3 habitacio-
nes, 1 baño, salón 
y cocina ameri-
cana, balcón. Sin 
parking. 165.000€ 
C e r t i f i c a c i ó n 
energética: E. Ref. 
JV14178. Tel. 93 579 
33 33.

PISO EN EL CEN-
TRO DE 73 M2 EN 
MOLLET CENTRO. 
Frente al Parc de 
Les Pruneres. Fin-
ca con ascensor. 

Consta de 2 ha-
bitaciones, baño 
completo, amplio 
salón- comedor, 
balcón, cocina 
i n d e p e n d i e n t e . 
Ventanas aluminio 
y A/A. Sin parking. 
166.000€ Certifi-
cación energética: 
E. Ref. JV14182 Tel. 
93 579 33 33.

PISO CON PAR-
KING Y TRASTE-
RO DE 64M2 EN 
MOLLET ZONA 
CAN PANTIQUET. 
Piso con parking 

y trastero en la 
misma finca. Con 2 
habitaciones, co-
cina y baño refor-
mados, lavadero. 
Calefacción y A/A. 
179.000€ Certifi-
cación energética: 
D. Ref. JV14192 In-
teresados llamar al 
tel. 93 579 33 33.

LLOGUER

DESPATX DE 84M2 
A L'AVINGUDA 
LLIBERTAT DE 
MOLLET, a prop de 
l'Ajuntament. Pri-
mera planta amb 

molta llum. Vestí-
bul + 3 despatxos 
amb modernes 
mampares de se-
paració i climatit-
zació fred-calent. 
Alta vigent de llum 
i aigua. PVP: 450 
euros. Tel. 606 30 
51 03. 

LOCAL DE 40M2 
PER LLOGAR A 
MARTORELLES, a 
l'avinguda Pie-
ra. Per oficina, o 
persona per fer 
arranjaments, o 
locutori i Internet, 

etc. Alta vigent 
d'aigua i llum. 
Preu assequible a 
tractar. Telèfon de 
contacte 93 593 
71 14

TREBALL

DEMANDA

PIZZERÍA LA SOLE 
BUSCA REPARTI-
DOR. Con licencia 
de moto. De miér-
coles a domingo 
de 20 a 24 h. Tel. 
654 082 336. Cal-
des de Montbui 19, 
local 3.

BUSCO HABITA-
CIÓN, PEQUEÑO 
ESTUDIO, PISO 
ECONÓMICO O 
CASA para cuidar 
en Mollet o alre-
dedores. Melania. 
Tel. 606 232 980.

OFERTA

S’OFEREIX AU-
TÒNOMA PER 
PORTAR COMP-
TABILITATS/FIS-
CAL/IMPOSTOS, a 
pimes i autònoms. 
Interessats trucar 
al telèfon 651 04 
00 07.

AMISTAT

SEÑORA SERIA se 
relacionaría con 
señor jubilado para 
amistad estable. 
Viajes al extranjero. 
Zona Collblanc. Tel. 
678 350 973.

RELAX

CHICA PARTICU-
LAR Y FIESTERA. 
Madurita, 50 años, 
gordita y cariño-
sa. 150 de pecho 
natural, soy gua-
pa, me gustan los 

besos con lengua, 

francés natural y 

hago todo tipo de 

servicios. Teléfono 

698 233 361. Susi. 

ADAM BIEN DO-

TADO. Granollers 

y cercanías. Solo 

tardes y fin de se-

mana. Tengo sitio 

para hombres, 

mujeres, travestis 

y parejas también. 

Repetiréis. No 

contesto llamadas 

ocultas. Tel. 677 

667 063.

SomMollet, fundat per la 
cooperativa Contrapunt 
l'abril de 2015, és ara una 
de les línies de negoci de 
Som –l'empresa fruit de la 
fusió de Sàpiens Publica-
cions, Ara Llibres, Contra-
punt, Batabat, Atlas of the 
future i Nova 2013–. De fet, 
aquest octubre culminarà 
un procés de fusió engegat 
fa uns mesos amb l'objectiu 
d'enfortir les respectives 
marques i alhora treballar 
amb una estructura més sò-
lida per fer créixer la indús-
tria cultural catalana.

Gràcies al procés de fusió, 
Som ha pogut afrontar pro-
jectes nous com la Casa dels 
Clàssics –que gestiona la 
col·lecció Bernat Metge i el novell 
festival Clàssics, que començarà el 
18 d'octubre–, les jornades Fixing 
the future i l'acord amb El Món 
d'Ahir de Minoria Absoluta, entre 
d'altres. Tot plegat se suma a les 

SomMollet i Baix Vallès es fusiona amb 
les firmes del grup cooperatiu Som

ARXIU

PRODUCTES DE SOM  Revistes, diaris i novetats literàries de l'empresa cooperativa

COMUNICACIÓ  L'OBJECTIU DE L'OPERACIÓ ÉS ENFORTIR LA INDÚSTRIA CULTURAL DEL PAÍS LOGÍSTICA

La firma AB Custom 
reforça la presència 
al mercat francès

Enoturisme DO Alella ha orga-
nitzat, per quart any, el Vi+, un 
cicle d’activitats on realçar, pro-
mocionar i potenciar la riquesa 
vinícola del territori que es des-
envoluparà durant el mes d'oc-
tubre. Entre els participants, hi 
haurà els cellers de Santa Maria 
de Martorelles Raventós d’Ale-
lla i Can Roda.

ENOTURISME

Promoció de la DO 
Alella amb el 'Vi+'

El grup AB Custom, grup europeu 
de transport i logística ha reforçat 
la seva presència a França amb 
l'aliança amb la firma francesa  
Jacky Perrenot. Amb aquesta ope-
ració la companyia passarà a ges-
tionar la marca JP Home, a través 
de la nova societat AB Home by JP, 
que operarà en el camp del trans-
port de mobiliari. AB Custom dis-
posa d'una seu a Parets, al polígon 
de Can Volart.
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OPINIÓ

Promou:
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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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El possible projecte per obrir a Sant Fost de Campsentelles un centre d'acollida 
de menors migrants no acompanyats, els malanomenats menas, ha fet saltar 
l'alarma entre part de la població, que s'ha començat a mobilitzar per evitar la 
implantació de l'equipament al municipi. La manca d'informació prou clara ha 
provocat una resposta ciutadana, que culminava dimecres amb la concentració 
a la plaça de la Vila de desenes de veïns i una recollida de signatures que, segons 
els promotors de les protestes, ja ha aconseguit prop d'un miler de firmes. 
L'arribada en els darrers anys a Catalunya de nombrosos menors immigrants 
sols, ara tutelats per la Generalitat, ha posat en grans dificultats la Direcció 
General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA), que no compta amb 
prou recursos per fer front a l'acollida d'aquests joves. Els minoritaris conflictes 
de convivència que s'han donat no poden ser l'argument per convertir en un 
problema de seguretat una qüestió que en realitat és d'atenció social. La  
immensa majoria d'aquests menors deixen casa seva, a vegades fins i tot 
enviats pels mateixos pares, fugint de la pobresa i amb l'esperança de trobar 
un futur millor a Europa. Potser l'adaptació no és senzilla però no es pot 
estigmatitzar tot un col·lectiu i simplificar el problema. Cal trobar les eines 
perquè els veïns no tinguin sensació d'inseguretat però no hem de deixar de 
banda l'empatia i el vessant humà de la qüestió.  

EVITAR L'ESTIGMATITZACIÓ 
Editorial

Bústia
Amb poques paraules n'hi ha prou
Sento indignació com a ciutadà. Em dol que 
els que governen aquest país i apliquen les 
lleis em tractin de tonto.

Resulta que un grup de soldats de la Legió 
que tornen de maniobres es baixen d'un au-
tobús a Vilafranca amb les seves armes, que 
no dubten a deixar a terra en una terrassa a 
la vista de tots, es demanen unes cerveses, i 
no són sancionats perquè no es pot demos-

trar que les cerveses eren per a ells. Imagino 
que serien per a la cabra. De veritat es pen-
sen que som tan ximples?

  david creus / mollet del vallès

a líder sueca del moviment ecolo-
gista contra el canvi climàtic Greta 
Thumberg de 16 anys, fa pocs dies 
va prendre la paraula a les Naci-

ons Unides, davant de mandataris de tot el 
món. Personalment, la seva intervenció em 
va colpejar.

Podia afrontar el seu discurs amb un  llen-
guatge après i formal, com a adolescent, per 
atraure els oients i rebre així indirectament, 
l'aprovació d'unes paraules còmodes, com 
faria un polític eficaç, disciplinat i poc clar, 
tal com els polítics ens tenen acostumats 
quan parlen.

La Greta amb la seva presència adolescent, 
quasi infantil, amb un rostre encara pur de 
vivències i com una nena que desperta al 
món, ens va fer emocionar i alhora ens va fer 
sentir culpables col·lectivament.

Ella –com pocs adults saben transmetre– 
amb llenguatge corporal directe, va encarar 
un discurs que no sortia de la preparació 
d'uns apunts. Eren les paraules que sortien 
dels sentiments, de la indignació, per allò 
que estava passant davant tota la comunitat 
política, ja que ningú s'atreveix a fer servir 
les eines d'autèntica voluntat per solucionar 
aquest crit d'alerta amb eficàcia.

Els  nostres fills i els que vindran, seran els 
hereus de la terra, hauran d'afrontar tota la 
desídia i indiferència d'ara, ja que els caps de 
govern actuals demostren que són incapaços 
de gestionar els problemes amb radicalitat. 
Què els hi explicarem? Quan ens demanin 
passar comptes per no haver actuat quan 
encara hi érem a temps, què els hi direm? 
Preguntava la Greta.

Amb els ulls vidriosos, quasi plorant, va 
renyar explícitament als responsables polí-
tics. "Teniu por de ser impopulars, vostès no 
són suficientment madurs com per explicar 

Tenir 16 anys
les coses com són, inclús aquesta càrrega la 
deixeu per als vostres fills. Dieu que estimeu 
als vostres fills per sobre de tot, però els hi 
esteu robant el seu futur davant els seus 
ulls. És necessari el creixement constant? 
Només els preocupa l'econòmic, els diners, 
els guanys?"

Qui decideix en què s'inverteixen aquests 
guanys? En mans de qui estem? Qui admi-
nistra i decideix quina és la precarietat més 
alarmant?

El món és un contrast de prioritats, sensi-
bilitats. Avui i canviant de tema, però relaci-
onat, encara a aquestes hores no s'ha trobat 
al cos del nadó llançat al riu Besòs pel seu 
progenitor de 16 anys. De la  mare adoles-
cent, ningú en parla.

Mai res, és el que sembla i haurien d'es-
brinar què hi ha darrere de les vivències 
d'aquests adolescents per oferir un contrast 
dràstic sobre l'ètica humana i el valor a la 
vida.

Encara que contradictori, sempre s'ha de 
tenir en compte i aprofundir en el perquè uns 
adolescents desesperats opten per llençar al 
riu un nadó de dies?... Quina formació han 
tingut? Què els ha portat a obrar d'aquesta 
manera? Per què no van demanar ajuda? 
Quin infern interior porten impregnat, que 
els seus valors no hagin tingut prou força?

La Greta, per altra banda és a l'extrem de 
l'amor per la vida i l'empatia multiplicada 
per a tots els éssers en perill de mort. Visi-
onadora del futur alarmant per a la huma-
nitat.

Que curiós, els extrems enfrontats. Culpa-
bles? Qui? Els entorns desestructurats? Les 
carències de polítiques socials, famílies des-
culturitzades?

Els tres personatges, la Greta i els pares del 
nadó, em produeixen un gran respecte... La 
Greta a través del seu amor per la vida, tam-
bé plorarà altres cops, plorarem amb ella... El 
pare i la mare adolescents de 16 anys, viuran 
amb el dolor més profund i insondable tota 
la seva vida.....

Reflexionar col·lectivament, ens cal. Indi-
vidualment, encara més.

L

JUDITH
VIZCARRA

Fotògrafa

Podeu enviar les vostres creacions poètiques al  
correu electrònic niudart.poetic@gmail.com i Niu d'Art 

triarà aquells poemes a publicar en aquest espai

rronsat sota l'abric
de l'oblit
caminava sense rumb ni port
per aquest carrer gris.

De sobte
vaig veure la teva mirada
sota aquest sol d'hivern.

La meva ànima es va escalfar,
els meus ulls van brillar,
la meva mà va buscar la teva mà
sota aquest sol d'hivern.  

Poema del llibre de Ramona Arimon i Mes-
tres, Poemes d'amor, sexe i altres circums-
tàncies

L’existència de cada persona és un passeig 
sembrat de tota mena de sentiments i pas-
sions que ajuden a compendre i entendre 
la pròpia veritat. Aquest poema ens situa 
en dos ambients, l’oblit i la trobada. Oblit 

A
SOL D'HIVERN

Amb la col·laboració de 
Niu d'Art Poètic de Parets

del que sóc jo amb les desorientacions que 
comporta i la trobada que obre els ulls de la 
teva identitat ideòloga de la felicitat humana 
física i psíquica, definida per l’amor. La per-
sona que camina amb dignitat, quan camina 
per la fredor de l’oblit i els seus ulls reben la 
llum del sol descobreix la veritat del seu jo i 
amb la vitalitat que li dóna l’escalf del conei-
xement de la seva vida, viu l’emoció de la mà 
que li allarga la felicitat de les relacions amb 
l’entorn i amb una força interior inmensa de 
l’amor de l’encaixada. Encaixada que ha es-
tat la resposta al “veure la teva mirada sota 
aquest sol d’hivern”. 

Les consequències immediates no poden 
ser altres que “la meva ànima es va escalfar, 
els meus ulls van brillar, la meva mà va bus-
car la teva mà”. Ramona Arimon amb la seva 
poesia canta l’himne de la vida amb la músi-
ca de l’amor. És la seva música, la seva perso-
nalitat, la seva centralitat. Ella entén el seu jo.

Racó poètic

Les cartes i imatges han de fer constar el nom i cognoms de l’au-
tor, l’adreça, un telèfon de contacte i el document d’identitat. Els 
escrits han de tenir una extensió màxima de 20 línies. En cas que 
es depassin, la redacció es reserva el dret d’escurçar-les.
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Montornès, de Marxa PopularLa cursa de Cabanyes, l'1 de desembre
El Club Atletisme Montornès ha obert el 
període d'inscripcions de la Marxa Popular 
Montornès, que el 27 d'octubre celebrarà la 
seva 28a edició. La marxa té dos recorreguts 
per la Serralada Litoral, de 14 km o 8 km.

La Cursa de Cabanyes ja té nova data: l'1 de desembre. La cursa de 
muntanya popular, de 14 km, s'havia de celebrar el 22 de setembre 
però a causa de la pluja l'organització va decidir suspendre-la. La 
cursa té un recorregut de 14 km per la Serralada de Marina. El mateix 
dia se celebrarà una caminada popular d'uns 7 km de recorregut.

MONTORNÈS. L'atleta Mar Juárez 
va estrenar-se en un Mundial 
d'atletisme a Doha (Qatar) amb 
el desè millor temps dels 50 km 
marxa, la prova de fons més llarga 
de la cita internacional. La mon-
tornesenca, nascuda a Mollet, va 
superar les altes temperatures de 
Qatar –amb 32 graus i prop del 
70% d'humitat–, que complicava  
el rendiment esportiu, per traves-
sar la línia de meta entre les deu 
millors atletes del món en la mati-
nada del dissabte al diumenge. 

Per creuar la meta, Juárez va in-
vertir un temps total de 4 hores, 
39 minuts i 28 segons. Juárez ai-
xecava els braços a la línia de meta 
en senyal de victòria. La companya 
de selecció de Mar Juárez, Júlia 
Tackacs, que té el rècord d'Espa-
nya de la distància, va completar el 
circuit de Doha amb un temps de 4 
hores, 38 minuts i 20 segons. 

Altes temperatures a Doha
La montornesenca, vinculada al 
Club Avinent Manresa i anterior-
ment al Club Atletisme Montornès, 
va assolir el desè millor registre i 
es va quedar a poc més de deu mi-
nuts de la lluita pel bronze, que va 
celebrar la italiana Eleonora Anna 

L'atleta va superar les altes temperatures de la prova atlètica i 
va acabar amb un temps de 4 hores, 39 minuts i 28 segons

RfeA - jA MIgUeLeZ

ATLETISME |  Marxa  LA MONTORNESENCA S'ESTRENA A LA CITA INTERNACIONAL DE DOHA 

Mar Juárez, desena en els 
50 km marxa del Mundial

Giorgi. El podi dels 50 km marxa es 
va completar amb dues corredores 
xineses: Rui Lang va penjar-se l'or 
amb un temps de 4 hores, 23 mi-
nuts i 26 segons i Maocuo Li, prin-
cipal favorita, va guanyar la plata 
amb 4 hores, 26 minuts i 40 segons.  

El Mundial de Doha està sent del 
tot inusual a causa de les altes tem-

peratures i per aquest motiu, des 
de l'organització i la Federació In-
ternacional es va decidir que s'ha-
via de competir de nit. Per a Mar 
Juárez va suposar el seu primer 
Mundial d'atletisme, que tot i pre-
sentar-se amb la 18a millor marca 
de les 24 atletes que van disputar 
la final va acabar desena.  

A META L'arribada de Mar Juárez en els 50 km marxa

PARETS. A la Cursa Popular de Pa-
rets s'han inscrit per diumenge 
uns 450 atletes, entre les tres dis-
tàncies de la prova atlètica: 20, 10 
i 5 km. Aquesta serà la 14a edició 
de la cursa paretana i que està or-
ganitzada pel Club Atletisme Pa-
rets. La modalitat amb un nombre 
major de participants és la cursa 
de 10 km amb més de 200 inscrits, 
però la que més ha crescut respec-
te l'any passat ha estat la de 20 
km. "Ha superat ja a la categoria 
de 5 km. Cada any que passa es 
coneix més", admet el president 
del Club Atletisme Parets, Salva-
dor Corbera. La cursa de 20 km 
suma ja cinc edicions i passa per 
l'espai de Gallecs.  

Cursa Popular

Creix el nombre 
d'inscrits de la 
cursa de 20 km de 
l'Atletisme Parets

SANTA MARIA. La 8a edició de La 
Neorural, de Santa Maria de Mar-
torelles, ha obert les inscripcions. 
La cursa de muntanya, que tindrà 
lloc el 15 de desembre, tornarà a 
presentar un circuit de màxima 
exigència amb 1.999 metres de 
desnivell acumulat. "No és impos-
sible de fer, és exigent", admet 
un dels responsables i membre de 
l'Associació Cultural i Esportiva 
Castellruf, Santi Barril.  

La cursa és majoritàriament per 
corriols de la Serralada Litoral en 
un recorregut de 29,8 km, passant 
per emplaçaments emblemàtics 
com són el Castell de Sant Miquel 
o el Turó de Galzeran. "És una 
cursa complicada, no apta per a 
tothom. És exigent i la seva difi-
cultat és alta perquè tenim més 
del 90% de corriols, hi ha poca 
pista", diu Barril, que preveu més 
de 300 inscrits. "Tenim una xifra 
estable de participants que ja 
ens coneixen, vénen pocs des-
pistats". "És un repte i això és 
motivador. Fem una cursa prop 
de Barcelona amb una dificultat 
de l'alta muntanya del Pirineu", 
diu Barril.

El preu de les inscripcions és 
de 23 euros, a partir del 27 de no-
vembre de 26 euros i presencials 
el dia de la cursa, si no s'han ex-
haurit els dorsals, té un suplement 
de 5 euros.  

S'obren les 
inscripcions de 
la 8a edició de 
La Neorural 2019

Cursa de muntanya

La 24a Milla Urbana de la Festa 
Major de Montornès Nord, del 
Club Atletisme Montornès, se ce-
lebrarà finalment demà dissabte, 
segons ha informat l'organització. 
La cursa es va posposar el passat 
20 de setembre a causa de les for-
tes pluges del cap de setmana. El 
club montornesenc preveu uns 
300 participants de totes les edats 
entre les 17 curses.  

Montornès Nord 
celebrarà la Milla
aquest dissabte
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MOLLET. La molletana i jugadora 
del FC Barcelona, Alèxia Putellas, 
ha estat nominada com a millor 
jugadora del futbol català de la 
temporada 2018-2019. Aquest 
dilluns, la Federació Catalana de 
Futbol va fer públics els noms 
dels nominats de la 8a Gala del 
Futbol Català, que se celebrarà 
el 14 d'octubre, i que, a banda de 
Putellas, també compta amb dos 
àrbitres molletanes nominades 
a millor col·legial 18-19, Ainara 
Acevedo i Matilde Esteves-García. 

Putellas és una de les jugado-
res habituals en les nominacions 
de la gala del futbol català i ja va 
guanyar el guardó els anys 2015 
i 2017. La molletana tindrà com 
a rivals de nominació a millor ju-

gadora catalana 2018-2019 Ber-
ta Pujadas, del València, i Aitana 
Bonmatí, del FC Barcelona.  

Millor àrbitre català
Ainara Acevedo i Matilde Este-
ves-García, totes dues vinculades 
a Mollet competiran en la catego-
ria de millor àrbitre català amb  
Xavier Estrada. Acevedo, exatle-
ta del l'Atlètic Mollet, és àrbitre 
de la Primera Divisió espanyola 
femenina i ha excercit de quarta 
àrbitra en diversos partits de la 
Lliga de Campiones. Pel que fa a 
Esteves-García, del Triatló Sant 
Gervasi, va formar part de la pri-
mera tripleta arbitral formada ín-
tegrament per dones en un partit 
de la Tercera Divisió masculina.  

fC bARCeLOnA

FUTBOL |  Premis  ACEVEDO I ESTEVES-GARCÍA OPTEN AL GUARDÓ DE MILLOR ÀRBITRE CATALÀ

Alèxia Putellas, nominada a 
millor jugadora catalana 18-19

Primera Catalana  EL CF PARETS PERD A TONA I ÉS L'ÚLTIM CLASSIFICAT DEL GRUP 1

ALÈXIA PUTELLAS  Nominada

MOLLET / PARETS. El CF Mollet UE 
va de golejada en golejada quan 
juga al Germans Gonzalvo. Els mo-
lletans van guanyar fa tres setma-
nes contra el Rubí, per 5 a 0, i el 
cap de setmana passat contra el 
Manlleu, 4 a 1. El Mollet de Jordi 
López voldrà la tercera victòria i 

Cf MOLLeT Ue

VICTÒRIA  Un dels moments del partit entre el Mollet i el Manlleu

El CF Mollet UE, a 
casa de golejada 
en golejada 

golejada contra L'Escala. Els dos 
equips estan empatats amb sis 
punts. 

Pel que fa al CF Parets, segueix 
amb la ratxa negativa després de 

perdre al camp del Tona, per 0 a 
2. Els paretans sumen un punt i 
ocupen l'últim lloc. Diumenge, vi-
sitaran el camp del Manlleu, que 
és 14è amb tres punts.  

Segona Catalana  LA MOLLETENSE REPARTEIX ELS SEUS EQUIPS

MOLLET. Després de 13 anys, el 
Camp de Futbol Municipal de 
la Zona Sud, de Mollet, estrena-
rà nova gespa artificial d'aquí a 
cinc setmanes, segons fonts de 
l'Ajuntament de Mollet. Les obres 
pel canvi de gespa han començat 
aquest dilluns al camp on entrena 
i juguen partits els equips de la UD 
Molletense. 

El pressupost de les obres és 
d'uns 218.000 euros i els treballs 
d'execució contemplen la nova 
gespa artificial, la reparació de la 
subbase, si s'escau prèviament a 
la col·locació de la gespa, i l'ade-

quació de les canaletes laterals de 
desguàs, substituint els trams que 
estiguin malmesos. 

Repartiment dels equips
La UD Molletense aquesta tempo-
rada suma 21 equips i aquests es 
repartiran entre les altres dues 
instal·lacions de futbol de la ciu-
tat. El primer equip i el futbol 
11 aniran al Camp Municipal del 
Germans Gonzalvo, on entrena 
i juga el CF Mollet UE, i el futbol 
7 s'ubica al camp de futbol 7 del 
Municipal Juan Bocanegra, de la 
UD Lourdes. 

Inici d'obres per canviar 
la gespa de la Zona Sud

MOLLeTenSe

OBRES  Un dels moments dels treballs d'aquesta setmana

MANLLEU  -  CF PARETS
Diumenge, 6  17.00 h Manlleu

CF MOLLET UE -  L'ESCALA
Diumenge, 6  12.00 h Mollet

MOLLET. La UD Molletense té una 
ratxa positiva de dues victòries 
seguides després d'imposar-se 
el cap de setmana contra el Parc 
amb un únic gol de David Gómez. 
Els molletans ocupen el quart lloc 
del grup 2 de la Segona Catalana 
amb nou punts i està a tres del lí-

der, el Sant Pol. 
El pròxim rival de l'equip d'An-

tonio Filgaira és el Montcada, que  
ocupa l'onzè lloc amb sis punts. 
Els molletans visitaran diumenge 
el camp dels del Vallès Occidental 
(12 h) amb l'objectiu de sumar la 
tercera victòria seguida. 

La Molletense visita Montcada
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CERTIFICADOS MÉDICOS PARA RENOVACIÓN Y OBTENCIÓN DE CARNÉ DE CONDUCIR 
· PERMISOS DE ARMAS · TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS · 

CERTIFICADOS NÁUTICA · GRÚAS Y TORRE MÓVIL · DEPORTE · SUBMARINISMO Y PESCA

MOLLET DEL VALLÈS
Carrer l’Alsina
08100 Mollet del Vallès
93 593 99 50
info@cermsa.com
LUNES 11-13 h
JUEVES  17 - 20 h
SÁBADO  11 - 13 h

LA LLAGOSTA
C/ Dr. Fleming, 2. Local 1
08120 La Llagosta
93 574 36 74
lallagosta@cermsa.com
MARTES 18 -20 h
MIÉRCOLES  11 - 12 h
JUEVES  18 - 20 h

STA.PERPÈTUA DE MOGODA
Carrer Genís Sala, 1-3
08130 Santa Perpètua 
de Mogoda
93 593 99 50
info@cermsa.com
JUEVES 20.00 -21.00 h
SÁBADO  09.30 - 10.30 h

nNo hace falta cita previa ni traer fotos. 
nEntrega inmediata provisional de DGT 
para conducir. nTramitación gratuita. 
Solamente se paga la tasa de tráfico. 
nRecibe su carné en casa. nReclama-
ción gratuita si no lo recibe. nRecupera-
ción gratuita del carné caducado, mismo 
precio. nEntrega gratuita de fotos para 
las obtenciones de permisos.

NUESTROS SERVICIOS

TODA LA INFORMACIÓN EN WWW.CERMSA.COM

NUESTROS CENTROS

PARKING
GRATUITO

30 MIN
PZA. PAU CASALS

(Frente
Ayuntamiento)

PRECIO ESPECIAL
EMPRESAS Y GRUPOS

45€
Información al
639 857 650

MOLLET. Francisco Muñoz ha gua-
nyat la classificació general de 
la Copa Catalana júnior 2019 de 
ciclisme. El ciclista del Translu-
ján-CC Mollet va pujar dissabte 
a l'esglaó més alt de l'últim podi 
de la temporada al Gran Premi 
Ciutat d'El Prat de Llobregat. Al 
segon esglaó hi havia el company 
d'equip Adrián Ferrer, que va 
acabar segon de la general i pri-
mer de la classificació de júniors 
de primer any. "Aquest any hem 
tingut dos cavalls guanyadors", 
admet el president del CC Mollet, 
Toribio Muga. 

Francisco Muñoz apunta bo-
nes maneres sobre la bicicleta i 
és un patidor a la contrarellotge 
i un especialista de la muntanya. 
"És molt complet perquè a la 
muntanya puja bé i a les cron-
trarellotges sap patir. És molt 
important ser patidor amb la 
bicicleta i, a més, fa cas dels 
consells i instruccions del di-
rector d'equip", adverteix Muga, 

CC MOLLeT

CICLISME  EL SEGON CLASSIFICAT DE LA GENERAL INDIVIDUAL ÉS ADRIÁN FERRER, TAMBÉ MEMBRE DE L'EQUIP MOLLETÀ

Francisco Muñoz, del CC Mollet, 
guanya la Copa Catalana júnior

que augura un bon futur pel jove 
ciclista: "Té totes les condicions 
per ser professional". 

Muñoz ha guanyat la Copa Cata-
lana júnior després de dotze cur-
ses amb un total de 335 punts, 38 
més que el seu company d'equip 
Adrián Ferrer i 77 més que el ter-

cer, Adrià Bartrina (Antiga Casa 
Bellsolà). Muñoz ha estat el ciclis-
ta més regular puntuant a nou de 
les dotze curses. L'últim campió 
de la classificació general indi-
vidual a les files del CC Mollet va 
ser fa tres anys Arnau Fonollosa, 
que ara milita al Compak Tarrago-

La Marxa Pelegrí 
Pi preveu prop 
de 350 ciclistes
MOLLET. La 31a Marxa Cicloturis-
ta Ciutat de Mollet Memorial Pe-
legrí Pi tindrà diumenge prop de 
350 ciclistes. Enguany, la mar-
xa homenatjarà als exciclistes pro-
fessionals Pedro i Dámaso Torres, 
coneguts amb el sobrenom de 
Los malagueños de Mollet, i a Joan 
Zafra, històricament vinculat a Clu 
Ciclista Mollet. La marxa ciclotu-
rista any rere any supera les seves 
expectatives. La prova, que està 
inclosa en el calendari de la Cha-
llenge Catalana de Cicloturisme 
i del circuit Donabike que orga-
nitza la Federació Catalana de 
Ciclisme, comptarà enguany amb 
més de 50 exprofessionals. "Te-
nim ciclistes de renom, com ara 
Melcior Mauri, Celestino Prieto, 
Xavi Florencio, entre altres", 
admet el president del CC Plana 
Lledó, Germán Viejo.  Pel que fa al 
recorregut, hi haurà dos circuits, 
un de 94 km i un altre, amb menor 
desnivell, de 80. Tots dos circuits 
tindran la sortida i l'arribada al 
pavelló annex del Riera Seca. 

VICTÒRIA  Francisco Muñoz amb el mallot de líder català

na, que serà l'equip de la pròxima 
temporada de Muñoz. 

El Transluján-CC Mollet ha clas-
sificat altres membres entre els 
64 ciclistes que formen la clas-
sificació general individual amb 
Pol Collet (26è), Gerard Llobregat 
(27è), Alejandro Bautista (34è), 
Alejandro Macias (47è), Carlos 
Moreno (48è), Jesús Coronado 
(56è) i Ian Garcia (63è).

Futur assegurat
Per a la temporada vinent, el 
Transluján-CC Mollet té assegura-
da la continuïtat d'Adrián Ferrer, 
que ja serà júnior de segon any i 
el principal favorit per guanyar 
la Copa Catalana júnior 2020. 
"Ferrer seguirà amb nosaltres 
el 2020", confirma el president 
Toribio Muga. Ferrer enguany ha 
quedat segon de la classificació 
individual general, primer dels 
júniors de primer any i s'ha pro-
clamat campió júnior català en 
contrarellotge.  Jl. rodrÍGuez B.

Cicloturista
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MOLLET / PARETS. La molletana 
Júlia Marco i la paretana Sira Be-
lla van competir dissabte a Giro-
na dins l'equip Blau a la tercera 
edició del Catalunya Stars, que 
impulsa i organitza la Federació 
Catalana de Patinatge i reuneix els 
millors patinadors de Catalunya 
dividits en tres conjunts. L'equip 
campió va ser el Blau que s'ha im-
posat amb un total de 421,2 punts, 
4,6 punts de marge respecte al 
Groc i 5,3 amb el Vermell.

L'equip Blau estava format per 
una trentena de patinadors i pa-
tinadores, entre patinadors en 
solitari i grups de xou. Sira Bella, 
del CP Parets, va formar part de la 
categoria lliure cadet i Júlia Mar-
co, del CPA Mollet i vinculada amb 
el CPA Aldea, va participar en la 
modalitat de xou petit amb el club 
tarragoní. La millor puntuació 
dels jutges l’han compartit l’Aldea, 
campió del món de xous petits, i 
el paretà Pau García, campió del 
món júnior i membre de l'equip 
Groc, amb 29,9 punts. 

SANT FOST.  El FC Barcelonaa ve-
terà d'handbol va fer bones les 
travesses i va guanyar el Torneig 
Ángel Costa, que va organitzar el 
CH Sant Fost. El conjunt blaugra-
na va guanyar els tres partits que 
va disputar contra el Sant Fost 
(9-14), el Puerto Sagunto (18-8) 
i el Sevilla (11-4). El Sant Fost va 
acabar quart del torneig veterà 
després d'empatar els partits con-

tra sevillans i valencians. El segon 
classificat va ser el Puerto Sagun-
to, que va guanyar el duel contra 
el Sevilla, i els sevillans van ser 
cinquens classificats.

Tret d'inici de les lligues
Les lligues catalanes d'handbol 
dels equips absoluts comencen 
aquest cap de setmana. El CH Pa-
rets, que la temporada passada 

va baixar a la Primera Catalana, 
debutarà a casa dissabte contra 
el Sant Esteve Sesrovires B (17.45 
h). A la Segona Catalana, l'HC Va-
llag, que va pujar el curs passat 
de categoria, visitarà el Joventut 
Mataró B i el CH Sant Fost anirà a 
Llavaneres. 

Pel que fa a la Tercera Catalana, 
el Joventut Handbol la Llagosta vi-
sitarà la pista de l'Handbol Salou. 

fedeRACIó CATALAnA pATInATge

OnA CeRveRA

PATINATGE ARTÍSTIC  CINC BAIXVALLESANS PARTICIPEN A LA COMPETICIÓ DE LA FEDERACIÓ

HANDBOL  LA TEMPORADA 2019-2020 COMENÇA AMB QUATRE REPRESENTANTS BAIXVALLESANS

Victòria de Júlia Marco 
i Sira Bella al Catalunya Stars 

MÀSTER Les plantilles del FC Barcelona i el CH Sant Fost al pavelló 1 de la localitat santfostenca

OnA CeRveRA

VICTÒRIA Un dels moments del derbi molletà al pavelló del Sant Gervasi

MOLLET. Cap de setmana històric 
per a Mollet amb un doble derbi 
entre CB Mollet i Sant Gervasi. En 
masculí, el Mollet B va guanyar el 
Sant Gervasi a la Copa Catalunya, 
i en femení, el Sanger va vèncer el 
Mollet, a l'escola molletana. 

El Sant Gervasi femení va im-
posar-se amb claredat, 81 a 39. 
La millor jugadora del partit va 
ser Aida Gago, que va anotar 18 
punts, sumant quatre triples. Pel 
que fa a la Copa Catalunya mascu-
lina, el Recanvis Gaudí Mollet B va 
imposar-se al Plana Lledó contra 

els col·legials, per 74 a 66. El filial 
molletà va ser millor al llarg del 
partit i Adrià Martínez el jugador 
més destacat amb 13 punts. 

Primera victòria a la Lliga d'EBA
El Recanvis Gaudí Mollet va su-
mar el cap de setmana la primera 
victòria de la temporada a la Lliga 
d'EBA contra el Cornellà (88-78). 
Els molletans buscaran a la terce-
ra jornada la segona victòria del 
curs contra el Badalonès, a domi-
cili. El conjunt badaloní suma una 
victòria i una derrota. 

BÀSQUET DOBLE DERBI MOLLETÀ AMATEUR EL CAP DE SETMANA

FUTBOL SALA |  Segona Divisió  DERROTA CONTRA L'HOSPITALET

El Mollet B masculí i el 
Sanger femení s'imposen

BAIX VALLÈS. El futbol sala baixva-
llesà es vestirà de curt el cap de 
setmana amb l'inici de les lligues 
territorials catalanes. A la Divisió 
d'Honor Catalana, hi haurà fins a 
tres representants. El FS Parets 
es posarà dissabte la granota de 
fer feina a la primera jornada a la 
pista del Sant Cugat. Pel que fa al 

Barri Can Calet, de Sant Fost, juga-
rà dissabte a la pista del Manlleu, 
i l'Sporting Montmeló, dissabte a 
domicili contra el Castellbisbal. 

A la Primera Catalana, grup 1, 
el Montornès rebrà l'Escola Pia 
Sabadell B dissabte (18 h) i el 
Mollet visitarà diumenge el Pre-
mià de Dalt. 

LA LLAGOSTA. Feia un any i quatre 
mesos que el CD la Concòrdia no 
perdia a la Segona Divisió espa-
nyola de futbol sala com a local. 
Diumenge, l'equip blavet va posar 
fi a una ratxa de 18 victòries i un 
empat de la fase regular de la lliga 
després de perdre contra l'AECS 
L'Hospitalet, per 1 a 3. 

L'última derrota de l'equip fe-

El futbol sala es vesteix de curt

La Concòrdia perd a casa 
1 any i 4 mesos després

Els veterans del FC Barcelona 
dominen el Torneig Ángel Costa

RIPOLLET - LA CONCÒRDIA
Dissabte, 5  16 h Ripollet

mení llagostenc va tenir lloc el 19 
de maig del 2018 a la darrera jor-
nada de la temporada 17-18 con-
tra l'Hispànic de Torrent (2-4). 
"Havia de tocar algun dia, però 
cal remarcar que en tota la tem-
porada passada només vam ce-
dir un empat i tot van ser victò-
ries a lliga com a locals", admet 
l'entrenador, Dani Mosteiro, qui 
ha patit la seva primera derrota 
com a tècnic blavet.

La Concòrdia jugarà diumenge 
a la Pista del FS Ripollet. 

EQUIP BLAU Amb Júlia Marco i Sira Bella entre les components

A l'equip Groc també hi havia 
Bruno Marco, del CP Parets, i la 
paretana Silvia Rodríguez, amb el 
grup de xou gran de l'Olot.

Dues medalles a l'Europeu
Judit Sallent i Ariadna Nevot, to-
tes dues del CPA Mollet, van pen-

jar-se una medalla a la Copa d'Eu-
ropa de patinatge artístic, que va 
tenir lloc del 24 al 28 de setembre 
a Roana, Itàlia. Nevot va guanyar 
una medalla de plata en la cate-
goria infantil i aleví; mentre que 
Sallent, va guanyar un bronze, 
també en infantil i aleví. 
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PARETS DEL VALLÈS. L'alpinista 
paretà Sergi Mingote ha coronat 
després de 13 hores el setè cim 
de vuit mil metres, el Dhaulagiri 
(8.167 metres), segons ha infor-
mat en un missatge per xarxes 
socials. L'expedició del paretà va 
sortir per coronar el cim el dime-
cres a la tarda i ha fet cim aquest 
dijous, prop de les 10 h. 

Aquest és el setè vuit mil en 444 
dies de Mingote i el primer del 
repte 14x1000 Project Catalonia, 
que té com objectiu coronar els 
catorze vuit mils en 1.000 dies. 
"He fet cim! Setè cim de 8.000 
metres, en tan sols 444 dies, 
sense l'ajuda d'oxigen artificial. 
Després del Broad Peak, el K2, 
el Manaslu, el Lhotse, el Nanga 
Parbat i el Gasherbrum II, avui, 
després de 13 hores ja tinc el 
Dhaulagiri, de 8,167 metres!", 
deia per xarxes socials molt con-
tent Mingote.  

Fins ara, l'alpinista paretà ja ha 
ascendit la meitat dels cims neces-

SeRgI MIngOTe

ALPINISME EL PARETÀ COMPLETA LA MEITAT DE CIMS DEL REPTE 14x1000 PROJECT CATALONIAMOTOR EL CIRCUIT S'OMPLE AMB EL FESTIVAL DE VELOCITAT

HOQUEI PATINS  EL MASCULÍ VISITARÀ EL JESÚS, MARIA I JOSEP SERGI MINGOTE  En una de les expedicions del repte

Sergi Mingote corona el setè 
cim de vuit mil en 444 dies 

saris per completar el repte. En 
aquest sentit, Sergi Mingote se-
gueix en el bon camí per superar 
el rècord mundial del sud-coreà 
Kim Chang-Ho, que ho va fer en 7 
anys, 10 mesos i 6 dies. 

L'activitat continuarà ja el 2020 
amb un calendari que passa al 

març per l'Annapurna (8.091 m), 
al maig el Kanchenjunga (8.586 
m), al juliol el Gasherbrum1 
(8.068 m), al setembre el Cho 
Oyu (8.201 m) i l'octubre el Sisha 
Pangma (8.027 m). Pel 2021, Min-
gote farà a l'abril el Makalu (8.463 
m) i al maig l'Everest (8.848 m).  

MOLLET. El Mollet HC femení rebrà  
dissabte el Cubelles al Pavelló de 
la Riera Seca (16.30 h), a la quar-
ta jornada de la Primera Catalana. 
Les molletanes són últimes, en-

cara sense puntuar. Pel que fa al 
masculí del Mollet HC, visitarà le 
cap de setmana El Jesús, Maria i 
Josep.  Els molletans són cinquens 
de la Segona amb quatre punts.

El Mollet HC rebrà el Cubelles

Albert Costa conquereix la Blancpain
El pilot català Albert Costa ha conquerit la Blancpain GT Endurance al 
Circuit de Barcelona-Catalunya, que va tenir lloc el cap de setmana amb el 
Festival de la Velocitat de Barcelona-Legado María de Villota. La jornada 
va comptar amb altres curses: Blancpain GT Sports Club, Porsche Carrera 
Cup France i Benelux i la Formula Renault Eurocup. 

CIRCUIT
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Guia

MÈDICA i
ESTÈTICA

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

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

contacte@psicopnaturmolins.cat

La Clínica Villacastín celebra aquest mes el 
seu novè aniversari. "En aquests nou anys 
hem atès més de 4.000 pacients i ara 
molts d’ells són amics", explica  la persona 
al capdavant de la clínica, Yolanda. Per cele-
brar el seu novè aniversari han preparat tot 
un seguit d’ofertes que es poden trobar a la 
pàgina 2 d’aquest diari. Per beneficiar-se de 
la promoció, s'ha de trucar a la clínica en-
tre el 7 i l’11 per demanar cita per al mateix 

mes d’octubre. "El secret de l’èxit de la 
Clínica Villacastín és el nostre equip de 
professionals altament qualificats i una 
atenció humana i personalitzada", afe-
geixen. La clínica, a més, participarà aquest 
dissabte amb un estand a la Fira Estoc de 
Mollet, on repartiran alguns regals.

Per cloure, des de Villacastín agraeixen a 
tots i totes la confiança dipositada en ells 
durant aquests anys.

Clínica Villacastín celebra el seu 9è 
aniversari amb un paquet d'ofertes

CLÍNICA VILLACASTÍN
Carrer de Berenguer III, 11. Mollet. Tel. 93 570 16 23

www.clinicasvillacastin.com

APARADORS
DE LA SETMANA

El nou Peugeot 208 s'exposarà a les instal-
lacions de Peugeot Eutrasa –les Franque-
ses del Vallès– en exclusiva a la comarca 
del 7 a l'11 d'octubre, en el marc de la Ruta 
208, que mostrarà el model a un centenar 
de ciutats i pobles de l'Estat. Divendres 11 
d'octubre tindrà lloc la festa de presentació 
oficial del nou 208 en exclusiva, una jorna-
da que comptarà amb música, una copa de 
cava per als assistents i el sorteig d’un cap 

de setmana amb el nou vehicle Peugeot per 
poder gaudir de la conducció de la prope-
ra dècada. El nou Peugeot 208 mostra com 
serà conduir en ciutat en el futur. La seva 
tecnologia innovadora, que anticipa la con-
ducció autònoma, les seves línies dinàmi-
ques que el fan destacar especialment dins 
de la seva categoria, i la seva àmplia oferta 
de motoritzacions el converteixen en un 
ambaixador del futur de l'automòbil.

Festa de presentació en exclusiva 
del nou Peugeot 208 a Eutrasa

PEUGEOT EUTRASA
Carrer Catalunya, 39. Les Franqueses del Vallès. 

Tel. 93 846 39 19   www.eutrasa.com
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Mollet rep un nou 
premi Viles Florides 
pels espais verds 
de la ciutat
MOLLET. La ciutat de Mollet va 
rebre divendres passat un nou 
premi Viles Florides per l'enjar-
dinament i els espais verds amb 
què compta. Concretament, la ca-
pital baixvallesana va tornar a en-
capçalar el lliurament de premis 
–com ja havia passat en edicions 
anteriors– rebent quatre Flors 
d'Honor –el màxim–. Així com Mo-
llet, altres 12 municipis catalans 
també van rebre les quatre Flors 
d'Honor, entre els quals hi ha els 
vallesans Cardedeu i Llinars.

El projecte Viles Florides, que 
el formen 135 municipis catalans, 
ha tingut en compte de Mollet "el 
seu esforç constant pel mante-
niment i la protecció dels espais 
verds, l’arbrat, la millora i la 
qualitat de vida dels seus ciu-
tadans i ciutadanes a través del 
foment del verd urbà, la feina de 
participació i conscienciació so-
cial pel que fa a les polítiques de 
sostenibilitat mediambiental i 
l’aplicació de solucions naturals 
que ajudin a mitigar els efectes 
del canvi climàtic", segons expli-
quen des de l'Ajuntament.

El moviment Viles Florides 
està promogut per la Confede-
ració d’Horticultura Ornamental 
de Catalunya (CHOC) i reconeix 
els municipis que treballen per a 
la transformació dels seus espais 
verds i la millora de la qualitat de 
vida dels seus ciutadans. 

PARETS. El teatre Can Rajoler acolli-
rà diumenge (18.30 h) l'espectacle 
The Primitals, representat per la 
companyia Yllana i Primitals Bros.

Es tracta d'una comèdia musi-
cal a cappella, que inclou un xou 
d'humor, teatre gestual i virtuo-
sisme vocal. A més, els assistents 
coneixeran l’estranya i surrealista 
història d’una tribu lleugerament 
disfuncional, amb lluites intes-
tines, somnis de grandesa, dese-
quilibris mentals i, en conseqüèn-
cia, farmacopea mil·lenària.

Quatre aborígens –interpretats 
per Iñigo G. Sánchez, Pedro Her-
rero, Adri Soto i Manu Pilas– que 

provenen d’un planeta que podria 
ser el nostre, reclamen l’escenari, 
disposats a conquerir el públic a 
riallades o a cops de matxet, però 

sempre plens de música de mil 
gèneres que, com a esponges, han 
anat absorbint en els seus viatges 
pels confins de l’espai temps.

D'aquesta manera defineix la 

TEATRE  'THE PRIMITALS', PROTAGONITZADA PER UNA TRIBU LLEUGERAMENT DISFUNCIONAL, ES REPRESENTARÀ DIUMENGE

Quatre surrealistes aborígens,
a punt per conquerir Can Rajoler

Yllana i Primitals Bros:
"Xamanisme a quatre veus.

Tragicomèdia a 'cappella'.
Avantguardisme ancestral"

yLLAnA yLLAnA

CARTELL  El paper dels quatre aborígens ha estat reconegut amb premis

A ESCENA  El teatre paretà gaudirà d'un espectacle musical i de xamanisme

companyia la surrealista obra 
que diumenge aterrarà a Parets: 
"Xamanisme a quatre veus. 
Tragicomèdia a cappella. Avant-
guardisme ancestral".

Un xou guardonat
L'espectacle es va crear el 2016 i 
des d'aleshores ja ha rebut diver-
sos reconeixements. El primer 
va ser ben singular: la clau de la 
ciutat de Caracas emmarcat en el 

Dg 6 d'octubre, 18.30 h
Teatre Can Rajoler. Preu: 15 €

Festival de Teatre de Caracas 2017 
i lliurat per l'aleshores alcalde de 
la capital de Veneçuela, Jorge Ro-
dríguez. D'altra banda, The Pri-
mitals també ha estat guardonat 
enguany amb el Premi del públic 
al millor espectacle musical en el 
Festival Off d'Avignon (França). 

Campanya perquè els Mojinos vagin a Eurovisió
20 Minutos va publicar una enquesta al setembre per sondejar els 
artistes amb més suport per representar Espanya en el pròxim festival 
d'Eurovisió. I el grup amb més vots són els molletans Mojinos Escozíos, 
superant els 100.000 vots i amb uns 90.000 més que la segona més 
votada, Rosalía. Malgrat que hagin arrasat, l'enquesta no és vinculant.

NATURA

Primera festa d''Ochentopía'
El programa de Ràdio Mollet Ochentopía
celebrarà aquest dissabte (23.30 h) la primera 
festa del programa. Serà al bar musical Bubu's 
(ronda de Can Fàbregas) amb el presentador del 
programa, Juanma Sánchez, com a discjòquei.
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MOLLET. La música de cambra, el 
piano i el jazz seran els protago-
nistes estrella del cap de setmana 
molletà amb la quarta edició del 
Sona Mollet Festival Internacional 
de Música – Memorial Anna Villa-
escusa Rebull, en homenatge a la 
jove pianista homònima, que va 
morir de leucèmia. És per això que 
tots els beneficis de la venda d'en-
trades aniran íntegrament desti-
nats a la Fundació Josep Carreras 
contra la Leucèmia, i, per tant, la 
seixantena de músics que hi par-
ticipen, molts dels quals van ser 
companys i amics de l’Anna Villa-
escusa, ho fan de manera altruista.

El Sona Mollet, a més, compta 

amb la col·laboració del Conser-
vatori del Liceu de Barcelona i del 
Conservatorium van Amsterdam.

En l'acte de presentació, que va 
tenir lloc dimarts a La Marineta, la 
regidora de Cultura, Mercè Pérez, 
va reiterar que no es tracta d'un 
festival local ni comarcal, sinó d'un 
"projecte d'àmbit mundial", ja 
que hi participen artistes d'arreu 
del món. I va destacar que el festi-
val "dia a dia es va fent més gran".

L'alcalde de Mollet, Josep Mon-
ràs, també va apuntar que "di-
fícilment podem trobar una 
artista amb una curta vida que 
hagi deixat tant com l'Anna". I 
sobretot va destacar que Villaes-

MÚSICA  EL MERCAT VELL I CAN GOMÀ ACOLLIRAN FINS DIUMENGE ELS CONCERTS DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA – MEMORIAL ANNA VILLAESCUSA

Una seixantena de músics, en
la quarta edició del Sona Mollet

MOLLET. La passió de l'Anna Villaes-
cusa Rebull pel piano va arrencar a 
preescolar. "A P-4 em va arribar 
un rebut per Nadal de classes de 
piano, però jo no l'havia apun-
tat", explica la mare, Núria Rebull. 
"Als migdies sentia la música i 
ella sola pujava a l'aula de pia-
no, s'asseia i escoltava els grans 
que tocaven", li van explicar des 
de l'Escola Sant Gervasi. A partir 
d'aquí, van decidir que s'hi quedés.

Després de les classes de piano 
a l'escola molletana, va combinar 
els estudis al Conservatori del Li-

ceu de Barcelona mentre feia bat-
xillerat a Mollet. Allà també va ser 
professora de cicle mitjà. Quan va 
acabar els estudis al Liceu se'n va 
anar al Conservatori d'Amsterd-
am, on va estudiar des del 2012 
fins al començament de la malal-
tia. Rebull assegura que "l'Anna 
tenia una carrera molt prome-
tedora com a pianista, però la 
malaltia ens va partir a tots per 
la meitat".

Sobre el festival, la mare de l'ho-
menatjada recalca la importància 
"que tot el que es recapti sigui 

per combatre la malaltia que es 
va endur l'Anna". "Tenim molta 
feina a fer per vèncer aquesta 
malaltia i si podem aportar un 
granet de sorra des d'aquí, ben 
fet", afegeix.

El motor del festival, l'amistat
El Sona Mollet és una realitat –i ho 
tornarà a ser aquest cap de setma-
na– gràcies a amics de Villaescusa 
com Daria Piltyay (Rússia) o Felipe 
Mora (Colòmbia), qui van partici-
par de l'acte de presentació del fes-
tival interpretant Drei Romanzen, 

"L'Anna tenia una carrera molt 
prometedora com a pianista 
però la malaltia la va truncar"

d'un dels compositors de capçalera 
de l'Anna, Robert Schumann.

Piltyay va recordar que "l'Anna 
era l'única persona a qui tenia 
ganes de veure cada dia al con-
servatori (Liceu)". I va dir: "Em 
trobava molt a gust amb ella, 
sempre aportava molta calma i 
molt amor, era molt comprensi-
va i amava molt la música". Amb 
tot, va afegir que el Sona Mollet 
"és el relleu d'allò que ella va 
fer durant la seva vida".

Mora, per la seva banda, va 
explicar que va ser company de 
l'Anna al conservatori d'Amsterd-
am: "Tots dos estàvem perduts 
a la mateixa ciutat, patint amb 
el clima i vam fer un petit grup 
d'amics, de persones similars no 
tan extravertides però que bus-
càvem coses molt similars en la 
música, i ens vam avenir molt".

Gràcies a l'Anna, tots dos tam-

bé han fet lligams amb Mollet. 
D'una banda, Piltyay va explicar 
que els pares de l'Anna li van tru-
car per participar al Sona Mollet 
i assegura que "fins que ells no 
vulguin, no tallarem la relació 
amb Mollet". Mora, per la seva 
banda, va dir que en visitar Mollet 
per primera vegada el 2013, "va 
transcendir l'amistat de l'Anna 
cap als pares i la família, i vaig 
començar a venir diverses ve-
gades l'any". A més, darrerament 
ha intensificat la relació amb la 
capital baixvallesana: "Fa un any 
vaig tenir l'oportunitat de ve-
nir a treballar a Catalunya, i la 
meva primera casa aquí, durant 
sis mesos, va ser a Mollet".

En aquest sentit, Rebull agraeix 
la participació dels músics: "L'An-
na va tenir un ventall molt am-
pli d'amics i són la seva famí-
lia".  s.carrillo

S.C.

FOTO DE FAMÍLIA Família i amics de l'homenatjada, amb l'alcalde i la regidora

cusa va deixar "tant amor per les 
persones i per la música".

Programació i entrades
Aquest divendres arrenca el Sona 
Mollet amb un concert de jazz (21 
h) al Mercat Vell. Dissabte serà 
el torn per al piano al teatre Can 
Gomà (18 h). I la música de cam-
bra protagonitzarà el concert de 
diumenge (11 h), també a Can 
Gomà, i en el qual hi participa-
rà l'Escola Municipal de Música i 
Dansa de Mollet

Pel que fa a les entrades, la no-
vetat d'enguany és que es poden 
adquirir per internet a l’adreça mo-
lletvalles.koobin.com. Però també 
es poden comprar presencialment 
al Centre Cultural La Marineta, a la 
plaça de l’Església, 7.

Pel que fa al preu, els concerts 
de divendres i diumenges tenen 
un cost de 5 euros, i el de dissab-
te és de 10 euros –5 euros per als 
menors de 25 anys–.  s.carrillo
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SANT FOST. El grup de teatre Se-
gle XX arrencarà dissabte la 40a 
edició de la Mostra de Teatre de 
Sant Fost, que s'allargarà fins al 
27 d'octubre. Tots els dissabtes i 
diumenges del mes d'octubre hi 
haurà representacions a l'Audito-
ri de l'Ateneu santfostenc.

La directora del Segle XX, Mari-
sol Juan, explica que per celebrar 
l'efemèride s'han incorporat un 
parell de novetats. D'una ban-
da, en aquesta edició "hi haurà 
una companyia professional", 
7 d'amor, que clourà la mostra 
amb l'obra Agència Matrimonial. I 
d'altra banda, l'obra d'aquest dis-
sabte, Amor a totes les edats (22 
h), aplegarà membres de diversos 
grups d'edat del Segle XX.

"Amor a totes les edats són 
cinc quadres, i cada un d'ells 
serà representat per un dels 
grups del teatre, gent de di-
ferents edats, que explicaran 
l'amor a les diferents edats de 
la vida", explica la directora. Es 

pot estimar a totes les edats? És 
el mateix sentiment a totes les 
edats? Aquestes són algunes de 
les preguntes que pretén respon-
dre l'obra. En acabar "hi haurà 
uns recordatoris per al Manel 
Insa, el fundador del grup de te-
atre", afegeix Juan.

D'altra banda, diumenge serà el 
torn dels terrassencs Punt i Seguit, 

que representaran La veritat. Es 
tracta d'una obra d'Esteban Eche 
que té lloc a la sala de reunions 
d'un hospital on sorgeix un dilema 
moral: comunicar o no els resul-
tats d'unes proves a una pacient.

Durant les setmanes de la mos-
tra, al vestíbul de l'Auditori es po-
dran veure imatges que recullen la 
història de la trobada teatral. 

SegLe XX

TEATRE  LA PRIMERA OBRA SERÀ 'AMOR A TOTES LES EDATS', A CÀRREC DEL GRUP LOCAL

El Segle XX engega la 40a 
Mostra de Teatre de Sant Fost

D'ANIVERSARI El Segle XX ja va representar 'Amor a totes les edats' fa uns anys

Les sardanes i les havaneres van tornar a ser protagonistes del patró de Sant 
Fost al barri Sant Pere dissabte. Diumenge, per la seva part, el focus apuntava 
a l’Associació de Grallers i Gegants, que va aprofitar aquesta cinquena trobada 
gegantera per presentar al nou gegantó, l'Oncle Bru, el tiet de la Marina que es va 
quedar solter i ara recull els xumets dels infants. Foto: colla gegantera sant fost

Un patró santfostenc ben popular

MOLLET. L'Associació Artística En-
cert representarà diumenge (18 
h) l'obra Una trama mal ordida a 
la Sala Fiveller, que explica un cas 
d'intriga a Sabadell els anys cin-
quanta i adaptada per Maite Soler. 
Es tracta d'una nova obra del cin-
què Cicle de Teatre a la Tardor.

'Una trama
mal ordida',
a la Sala Fiveller

MOLLET. La Fundació Xarxa d'Es-
pectacle Infantil i Juvenil de Cata-
lunya farà diumenge la festa d'ini-
ci de la nova temporada de teatre 
familiar, a càrrec de la companyia 
Sonaquetrona a la plaça Prat de la 
Riba. A les 11 h hi haurà tallers i a 
les 12 h animació infantil.

Arrenca una nova 
temporada d'obres 
de teatre de La Xarxa
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dissabte 5

diumenge 6

divendres 4

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

Cel serè a primera hora, 
amb temperatures fres-
ques, que aniran remun-
tant amb el pas de les 
hores. Núvols alts a par-
tir de migdia.
Molt tapat  de núvols 
baixos ja des de primera 
hora, núvols que es man-
tindran tot el dia amb 
nosaltres deixant un dia 
rúfol.

Els núvols continuaran 
sent molt abundants, i al 
matí fins i tot es podria 
escapar alguna gota. A la 
tarda núvols alts i mitjans.

EL TEMPS per Felip Comas 

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

DIJOUS, 26 27ºC 18ºC 26ºC - 23 km/h SSE

DIVENDRES, 27 27ºC 18ºC 25ºC - 24 km/h SW

DISSABTE, 28 26ºC 20ºC 23ºC - 23 km/h SSE

DIUMENGE, 29 30ºC 16ºC 27ºC - 26 km/h SW

DILLUNS, 30 27ºC 17ºC 24ºC - 24 km/h SW

DIMARTS, 1 28ºC 16ºC 25ºC - 24 km/h SSE

DIMECRES, 2 26ºC 17ºC 22ºC - 29 km/h SSE

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

MÉS ACTIVITATS

El nou Directe al 
Cívic d'AMAM està 
dedicat al punk

El Club Muntanyenc Mollet ce-
lebra aquest divendres (21 h) al 
Jardinet del Casal els 10 anys de 
la secció de Senders de gran reco-
rregut (GR). Fins ara ja han com-
pletat 9 GR a Catalunya.

La secció de 
Senders GR celebra 
el 10è aniversari

El Casal Cultural acull aquest di-
vendres (19 h) la presentació del 
llibre Viatge al país dels blancs, 
d'Ousman Umar i editat per Rosa 
dels Vents. L'activitat està orga-
nitzada per la Llibreria L'Illa.

Es presenta el 'Viatge
al país dels blancs'

L'Associació de Música i Art de 
Mollet (AMAM) organitza aquest 
divendres al Centre Cívic de Can 
Pantiquet una nova edició del Di-
recte al Cívic, que en aquest cas 
anirà dedicat al punk. De 21.30 
h a 1 h hi actuaran les bandes 
RedLed, Fornax i Woodchuck. 
L'accés és amb taquilla inversa

El presentador Agustín Casero, el guitarrista David Jiménez i els cantaors
Ismael Cabrera, Cristian Cosano, Antonio Montero i Juan de Úbeda van
protagonitzar dissabte unes actuacions al local del Centro Cultural Andaluz
de Mollet, en una activitat anomenada Tertúlia Flamenca. Foto: ona cervera

El flamenc, ben present a Mollet

Can Mulà s'omple de cerveses artesanes
El parc de Can Mulà de Mollet es va omplir dissabte amb activitats 
diverses i per a tots els públics i, principalment, de cerveses artesanes. 
Concretament, en van ser una seixantena de begudes de tretze marques 
diferents, entre les quals hi havia les baixvallesanes As (Montornès del 
Vallès) i Hobac (Santa Maria de Martorelles). Tot plegat va estar
emmarcat en la segona edició de la Fira de Cervesa Artesana de Mollet,
l'OktoberTorratFest, organitzada pel clan La Penúltima, de la Colla dels Torrats.

OnA CeRveRA

FIRA  HI HAVIA MÉS DE 60 VARIETATS A L'OKTOBERTORRATFEST 

La biblioteca Montserrat Roig de 
Martorelles és una de les sis de 
la comarca que dissabte (10 h) 
participaran a la Viquimarató, 
una acció simultània que pretén 
que els participants es trobin a 
les biblioteques per ampliar i 
millorar conjuntament el conei-
xement disponible a la Viquipè-
dia sobre el patrimoni local.

La biblioteca de 
Martorelles se suma 
a la Viquimarató

PARETS.  La sala Serra de la Coope-
rativa acull aquest divendres (18 
h) el Brindis Poètic Parets-Olot, 
organitzat per Niu d'Art Poètic.

Els poetes paretans Isidre Oller 
i Joan Sala Vila, i els poetes d'Olot 
Joan Mercader i Narcís Munsó se-
ran els encarregats de fer els reci-
tals de poemes. A més, la violinis-

ta paretana Marina Serra els farà 
l'acompanyament musical.

Tot seguit hi haurà un micròfon 
obert d'agermanament amb els 
amics i les amigues de la poesia i 
el comiat a l'activitat es farà "amb 
una copa de cava, intercanviant 
impressions i fent país", segons 
expliquen els organitzadors. 

POESIA  DOS PARETANS I DOS OLOTINS FARAN ELS RECITALS

Niu d'Art organitza el
Brindis Poètic Parets-Olot

PARETS.  L'Escola de la Natura or-
ganitza aquest divendres (17.30 
h) un taller anomenat El món dels 
insectes, emmarcat en els tallers 
de natura en família. D'altra ban-
da, els pròxims 9, 10 i 11 d'octu-

bre, també a partir de les 17.30 h, 
portarà a terme una activitat per 
ensenyar a elaborar pa i formatge 
casolà.

Les dues activitats seran a la 
mateixa Escola de la Natura. 

MEDI AMBIENT  ELS ORGANITZA L'ESCOLA DE LA NATURA

Tallers d'insectes, de
pa i de formatge casolà



dV, 4 octubre 2019 29

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

Els menjadors clàssics
El tall clàssic en algunes estances pot 
semblar avorrit i passat de moda, 
però això no passa si sabeu com 
aconseguir una estètica definida. Els 
menjadors són perfectes oportunitats 
per demostrar aquest punt. El luxe 
i la distinció del que és clàssic no té 
per què semblar tediós. El mobiliari 
formal i ben treballat atorga fermesa 
a l’ambient i un aire molt superior a 
qualsevol altre esquema decoratiu.

La fusta sempre serà la reina de l’es-
til clàssic, encara que certes tendènci-
es aposten per altres materials com el 
ferro forjat. La taula i les cadires com-
pleixen amb el paper protagonista en 
trobar-se al centre d’atenció de l’espai. 
És per això que la decoració i l’atenció 
especial en els detalls és un aspecte que 
no podeu passar per alt. En línies gene-
rals parlem de taules quadrades i molt 
elegants, millor amb potes tornejades.

Els aparadors no poden faltar, ge-
neralment amb portes amb finestres 
de vidre. Això atorgarà a l’ambient un 
veritable toc especial d’antany.

Els tons també han de ser reservats 

i neutres. El millor serà els derivats 
del blanc antic i l’os, d’aquesta ma-
nera trobareu una habitació tenyida 
d’elegància i amb un acabat impeca-
ble.   amic - tot sant cuGat

Quan deambuleu per casa a la nit amb 
els llums apagats, el més probable és 
que el vostre camí estigui il·luminat 
per l’estranya brillantor de les llums 
en espera (standby) i les pantalles 
digitals dels aparells electrònics. 
Aquests dispositius provoquen un 
efecte semblant al d’uns vampirs si-
lenciosos que xuclen l’energia elèctri-
ca fins i tot quan estan apagats. 

Alguns dels vampirs més impor-
tants són els adaptadors o transfor-
madors que venen amb les bateries 
recarregables de telèfons, càmeres, 
reproductors de música, perifèrics in-
formàtics i eines de bricolatge.

Altres culpables poden ser televi-
sors, monitors d’ordinadors, coman-
daments a distància i rellotges d’apa-
rells com microones, reproductors de 

Vampirs energètics a casa DVD i cadenes de música.
Si desendolleu els dispositius quan no 

s’utilitzen elimineu qualsevol potencial 
pèrdua d’energia. Per estalviar el temps 
podeu connectar-los tots a una regleta o 
a un estabilitzador de tensió perquè pu-
guin apagar-se amb un sol interruptor.

Quan compreu un aparell electrònic, 
escolliu el model amb menor despesa 
elèctrica en repòs. La distinció Ener-
gy Star indiquen aquells que utilitzen 
menys electricitat en funcionament i en 
espera. amic - tot sant cuGat
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A LA TOMATE MAGIQUE sempre podeu 
tastar una pizza nova, gràcies a la seva 
carta extensíssima, ideada per a tots els 
gustos.

Els amants de la tradicional pizza de 
tonno, en tenen una versió renovada i millo-
rada en la Pizza La Irlandesa. La massa sus-
tenta la tradicional tonyina, complementa-

da amb una ceba gustosa i suavitzada amb 
una deliciosa creama de llet i emmental. 
Les olives i la base de tomàquet completen 
aquesta pizza altament recomanable. 

Ja sigui La Irlandesa o qualsevol altra, 
podeu també encarregar-la amb una base 
apta per a celíacs o farina d’espelta de 
Gallecs. Bon profit!

Pizza la Irlandesa
Amb tonyina, ceba, crema de llet i olives

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

pizzerialatomatemagique.com

SUGGERIMENT
GASTRONÒMIC

te

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

La plaça dels Països Catalans de Vilanova del 
Vallès s’omplirà el cap de setmana de llami-
nadures en la novena Fira del Llaminer, or-
ganitzada per l’Ajuntament en col·laboració 
amb l’empresa Xalem. Hi participaran una 
trentena de paradistes d’arreu del país i s’hi 
podran trobar tota mena de productes com: 
pa, coques, formatges, vins, caramels, pasta 
fresca, creps o pizzes. També hi haurà para-
des d’artesania i tallers a càrrec de Marc Ro-
delles de l’acadèmia Escribà. Els tallers –amb 

inscripció prèvia a nancyxalem@gmail.com– 
seran dissabte i diumenge a la Biblioteca Con-
travent a les 10.30 h (de creació i degustació 
de tauletes de xocolata), a les 11.45 h (de piru-
letes i cons de xocolata), a les 12.45 h (de cup-
cakes sense forn), a les 16.45 h (de merengue 
italià) i a les 17.30 h (de decoració de galetes i 
piruletes). També es faran actuacions amb el 
grup Acauà, de circ, aikido, dansa del ventre i 
dansa polinèsia, i una xerrada de com intro-
duir els fruits secs a la dieta.

La Fira del Llaminer de Vilanova 
del Vallès celebra la 9a edició

9a FIRA DEL LLAMINER
5 i 6 d'octubre

Plaça dels Països Catalans, Vilanova del Vallès

PROPOSTA
FIRAL
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