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EN PORTADA

MOLLET DEL VALLÈS. Tot i que exis-
teixen molts tipus de demèn-
cia, l'Alzheimer segueix sent la 
més habitual entre les persones 
grans, sobretot a partir dels 85 
anys, edat en la qual la prevalèn-
cia de la demència se situa al Baix 
Vallès entre el 15 i el 20%, segons 
dades facilitades per l'Àrea So-
ciosanitària i Dependència de la 
Fundació Sanitària Mollet. 

En total, es calcula que unes 
2.000 persones del Baix Vallès es-
tarien afectades per algun tipus 
de demència. Una malaltia, però, 
que "afortunadament, cada 
vegada té un diagnòstic més 
precoç", explica el Dr. Joan Solà, 
Director de l'Àrea Sociosanitària i 
Dependència de la Fundació Sani-
tària Mollet.

La raó perquè aquesta detecció 
es pugui fer abans es deu majori-
tàriament a "la proliferació, ens 
els darrers 10 anys, d'unitats 
especialitzades en el diagnòs-
tic dels pacients", comenta Solà, 
un fet que permet una ràpida res-
posta en el tractament pal·liatiu i 
que en alguns casos, pot arribar 
a modificar el curs de la malaltia. 
Tot i que aquesta evolucionarà 
progressivament amb el temps, ja 
que de moment no té cura.

Tant la família com els metges 
de capçalera són clau per aquesta 
detecció precoç. Aquests metges 
seran els que, en primera ins-
tància, s'encarregaran de fer un 
cribratge per descartar altres pa-
tologies i derivar el pacient a les 
unitats especialitzades anome-
nades Equip Integral d'Evolució 
Ambulatòria (EAIA) per al seu 
seguiment. 

"A l'Hospital Sociosanitari de 
Mollet, l'EAIA ha atès enguany   
unes 1.000 persones afectades 
per alguna tipologia de demèn-
cia, de les quals la meitat se-
rien malalts nous", explica el Dr. 
Solà.

Equip multidisciplinar
La unitat que fa sis anys que està 
en funcionament, compta amb 
un equip multidisciplinar format 
per professionals de la geriatria, 
la neurologia, la psicologia, infer-
mers i terapeutes ocupacionals, 
els quals s'encarreguen d'aten-
dre els malalts per pal·liar els 
símptomes més habituals de la 
malaltia, com la desorientació i 
els dèficits de memòria, així com 
també per donar suport a les fa-
mílies en la seva tasca de cuida-
dors. i a.Mir

El Sociosanitari 
va atendre un 
miler de casos 
per demència 
durant el 2018

UN PROJECTE PARETÀ DE MUSICOTERÀPIA I
REALITAT VIRTUAL PER TRACTAR L'ALZHEIMER
El CEM Maria Grever i Blue Mirror, 
totes dues empreses de Parets, van 
engegar fa quatre anys un projecte de 
musicoteràpia adreçat inicialment
a usuaris amb diferents nivells 
d'Alzheimer, però també a persones 
amb autisme o síndrome de Williams. 
Es tracta d'Evoca, que l'any passat 
va incorporar la realitat virtual, i que 
compta amb el suport de l'ESMUC i la 
col·laboració d'AMACAT.

Ernesto Briceño, director d'Evoca 
i del CEM Maria Grever, explica que 
amb aquest tractament hi ha "millores 
qualitatives i quantitatives evidents". 
Pel que fa a les primeres, assegura 
que els usuaris d'Evoca "guanyen o 
recuperen nivells de sociabilitat, de 
benestar i de socialització amb el seu 
entorn". I quantitativament, "estem 
parlant d'oxigenació en la sang, ges-
tió del dolor i l'angoixa, i de nivells 
d'activació del ritme cardíac". Durant 
les sessions, "tenim un dispositiu 
que permet monitorar com es troba 
l'oxigen en sang, les pulsacions car-

díaques i la informació galvànica", 
afegeix Briceño, que li aporta als 
psicòlegs o als psiquiatres "una altra 
capa informativa, que és la reacció 
somàtica o del cos".

Evoca parteix del disseny d'una 
sessió personalitzada a càrrec d'un 
musicoterapeuta per treballar la 
identitat sonora del pacient, "que té 
un component evocatiu i emocional 
molt important, ja que connecta amb 
els moments de dopamina o d'emoció 
més forts de l'historial de la persona, 
i això té una presència a la memòria 
de les persones molt forta, a vegades 
indestructible", explica el director del 
projecte, però també hi afegeix altres 
sentits. L'exercici, per tant, consisteix 
a "reconnectar l'usuari amb la seva 
pròpia història a partir de la música i 
la realitat virtual –amb unes ulleres 
especial–". 

Briceño també explica que "una de 
les pèrdues importants en la primera 
fase de l'Alzheimer és la de poder 
identificar olors", i aquest sentit es 

treballa dins d'Evoca a partir 
d'elements naturals vinculats a la  
història dels usuaris: "Per a una  
persona de Galícia, un castanyer és 
molt més proper que no pas una  
olivera, i una olivera segurament 
tocarà més el background d'una 
persona de Jaén". D'aquesta manera, 
olorant aquests arbres, fan un exercici  
de reconeixement de l'olor, però 
també de reconeixement d'una època 
i d'una emoció de la seva vida. "I quan 
exposes a una persona durant  
sessions continuades a aquestes 
olors, estàs generant la sinapsi, 
que és la connexió neuronal, que a 
vegades amb el temps s'adorm o es 
deteriora", afegeix el director.

Actualment hi ha un centenar 
d'usuaris d'Evoca a Catalunya –a la 
residència Pedra Serrada de Parets  i 
a la Fundació Sanitària de Mollet, així 
com en una residència d'Abrera– i 
l'objectiu és ampliar fronteres 
inicialment cap a Madrid, Sevilla i 
Còrdova. i sergio carrillo

BENESTAR SOCIAL  LES PERSONES QUE TENEN CURA DELS MALALTS TENEN AL SEU ABAST EL PROGRAMA GSAM I EL SERVEI RESPIR

Serveis de suport per a les famílies cuidadores
BAIX VALLÈS. La Diputació posa a 
l’abast dels ens locals, programes 
i serveis de suport amb l’objectiu 
de millorar la vida de les persones 
afectades per l'Alzheimer, posant 
especial èmfasi en donar suport a 
les famílies, ja que les considera 
un pilar fonamental en tot el pro-
cés de la malaltia. 

Aquest suport se centra, per una 
banda, en els anomenats grups de 
suport emocional i d'ajuda mútua 
(GSAM). Un espai de relació i su-
port emocional per a les famílies 

cuidadores per tal que puguin 
reduir l’estrès, evitar la soledat i 
compartir l’experiència de cuidar 
d’una manera satisfactòria. Un 
programa al qual ja s'han acollit 
poblacions del Baix Vallès com Mo-
llet, Parets i Martorelles.

Tercera edició a Martorelles
Precisament, l'Ajuntament de Mar-
torelles posava en marxa el passat 
4 d'octubre, amb el suport de la 
Diputació i la Fundació Valien-
te, la tercera edició del GSAM al 

Formació

Creu Roja Mollet Baix Vallès ofereix 
un curs de 10 hores per aprendre a fer 
mobilitzacions i transferències de per-
sones grans. La formació es dirigeix als 
cuidadors no professionals que es fan 
càrrec d'aquestes persones depen-
dents, majoritàriament ancians. El curs 
que va començar el dia 10 d'octubre, es 
realitza de les 15.30 h a les 18 h, a la seu 
de l'entitat, tots els dijous fins a finals 
de mes.

CURS MONOGRÀFIC 
DE CREU ROJA DIRIGIT 
A CUIDADORSmunicipi. La iniciativa que acaba 

el 20 de desembre, compta amb 
un total de 10 sessions on els as-
sistents poden compartir la seva 
experiència com a cuidadors amb 
altres persones que es troben en 
la mateixa situació.

Una altra de les eines que la Di-
putació posa a l'abast dels cuida-
dors és el servei RESPIR, perquè 
les famílies cuidadores puguin 
descansar temporalment mentre 
la persona malalta està en una re-
sidència.  a.M.

aj. martorelles

PROGRAMA PELS CUIDADORS 

blue mirror

EVOCA  Una usuària fent servir les ulleres de realitat virtual, que s'han incorporat al projecte aquest any



dV, 11 octubre 20194

SOCIETAT
Diplomes de Protecció Civil El Síndic de Greuges recollirà queixes a Montornès
La seu de l’Institut de Seguretat Pública de 
Catalunya, a Mollet, va acollir dissabte l’acte 
d’entrega dels diplomes acreditatius als 131 
nous membres del voluntariat de Protecció 
Civil que han superat la formació bàsica.

Membres de l'equip del Síndic de Greuges de Catalunya visitarà dimarts 
Montornès, on atendran al Casal de Cultura (avinguda Riu Mogent, 2) les 
queixes dels ciutadans. Totes les persones que vulguin fer consultes o 
presentar queixes contra les administracions i les empreses que presten 
serveis d’interès general hauran de demanar visita al 900 124 124.

PARETS. El sector Iveco acollirà 
definitivament la nova seu de la 
Policia Local. Així ho va assegu-
rar l'alcalde i regidor de Segure-
tat Ciutadana, Jordi Seguer, en un 
acte dilluns a la plaça Doctor Tru-
eta en el qual el govern va explicar 
a la ciutadania les accions dutes a 
terme en els més de 100 dies al 
capdavant de l'Ajuntament.

Seguer va explicar que, malgrat 
que hi havia consens al govern 
format per Ara Parets ERC, Su-
mem Esquerres a Parets i Parets 
per la República per rebutjar 
aquest projecte signat per l'ante-
rior govern socialista, "ja no hi ha 
marxa enrere". En aquest sentit 
va afirmar que el trasllat serà una 
realitat "pels problemes que 
comportaria" rebutjar-lo. Però 
va reiterar que "el govern soci-
alista va adjudicar les obres a 
Iveco en plena campanya elec-
toral", en una acció que "ètica-
ment no trobem bé".

D'aquesta manera, a hores d'ara 
el govern treballa per "consen-
suar una proposta de les tres 
forces polítiques sobre tot el 
projecte global d'Iveco. No no-
més de la primera planta –que 
estava inicialment previst que fos 
la seu de la policia–, sinó també 
de la segona". Precisament la se-
gona planta, que estava cedida a 
Inkemia per instal·lar-hi una ac-
celeradora d'empreses i un centre 

PROJECTES EL TRASLLAT DE LA POLICIA, L'ESTUDI SOBRE LA MUNICIPALITZACIÓ DE L'AIGUA I LA UBICACIÓ DE LA SÍNIA, CABDALS EN ELS PRIMERS MESOS DE MANDAT

El govern confirma el trasllat de 
la Policia Local al sector Iveco

PARETS. En l'acte a la plaça Doctor 
Trueta també es va explicar que 
la voluntat del govern és "recu-
perar alguns dels serveis exter-
nalitzats" i que per aquest motiu 
l'Ajuntament encarregarà "un 
estudi per avaluar una possible 
municipalització de la gestió de 
l'aigua".

D'aquesta manera, el batlle, 
Jordi Seguer, va apuntar que amb 
l'estudi a les mans podran saber 
"els avantatges o inconvenients 
de recuperar la gestió directa 
de l'aigua", per tal de prendre 
una decisió respecte a aquest 
tema. També va lamentar que 
"tot i que es va aprovar per ple 
encarregar aquest estudi del 
model de l'aigua, el PSC mai el 
va arribar a encarregar".

La concessió del servei de ges-

tió i explotació d’aigua potable 
de Parets al grup CASSA –soci-
etat derivada d’Aigües de Saba-
dell– es va fer el 1997 i s'ha anat 
prorrogant fins al dia d'avui. Con-
cretament la darrera pròrroga 
va tenir lloc el març de 2018 per 
un termini de dos anys més. Va 
ser en una sessió plenària que va 
comptar amb les negatives d'Ara 
Parets ERC i Sumem Parets (ara 
al govern), qui asseguraven que 
faltava informació per saber si 
una autogestió de l’aigua per part 
del consistori podria sortir més 
barata que no pas delegant-ne la 
gestió a una empresa externa. Per 
tant, amb l'estudi sobre la gestió 
d'aquest servei enllestit, l'Ajunta-
ment hauria de prendre una deci-
sió sobre si municipalitzar l'aigua 
o no fer-ho el pròxim 2020. i s.c.

CAN FRADERA, MÉS A PROP DE SER LA 
UBICACIÓ DEL NOU INSTITUT LA SÍNIA
n La construcció del nou institut La Sínia també va ser un altre dels temes cabdals 
de la sessió. Casandra Garcia, primera tinenta d'Alcaldia i regidora d'Educació, va 
assegurar que el govern fa una "aposta clara" per aquest projecte. A hores d'ara, 
el que està ja gairebé tancat és la ubicació, al solar de l'avinguda Catalunya amb el 
carrer Aragó, a Can Fradera. "És el lloc que demanaven els familiars del centre i 
l'equip directiu de La Sínia", va assegurar Garcia. Tot i que les negociacions encara 
no estan tancades, la primera tinenta d'Alcaldia va dir que "estan anant molt bé" 
i que tot apunta que "a principis d'any podrem fer la cessió d'aquest terreny a la 
Generalitat perquè comencin les obres del nou institut".

L'Ajuntament encarregarà
un estudi per avaluar la 
municipalització de l'aigua

s.c.

A LA PLAÇA DOCTOR TRUETA  Jordi Seguer, Casandra Garcia i Neus Jordà

universitari, va quedar alliberada 
el mes passat després que en el 
ple ordinari del 26 de setembre 
s'aprovés per unanimitat la res-
cissió del conveni amb la compa-
nyia biotecnològica. En tot cas, 
Seguer va afegir que "s'espera 
que en les pròximes setmanes 
hi haurà una proposta consen-
suada".

Més agents de policia
D'altra banda, el batlle també va 
avançar que dilluns presentaran 
i explicaran els detalls del "pla 
d'actuació que permetrà incre-
mentar la plantilla de la policia 

local fins al 2022". Serà en una 
roda de premsa a la sala de plens 
de l'Ajuntament, amb la participa-
ció de Seguer, així com de la pri-
mera tinenta d'Alcaldia, Casandra 
Garcia, i de l'Inspector en Cap de la 
Policia Local de Parets, Joan Pérez.

La prioritat del govern en aquest 
àmbit, segons Seguer, és "que la 
sensació de seguretat al carrer 
s'incrementi". Per aquest motiu, 
va esmentar que "s'està treba-
llant en un sistema de video-
vigilància per reduir els casos 
d'incivisme i s'estan fent actua-
cions en barris com el Mirador 
de Gallecs".  sergio carrillo
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BAIX VALLÈS. La Plataforma Con-
nectem el Vallès en Bici, formada 
per un grup d'entitats ciclistes, ha 
organitzat per aquest diumenge 
una pedalada reivindicativa. L'ob-
jectiu d'aquesta jornada és el de 
reclamar la millora de les connexi-
ons en bicicleta entre els diferents 
pobles del Vallès, perquè els ciclis-
tes puguin utilitzar aquest mitjà de 
transport d'una forma segura.

En aquesta segona edició, la pri-
mera es va fer el març del 2018 en-
tre Palautordera i Granollers, la pla-
taforma ha preparat quatre circuits 
diferents que culminaran tots en un 
mateix punt. 

La pedalada començarà a les 10 
h  sortint de Sant Antoni de Vilama-
jor, de Cànoves i de la Garriga. A les 
11 h serà el torn de Llinars i mitja 
hora més tard, dels participants de 
Cardedeu, de les Franqueses i de 

Mollet. Els últims en sortir, a les 
12 h, seran els veïns de Granollers 
i de la Roca. Les diferents rutes es 
trobaran a les 13 h a Montmeló on 
està previst que l'acte acabi amb 
la lectura d'un manifest on es doni 
constància de les reivindicacions de 
les entitats organitzadores.

La veu dels ciclistes
A banda de la millora de les rutes, la 
plataforma reclama que es treballi 
per fomentar la mobilitat sosteni-
ble connectant la bicicleta i el trans-
port públic. Unes peticions que di-
rigeixen tant als ajuntaments com 
al Consell Comarcal: "Ningú està 
coordinant aquest tema. Dema-
nem al Consell Comarcal que ens 
ajudi a posar-lo sobre la taula, ja 
que actualment els ajuntaments 
no es coordinen", denuncien fonts 
de la plataforma.  

MOBILITAT  L'AJUNTAMENT DE MOLLET APROVAVA EN L'ÚLTIM PLE ADHERIR-SE A LA PLATAFORMA CICLOTURISTA EUROVELO 8

Entitats ciclistes reclamen la connexió 
en bicicleta del Vallès Oriental

Precisament, l'Ajuntament de Mo-
llet aprovava en l'últim ple una mo-
ció presentada per Esquerra Repu-
blicana de Catalunya per adherir-se  
a la Plataforma Eurovelo 8 pel Va-
llès Oriental. 

La moció donava suport "a les 
iniciatives i accions que es du-
guin a terme a la comarca per a 

la difusió d’aquest manifest i de 
l’oportunitat que suposaria el 
pas de la ruta Eurovelo8 pel ter-
ritori del Vallès Oriental". També 
manifestava "el compromís muni-
cipal de formar part de la taula 
de treball que es pugui crear per 
coordinar, planificar i finançar 
aquesta infraestructura". 

La Plataforma Connectem el Vallès en bici ho
reivindica diumenge amb una pedalada popular

El radar de la C-17 
entre Lliçà i Parets, 
el segon que més
multa de Catalunya
PARETS. El radar per tram situat 
entre els quilòmetres 18 i 16 de 
la C-17, entre Lliçà d’Amunt i Pa-
rets, a l’altura del centre logístic 
de Mango i a la sortida del Coll 
de la Manya, és el segon de Cata-
lunya que més multes va posar 
durant el 2018. En total va sanci-
onar 108.066 vehicles amb excés 
de velocitat, és a dir, 296 vehicles 
diaris.

Així ho recull un estudi d’Au-
tomobilistes Europeus Associats 
(AEA), una associació d’automobi-
listes sense ànim de lucre dedica-
da a l’assessorament dels conduc-
tors en tot allò que té a veure amb 
l’automòbil. 

L’estudi, publicat a l’estiu, tam-
bé situa aquest radar de la C-17 
com el tercer que més multes va 
imposar l’any passat a tot l’Estat, 
només per darrere d’un radar si-
tuat al quilòmetre 215 de la C-31 
a Badalona (340 multes diàries) i 
un altre a l’A-5 a Madrid (337 mul-
tes diàries). 

SANT FOST.  La comissió de Ter-
ritori del Govern de la Generali-
tat ha aprovat per unanimitat de 
tots els partits polítics una nova 
proposta de resolució, del grup 
parlamentari Catalunya en Comú 
Podem, sobre la pacificació de 
la carretera B-500 al seu pas pel 
municipi de Sant Fost. 

Una via que diàriament és utilit-
zada per molts vehicles com a al-
ternativa a la C-33 i C-32, ambdues 
de pagament. "El conjunt de pro-
postes van en la línia d’intentar 
pacificar el pas dels vehicles per 
la zona urbana, estudiar la pos-
sibilitat d’implementar nous 
passos de vianants, també fins 

SUPRAMUNICIPAL  EL MUNICIPI TAMBÉ ESTARIA PENDENT DE L'ESTUDI D'UNA VARIANT DE LA VIA QUE LA GENERALITAT S'HAVIA COMPROMÈS A FER A FINALS DEL 2018

El Govern aprova una nova proposta 
de pacificació de la B-500 a Sant Fost

i tot mesures de seguretat vià-
ria que s’utilitzen en algun altre 
tipus de carreteres, com la re-
ducció de l’amplada dels carrils 
per reduir-ne la velocitat, òbvi-
ament estudiant-ne la seguretat 
d'aquests", explicava el diputat de 
Catalunya en Comú Podem, David 
Cid.

Concretament, s'ha aprovat li-
mitar la velocitat a 40 km/h a tota 
la travessera urbana i a 30 km/h a 
la zona escolar. Així com estudiar 
si es pot establir en el termini d’un 
any la velocitat de 30 km a tot el 
municipi. També plantegen la 
instal·lació de semàfors (ubicació 
encara per especificar) i la millora 
de la connectivitat entre el nucli 
urbà i les urbanitzacions –la Con-
reria, Mas Llombart i Mas Corts–, 
a través del transport públic. Una 
mesura que persegueix l'objectiu 
de millorar la mobilitat dels veïns   

i evitar l'ús del transport privat.
Per la seva banda, des del grup 

parlamentari republicà, Marc 
Sanglas, augurava l'avinentesa 
entre Ajuntament i Generalitat 
per posar en marxa les mesures 
aprovades. Mentre que del grup 
parlamentari Socialistes i Units 
per Avançar, Jordi Terrades, tot 
i donar suport a la proposta, la 
considerava "una mesura low 
cost", fent referència a l'estudi 
d'una variant d'aquesta carretera 
que el Govern s'havia compromès 
a fer a finals del 2018. 

LA XARXA CICLOTURISTA EUROVELO
ESTUDIA UN TRAÇAT PER LA COMARCA
n La pràctica del cicloturisme en l'àmbit europeu disposa d’una xarxa d’itineraris 
i rutes de referència coneguda amb el nom d’Eurovelo, promoguda per la ECF 
(European Cyclists’ Federation) amb el suport de les institucions europees. Hi ha 
unes quantes rutes que funcionen amb gran èxit des de fa anys. Aquest fet,  ha 
portat a ampliar la xarxa d’itineraris incorporant entre les rutes previstes 
l’Eurovelo 8, que ha de permetre recórrer la riba del mediterrani des de Cadis, 
fins a Atenes, passant per Catalunya. En el seu pas per Catalunya, la ruta  
Eurovelo 8 encara no té el seu traçat definitiu, i entre l’Empordà i Barcelona hi ha 
dos possibles traçats en estudi, un dels quals podria passar pel Vallès Oriental, 
fet que podria ajudar en el desenvolupament del cicloturisme a la comarca.

TRÀNSIT
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PARETS. L'Associació Protectora 
d'Animals de Parets, formada ínte-
grament per voluntaris, ja ha do-
nat enguany en adopció uns 160 
animals. Concretament es tracta 
d'uns 120 gats i una quarantena 
de gossos. I en total, des que l'enti-
tat va arrencar fa 5 anys, són més 
de 650 adopcions. La secretària de 
la Protectora, Lídia Camps, diu que 
"els gats petits surten molt ràpi-
dament", perquè "tothom vol el 
cadellet". Camps també explica 
que s'encarreguen "dels gossos 
i gats del carrer" i que entre les 
seves tasques també inclouen el 
control i l'esterilització a 24 colò-
nies de gats al municipi.

A residències, escoles i presons
Més enllà del dia a dia de la protec-
tora, des de l'associació també han 
engegat projectes per fer diverses 
col·laboracions. D'una banda, as-
sisteixen a la residència paretana 
amb un gos (Sumi) i una gossa 
(Neu) per fer activitats amb paci-
ents principalment amb alzheimer.

També es fan activitats amb 
tots dos gossos a les escoles del 
municipi "per explicar als nens 
que els animals no són joguines 
i no són peluixos", i que qui en té 
un, té a la vegada "unes obligaci-
ons i unes responsabilitats".

I per últim, Camps i el seu gos 
Sumi també fan tallers per als 
presos del centre penitenciari 
Quatre Camins (a la Roca del Va-
llès) des de fa dos anys. Es tracta 

CONVIVÈNCIA  L'ENTITAT PORTA A TERME DIFERENTS PROJECTES PER APROPAR ELS GOSSOS A LES ESCOLES O A LES PRESONS

La Protectora d'Animals promou 
unes 160 adopcions enguany

s.c.

ESPERANT L'ADOPCIÓ  Un dels gats que la Protectora paretana cuida

de sessions amb grups reduïts 
de cinc o sis persones –tots ells 
en un tercer grau penitenciari, a 
prop de sortir-ne–, amb els quals 
es treballen les emocions. També 
"es treballen els senyals de cal-
ma que ofereix un animal abans 
d'un atac entre gossos", equipa-
rable als humans. "Si dos gossos 
es miren als ulls i no fan cap so, 
ni borden, probablement aquí hi 
haurà una baralla", diu. Així que 
es posa en pràctica que "si quan es 
creuen en un passadís hi ha una 
mirada desafiant, no li aguantin 
aquesta mirada, perquè això els 
portarà a una baralla; és millor 
ignorar-ho".

Aquest estiu les sessions no s'han 
aturat, tot i que s'han fet sense els 
animals a causa de la calor. I els re-

clusos han fet els llits de la gatera 
de la protectora paretana, amb cai-
xes de fusta, posant-hi els coixins 
i pintant-les cadascuna d'un color 
diferent i amb els noms de cada gat.

Projectes futurs
A més d'aquests tres projectes, 
des de la protectora en volen im-
pulsar dos de nous en els pròxims 
mesos. Un consistiria a portar re-
gularment alguns gossos a l'Hos-
pital de Granollers per fer visites 
als pacients de llarga estada, prin-
cipalment a aquelles persones 
que habitualment hi estan soles. 
"Pot transmetre'ls molta pau i 
tranquil·litat i fins i tot pot ser 
molt positiu per a la malaltia", 
apunta Camps.

I per últim, seria la creació d'un 

Incivisme

La setmana passada es van trobar 
trossos de carn amb agulles que es-
taven col·locats entre els arbres de la 
plaça Josep Marcer, davant l'església 
de Sant Jaume. Camps ho troba "de 
molt mal gust, no només és pels gos-
sos, sinó també pels nens". I és que la 
carn estava al voltant d'un parc infantil. 
Afortunadament, no li consta que cap 
animal hagi ingerit aquesta carn i clou 
molt indignada per aquest acte incí-
vic: "S'ha de tenir un cor podrit per 
fer això. És un atac a uns éssers que 
jo considero que ens donen vint mil 
voltes als humans. Ells no ho farien".

Protectora D'animals De Parets

CARN AMB AGULLES

ES LOCALITZEN
TROSSOS DE CARN 
AMB AGULLES

voluntariat "que es dediqui a 
treure gossos a passejar de per-
sones grans que no ho poden 
fer per salut o de persones hos-
pitalitzades". D'aquesta manera, 
"s'evitarà que els abandonin o 
que els donin en adopció i es 
perdi el vincle entre l'animal i 
la seva família".  sergio carrillo

El nou servei de verd urbà, 
a càrrec d'Ambientalia, 
recollirà la poda a domicili
PARETS. Dimarts es va presentar al 
Sot d'en Barriques el nou contrac-
te del servei de verd urbà del mu-
nicipi, que ha passat de l'empresa 
OHL a Ambientalia i que té una 
durada de dos anys amb un pres-
supost total d'un milió d'euros.

Va ser en un acte en el qual l'al-
calde, Jordi Seguer, va explicar que 
una de les novetats principals és 
que es farà la recollida de les res-
tes de poda a domicili, "una de les 
demandes que hi havia entre la 
ciutadania i una de les proble-
màtiques que teníem moltes ve-

gades a la via pública". En aquest 
sentit, va afegir que "es buscarà 
el sistema més eficient per re-
collir aquesta poda a través de 
les regidories de barri, sobretot 
per a aquelles persones que no 
fan el pas d'anar a la deixalleria, 
perquè això tocaria portar-ho a 
la deixalleria".

La primera tinenta d'Alcaldia, 
Casandra Garcia, també va re-
calcar la importància d'aquesta 
novetat: "Sobretot a la zona de 
l'Eixample tiren la poda als 
contenidors marrons, que són 

MEDI AMBIENT  A PARTIR DE LES REGIDORIES DE BARRI ES BUSCARÀ EL SISTEMA MÉS EFICIENT PER POSAR EN MARXA AQUEST SERVEI INNOVADOR AL MUNICIPI
s.c.

AL SOT D'EN BARRIQUES  Alguns dels treballadors provant l'elevadora

per a l'orgànica. I a les plantes 
de reciclatge tenen molts pro-
blemes de separació i això in-
crementa el cost del reciclatge i 
el compostatge".

Maquinària nova
El servei compta amb vuit emple-
ats, "la majoria de Parets i subro-
gats de l'anterior concessionà-
ria", va assegurar Seguer. Les seves 
tasques principals són: la neteja i el 
manteniment de les zones verdes, 
de parcs i jardins, fer tasques de 
desbrossada de rieres, tallar la ges-
pa, plantar plantes de temporada 
i tot allò relacionat amb el reg i el 
control biològic per evitar plagues.

Per fer-ho, compten amb nous 
vehicles i maquinària principal-
ment elèctrica. Es tracta d'una pla-
taforma elevadora per a la poda; 
una segadora; una pickup de gas 

liquat i benzina on introduir els 
residus; un camió-grua, per agafar 
sacs pesants o inclús per transpor-
tar la segadora; una furgoneta on 

poden entrar sis persones, però 
també es poden retirar els seients 
i fer-la servir per portar-hi resi-
dus; i un Citroën Berlingo.  s.c.

Celebració del 
1.115è aniversari
de la vila de Parets

79è aniversari de 
l'afusellament de 
Lluís Companys

Diumenge es commemorarà el 
1.115è aniversari de la vila de Pa-
rets, i serà amb una celebració a 
l'església de Sant Esteve a partir 
de les 10.30 h. El  bisbe  auxiliar  de  
la  diòcesi  de  Terrassa,  Salvador 
Cristau, celebrarà l’eucaristia, i tot 
seguit es presentarà el projecte 
de micromecenatge 50x1000 per 
impulsar la restauració del temple 
de Sant Esteve. L'aniversari tam-
bé comptarà amb altres activitats 
festives –amb música, poesia, ac-
tivitats populars i religioses– el 
següent cap de setmana.

PARETS. L'Ajuntament de Parets re-
trà dimarts un homenatge al pre-
sident Lluís Companys amb motiu 
del 79è aniversari del seu afusella-
ment. Tot plegat coincideix també 
amb el Dia Nacional en memòria 
de les víctimes de la Guerra Civil i 
la repressió franquista.

D'11 h a 12.30 h tindrà lloc una 
tertúlia als estudis de RAP 107 FM 
entorn d'aquest tema. I a partir de 
les 13 h es farà, al parc de la Linera, 
l'ofrena institucional a l'escultura 
en record de les víctimes i repre-
saliats del règim franquista. L'acte 
comptarà també amb la lectura 
d'un manifest, un recital poètic i 
un acompanyament musical. 

MEMÒRIA HISTÒRICA
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Advocat
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El banc és el 
responsable 
d'un crèdit 
concedit a un 
client amb 
la signatura 
falsificada pel 
seu cònjuge
El Tribunal Suprem, en la seva Sentència 
de 18 de setembre de 2019, assenyala que 
l'entitat financera és l'única que ha de su-
portar les conseqüències de la concessió 
d'un crèdit fraudulent, a una dona, amb la 
seva signatura falsificada pel marit sense el 
seu consentiment, ja que aquesta situació 
és possible gràcies a que l'entitat financera 
no va respectar les seves pròpies normes 
internes, que tenen com a fi evitar el frau 
als clients.

D'aquesta manera, el Tribunal Suprem 
exonera una dona de retornar un deute de 
17.808 euros, relatius a diversos préstecs al 
consum i de targeta de crèdit, que el seu 
marit va subscriure en nom d'ella, falsificant 
la seva signatura, en haver-se acreditat que 
el banc va incomplir el seu protocol per per-
metre que els documents se signessin fora 
de la sucursal.

El Tribunal Suprem assenyala que "el que 
resulta contrari a dret, i aquest comporta-
ment no pot quedar protegit, és ingressar 
els diners d'uns préstecs i proporcionar una 
targeta al marit de la demandant, però a 
nom d'aquesta, sense que ella doni el seu 
consentiment, i tractar de convertir-la en 
prestatària quan tampoc va donar el seu 
consentiment amb posterioritat ni ha que-
dat acreditat que es beneficiés dels diners".

CONSULTORI

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

SANT FOST. El saló de plens de 
l'Ajuntament de Sant Fost torna-
va a ser aquest dimarts al vespre, 
una olla de grills. Després de ce-
lebrar dos plens extraordinaris, 
en menys d'un mes, on s'acomia-
dava com a alcaldessa María José 
Sánchez i es nomenava com a nou 
alcalde del municipi al candidat 
d'Esquerra Republicana, Carles 
Miquel, la confirmació dilluns per 
part del govern, a través d'un co-
municat, de la ubicació d'un cen-
tre de migrants menors no acom-

CONVIVÈNCIA  IUSF VA PRESENTAR UNA MOCIÓ PER DEMANAR UN REFERÈNDUM CONSULTIU SOBRE L'ACOLLIDA DELS JOVES

Un grup de veïns s'enfronta a l'Ajuntament 
per l'obertura del centre de menors

panyats (MENA) posava en peu de 
guerra un grup de veïns qui acudi-
en en massa a les portes del con-
sistori per mostrar el seu rebuig 
al centre i demanar explicacions 
al govern.   

Una reivindicació que van fer 
sentir durant tot el ple, el qual va 
durar fins a la mitjanit, i que es 
va intensificar quan als voltants 
de les 23 h es llegia la moció pre-
sentada per Sant Fost en Comú 
Podem per defensar els drets de 
les persones acollides. Una moció 

que també va rebre les crítiques, 
d'Independents Units per Sant 
Fost (IUSF) qui va titllar la pro-
posta "d'oportunista" i va defen-
sar la postura dels veïns: "El mo-
viment no és insolidari. No vol 
ser víctima de les imposicions i 
les coses fetes d'amagat. El que 
demana el poble són explicaci-
ons", denunciava la cap de l'opo-
sició, Montserrat Sanmartí.

Unes declaracions que finalit-
zava presentant, de part del seu 
partit, una moció d'urgència amb 

a.m.

EN CONTRA  Un grup de veïns va fer sentir durant el ple les seves paraules de rebuig a l'acollida dels menors

què va demanar al govern muni-
cipal obrir un procés participatiu  
per conèixer tots els detalls del 
centre, així com convocar un refe-
rèndum consultiu local perquè els 
veïns poguessin decidir si volen o 
no acollir els menors. 

La petició d'IUSF va ser acla-
mada, tant fora com a dins de la 
sala, amb els crits de "volem vo-
tar" d'una majoria dels veïns, tot 
i les explicacions de l'alcalde en 
les quals informava que l'obertu-
ra del centre no depenia del con-
sistori, sinó de la Generalitat qui 
és la tutora legal dels menors. La 
moció d'urgència es deixava sense 
efecte, amb els vots en contra de 
l'equip de govern.

La sessió continuava amb les 
preguntes dels veïns sobre "per-
què Sant Fost no podia evitar 
l'obertura del centre com havi-
en fet d'altres municipis". Una 
qüestió que l'alcalde, responia  ex-
plicant que en alguns casos, com 
per exemple a Badalona, "els ve-
ïns no van evitar que es creés el 
centre, sinó que va ser la DGAIA 
qui va desestimar la seva ubi-
cació i va crear en altres barris, 
dos espais més petits com el 
previst a Sant Fost". 

El ple acabava passades les 12 
de la nit, tal com havia començat, 
amb una part dels veïns enfron-
tats amb l'Ajuntament.  anna Mir

La plataforma veïnal que es preveu 
constituir amb el nom de Gestión 
Responsable ha emès un comu-
nicat explicant el motiu de la seva 
creació. Segons el text, l'objectiu 
d'aquesta iniciativa  és "controlar 
les accions de l'equip de govern 
i exercir la pressió necessària 

davant l'opinió pública i altres 
administracions competents, 
perquè sigui respectada l'opinió 
de la majoria del poble".

El motiu d'aquesta constitució, 
segons exposen es deuria "als úl-
tims esdeveniments que han 
tingut lloc al poble: formació 

AQUEST DIUMENGE TENEN PREVIST CELEBRAR UNA REUNIÓ INFORMATIVA AL PARC DE LA PAU

El conflicte pels MENA origina la  
plataforma veïnal Gestión Responsable

de govern amb transfuguisme, 
multiplicació de sous polítics, 
retallades en ajudes a educació, 
solidaritat i benestar social", de-
talla l'escrit. L'origen de tot plegat 
ha estat l'anunci de la creació d'un 
centre de MENA al municipi, raó 
per la qual ja s'haurien començat a 

reunir fa setmanes, mostrant el seu 
rebuig a les xarxes amb el nom de 
No volem Menas a Sant Fost. Tot i ser 
aquest l'origen de la iniciativa, fonts 
de la plataforma han assegurat que 
no es tracta d'una iniciativa política, 
sinó tot el contrari: "Volem exter-
nalitzar de la política aquesta pla-
taforma. La gent del poble estem 
preocupats perquè el govern no 
dóna explicacions", diu el porta-
veu del grup, Dani Devahive. 

Per tot plegat la nova plataforma 
ha convocat una reunió informati-
va aquest diumenge a les 17 h al 
Parc de la Pau.  
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Clínica Dental  
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Somriure 
perfecte amb 
ortodòncia 

invisble

Ens trobaràs a:
Vilanova i a Montornès

ISOM és l'entitat encarregada de 
gestionar el centre de menors 
migrats no acompanyats (MENA) 
que s'ubicarà a Sant Fost. Un cen-
tre que podria reemprendre les 
obres aviat, segons informava a 
aquest diari la directora tècnica 
d'ISOM, Marta García: "Ja hem 
entregat la documentació per-
tinent a l'Ajuntament. Ara es-
tem pendents de la revisió del 
consistori per continuar amb les 
obres", explicava Garcia, qui asse-
gurava que per aquest motiu enca-
ra desconeixen quina serà la data 
d'obertura. 

L'Ajuntament va decidir paralit-
zar les obres del centre a mitjans 
de setembre després que els ins-
pectors de via pública detectessin 
que no comptaven amb la llicència 
pertinent. 

El projecte educatiu
El que sí que es coneix és el pro-
jecte educatiu que l'entiat durà 
a terme amb els menors. Segons 

Garcia, aquest centre formaria 
part d'un "projecte de continuï-
tat amb els 14 joves. Ja fa un any 
que resideixen en un centre de 
Barcelona i no hi ha hagut cap 
problema. Han fet vida nor-
mal", afirma Garcia.

L'objectiu de la direcció del 
centre de menors, format per 
un director, un equip tècnic i un 
equip educatiu és treballar per a 
la inclusió dels joves a Catalunya 
amb la intenció que aquests siguin 
"ciutadans de ple dret". 

En aquest sentit, l'equip tècnic 
és qui s'encarrega d'explorar les 
necessitats dels joves en una pri-
mera instància i l'equip educatiu 
és el que treballa per proporci-
onar als menors un pla d'estudis 
personalitzat que els ajudi a en-
caminar el seu futur tan a nivell 
d'estudis, ja sigui matriculant-los 
per rebre l'ensenyament secunda-
ri obligatori, com en altres forma-
cions que els permetin accedir en 
un futur, al  món laboral.

"Els nois que venen volen 
treballar. Tenen una visió dife-
rent", especifica Garcia.

Uns professionals, en la seva 
majoria treballadors socials, que 
es fan càrrec dels joves les 24 ho-
res del dia: "La presència edu-
cativa és constant al centre. 
Ens aixequem amb ells, van als 
centres educatius,  dinen i so-
pen amb nosaltres i també fan 
activitats de lleure", explica la 
directora tècnica d'ISOM, ja que 
el centre també els proporciona 
un "recurs residencial d'atenció 
integral fent la funció substitu-
tòria de la família".

Tipologia de centres
El centre de Sant Fost es plante-
ja com un espai de petit format 
inserit en la pròpia comunitat 
on s'ubica, tal com treballa ja la 
cooperativa en altres localitats: 
"El centre més gran que tenim 
té uns 18 joves", explica Garcia. 
I l'objectiu és des del primer mo-

LA COOPERATIVA ENCARREGADA DE GESTIONAR EL CENTRE ESTÀ EN CONVERSES AMB L'AJUNTAMENT PER PROPORCIONAR UNA MILLOR ACOLLIDA ALS JOVES

Responsables del centre: "Fa un any que els joves 
viuen a Barcelona i no hi ha hagut cap problema" 

ment, treballar amb les entitats 
municipals per tal de promoure 
la inserció dels joves al municipi 
que els dóna acollida: "Ens dei-
xem orientar molt pels ajunta-
ments", afegeix la directora tècni-
ca d'ISOM. 

Per generar aquest punt de tro-
bada entre els veïns i els joves han 
treballat amb diverses propostes: 
"En una localitat vam fer una 
jornada de portes obertes amb 
els directors de les associaci-
ons de veïns perquè conegues-
sin el centre i com viuen els 
joves. En un altre lloc, vam ce-
lebrar un partit de futbol entre 
la policia municipal i els nois", 
explica Garcia. 

Una acollida que segons assegu-
ra Garcia "la majoria de vegades 
és molt positiva. Estem con-
tents. Però també sabem que hi 
ha un sector reaci".

Precisament, per tal d'aconse-
guir aquesta inclusió a Sant Fost, 
ISOM ja ha començat a treballar 

La setmana passada, el conseller 
d'Afers Socials i Famílies, Chakir 
El Homrani, reconeixia davant la 
comissió d'Afers Socials i Famílies 
que la Direcció General d'Atenció 
a la Infància i Adolescència (DGA-
IA) es troba cada vegada amb 
''més dificultats'' a l'hora d'in-
tentar obrir nous centres d'aco-

llida de menors estrangers no 
acompanyat. 

El conseller explicava que s'es-
tan intentant tancar els centres 
més grans perquè el treball d'in-
clusió és ''molt més complex'' 
però els limita els ''problemes'' 
en la recerca dels espais per po-
der-los ubicar més petits. 

EL GOVERN ADMET QUE LA SITUACIÓ TAMBÉ ES COMENÇA A DONAR ALS CENTRES DE REFUGIATS 

El conseller d'Afers Socials reconeix que la 
DGAIA té dificultats per obrir nous centres

El conseller admetia que aques-
ta situació també es comença a 
donar en centres per a refugiats 
i ho atribueix al desconeixement 
i a ''la por'' incentivada per col-
lectius d'ultradreta. Confia però, 
que la incorporació d'un centenar 
de dinamitzadors, ajudi a revertir  
aquesta situació.  

EL GOVERN VOL CREAR LA FIGURA 
DELS DINAMITZADORS MUNICIPALS 
n El conseller d'Afers Socials i Famílies, Chakir El Homrani, anunciava davant del 
Departament que subvencionarà la contractació per part dels ajuntaments, d'un 
centenar de dinamitzadors, una nova figura que ha de fer d'enllaç ''comunitari'' 
entre els centres i pisos, els ajuntaments, les entitats gestores i els recursos de la 
Generalitat. Aquesta figura, que va ser presentada en el marc d'un pla de suport 
per a municipis que allotgen equipaments per a MENA, vol aconseguir millorar 
la convivència entre els veïns del municipi i els nouvinguts. La contractació 
d'aquests dinamitzadors es durà a terme a través d'una subvenció que la 
Generalitat preveu concedir als consistoris. Aquestes declaracions les feia el 
conseller en la seva compareixença,  fa una setmana, davant la comissió d'Afers 
Socials i Famílies celebrada al Parlament de la Generalitat.

Experiència

ISOM SCCL es una cooperativa d'ini-
ciativa social i sense ànim de lucre, 
constituida a Barcelona el 1999. El seu 
objectiu principal és el treball espe-
cialitzat amb nens, adolescents i les 
seves famílies, en situació de vulne-
rabilitat i risc social. Actualment ISOM 
gestiona quatre serveis a Barcelona i 
Badalona en els que treballen més de 
50 professionals. L'espai de Sant Fost 
serà el cinquè al seu càrrec.

FA 20 ANYS QUE ISOM 
TREBALLA AMB NOIS 
EN RISC SOCIAL

amb el consistori: "Estem en 
converses amb l'Ajuntament, 
els hi hem plantejat propostes 
i tenim en compte que hi ha un 
sector que no ho veu amb bons 
ulls", finalitza Garcia.  
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PARETS. Dijous al migdia (a les 14.15 h) es va 
produir un accident a la C-17 a l'altura de Pa-
rets, després que un camió caigués des d'un 
pont de la carretera fins al pati de l'empresa 
paretana Grifols. Això va provocar llargues 
retencions en els dos sentits de la C-17 fins 
passades les 17 h. Segons apunten des del 
Servei Català de Trànsit, el camió va topar 
prèviament amb un vehicle que estava atu-
rat a la C-17. En l'incident també es van veu-

re afectats dos turismes més. Pel que fa als 
danys humans, el conductor del turisme con-
tra el qual va col·lisionar el camió es troba en 
estat greu, el diagnòstic del conductor del ca-
mió és d'estat lleu, i una tercera persona va 
quedar ferida, però des de Trànsit expliquen 
que està amb "diagnòstic reservat".

Els Mossos d'Esquadra, els Bombers, 
l'ambulància del SEM i la Policia Local de 
Parets van actuar en l'accident.  

SUCCESSOS  UN DELS CONDUCTORS AFECTATS ES TROBA EN ESTAT GREU

Cau un camió des d'un pont de 
la C-17 fins al pati de Grifols

aj. Parets

ACCIDENT  Vehicle contra el qual va topar el camió abans de caure
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PARETS. El govern de Parets ha 
assegurat aquesta setmana que 
rebaixarà l'IBI (Impost sobre 
els Béns Immobles) del 2020 en 
les pròximes setmanes. Concre-
tament, l'alcalde, Jordi Seguer, 
explica: "Estem treballant per 
complir els nostres compromi-
sos i en aquest ple d'octubre se 
sotmetran a aprovació les or-
denances fiscals de 2020 amb 
una proposta de la rebaixa de 
l'IBI que vàrem prometre du-
rant la campanya".

Concretament, Ara Parets ERC 
va prometre "la rebaixa de l'IBI 
urbà en un 10% (2,5% cada 
any)" i des del govern local as-
seguren que es rebaixarà el 10% 
de l'IBI durant tot el mandat, tot 
i que encara no confirmen quina 
serà la rebaixa exacta per al 2020.

Les propostes del PSC
D'altra banda, els socialistes han 
presentat a l'Ajuntament la seva 
proposta per a les ordenances fis-

cals i taxes municipals, en la qual 
demanen "la rebaixa del 10% 
de l’IBI", entenent que aquest 
era el compromís de campanya 
dels republicans, tot i que en el 
programa electoral d'Ara Parets 
es parlava d'una rebaixa del 10% 
per fer en quatre anys i no en el 

primer any. Sobre l'IBI, el PSC 
també insta el govern a incremen-
tar l’ajut de 100 a 120 euros per 
a aquells rebuts en què aquest 
impost superi els 700 euros, de-
penent dels ingressos. I reclamen 
imposar un recàrrec d’entre el 60 
i el 70% de l’IBI als tenidors de 
pisos buits, perquè els posin en 
lloguer al mercat.

Referent a ajudes econòmiques, 

també demanen la rebaixa del re-
but de l’aigua, "per compensar 
l’augment del rebut per part 
de la Generalitat". I, en aquest 
sentit, consideren que el govern 
hauria de remunicipalitzar el ser-
vei de l'aigua "per donar compli-
ment als seus compromisos".

A més, el partit encapçalat per 
Francesc Juzgado demana conti-
nuar amb la tarifació social a les 
escoles bressol i ampliar-la als re-
buts de la recollida selectiva i de 
la piscina municipal.

Gratuïtat del bus
Les propostes del PSC també fan 
referència a la mobilitat. D'una 
banda, volen que el govern estu-
diï a quins col·lectius es podria 
aplicar la gratuïtat del bus urbà a 
partir de l’any 2020.

I per últim aposten per redac-
tar una ordenança per regular l’ús 
dels patinets elèctrics o similars, 
la seva velocitat o l'assegurança 
de responsabilitat civil. 

TRIBUTS  L'ALCALDE CONFIRMA QUE LA REBAIXA SERÀ DEL 10% EN QUATRE ANYS

El govern rebaixarà l'IBI en les 
pròximes ordenances fiscals

El PSC reclama imposar
un recàrrec d'entre el
60% i el 70% d'IBI als

tenidors de pisos buits

PARETS. La Policia Local de Parets 
ha intervingut aquesta setmana 
una nau abandonada situada a la 
sortida de Parets, a tocar amb la 
carretera C-155, on han trobat tota 
mena de material preparatori per 
cultivar marihuana. La construcció 
es trobava enganxada al fluid elèc-
tric mitjançant un transformador 
que abasteix d'electricitat la zona 
on s'ubica la nau i en el seu interior 

hi havia maquinària, aparells d'ai-
re i altres elements necessaris per 
al cultiu. Després de la troballa, 
el cos de seguretat paretà va pre-
cintar la nau, va obrir diligències i 
va posar el cas en coneixement de 
l'equip d'investigació dels Mossos 
d'Esquadra per fer la localització i 
seguiment dels presumptes autors 
dels fets que, a hores d'ara, es con-
tinuen investigant.  

SUCCESSOS  ES TROBA A PROP DE LA CARRETERA C-155 DE PARETS

Desmantellen una nau on 
es cultivava marihuana

aj. Parets

A LA NAU DESMANTELLADA  Desenes de testos de marihuana
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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

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

IMMOBILIÀRIA

COMPRA

PISO PLANTA PRI-
MERA 56 M2 EN 
MOLLET ESTACIÓN 
DEL NORTE. 3 ha-
bitaciones, baño 
con plato de ducha, 
salón con salida 
a balcón, coci-

na, lavadero. Sin 
parking. Suelos de 
gres. Cert. energ.: E. 
Ref. JV14084.   PVP: 
115.000 euros. Tel. 
93 579 33 33.

CASA EN VEN-
TA DE 165 M2 EN  
MOLLET CENTRO. 
Casa de 3 plantas 

que consta de 3 
habitaciones, 2 ba-
ños y 1 aseo, salón y 
cocina americana. 
Calefacción y A/A. 
Mag´íficas calida-
des. Certificación 
energética: E. Ref. 
JV14197 .  Pre c io 
375.000€. 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. Certi-
ficación energética: 
E. Ref. JV14176.   PVP: 
231.900 euros. Tel.  
93 579 33 33.

PISO PARA REFOR-
MAR DE 80M2 EN 
MOLLET CENTRO. 
2º sin ascensor, en 
el centro de mollet. 
Dispone de 3 ha-
bitaciones, 1 baño, 
cocina con lavade-
ro, salón-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 habitaciones, 
1 baño, salón y 
cocina americana, 
balcón. Sin parking. 
165.000€ Certifi-
cación energética: 
E. Ref. JV14178. Tel. 
93 579 33 33.

LLOGUER

SE ALQUILA PLA-

ZAS PA RKINGS 
COCHES PEQUE-
ÑOS/MOTOS. Zona 
Avda. Badalona, 
8/14 de Mollet. Tel 
652 971 544/ 638 
127 395.

SRA. CATALANA 
NECESSITA habi-
tació per llogar a 
Mollet o Parets. Tel. 
678 350 973.

DESPATX DE 84M2 
A L'AV. LLIBERTAT 
DE MOLLET, a prop 
de l'Ajuntament. 
Primera planta amb 
molta llum. Vestíbul 

+ 3 despatxos amb 
modernes mam-
pares de separa-
ció i climatització 
fred-calent. Alta 
vigent de llum i 
aigua. PVP: 450 
euros. Tel. 606 30 
51 03. 

LOCAL DE 40M2 
PER LLO GAR A 
M A R T O R E L L E S , 
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 trac-
tar. Tel. 93 593 71 14.

TREBALL

OFERTA

S’OFEREIX AUTÒ-
NOMA PER POR-
TAR COMPTABI-
LITATS/FIS CAL/
IMPOSTOS, A PI-
MES I AUTÒNOMS. 
Interessats trucar 
al tel. 651 040 007.

AMISTAT

SEÑORA SERIA se 
relacionaría con 
señor jubilado para 

amistad estable. 

Viajes al extranjero. 

Zona Collblanc. Tel. 

678 350 973.

Centre Dental del Vallès busca 
recepcionista con perfil comercial 
para su centro en Mollet del Vallès. 
Horario de 14:30 a 20:30 h (viernes 
19:30 h) 1 sábado al mes de 09.30 
a 13.30 h. Buscamos persona con 
experiencia en atención telefónica, 
atención al paciente, con un perfil 
comercial y conocimientos del sector 
odontológico, Redes Sociales, Gesdent 
y ofimática.Funciones de recepción de 
llamadas, organización de agendas 
de los Doctores, atención al paciente y 
explicación del plan de tratamiento.
Experiencia demostrable.
Interesados enviar currículum  por mail 
a: victor@dentalvalles.com
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MOLLET DEL VALLÈS
1/10 Jeronimo Coll Forns 89 anys
3/10 Jose Maria Ortiga Jornet 89 anys
3/10 Francisca Marquina Filba 90 anys
4/10 Enrique Font Viñas 67 anys
7/10 Ana Manzanares Lopez 95 anys

LA LLAGOSTA
6/10 Maria Dolores Jover Bastida 57 anys

Dades facilitades per la Funerària 
Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols

Defuncions

2/10 Ot Puigdollers Hernández (La Roca)
3/10 Ismael Aaxouxou Elyaakoubi (Granollers)

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

Naixements

Dissabte, 12 d’octubre de 2019
A les 13.30h: Resum informatiu de la setmana
Diumenge, 13 d’octubre de 2019
A les 22h: La Jornada de diumenge
Dilluns, 14 d’octubre de 2019
A les 20.30h: La Jornada, amb Albert Maspons 
i Xavier Aymamí
Dimarts, 15 d’octubre de 2019
A les 20.30h: Parlem-ne, amb Susanna Aguilera
Dimecres, 16 d’octubre
A les 20.30h: Tu qui ets?

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

Turull tornarà a encapçalar la llista de 
Junts per Catalunya per Lleida el 10-N

El govern de Mollet vol encarir l'IBI 
dels pisos buits de grans tenidors

COMICIS GENERALS  TRES BAIXVALLESANS A LES LLISTES DELS PARTITS PER A LES ELECCIONS AL CONGRÉS DELS DIPUTATS

TRIBUTS  L'EXECUTIU LOCAL COMENÇA LES REUNIONS AMB ELS GRUPS MUNICIPALS PER NEGOCIAR LES ORDENANCES 2020

MOCIÓ  L'ANC VA PRESENTAR EN EL PLE DE DIMARTS AQUESTA MOCIÓ EN QUÈ TAMBÉ S'APROVAVA PENJAR UNA PANCARTA

BAIX VALLÈS. Una marxa a peu con-
vocada per entitats com l’ANC i 
Òmnium, amb el suport dels CDR, 
travessarà el Vallès Oriental com 
a resposta a la sentència que farà 
pública el Tribunal Suprem, previ-
siblement els pròxims dies.

Segons les previsions d’aques-
tes entitats, cinc marxes populars 
recorreran a peu a manera de pro-
testa el traçat entre diferents ciu-
tats catalanes –Girona, Vic Berga, 
Tàrrega i Tarragona– per confluir 
a Barcelona el tercer dia.

En el cas de la marxa que arren-
carà a Vic, està previst que baixi 
per la C-17 fins a la Garriga, on 
els manifestants faran nit abans 
d’emprendre una segona etapa 
fins a Barcelona –que passarà per 
les Franqueses, Granollers i Pa-
rets del Vallès, on es preveu que 
els caminaires parin a dinar.

Durant la protesta es preveu 
que quedi tallada la C-17, tot i que 
no es descarta que també puguin 
quedar afectades altres vies, com 
l’AP-7, en aquest cas per la marxa 
procedent de Girona.  

Les marxes del 
'tsunami' 
democràtic faran 
parada a Parets

BAIX VALLÈS. El Consell Nacional 
del PDeCAT, celebrat dissabte de 
la setmana passada a Barcelona, 
va ratificar, tal com s'esperava, que 
els independentistes presos a Lle-
doners, Jordi Turull, Jordi Sánchez, 
Joaquim Forn i Josep Rull, siguin 
els caps de llista de Junts per Cata-

El llaç groc penjarà de la 
façana de l'Ajuntament 
de Sant Fost

MOLLET. El govern del PSC ha plan-
tejat la introducció d’un recàrrec 
del 50% sobre la quota de l’impost 
sobre béns immobles (IBI) per a 
pisos buits que siguin propietat de 
persones jurídiques i grans teni-
dors. Aquesta és una de les nove-
tats que presenta la proposta d'or-
denances fiscals i preus públics 
per al 2020, que l'equip de govern 
ha començat a posar en comú amb 
la resta de grups municipals i que 
preveu aprovar en el proper ple 
d'octubre. També pel que fa a l'IBI, 

es proposa un increment del per-
centatge d’ajut en el pagament de 
l’impost dels pisos que es posin a 
disposició de la borsa de lloguer 
municipal i millores per tal de fa-
cilitar el pagament fraccionat de 
deutes tributaris, entre d’altres.

Segons fonts municipals, els cri-
teris que s’han tingut en compte 
per elaborar la proposta són l’ac-
tualització de les ordenances per 
adequar-les als costos dels serveis 
públics i assegurar-ne el manteni-
ment i l’aposta per unes ordenan-

ces que, a través de l’aplicació de 
criteris de renda, donin cobertura 
a les famílies més vulnerables i ga-
ranteixin la justícia social.

A més, amb l’objectiu de refor-
çar les mesures per lluitar contra 
el canvi climàtic, la proposta d’or-
denances també amplia el conjunt 
d’incentius fiscals per afavorir les 
mesures mediambientals i de sos-
tenibilitat i promoure els sistemes 
de generació d’energies renova-
bles, com ara els panells solars o 
els receptors d’energies ecològi-

lunya a les eleccions del 10 de no-
vembre a les Corts Generals.

En concret, el paretà Jordi 
Turull encapçalarà la llista de Llei-
da, tal com ja va fer en els darrers 
comicis del 28 d'abril. D'altra ban-
da, Sánchez serà el cap de llista 
de Barcelona, Forn estarà al cap-

davant de la llista de Girona i Rull 
serà el número 1 a Tarragona.

Davant la imminència de la sen-
tència, Bonvehí va demanar a l'Es-
tat que sigui "justa" i això, segons 
va assegurar, "vol dir que els nos-
tres companys que han estat in-
justament en presó preventiva 

arxiu

JORDI TURULL 

arxiu

MANUEL LOSADA  

arxiu

MARINA ESCRIBANO  

i jutjats siguin absolts perquè 
no han fet cap delicte, només 
van defensar unes idees que 
no poden ser empresonades". 
"Per això tornen a encapçalar 
les nostres llistes, perquè és la 
millor manera de plantar cara a 
l'estat espanyol", assegurava.

Més baixvallesans a les llistes
A banda de Turull, altres dos 
baixvallesans seran presents a les 
llistes per ocupar una cadira al Con-
grés. Es tracta del paretà Manuel 
Losada, que ocupa el número 24 de 
la llista de Ciutadans per Barcelona. 
Losada és regidor de la formació ta-
ronja a l'Ajuntament paretà, càrrec 
que comptabilitza amb el de diputat 
al Parlament de Catalunya.

La que també repetirà a les llis-
tes serà la regidora molletana Ma-
rina Escribano, que ocuparà el lloc 
14 a la llista d'En Comú Podem 
per Barcelona.  

ques, i de reducció de residus.
Per la seva part, el grup munici-

pal de Mollet En Comú plantejarà 
que s’ampliï el sistema de tarifació 
social, que enguany s'ha aplicat 
als preus de les escoles bressol, a 
altres serveis, com per exemple 
l’Escola municipal de música i dan-
sa, i que s’estudiï en els serveis es-
portius i en l’atenció domiciliària. 
Aquesta serà una de les propostes 
que es presentin al govern sobre 
unes ordenances que "han de ga-
rantir els ingressos necessaris, 
i a la vegada ser una eina per 
incentivar algunes polítiques 
prioritàries per la formació: ha-
bitatge assequible, polítiques de 
lluita contra el canvi climàtic i 
convivència", consideren. 

SANT FOST. El ple de l'Ajuntament 
va aprovar aquest dimarts una 
moció presentada per l'Assem-
blea Nacional de Catalunya (ANC) 

perquè es pengi al balcó de la fa-
çana principal de l'Ajuntament 
una pancarta per demanar la lli-
bertat dels presos i preses polítics 

i el retons dels exiliats i les exilia-
des. El ple també va aprovar que 
es col·loqui el llaç groc en el balcó 
del consistori.

La iniciativa va obtenir el su-
port de l'equip de govern –ERC, 
Sant Fost en Comú Podem i la 
regidora no adscrita María José 
Sánchez–. Els regidors d'IUSF es 
van abstenir.

La moció es va presentar d'ur-
gència, perquè va ser entrada per 
registra just quan es celebrava la 

comissió informativa. 
La moció també demanava que 

la pancarta es pengés en el ter-
mini de 16 dies després de ser 
ratificada en el ple, però aquest 
punt es va eliminar ja que, degut 
a la convocatòria d'eleccions i es-
tant en període electoral, no està 
permesa la seva col·locació en cap 
edifici institucional. 

Així que la data de col·locació 
es preveu que sigui un cop acabi 
aquest període electoral.  
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ECONOMIA

MOLLET.  La CGT del Vallès Orien-
tal ja disposa de la nova seu social 
al número 6 de la Ronda d'Orient, 
davant l'estació Mollet-Sant Fost,  
un nou local que pretén donar 
resposta al creixement d'afiliats 
que té en els darrers anys el sin-
dicat. La inauguració ha coincidit 
amb la celebració de la quarta edi-
ció de les Jornades Llibertàries, 
que, entre d'altres, ha comptat 
amb exposicions sobre la lluita 
de la dona al Kurdistan i sobre la 
revolució llibertària. També hi ha 
participat Carlos Taibo, escriptor, 
editor i professor titular de Cièn-
cia Política i de l'Administració a 
la Universitat Autònoma de Ma-

MOLLET DEL VALLÈS. L'empresa Au-
solan commemorava dilluns de la 
setmana passada els 50 anys de la 
seva fundació amb un acte al Mas 
de Sant Lleí de Vilanova del Vallès 
i amb el repte de seguir creixent 
amb participació i cooperació, tot 
oferint "el protagonisme a les 
persones de cada territori on 
estan presents", apunten fonts 
de la companyia, que forma part 
del grup Mondragon.

L'empresa de restauració amb 
cuines centrals al polígon de Can 
Magarola de Mollet naixia l’any 
1969 per iniciativa de 17 dones 
casades, que "es van resistir a 
l'obligació de deixar la feina al 
moment de contreure matrimo-
ni i van crear una cooperativa 
perquè ningú les pogués fer fora, 
treballant mitja jornada per no 
desatendre la família", explica la 
gerent a Catalunya, Rosa Giné.

Una aposta per la conciliació 
pionera a l'època: "En aquells 
temps la conciliació era només 
per a les dones, només elles te-
nien el pes de la responsabilitat 
de cuidar els fills, els pares i els 
marits", indica Giné, qui afegeix: 
"Ara, per sort, cada vegada més 

EMPRESA  LA FIRMA DE RESTAURACIÓ, AMB CUINES CENTRALS AL POLÍGON DE CAN MAGAROLA, ÉS PRESENT A MOLLET DES DEL 2013

Ausolan celebra 50 anys amb el repte 
de seguir creixent des del territori

cgt

XERRADES  La inauguració es va fer en el marc de les jornades llibertàries

La CGT del Vallès Oriental estrena seu
SINDICATS  EL LOCAL ES TROBA DAVANT DE L'ESTACIÓ DE TREN DE MOLLET-SANT FOST

BAIX VALLÈS. Després d'un mes 
d'agost amb un increment genera-
litzat de l'atur als municipis baixva-
llesans, el mes de setembre ha dei-
xat un comportament desigual de la 
desocupació en funció del municipi. 
El còmput global al Baix Vallès ha 
seguit la tònica registrada a l'agost 
i ha augmentat fins als 7.071 ins-
crits a les Oficines de Treball, 50 
persones més que el mes d’agost. 
Respecte a l’any passat,  l’atur de 
setembre 2019 al Baix Vallès tam-
bé s’ha increment amb 53 persones 
més desocupades.

Per municipis
Pel que fa a les dades munici-
pals, les poblacions on ha crescut 
l'atur han estat la Llagosta (856 
aturats, +0,23%); Martorelles 
(276, +1,47%); Mollet (3.140, 
+1,72%), i Montmeló (458, 
+7,01%). Per contra, on l'atur 
s'ha rebaixat ha estat a Montor-
nès (1.088, -0,82%); Parets (842, 
-2,09%); Sant Fost (376, -0,79%), 
i Santa Maria de Martorelles (35, 
-20,45%). 

Respecte al setembre de 2018, 
la Llagosta, Martorelles, Montme-
ló i Parets són els municipis on 
s'ha experimentat un lleuger aug-
ment de l'atur interanual. 

Comportament 
desigual de l'atur 
als municipis 
del Baix Vallès

Jornada dels hospitals de l'Aliança Estratègica C-17
L’Aliança Estratègica C-17, que agrupa cinc hospitals catalans –Hospital 
Clínic, Fundació Privada Hospital Asil de Granollers, Hospital de Sant 
Celoni, Hospital de Mollet i Hospital de Vic, va celebrar divendres a Vic la 
3a Jornada d'Innovació, en què els responsables dels cinc hospitals van 
compartir avenços i coneixements sobre recursos humans i tecnològics.

Desenes de comerços de Mollet del Vallès van participar el cap de setmana en 
una nova edició de Fira Estoc, la mostra comercial que treu al carrer productes a 
preus rebaixats. La fira, organitzada per l'Associació d'Autònoms ADHEC Comerç 
en col·laboració amb l'Ajuntament, es va celebrar a la rambla, la plaça Catalunya i 
el carrer Barcelona . Foto: olga gutiérrez

Firaestoc, productes rebaixats al carrer

ausolan

CELEBRACIÓ Ausolan va commemorar els 50 anys a la Mas de Sant Lleí de Vilanova del Vallès

la nostra societat entén que la 
responsabilitat és compartida 
entre l’home i la dona. Els ma-
rits ja no s’han d’avergonyir del 
fet que les seves dones treballin, 
com passava en aquells temps. 
També ells eren víctimes del 
masclisme, doncs se’ls titllava 
de no ser capaços de mantenir  
la seva família", afirma.

Ara, després de 50 anys, cele-

bren l'aniversari mantenint la seva 
filosofia de treball, basada en el co-
operativisme i en ser una empresa 
impulsada i dirigida per dones. "El 
nostre llegat ens porta a consi-
derar normal que siguem una 
empresa formada per un elevat 
percentatge de dones", comenta 
la gerent a Catalunya d'Ausolan.

L'empresa que compta amb una 
plantilla d'11.000 treballadors a 

tot Espanya i 2.000 a Catalunya, 
arribava a Mollet el 2013, gràci-
es a la integració de l'empresa 
local Cuinats CECOC, tot i que ja 
eren presents a Catalunya des del 
2006. A Mollet hi tenen la cuina 
central des de la qual donen ser-
vei de càtering transportat a esco-
les i llars d'infants de tot el Vallès i 
també d'una part del Barcelonès i 
el Maresme.  anna Mir

drid, qui va presentar el seu llibre 
sobre el col·lapse ecològic davant 
el qual proposa alternatives auto-

gestionades per restablir la justí-
cia social i la viabilitat ecològica al 
planeta. i

51.335
SÓN ELS HABITANTS REGISTRATS AL PADRÓ MUNICIPAL 
de població de Mollet del Vallès a 1 de gener de 2019. L'últim 

ple aprovava la dada, que indica un creixement de 201 
molletans més que els registrats el 2018 habitants.



dV, 11 octubre 2019 17

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. L'empresa Audens Food 
va signar dimecres un conveni de 
col·laboració amb l'Ajuntament 
de Parets per contractar treba-
lladors del municipi a través del 
Servei Local d'Ocupació de Parets 
(SLOP).

Mónica del Castillo de la Rosa, 
directora d'àrea de recursos hu-
mans d'Audens Food, va explicar 
que la xifra de contractacions 
"aniran en funció de les neces-
sitats que es vagin produint". 
Amb aquesta signatura, el que 
faran serà "donar una prioritat 
a la col·laboració amb l'Ajunta-
ment" i, per tant, contractar pri-

oritàriament persones inscrites a 
l'SLOP.

La representant de l'empresa, a 
més, va explicar que la planta pa-
retana està en creixement, ja que 
"fa dos anys érem una planta 
amb uns 50 treballadors i ara 
en som 90". És per això que con-
fia que la progressió continuï. De 
fet, no seria cap disbarat, ja que 
actualment a Parets només es fa 
un tipus de producte d'Audens 
Food –amb una línia de bases de 
pizza amb capacitat per a 2.000 
tones– i estan oberts "a la possi-
bilitat de posar-ne més tipus de 
productes en anys vinents".

EMPRESA  ELS USUARIS DEL SERVEI LOCAL D'OCUPACIÓ DE PARETS TINDRAN PREFERÈNCIA A L'HORA D'ACCEDIR ALS NOUS LLOCS DE FEINA DE LA COMPANYIA

Audens Food contractarà
paretans a través de l'SLOP

En l'acte celebrat a la sala de 
plens, el govern local es va mos-
trar molt agraït per aquest con-
veni, el qual "ja s'estava treba-
llant des de fa bastants mesos", 
explicava l'alcalde, Jordi Seguer, 
qui va afegir que "estaria bé que 

en el futur tinguem acords amb 
altres empreses i que la llista 
s'ampliï en els pròxims anys". 
Tot plegat pretén reduir l'atur al 
municipi, però sobretot "millorar 
la qualitat en la contractació i 
acabar amb la precarietat labo-
ral", segons va dir Seguer.

La regidora d'Ocupació i respon-
sable política de l'SLOP, Montser-
rat Folguera, per la seva part, va 
donar les gràcies a l'empresa per-
què  "ens vam posar de seguida 
d'acord" i va desitjar "que pu-

gueu agafar força gent de Parets 
i que us funcionin bé els treba-
lladors; que estigueu contents".

Per últim, la primera tinenta 
d'Alcaldia, Casandra Garcia, tam-
bé va celebrar que Audens Food 
vulgui "tenir gent de l'entorn 
de l'empresa treballant-hi" i va 
assegurar que tot i que "l'atur 
al nostre municipi és pràctica-
ment estructural, no deixarem 
de fer polítiques que fomentin 
l'ocupació dels paretans i les 
paretanes".   s.carrillo

L'AJUNTAMENT BUSCA UN PERIODISTA I 
DOS AUXILIARS ADMINISTRATIUS JOVES
n L'Ajuntament de Parets ha publicat una convocatòria de tres places de treball 
per a l'administració local, emmarcades en el programa de Garantia Juvenil de 
Catalunya. Concretament, se cerca un periodista i dos auxiliars administratius que 
desenvoluparan les tasques a les dependències municipals. Per accedir a aquestes 
ofertes cal tenir entre 16 i 29 anys, residir a Parets i estar inscrit al Servei Local 
d'Ocupació (SLOP), al Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) com a demandant 
d'ocupació no ocupat, ser beneficiari del programa Garantia Juvenil, complir amb 
els requisits que estableix el contracte laboral en pràctiques i no haver participat 
en les dues edicions anteriors del programa (2017 i 2018). A més, caldrà certificar 
estudis de l'àmbit de periodisme o comunicació per a l'oferta de periodista, i de 
l'àmbit administratiu pr optar a les altres dues places. El contracte tindrà una 
durada de sis mesos, en jornada completa, a partir del pròxim 31 d'octubre.

s.c.

SIGNATURA DEL CONVENI  Mónica del Castillo de la Rosa i Jordi Seguer
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Segons les dades del centre Sociosanitari de Mollet, unes 2.000 persones  
al seu territori d'influència pateixen demència, en la majoria de casos  
diagnosticada com a Alzheimer, una malaltia que, a més d'afectar el pacient 
impacta fortament en el seu entorn. Tot i que la demència no se circumscriu 
únicament a la gent gran –cada cop hi ha més diagnòstics de menors de 65 
anys– l'augment de l'esperança de vida i l'envelliment progressiu de la nostra 
societat fa que aquest sigui un problema davant el qual les administracions han 
de donar resposta. L'atenció als malalts en moltes ocasions recau sobre els 
familiars que veuen trastocat el seu dia a dia i que es converteixen  
forçosament en cuidadors perquè no poden accedir a una plaça de centre de dia 
assequible. Les places públiques escassegen i les privades suposen costos als 
quals moltes famílies no hi poden fer front.

Donar resposta a aquesta tendència a l'envelliment és un repte que exigeix una 
estratègia clara per part de les administracions, que han de posar els  
fonaments d'una política que no desatengui l'atenció sanitària d'aquestes 
persones i que aposti per la investigació i els tractaments que afavoreixin la 
prevenció d'aquestes malalties.      

NO OBLIDAR L'ALZHEIMER
Editorial

Tota sentència que no sigui 
absolutòria serà dura, injusta i 

massa llarga. Serà limitadora de 
drets i llibertats per a tothom, 

també per a qui s'ho mira de lluny

estiu de 1976 cinc columnes de 
marxaires creuaren el Princi-
pat de Catalunya amb l’objectiu 
d’arribar al monestir de Poblet, 

tot reclamant els quatre punts de l’assem-
blea de Catalunya: amnistia, llibertats, esta-
tut d’autonomia i coordinació de les forces 
polítiques. Mentrestant en Lluís Maria Xi-
rinacs es mantenia davant la presó de Bar-
celona reclamant la llibertat dels presos 
polítics. Els participants a les marxes foren 
fortament reprimits, hi hagué cops de por-
ra, detencions i empresonaments. Malgrat 
tot, el lema Poble català, posa't a caminar es 
va fer present arreu.

Es preveu que, un cop que es conegui la 
sentència del judici als líders socials i polí-
tics sobiranistes, els carrers i la places, els 
camins i les carreteres catalanes s’omplin, 
novament, de veus reclamant la seva lli-
bertat. Serà, altre cop, la resposta massiva 
i no-violenta d’un poble que vol decidir el 
seu futur. Tota sentència que no sigui ab-
solutòria serà dura, injusta i massa llarga. 
Serà una sentència limitadora de drets i 
llibertats per a tothom, també per a qui 

L'
MARXA DE LA 
LLIBERTAT

Mestre
JAUME NORÓ

s’ho mira des de la barrera o pensa que no 
l’afectarà. Després de les legítimes mobilit-
zacions s’espera una turbulenta campanya 
electoral que certificarà que l’estabilitat 
governamental a l’Estat no vindrà si no 
s’afronta amb determinació el conflicte 
amb Catalunya. Sembla que la incertesa 
es prolongarà en el temps.  Des de l’Estat 
es farà alguna oferta assumible democrà-
ticament per la majoria dels catalans? La 

repressió i l’amenaça és l’única recepta que 
els grans partits polítics espanyols tenen 
per a Catalunya? El moviment sobiranista 
hauria d’agafar una mica de perspectiva i, 
sense renunciar als seus objectius, mar-
car-se com a fites la recuperació dels drets i 
les llibertats perdudes, l’amnistia dels pre-
sos polítics i una proposta de resolució del 
conflicte amb l’Estat que pugui ser votada 
per la ciutadania.

A peu pla

es de la Plataforma en defensa de la 
sanitat pública del Baix Vallès Ma-
rea Blanca volem mostrar la nos-
tra preocupació per un fenomen 

que s’està repetint cada cop més: la manca 
de subministrament d'alguns medicaments 
a les farmàcies de Mollet i altres llocs.

El CISMED (Centre de la informació sobre 
el subministrament de medicaments) ja va 
assenyalar que durant el 2018 hi va haver 
228 medicaments amb problemes de sub-
ministrament a les farmàcies. D'aquests, un 
36% correspon a fàrmacs relacionats amb 
el sistema cardiovascular i un 24% amb el 
sistema nerviós, essent aquests tipus de me-
dicaments els que més faltes acumulen.

El Consell General de Col·legis Oficials de 
Farmacèutics considera que les principals 
causes d’aquesta manca de subministra-
ment són la concentració de la producció de 
principis actius en una sola planta de fabri-
cació; els problemes en la fabricació de me-
dicaments; la manca de matèria primera; 
les polítiques de "preus" de medicaments, i 
l'increment puntual de la demanda.

En molts casos es tracta de medicaments 
amb alternatives, però també trobem fàr-
macs que no es poden substituir per d'altres, 
generant en aquest cas un major perjudici 
per a la salut. En altres casos es tracta de 

Disponibilitat de medicaments
medicaments antics i de preu baix que pro-
dueixen poc rendiment al fabricant i hi ha 
interès en què siguin substituïts per altres 
d'aparició més recent i de preu més elevat. 
Cal dir que el preu del medicament no està 
relacionat amb la seva efectivitat i que, de 
fet, hi ha molts medicaments barats que són 
millors que d'altres més cars.

La falta de medicaments pot repercutir 
en les persones malaltes, i pot derivar en el 
retard o abandonament del tractament, així 
com en la possible aparició d'efectes adver-
sos i en què s’acabi optant per alternatives no 
tan eficaces. I això és una cosa que el conjunt 
de la ciutadania no es pot permetre, ja que 
com ben diu la dita, "la salut és el primer". I 
encara molt menys quan el desproveïment 
és degut a una mala planificació o a l’únic in-
terès d’augmentar els beneficis econòmics 
de les farmacèutiques

Aquest és un dels problemes que afecten 
els medicaments i el seu ús a casa nostra 
i a tot l'Estat. Des de la investigació fins al 
consum, passant per la regulació i la pres-
cripció, hi ha molts aspectes que s'haurien 
d'abordar amb polítiques del medicament 
decididament orientades a les necessitats de 
les persones i lliures de la influència d'inte-
ressos comercials. L'Estat hauria de garantir 
l'accés als medicaments d'eficàcia compro-
vada, i una de les maneres de fer-ho seria im-
plantar la prescripció per principi actiu, no 
per marca, i assegurar la disponibilitat de la 
versió genèrica de qualsevol fàrmac, de for-
ma que no es depengués d'una determinada 
presentació.

D

JOSÉ
SÁNCHEZ

Plataforma en defensa de la 
sanitat pública al Baix Vallès

 Marea Blanca

LA VINYETA de Manel Fontdevila
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Bústia

Les primeres escoles 
de Mollet (1845-1925)

A

Cicle d’articles a càrrec de Rosa Maria Securún, M. Àngels Suárez i Jaume Noró, membres del Centre d'Estudis Molletans, que pretén revisar alguns 
dels capítols, noms i espais més emblemàtics de la història de l'educació a la ciutat. Les ressenyes es basen en la recerca històrica que aquests 
autors van fer per a l'edició, enguany, del volum 34 de la revista Notes, que va portar per títol L'educació a Mollet: Una visió històrica (1845-2019).

150 ANYS D'EDUCACIÓ A MOLLET

ROSA MARIA  
SECURÚN

LES PRIMERES ESCOLES  El mestre Vicenç Plantada amb un grup d’alumnes. Primers anys del s.XX. Font:  AHMMV

Mollet, com a Catalunya, tant a 
la segona meitat del s. XIX com 
en els inicis del s. XX l’analfabe-
tisme era un mal crònic. Arreu 

l’absentisme escolar era molt alt: els nens 
ajudaven a les feines del camp i les nenes a 
tenir cura de la casa i dels germans més pe-
tits quan les mares ajudaven a les tasques 
del camp o treballaven a les fàbriques. 

Hi havia poques escoles i la majoria esta-
ven ubicades en llocs poc adequats que feia 
que canviessin de local molt sovint. Totes 
les escoles, tan les públiques com les pri-
vades, estaven situades majoritàriament al 
carrer Jaume I. Eren escoles petites ubica-
des en una casa on hi havia l’habitatge del 
mestre i un espai dedicat a l’ensenyament. 
Eren escoles unitàries de nens o de nenes, 
amb infants de diferents edats a la matei-
xa classe, ateses pel mestre o la mestra, en 
funció de si eren escoles de nois o de noies. 
Només els més petits de sis anys podien 
anar a l’escola de nens o a la de nenes.

Tenim constància documental de l’exis-
tència d’una escola pública de nois des de 
1845 i de noies, des de 1858. La prime-
ra escola privada de nois és l’Estudi Vell 
(1865-1909) fundada pel reconegut mes-

tre molletà Vicenç Plantada. La primera 
escola privada religiosa per a noies va ser 
la de les germanes de Sant Josep Cluny, 
l’any 1904, en uns locals llogats al carrer 
Jaume I; l’any 1908 van canviar al carrer 
Balmes a un edifici construït expressa-
ment com escola i convent; l’any 1916 
van marxar de Mollet per desavinences 
amb l’Ajuntament. L’any 1917 ocuparen 
el mateix espai les germanes de la Compa-
nyia de Maria que des d’aleshores han de-

senvolupat l’activitat educativa en aquell 
indret, adaptant l’espai i l’estructura or-
ganitzativa a les diferents circumstàncies 
històriques.  L’actual Col·legi Lestonnac és 
el centre educatiu més antic de la ciutat. 

El 1925 es van inaugurar els Col·legis 
Nous, amb capacitat per a tres classes de 
nens i tres de nenes, i encara una aula que 
més endavant seria de pàrvuls. L’escola 
s’organitza des del principi com a gra-
duada amb tres nivells d’aprenentatge; 

aquest fet és important doncs, en aquella 
època només un 8% de les escoles de Ca-
talunya eren d’aquest tipus.

Per saber-ne més: 
SECURÚN, R.M. (2019). L’educació a Mollet 
entre dos segles: de la Revolució industrial 
a la II República (1845-1931). Notes, 34: 41-
63. Mollet del Vallès
https://bit.ly/33dVMty

Adéu al 'Ramon de les cortines' 

L'1 octubre vam dir l’últim adéu a en Ra-
mon Mas, en Ramon de les cortines, tal, com 
a ell li agradava que l’anomenessin. La famí-
lia Mas-Prunés, vol donar les gràcies, a totes 
les persones, família, amics i coneguts que 
van fer palesa l’estima que li tenien a en Ra-
mon. Gràcies.

A vegades les circumstàncies més do-
loroses, fan que ens adonem de coses, que 
formen part del nostre paisatge diari i que 
passen pel nostre costat sense adonar-nos 
de la importància que tenen: L´hospital de 
Mollet, el consorci sociosanitari...

Només quan, per desgràcia, has de roman-
dre uns dies en aquests espais, descobreixes 
que, allà dintre, trobem quelcom més que 
metges, infermeres i ambulàncies. Trobem 
professionalitat, afecte, sacrifici... tot el que 
un malalt necessita i la seva família desitja. 
Falten paraules i sobren motius, per agrair, 
tant al personal de l’Hospital de Mollet com 
al del Sociosanitari, la seva atenció, la seva 
preocupació i el seu ajut en els moments 
més difícils. I per acabar, com si tot això no 
hagués estat prou, ens vàrem trobar amb 
uns altres professionals, els del servei d'as-

sistència sanitària domiciliària i PADES, que 
diàriament han cuidat en Ramon a casa seva, 
on per desig d’ell i de la seva esposa Angeli-
na, ha passat els seus últims dies i on va mo-
rir en pau, el diumenge dia 29 de setembre.

És impossible anomenar a tothom, però 
volem que sapigueu, a tots els que tant han 
ajudat la família, que els portarem en el nos-
tre pensament i en el nostre cor per sempre. 

 Família mas prunés / Mollet del vallès

Trens a l'estació de Santa Rosa
Renfe no m'ha donat cap explicació del 
tema que explicaré. Ni per telèfon, ni per 
correu electrònic... no hi ha hagut manera. 
La qüestió és que ens hem passat cinc o sis 
mesos parlant del famós ascensor de l'es-
tació de Santa Rosa, que no funcionava per 
poder passar a la via 1. I jo em pregunto, 
per què el tren no para a la via 2 i s'acaba el 
problema d'haver de travessar la via. Crec 
que, en principi, la via 2 no té cap problema 
perquè alguna vegada he vist trens a l'es-
tació. Si algú de Renfe pogués donar una 
explicació raonada estaria bé perquè els 
usuaris d'aquesta estació ens la mereixem.

 jordi candela / Mollet del vallès

gafo la bossa i el cotxe per gau-
dir d’uns dies de repòs a Beget.  
Partint dels paràmetres de la 
meva vida urbanocentrada he 

tingut la sensació, així que arribava, d’un 
isolament que m’ofegava i m’activava an-
sietats irracionals. He hagut de calmar-les 
intercanviant paraules que m’han generat 
confiança.

Només podia connectar-me amb el meu 
món conegut per zones reduïdes de wifi  i 
quan ho he fet un amic m’ha aconsellat que 
em connectés al wifi de la natura. Bon con-
sell que he intentat seguir.

Malgrat la meva vida urbanocentrada, 
m’agrada explorar camins de muntanya.  
M’he deixat abraçar els peus pel camí bus-
cant la confiança entre les pedres i la con-
fiança dels ulls. 

M’he aturat per seure a mirar les munta-
nyes. Actitud de meditació per connectar 
amb la natura. Sons de piular d’ocells. M’he 

A
WIFI NATURA

Psiquiatra
EULÀLIA RIPOLL

adonat d’un so peculiar. Semblava que al-
gun animaló m’estigués llençant petons i 
en alçar els ulls cap a un arbre m’he sentit 
especialment feliç de descobrir un esquirol 
corrent per les branques.  He  mirat les 
muntanyes amb admiració i un sentiment 
contraposat de por. M’he menjat l’orgull i 
m’he sentit plaentment insignificant. M’he 
rendit a la seva saviesa sentint que ens mira 
a tots de la mateixa manera. 

Hem construït civilitzacions i ens hem 
mogut amb poc respecte per la natura  
amb la ingènua creença de poder dominar 
la Terra i quan la Terra es revolta sempre 
guanya. La ingenuïtat i la prepotència de 
poder il·limitat ja ens passa factura. Cime-
res pel clima, previsions catastròfiques en 
el deteriorament del planeta...

Ens calen compromisos sincers i hones-
tos per protegir la Terra que a l’hora vol dir 
protegir el nostre futur. Segurament ens 
haurem d’enfrontar a un canvi profund 
d’educació i hàbits. Jo desitjo seguir con-
nectant-me al wifi de la Natura i que ho pu-
guin fer els meus rebesnéts. Qui no?

Paraules a 
l'epidermis
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La Concòrdia, a El TuróÁlvaro de Arriba, campió d'Europa, a Mollet
El CD la Concòrdia, que milita a la Segona 
Divisió estatal femenina de futbol sala, rebrà 
dissabte la visita de la Penya Esplugues B, que 
suma tres victòries seguides. El duel tindrà lloc 
dissabte a El Turó de la Llagosta, a les 17.30 h.

L'atleta Álvaro de Arriba, campió d'Europa de pista coberta dels 800 
metres llisos el 2019, va presentar-se divendres gairebé per sorpresa 
a les pistes d'atletisme de Mollet per provar unes noves sabatilles 
esportives, de cara els Jocs Olímpics de Tòquio 2020. L'atleta, que va 
ser olímpic a Brasil el 2016, va participar fa uns dies en el Mundial.

PARETS. El CF Parets va celebrar 
divendres l'acte de presentació 
del seu futbol base al Camp Muni-
cipal Josep Seguer. El club va pre-
sentar un total de 30 equips i 336 
jugadores, amb l'única novetat del 
nou filial masculí que competeix a 
la Quarta Catalana.     

Durant l'acte de presentació 
van sortir un per un la trentena 
d'equips del club paretà i totes 
les formacions de la base van po-
der fotografiar-se amb la copa de 
campions de Catalunya amateur, 
que va guanyar aquest estiu el 
primer equip. "És la primera ve-
gada que ens podem fotografiar 
tots amb aquesta copa", admet el 
president del club Raúl Soto, que 
per primer cop es dirigia a la gra-
deria com a màxim responsable 

silvia ferran / ajuntament De Parets

FUTBOL |  Primera Catalana  EL CLUB PARETÀ OFEREIX EL TROFEU CATALÀ AL FUTBOL BASE

El CF Parets presenta 
30 equips i 336 jugadors 

perquè els darrers cinc anys va es-
tar a la directiva de Pablo Pastor. 
"He demanat a l'aficionat que 
ompli la graderia cada setmana 
com aquest divendres", diu Soto.

En un dels moments de la pre-
sentació, la nova directiva de Soto 
va tenir un record per als anteriors 
companys de junta amb l'obsequi 
d'una samarreta del CF Parets i 
d'una pilota. Entre aquests hi ha-
via l'expresident Pablo Pastor. "És 
una gran responsabilitat repre-
sentar a un club amb una tren-
tena d'equips i amb 336 famí-
lies al darrere", explica Soto, que 
també adverteix de les limitacions 
de l'entitat: "Tenim un hàndicap 
amb les instal·lacions perquè 
no ens permet créixer més, tot 
i això vénen jugadors de fora 

de la ciutat perquè hi ha equips 
que competeixen en categories 
considerades altes".

El CF Parets rep la Guineueta
La bona marxa del futbol base 
paretà no correspon amb la ratxa 
negativa de resultats del primer 
equip, que en la temporada del seu 
debut a Primera Catalana suma un 
punt de quinze possibles. El Parets 
segueix la seva adaptació al grup 
1, tot i que encadena quatre der-
rotes després de perdre diumen-
ge al camp del Manlleu, 1 a 0. Els 
paretans són cuers amb un punt i 
diumenge rebrà a casa l'Escola Es-
portiva Guineueta, que ocupa el 8è 
lloc amb set punts. El partit es dis-
putarà al Municipal Josep Seguer 
diumenge a les 12 h.  

PRESENTACIÓ La plantilla del primer equip del CF Parets amb infants del club i la copa de campions de Catalunya

L'Handbol Parets, a 
pel primer triomf
PARETS. El Club Handbol Parets 
va debutar a la Primera Catalana 
amb derrota contra el Sant Esteve 
Sesrovires B, per 21 a 24. Els pa-
retans, que la temporada passada 
van baixar de categoria, encara 
han d'agafar la mida a la Primera 
i intentaran fer-ho aquest cap de 
setmana a la pista de l'Handbol 
Sant Cugat B. 

HANDBOL | Primera Catalana

El FS Parets inicia 
la lliga amb derrota
PARETS. El FS Parets ha estrenat la 
temporada amb derrota a la pista 
del Sant Cugat, per 5 a 2. Els pa-
retans es van veure superats fora 
de casa per un contundent equip 
local. Diumenge, el Parets rebrà 
el Castellbisbal, que ve de perdre 
contra l'Sporting Montmeló, per 0 
a 1. El duel tindrà lloc al Joaquim 
Rodríguez a les 12.15 h. 

FUTBOL SALA | Divisió d'Honor

El Club Bàsquet 
visita Viladecans
PARETS. El CB Parets vol trencar 
la dinàmica negativa de resultats 
a la pista del CB Viladecans, que 
també encadena dos partits per-
duts. El conjunt paretà va perdre 
a la primera jornada contra el CN 
Caldes, per 61 a 51, i a la segona 
jornada al Joaquim Rodríguez 
contra el Bàsquet la Mina-Reto-
dravet, per 70 a 79. 

BÀSQUET | Segona Catalana

BÀSQUET | Lliga EBA TENEN DUES DERROTES I UNA VICTÒRIA

MOLLET. El Recanvis Gaudí Mollet 
vol refer-se de la derrota a la pis-
ta del Badalonès (74-64) davant 
la seva afició aquest diumenge 
contra el Barberà Team Valu-
es. L'equip de Josep Maria Mar-
sà suma els dos desplaçaments 
d'aquesta temporada per derrotes 
i buscarà refugi al Plana Lledó. 

El Mollet, amb una victòria i 
dues derrotes, té la mateixa dinà-
mica que el seu rival. Tot i això, els 
del Vallès Occidental sumen dues 

El Recanvis Gaudí Mollet 
es vol refer al Plana Lledó

jlr.b.

EN JOC  Un partit d'aquesta temporada del Recanvis Gaudí Mollet

CB MOLLET - BARBERÀ 
Diumenge, 13  18.30 h Mollet

victòries perquè han disputat dos 
partits com a locals. El jugador 
més perillós del Barberà és el fin-
landès Iikka Tapio, amb experièn-
cia a la Leb Plata, amb un alt per-
centatge d'encert en triples, amb 
deu de vint intents. 

Dues victòries del Mollet B
Pel que fa a la Copa Catalunya, el 
Recanvis Gaudí Mollet B rebrà 
dissabte el Círcol Badalona al Pla-
na Lledó, a les 18 h. Els molletans 
vénen de guanyar a la pista del 
Montgat (68-79), i encadena dues 
victòries. Mentre que l'Escola Sant 
Gervasi suma dues derrotes se-
guides després de perdre contra 
el CEB Girona (65-70), i diumenge 
visitarà el Lluïsos de Gràcia. 

MOLLET. El Pavelló Riera Seca, de 
Mollet, decidirà dissabte el cam-
pió del món k1 de kickboxing 
entre Harrak, del Marroc, i Ru-
bio El duende, de Menorca però 
que entrena a l'Actitud Boxing de 
Mollet. Aquest combat està orga-
nitzat per la federació alemanya 
WB1 i impulsat pel gimnàs mo-
lletà i comptarà amb un total de 
disset lluites.

El favorit per guanyar el cinturó 
de campió del món k1 és Rubio El 
duende "perquè té més experi-
ència i és més gran", admet Jordi 

Garcia, que és el seu entrenador, 
tot i que adverteix: "Pot passar 
qualsevol cosa perquè Har-
rak és molt jove però és molt 
bo també". Si bé el combat tin-
drà lloc dissabte, prop de les 21 
h, avui divendres es farà el cara a 
cara a la discoteca Kèfem?, de Mo-
llet, a les 18 h. 

La vetllada de combats comen-
çarà dissabte a les 18 h i s'allar-
garà fins a la nit. Un altre combat 
d'excepció serà el que decidirà el 
campió de Catalunya k1 Neopro, 
entre Fernández i Bouasria.  

KICKBOXING  TAMBÉ ES LLUITARÀ PEL CATALÀ K1 NEOPRO

El Riera Seca decidirà el campió 
del món k1 de kickboxing
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SANT FOST / LA LLAGOSTA. Un equip 
infantil femení ha unit el Joventut 
Handbol la Llagosta i el CH Sant 
Fost. Totes dues entitats han sig-
nat un acord de col·laboració per 
competir, i compartir, durant una 
temporada l'equip femení infantil, 
anomenat CH Sant Fost-JHLL.   

Les converses entre les dues 
formacions, totalment indepen-
dents, van començar al maig. La 
plantilla està formada per sis ju-
gadores del Joventut Handbol i 
vuit del Sant Fost. A l'estiu van 
participar a la Granollers Cup amb 
èxit i "com que hi havia bona 
entesa entre les noies, vam ti-
rar endavant amb el projecte", 
admet Carlos Jiménez, president 
del CH Sant Fost. El conjunt, fins 

HANDBOL |  Base  EL NOU EQUIP MILITA A LA LLIGA CATALANA AMB EL NOM CH SANT FOST-JHLL

Joventut Handbol i Sant Fost 
s'uneixen per l'infantil femení

HOQUEI PATINS EL PARETÀ GUANYA AMB EL FC BARCELONA LA FINAL DE CONSOLACIÓ

PARETS. El paretà Carles Aguilera 
ha quedat tercer classificat amb el 
FC Barcelona a  l'Europeu de clubs 
sub-17 d'hoquei patins, anomenat 
Eurockey Cup. El Campionat d'Eu-
ropa juvenil va celebrar la seva si-
sena edició la setmana passada a 
la Ciutat Esportiva de Blanes. 

El Barça, amb Carles Aguilera, 
va guanyar la final de consolació 
contra el CP Alcobendas, per 5 a 
2. Els barcelonins van perdre no-
més el partit de semifinals contra 
el Manlleu, que va acabar sent 
subcampió. "Se'ns va escapar la 

luis velasco / eurockey cuP

CARLES AGUILERA  Celebrant un gol a l'Europeu de clubs

Carles Aguilera, 
bronze a l'Europeu 
sub-17 de clubs 

final. Contra el Manlleu sembla-
va que estava controlat el duel 
però ens van empatar i en els 
directes ens van superar. Una 
llàstima", admet Carles Aguilera, 

que tot i estar satisfet pel bronze 
aconseguit no amaga la decepció 
"de no arribar a la final". El Bar-
ça va guanyar tots els partits de la 
fase de grups fins a la semifinal.  

cH sant fost

EQUIP  La plantilla amb jugadores de Sant Fost i la Llagosta

i tot, s'ha classificat per a la Lliga 
Catalana. "És un equip molt fort 
competitivament i les noies es-
tan satisfetes", diu Xavi Canale-
jas, director esportiu del Joventut.

L'acord preveu que l'equip en-
treni dos dies a Sant Fost i un a la 
Llagosta. Els partits seran al pave-
lló santfostenc i cada 3 o 4 jorna-
des, a la Llagosta.  

El dia de l'arribada al cim va ser 
un dia molt especial, un dia de 
superació i d’arribar als meus 
límits, però ja puc dir que final-
ment ho he aconseguit! Ja torno 
a ser al camp base. De fet, a casa 
encara no ho saben però durant 
la baixada, sol i pràcticament de 
nit, no vaig fer correctament una 
maniobra de descens i vaig tenir 
un ensurt important. Aquells que 
t’ensenyen! No tornarà a passar, 
amics. Aquesta nit l'he passat de 
pena. La tenda minúscula que te-
nia al camp 3 s’havia cobert de 
neu i he estat unes hores encongit 
i glaçat.

La setena muntanya més alta 
del món ja forma part del projecte 
14x1000 Catalanonia Project. Una 
muntanya difícil i esquerpa, que 
portava diverses temporades de 
tardor sense deixar pujar a cap al-
pinista del món! Estic orgullós de 
ser el tercer alpinista de l’any en 
aconseguir-ho i el més important, 
el primer sense la utilització d’oxi-
gen embotellat!

De fet, només vam poder pujar 
sense oxigen el meu amic xilè, 
Juan Pablo Mohr, i jo. Ell va bai-
xar bastant més tard perquè es va 
perdre durant el descens. Pel que 
fa a Moeses, va tenir congelacions 
a les mans, fet que el van deixar 
molt a prop del cim. Una pena.

El Dhaulagiri, una gran munta-
nya; el projecte olímpic Pirineus 
Barcelona 2030, un gran projec-
te esportiu. Continuem tots junts 
aquest gran projecte de país. So-
mieu gran amics! 

CRÒNIQUES DEL 14X1000

Sergi Mingote: 
"Ja tenim el cim 
del Dhaulagiri" 

nL'alpinista Sergi Mingote relata 
en primera persona al diari Som les 
experiències del repte 14x1.000

Base

Trobada mini 
comarcal a 
El Sorallet 
MONTORNÈS. La 4a edició de la 
Trobada de Mini Handbol Comar-
cal del Consell Esportiu del Vallès 
Oriental tindrà lloc dissabte a la 
pista poliesportiva d'El Sorralet 
de Montornès.  

El Club Handbol Montornès és 
l'amfitrió de la trobada d'handbol 
mini, que celebrarà diversos par-
tits entre les 9 i les 14 h. A la jor-
nada comarcal participaran diver-
sos equips de la comarca entre les 
categories prebenjamí, benjamí i 
aleví. L'acte servirà de tastet del 
que serà la temporada de la lliga 
comarcal. 

HOQUEI PATINS |  Primera

El primer punt del 
Mollet HC femení

El Mollet HC femení visitarà dis-
sabte la pista del Cerdanyola des-
prés de sumar el primer punt de 
la temporada al Riera Seca contra 
el Cubelles (1-1). L'equip molletà 
ocupa l'últim lloc, de la Primera 
Cartalana, amb un punt. El pròxim 
rival, el Cerdanyola, ve d'empa-
tar a la pista del Roda de Ter (2-
2) i ocupa el cinquè lloc amb cinc 
punts.   

D'altra banda, el sènior mas-
culí del Mollet HC rebrà dissabte 
al Riera Seca l'Horta (19.45 h). El 
conjunt de Paco González ocupa el 
setè lloc, del grup A de la Segona 
Catalana, amb cinc punts. L'Horta 
és tercer amb sis punts.  

CERDANYOLA - MOLLET FEMENÍ
Dissabte, 12  17.45 h Cerdanyola
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MOLLET. El Club d'Escacs Mollet ha 
fet un fitxatge de renom amb Ana 
Matnadze, que s'ha compromès 
per disputar la temporada 2020 
amb el primer equip molletà. Mat-
nadze, de 36 anys i d'origen geor-
già, fa anys que està establerta a 
Catalunya i actualment és consi-
derada com la segona millor ju-
gadora d'escacs d'Espanya. "És 
un fitxatge mediàtic", admet el 
president del Club d'Escacs Mo-
llet, Ramon Caro. 

Matnadze té un palmarès en-
vejable amb sis campionats d'Es-
panya de partides blitz (amb una 
durada de 3 minuts) i sis més, en 
partides ràpides (de 15 minuts). 
A més, és membre de la selecció 
espanyola olímpica des de l'any 
2012, amb qui va assolir la plata 
individual el 2014 i el bronze, el 
2016, i la plata per equips a l'Eu-
ropeu de 2013. En edats de pro-
moció, va ser campiona del Món 
sub-10 i sub-14 i pentacampiona 
d'Europa amb dos sub-12, un sub-

ESCACS | Divisió d'Honor  EL CLUB D'ESCACS COMENÇARÀ LA TEMPORADA A MITJANS DE GENER

La figura internacional Ana 
Matnadze fitxa pel Mollet

MOLLET. Alèxia Putellas, del FC 
Barcelona, ha obtingut la sego-
na millor puntuació com a millor 
jugadora del futbol català 2018-
2019. Els membres del Jurat de 
la 8a Gala de les Estrelles del Fut-
bol Català es van reunir dimarts a 
l’Antiga Fàbrica Estrella Damm, a 
Barcelona, per deliberar. La mo-
lletana ha aconseguit el 30,23% 
dels vots, mentre que la guanya-
dora Aitana Bonmatí, també del 
FC Barcelona, n'ha obtingut el 
67,44%. En tercer lloc ha quedat 

FUTBOL | Gala FCF  LA MOLLETANA OBTÉ EL SEGON LLOC CATALÀ

Putellas es queda sense el 
guardó de millor jugadora

Berta Pujadas, de l'RCD Espanyol, 
amb el 2,33% dels vots. 

Pel que fa a les dues àrbitres 
molletanes nominades, Ainara 
Acevedo i Matilde Esteves-Garcia, 
han quedat segona (23,26%) i ter-
cera (9,3%) respectivament a les 
votacions. El millor àrbitre català 
és Xavier Estrada, amb el 67,44% 
de les votacions. 

La Gala de les Estrelles se cele-
brarà dilluns, quan Putellas reco-
llirà el guardó de màxima golejado-
ra de la temporada 2018-2019. 

MONTMELÓ. El Circuit de Barcelo-
na-Catalunya va posar ahir dijous 
a la venda les entrades de la Fòr-
mula 1 del Gran Premi d'Espanya 
2020, que tindrà lloc el 8, 9 i 10 
de maig. Segons informen des del 
Circuit, durant 48 hores les entra-
des tindran un 25% de descomp-
te a totes les modalitats d’abona-
ments i entrades de dia (excepte 

A la venda les entrades del 
Gran Premi d'Espanya de F1

escacs molet

Curro Fernández, campió de L'Endroit
Curro Fernández, de Palau-solità i Plegamans, ha guanyat la final del 105è 
Campionat de billar americà L'Endroit, que va tenir lloc divendres passat a 
Mollet. Fernández, que era un dels favorits, assoleix el seu primer títol local 
després de disputar la seva tercera final, sent el millor d'un total de 36 
participants. El campió va superar en la final Jorge Martín -va ser segon-, 
per 4 a 3, i Said Laoukili -va ser tercer-, per 4 a 3. "Ha estat una final molt 
treballada pel Curro Fernández, enduent-se el triomf gràcies a la seva 
inspiració i genialitat en moments decisius", explica el responsable del 
Campionat de billar amercià de L'Endroit, Gerard Camp. 

gerarD camP

BILLAR | Americà 36 PERSONES VAN PARTICIPAR AL TORNEIG

14 i dos sub-16. "L'arribada de 
Matnadze ha donat al club ja 
molta rellevància perquè ella té 
molts seguidors per xarxes so-
cials i ja ho ha compartit. L'im-
pacte és evident. És una profes-
sional, només cal veure el seu 
ampli palmarès", explica Caro. 

El Club d'Escacs Mollet co-
mençarà la temporada de la Di-
visió d'Honor –màxima categoria 
catalana d'escacs– a mitjans del 
gener de 2020. Fins aleshores, el 
club informa que està treballant 
per signar més fitxatges per re-
forçar el primer equip. 

EN JOC  Ana Matnadze en una competició d'escacs.

MOTOR  LA CURSA TINDRÀ LLOC EL 8, 9 I 10 DE MAIG I COMPLIRÀ 30 ANYS A CATALUNYA 

Pelouse Jove), amb tarifes a partir 
de 41, 25 euros. 

D’altra banda, els abonaments 
de tres dies es tornen a presentar 
en quatre categories: la General 
(Pelouse) per 105 euros, Fan (Tri-
buna J, G, C, K, N, B) per 180 euros, 
Super Fan (Tribuna A, L, H, I, E) 
per 255 euros i Excellence (Tribu-
na Principal, F) per 330 euros.

Les entrades es poden adquirir 
a la pàgina web del Circuit (www.
circuit.cat). 

30 anys del Gran Premi
El campionat de Fòrmula 1 d'Es-
panya serà la sisena prova del 
Campionat del Món FIA de For-
mula One de la temporada 2020. 
El Circuit de Barcelona-Catalunya 
estarà de celebració perquè es dis-
putarà la 30a edició consecutiva 
del Gran Pemi d’Espanya, una fita 
a la qual pocs traçats del món han 
arribat. 
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MOLLET. La 31a Marxa Memorial 
Pelegrí Pi ha superat els registres 
que havien previst des del Club 
Ciclista Plana Lladó i diumenge la  
trobada cicloturista va comptar 
amb 371 participants. La cursa, no 
competitiva, va celebrar-se amb 
sortida i arribada al pavelló de 
Riera Seca de Mollet i amb dos cir-
cuits pel Vallès Oriental: un llarg 
de 94 km i un curt de 80.

La marxa està inclosa en el ca-
lendari de la Challenge Catalana 
de Cicloturisme i del circuit Do-
nabike, que organitza la Federació 
Catalana de Ciclisme. Enguany, hi 
van prendre part una trentena de 
ciclistes exprofessionals, com ara 
el català Melcior Mauri o, fins i tot, 
el mateix president de la Federa-
ció Catalana de Ciclisme, Joaquim 
Vilaplana. "Estem molt satisfets i 
orgullosos de la cursa que fem. 
Cada any ens superem", explica 
el president del CC Plana Lladó, 
Germán Viejo, qui explica que la 
cursa va celebrar-se sense inci-

olga gutérrez

CICLISME  LA CRONOESCALADA DE GRANERA VA SER PER AL PILOT JÚNIOR DEL CLUB CICLISTA MOLLET, ADRIÁN FERRER

Homenatge a Zafra i 'Los Malagueños'
Un dels moments més emotiu del Memorial Pelegrí Pi va ser l'homenatge a 
Joan Zafra, històricament vinculat al CC Mollet, i als germans i exciclistes
professionals, Pedro i Dámaso Torres, coneguts amb el sobrenom de Los 
malagueños de Mollet. Cap dels tres va participar en la marxa però el 
triplet d'homenatjats va rebre el mallot i un cartell, de mides gegants, del 
Memorial Pelegrí Pi en honor a les seves trajectòries. L'homenatge va tenir 
lloc en acabar la marxa al pavelló annex del Riera Seca.

Prop de 370 cicloturistes participen  
a la 31a Marxa Memorial Pelegrí Pi

dents, excepte "una petita caigu-
da sense més, prop de Gallecs. 
Xapa i pintura". 

Cronoescalada de Granera
La marxa no és competitiva però 
un dels seus atractius és la puja-
da d'11 km entre Sant Llorenç de 
Savall i Granera, amb rampes que 
arriben al 17%. Enguany, el guan-
yador de la pujada cronometrada 
va ser Adrián Ferrer, ciclista jú-
nior del Translujan-Club Ciclista 
Mollet. "Ningú el podia seguir", 
remarca el president. Ferrer és 
una de les promeses del club mo-
lletà que aquesta temporada ha 
quedat subcampió de la Copa Ca-
talana júnior i ha guanyat el Cam-
pionat de Catalunya de contrare-
llotge, tot i ser júnior de primer 
any aquesta temporada.  

La marxa cicloturista va acabar 
amb el lliurament de premis al pa-
velló annex del Riera Seca i poste-
riorment al restaurant Mediterrà-
nia de Sant Fost. 

Sant Fost acull 
la 30a Trobada de 
Penyes del Vallès 
del FC Barcelona
SANT FOST. La Penya Barcelonista 
L'Alba del Vallès serà l'amfitriona 
de la 30a edició de la Trobada de 
penyes del Vallès del FC Barcelo-
na. La cita reunirà prop d'una qua-
rantena de penyes del Barça que 
tenyirà de blaugrana el municipi 
santfostenc. 

La trobada de penyes co-
mençarà a les 10 h amb un esmor-
zar i una recepció a la sala de plens 
de l'Ajuntament. Posteriorment, 
els Gegants i Bastoners de Sant 
Fost faran una exhibició i s'anirà 
fins a l'Ateneu per debatre sobre 
La Masia del FC Barcelona. Prop 
del migdia, es farà una recepció 
institucional a l'Ajuntament per 
signar el llibre d'honor i després 
al Pavelló 2 es farà el dinar.

Aquest 2019 la penya santfos-
tenca fa 10 anys. "Fer la troba-
da tot coincidint amb el nostre 
desè aniversari permetrà obrir 
la nostra penya al Vallès i la ciu-
tadania", diu el president de la 
penya L'Alba, Josep Estasio. 

FUTBOL 
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PARETS. Joan Palomeras, del CN 
Caldes, i Elisabeth Martín, del CA 
Granollers, van guanyar diumen-
ge la 14a Cursa Popular de Parets 
de 10 km. La prova, organitzada 
per l'Atletisme Parets, també va 
comptar amb les distàncies de 5 i 
20 km, amb prop de mig miler de 
participants.  

Joan Palomeras va travessar la 
meta en primer lloc (37 minuts 
i 57 segons), amb un marge de 
quatre segons amb el segon, Javi 
Rubio. "És una cursa que he fet 
unes quantes vegades i m'agra-
da per les pujades i baixades", 
va dir Palomeras. En categoria 
femenina, Martín va imposar-se 
amb 43 minuts i 26 segons. "Al 
final he hagut d'accelerar per 

ATLETISME |  Cursa Popular  MIG MILER DE PARTICIPANTS ENTRE LES CURSES DE 5, 10 I 20 KM

Joan Palomeras i Elisabeth 
Martín, campions a Parets

PROP DE 270 PARTICIPANTS A LA CURSA QUE CELEBRA L'ATLETISME MONTORNÈS FA 24 ANYS

MONTORNÈS. Miquel Corbera, del 
Club Atletisme Montornès, va 
guanyar la 24a Milla Urbana de 
Montornès Nord. La cursa va tenir 
lloc dissabte pels carrers del barri 
montornesenc amb prop de 270 
participants entre les setze cate-
gories de la prova atlètica. 

La milla urbana montornesenca, 
que organitza l'Atletisme Montor-
nès, va tenir com a emplaçament 
principal el carrer Federico Gar-
cía Lorca. A la categoria absoluta 
masculina, Miquel Corbera va im-
posar-se al seu company d'equip, 

olga gutiérrez

PARTICIPANTS  Un dels moments de la prova atlètica montornesenca

Miquel Corbera 
s'imposa a la Milla 
de Montornès Nord 

Sergio Pérez, que va ser segon. 
El podi masculí es va tancar amb 
David Duran, de Santa Coloma de 

Gramenet. Pel que fa a la catego-
ria femenina absoluta no va tenir 
participants.  

Cursa de muntanya  LA MONTORNESENCA REAPAREIX AMB ÈXIT

MONTORNÈS. La montornesenca 
Eli Gordón va acabar cinquena 
classificada a l'Sky Pirineu, que va 
tenir lloc el cap de setmana al Parc 
Natural del Cadí Moixeró. L'atleta 
de muntanya, vinculada a l'equip 
Salomon, va participar amb èxit 
en la tercera cursa més dura de 
l'Ultra Pirineu amb 36 km i 2.600 
metres de desnivell positiu.  

Eli Gordón va ser cinquena de 
l'Sky Pirineu amb un temps de 4 
hores, 17 minuts i 35 segons, que-
dant a 15 minuts i 51 segons de la 
guanyadora, Ainhoa Sanz. 

"Tornar així i no sentir-me 
esgotada des del primer qui-
lòmetre és un goig", ha dit en 
un missatge per xarxes socials la 
montornesenca, qui admet que 
ara només pensa en la pròxima 
temporada després de superar 
un any complicat marcat per les 
lesions. Gordón es va quedar a poc 
més de tres minuts del tercer lloc, 
de Gisela Carrión.

D'altra banda, la montornesen-
ca aquesta temporada ha acabat 
la 12a classificada del calendari 

Eli Gordón és cinquena a 
l'Sky de l'Ultra Pirineu 2019

MOLLET. L'Associació Espanyola 
d'Esclerodèrmia (AEE) celebrarà 
diumenge una Marxa Nòrdica po-
pular a Gallecs. Les inscripcions 
es poden fer mitjançant la pàgina 
web Entradium amb un preu de 
12 euros i per aquelles persones 
que vulguin col·laborar hi ha l'op-
ció de la fila zero amb un preu de 
5 euros. L'acció solidària servirà 
per recaptar diners per a La Ma-

rató de TV3, que enguany es dedi-
ca a les malalties minoritàries. 

El recorregut circular és de 6 
km i sortirà a les 9 h des del Parc 
de Can Borrell de Mollet, anirà 
fins a l'ermita de Santa Maria de 
Gallecs i tornarà al Parc de Can 
Borrell, on finalitzarà aproxima-
dament a les 12 h amb una tabala-
da. L'activitat té el suport del Club 
Muntanyenc de Mollet.  

Marxa Nòrdica a Gallecs amb 
acció solidària amb La Marató

albert jorquera / ultra Pirineu

ELI GORDÓN  A l'Ultra Pirineu 2019

jl.r.b.

CAMPIÓ  Joan Palomeras travessa la línia de meta a Parets

internacional de les Golden Trail 
Series amb un total de 188 punts 
després de participar a quatre de 
les sis curses. Els problemes físics 
han passat factura a l'atleta de Sa-
lomon, que així i tot ha quedat a 
100 punts de la primera classifica-
da, la suïssa Judith Wyder.  

guanyar", va explicar l'atleta. 
En 20 km, van guanyar Otmane 

Btaimi i Eva Ribalta, del Xatafolls, 

i en 5 km, Alberto Viera, de l'At-
letisme Montornès i Camila Da-
nieluk, de l'Atlètic Granollers.  
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CULTURA

PATRIMONI  LES MASIES LA MARINETA, LA TORRE DE MALLA I LA TORRE DE CELLERS ES PODRAN VEURE AQUEST CAP DE SETMANA

Parets celebra les Jornades Europees 
de Patrimoni amb tres visites guiades

aj. Parets

LA MARINETA La masia, d'origen medieval, es podrà visitar aquest divendres a la tarda

senyaran la façana modernista de 
l'equipament. Aquesta activitat, 
oberta a tothom, tindrà lloc el dis-
sabte, a les 12 del migdia.   

Les jornades a Montornès
Un any més, Montornès també 
s’ha adherit a aquestes Jornades 
Europees de Patrimoni, amb visi-
tes a dos dels elements patrimo-
nials més destacats de la locali-
tat: el Castell de Sant Miquel i el 
jaciment romà Mons Observans, 
ambdós considerats Bé Cultural 

BAIX VALLÈS. Aquest cap de set-
mana se celebren a Catalunya les 
Jornades Europees de Patrimo-
ni (JEP), una cita a la qual si su-
men un any més els ajuntaments 
baixvallesans de Mollet, Parets, 
Montornès i Montmeló amb un 
recull d'activitats per a tots els 
públics. 

A Mollet, el Centre d’Estudis Mo-
lletans (CEM) i el Museu Abelló, 
amb la col·laboració de la compa-
nyia de teatre local Shakespeare 
amb Llet, organitzen per a l'ocasió 
la ruta guiada que dur com a títol 
Mollet 1900, el despertar de les fà-
briques. Descoberta del patrimoni 
modernista i noucentista associat 
al creixement de la població. 

La passejada que se celebrarà 
el diumenge, a partir de les 11 h, 
sortirà de la font modernista de 
la plaça Prat de la Riba, obra de 
l'arquitecte reusenc Domènec Su-
grañes, conegut deixeble d'Antoni 
Gaudí. Aquest serà el punt d’inici 
d’un itinerari, amb intervencions 
teatralitzades, per descobrir el 
primer gran creixement urbanís-
tic de la ciutat. La ruta acabarà al 
Museu Abelló, que compta amb 
diferents obres i objectes moder-
nistes i noucentistes. 

Coincidint amb aquestes jorna-
des i com ja és habitual, el museu 
també ha organitzat un taller fa-
miliar on els participants redis-

d'Interès Nacional (BCIN), la mà-
xima categoria de protecció en el 
camp del patrimoni que atorga la 
Generalitat de Catalunya.

La visita guiada al Castell de 
Sant Miquel, focus de l’autoritat 
feudal durant l’edat mitjana al 
territori, es farà dissabte. Durant 
la ruta, a més a més de descobrir 
les característiques de l’emplaça-
ment, també es donaran a conèi-
xer els detalls del projecte de re-
cuperació que s'hi està duent  a 
terme en els últims mesos

L'altra protagonista de les jor-
nades patrimonials a Montornès  
serà  l’assentament romà de Mons 
Observans, que data del darrer 
terç del segle II aC. 

L'espai serà escenari d’un es-
pectacle de titelles inspirat en 
l’antiguitat clàssica, el diumenge 
a les 12 h, amb l'obra adaptada 
per a tots els públics, Marc Antoni 
i Cleòpatra, de la  companyia tea-
tral La Genovesa.

Abans d'això, a les 11 h, es farà 
una visita guiada i teatralitzada 

Històric

L’Agència Catalana del Patrimoni 
Cultural és l'encarregada un any més 
d'organitzar les Jornades Europees 
de Patrimoni (JEP), una iniciativa del 
Consell d’Europa i la Comissió Europea 
que se celebra ininterrompudament a 
Catalunya des del 1991. Aquest projec-
te compta amb la col·laboració de la 
Federació de Municipis Catalunya, de 
l’Associació Catalana de Municipis i de 
l’Institut Ramon Muntaner.

IMPULS CULTURAL 
DE CATALUNYA
AMB LES JORNADES

per les restes del jaciment, que 
constitueix un referent per a la 
comprensió del procés de roma-
nització a Catalunya.

Els actes a Parets
Un altre dels muncipis baixva-
llesans participants en les jorna-
des és Parets. La localitat s'adhe-
reix a les Jornades Europees de 
Patrimoni 2019 organitzant per a 
l'ocasió tres visites guiades.

La primera de les rutes es farà 
a la masia la Marineta. L'edifici 
d’origen medieval que manté la ti-
pologia del s. XVI en les construc-
cions rurals de la comarca, es pot 
visitar aquest divendres a les 17 h.

Els altres emplaçaments progra-
mats per visitar són la Torre de 
Malla, que es podrà veure dissabte 
a les 12 h i la Torre de Cellers, pre-
vista pel diumenge a les 12 h. i

arxiu

CAN BAQUÉ  La masia es troba documentada com a mas Jover el 1256

LA LLAGOSTA. La biblioteca munici-
pal va organitzar el passat dissabte 
un dels actes previs a la celebració 
de les Jornades Europees de Patri-
moni previstes per a aquest cap 
de setmana. L'equipament local va 
acollir en les seves dependències 
la  Viquimarató, una activitat per 
ampliar la informació del patrimo-
ni local dels municipis del Vallès 

Oriental a la Viquipèdia.  
En la jornada organitzada per 

Amical Wikimedia i la Xarxa de Bi-
blioteques Municipals,  els  partici-
pants van introduir dues noves en-
trades sobre dos dels edificis més 
antics del municipi, Mas la Llebre 
(1729), antigament conegut com 
a Hostal Sant Jaume i la Masia Can 
Pere Gil, propietat que apareix al 

EN XARXA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL I AMICAL WIKIMEDIA VAN ORGANITZAR L'ACTIVITAT 

La Viquimarató posa al descobert 
el patrimoni local de la Llagosta

cadastre de l'any 1863.
L'activitat també va servir per 

ampliar l'entrada de la masia de 
Can Baqué protegida com a bé cul-
tural d'interès local des del 2011.

La Viquimarató es va realitzar 
també a les biblioteques munici-
pals de Granollers, Lliçà de Vall, 
Sant Antoni de Vilamajor, Carde-
deu i Martorelles.  anna Mir

Actuació solidària al Mercat Vell
El grup de teatre de l’Associació Amics de l’Art
de Mollet farà dimecres (17 h) un espectacle
solidari al Mercat Vell. Els ingressos per la 
venda de tiquets aniran destinats a la Taula de
coordinació d’entitats per la inclusió social.

'Hai, la pescadora de somnis', a la Sala Polivalent
La companyia Giramagic representarà diumenge (12 h) a la Sala
Polivalent de Montmeló l'obra de teatre familiar Hai, la pescadora de 
somnis, dins de la programació de La Xarxa. L'obra explica la història 
d'un cargol de mar que emet la música de l'oceà en un vaixell de cartró i 
de l'Hai, qui inicia una aventura poètica per l'oceà de la imaginació.
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LITERATURA  GRAFREAK ESTUDI EN VA LLIURAR MÉS DE DOS CENTENARS PER "APROPAR L'ART DELS CÒMICS A INFANTS I JOVES" EN LES SEVES ESTADES HOSPITALÀRIES

Una empresa montmelonina lliura 
còmics solidaris a Sant Joan de Déu

grafreak estuDi

A PUNT PER A LA DONACIÓ  Omplint el cotxe de caixes plenes de còmics

Obèlix, i d'altres més moderns 
com diversos exemplars recents 
d’Avengers o Batman.

L'objectiu d'aquesta iniciati-
va ha estat "apropar l’art dels 
còmics a infants i joves per fer 
més acollidora la seva estada 
hospitalària", segons apunten 
des de la companyia de Montmeló.

Els organitzadors, Grafreak Es-
tudi, es mostren "molt contents 
amb la resposta rebuda i volen 
donar les gràcies a totes les per-
sones que hi han participat, ja 
sigui fent una aportació o facili-
tant les seves instal·lacions com 
a punt de recollida", i envien un 
missatge als infants i joves que ja 
els poden llegir a l'hospital d'Es-
plugues de Llobregat: "Desitgem 
que aquests còmics facin gaudir 
als més necessitats tant com a 
nosaltres".

D'altra banda, també confirmen 
que, de cara al mes de novembre 
"està plantejada una nova acció 
divulgativa del món freak adre-
çada a infants i joves en situaci-
ons especials".

A Grafreak Estudi –amb seu al 
carrer Vic, 18–, són experts en el 
disseny, la instal·lació i la configu-
ració de WordPress, Prestashop i 
Woocomerce. 

Tenen previst engegar al novembre una nova acció divulgativa del "món freak"
grafreak estuDi

CÒMICS SOLIDARIS  Astèrix, Massagran i Mortadelo i Filemon, protagonistes

MONTMELÓ. L'empresa montme-
lonin Grafreak Estudi va lliurar el 
passat dimecres 25 de setembre 
més de 200 còmics a Solidaritat 
Sant Joan de Déu.

Es tracta del darrer pas a fer 

dins de la campanya solidària que 
Grafreak va engegar fa quatre me-
sos, a principis de juny. Entre els 
més de dos centenars de còmics, 
n'hi ha de sagues clàssiques com 
Mortadelo i Filemon o Astèrix i 
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contra l'avorriment i el conformis-
me. Per l'escenari passaran per-
sonatges televisius, periodistes, 
esportistes, influencers, cantants. 
Tots ells es donaran cita en un xou 
interactiu en el qual Pérez mostra-
rà tots els seus talents.

La idea original de l'espectacle 
és d'Andreu Buenafuente i del ma-
teix Raúl Pérez –qui és a la vegada 
el director i l'únic intèrpret–. A 
més, entre l'autoria de l'obra tam-
bé hi ha personatges reconeguts 
com JJ Vaquero, Javier Durán o Da-
vid Martos. 

TEATRE  RAÚL PÉREZ INTERPRETARÀ DISSABTE A LES 22.30 H A LA SALA PARETANA AQUEST ESPECTACLE HUMORÍSTIC VESTIT AMB UN REREFONS TECNOLÒGIC

'Raulidad Virtual' presentarà a la 
Cooperativa les noves ulleres GRV

r.P.

RAÚL PÉREZ  L'humorista madrileny actuarà dissabte a la Sala Cooperativa

"no com ens intenten fer creure 
que és".

Pérez serà l'encarregat d'expli-
car als assistents com funcionen 
les GRV, i el que començarà com 
una presentació a l'estil d'Steve 
Jobs, acabarà sent una teràpia 

PARETS.  La companyia Dreams 
Teatre engega aquest diumenge 
la programació dels espectacles 
infantils de Rialles a Parets. Ho 
farà a les 18 h, amb l'obra Els tres 
porquets al teatre Can Rajoler.

Els assistents veuran com els 
germans porquets, en desper-
tar-se un dia al mig del bosc, co-
mencen a trobar-se personatges 

d’altres contes com el príncep de 
la Ventafocs, la Caputxeta Verme-
lla, la bruixa de la Blancaneus i 
fins i tot una parella estrafolària 
que ven cases prefabricades.

Els següents cinc actors seran 
qui pugin a l'escenari: Enric Boi-
xadera, Gemma Egea, Sergi Pardo, 
Ariadna Suñé i Anna Ventura. La 
direcció va a càrrec de Roser Con-

TEATRE LA COMPANYIA DREAMS TEATRE REPRESENTARÀ DIUMENGE A LES 18 H A CAN RAJOLER EL SEU ESPECTACLE, EL PRIMER DEL CICLE DE RIALLES D'AQUEST CURS

Dreams teatre

'ELS TRES PORQUETS'  Els cinc actors, sobre l'escenari

'Els tres porquets'
engeguen la nova
temporada de Rialles

treras i Julià Farràs, i destaca que 
la música està composta pel me-
diàtic Manu Guix.

Sis obres en aquest trimestre
A més d'Els tres porquets, Rialles 
també portarà a Can Rajoler cinc 
espectacles més. Es tracta de Con-
tes de la Mediterrània, de Tanaka 
Teatre (27 d'octubre); Més que 
màgia, amb el Mag Stigman (10 de 
novembre); El monstre de colors 
va a l'escola, de Bruc Brothers (24 
de novembre); El planeta imagina-
ri, de Cor Produccions (15 de de-
sembre); i Pastorets, cap a Parets, 
de la companyia Riallera de Joves 
Paretans (26 de desembre). i

PARETS. L'actor, comediant i imi-
tador Raúl Pérez presentarà dis-
sabte (22.30 h) el seu espectacle 
Raulidad Virtual a la Sala Basart 
de la Cooperativa de Parets.

La representació, que al setem-
bre va engegar la seva segona 
temporada a Madrid –al Teatro 

Alcázar–, tracta sobre el producte 
més revolucionari des del desen-
volupament de l'smartphone: les 
GRV, Gafas de Raulidad Virtual.

Són les úniques ulleres que per-
meten veure l'autèntica realitat i 

El producte revolucionari
de Pérez, GRV, permetrà

els assistents veure
l'autèntica realitat

'CRACKÒVIA' I 'LATE MOTIV', LES SEVES 
PRINCIPALS APARICIONS A LA TELEVISIÓ
n A més del teatre i de passar més de 10 anys al programa Anda ya de Los 40
Principales, on va aconseguir el Rècord Guinness d'explotar globus amb el cul en 
un minut, Raúl Pérez també ha estat un fix de la televisió en els darrers anys. A TV3 
va participar diverses temporades del Crackòvia, imitant personatges com Josep 
Pedrerol o Manolo Lama. I a Late Motiv, de #0, també ha fet de gent tan reconeguda 
com Pablo Echenique, Donald Trump, Antonio García Ferreras, Miguel Ángel Revilla, 
Lorenzo Caprile, Carlos Herrera, Javier Cárdenas, Abel Caballero, Luis Piedrahita, 
Leiva, Jesús Vidal, Manuela Carmena, Esperanza Gracia o Sergio Ramos.
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dissabte 12

diumenge 13

divendres 11

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

Molt ennuvolat al matí, 
amb fresca que es pro-
longarà durant tot el 
matí. A la tarda, clarianes 
i núvols de tipus alt.

El dia estarà dominat per 
la presència de núvols 
alts, que ens acompanya-
ran tot el dia, però que no 
impediran que la tempe-
ratura pugi.

Continuarem amb nuvo-
lositat molt abundant, 
sobretot al matí, i amb 
temperatures semblants a 
les d’ahir.

EL TEMPS per Felip Comas 

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

DIJOUS, 3 25ºC 15ºC 22ºC - 26 km/h SSE

DIVENDRES, 4 26ºC 14ºC 24ºC - 19 km/h SE

DISSABTE, 5 23ºC 16ºC 20ºC - 26 km/h SSE

DIUMENGE, 6 22ºC 17ºC 21ºC - 27 km/h SSE

DILLUNS, 7 26ºC 16ºC 23ºC - 26 km/h SE

DIMARTS, 8 26ºC 15ºC 24ºC - 27 km/h SW

DIMECRES, 9 24ºC 17ºC 19ºC Inap. 26 km/h SE

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

MOLLET. El cap de setmana es va 
celebrar la quarta edició del Fes-
tival Internacional de Música – 
Memorial Anna Villaescusa Rebu-
ll, que segons explica l'alcalde de 
Mollet, Josep Monràs, enguany ha 

fet "una passa endavant amb la 
difusió del festival a tot Catalu-
nya i això s’ha notat amb la pre-
sència de públic nou”.

Els dies 4, 5 i 6 d'octubre, el 
Mercat Vell i el Teatre Can Gomà 

MÚSICA  EL CAP DE SETMANA ES VA CELEBRAR LA QUARTA EDICIÓ DEL SONA MOLLET

Centenars de persones reten 
homenatge a l'Anna Villaescusa

olga gutiérrez

AL PIANO  En una de les múltiples actuacions musicals al teatre de Can Gomà

van acollir gairebé deu hores de 
jazz, piano i música de cambra i 
centenars de persones gaudint del 
Sona Mollet, l'homenatge a la pia-
nista molletana Anna Villaescusa.

Pel que fa als artistes, la regido-
ra de Cultura de l'Ajuntament mo-
lletà, Mercè Pérez, també assegura 
que “enguany hi han participat 
músics excel·lents que encara 
no havien vingut mai, com el 
pianista argentí Hugo Schuler 
o la soprano portuguesa Sofia 
Pedro”. Entre els intèrprets de re-
nom mundial amb què va comptar 
el cartell del Sona Mollet hi va ha-
ver Daahoud Salim, Jasmina Rako-
vic, Daria Piltyay, Pedro Emanuel 
Pereira, Xavi Torres o Lluc Casa-
res, amb músics i cantants molle-
tans, el Cor Jove de l’Escola Muni-
cipal de Música i Dansa de Mollet i 
la coral Estoc de Veus. 

La companyia Sonaquetrona va donar diumenge el tret de sortida a la programació 
d'obres de teatre infantil i juvenil La Xarxa de Mollet amb un espectacle a la plaça 
Prat de la Riba. Aquesta temporada les representacions seran a les 12 h, cada 
entrada té un preu de 7 euros i diumenge es van posar a la venda 100 abonaments 
per veure les sis obres de la temporada per 30 euros. Foto: olga gutiérrez

Tret de sortida al teatre de La Xarxa

Religió, història
i tradició, en
el Pilar molletà
MOLLET. Dissabte van arrencar les 
celebracions de les festes del Pilar 
a Mollet, organitzades pel Centro 
Cultural y Recreativo Aragonés, i 
aquest cap de setmana prossegui-
ran. Dissabte, concretament el Dia 
del Pilar, es farà al matí una ronda 
aragonesa (10 h) fins a l'església 
de Sant Vicenç, on tindrà lloc una 
missa baturra (10.45 h). Tot seguit 
arribarà la hissada de les banderes 
a la plaça Prat de la Riba (12 h), on 
també hi haurà una actuació del 
grup de jota i en acabar s'oferirà un 

POPULAR
ccra

HONORÍFIC  Els infants premiats en la festa de dissabte passat

vi d'honor per als socis i simpatit-
zants al local de l'entitat. Diumenge 
es projectarà el documental Gurs, 
historia y memoria (12 h), es farà 

un dinar de germanor (14 h) i a la 
tarda arribaran els jocs infantils, la 
cucanya i la xocolatada (18 h). Tot a 
la seu de l'entitat. 

POPULAR

MOLLET. Dissabte a les 12 h arrenca-
rà la festa del barri de l'Estació del 
Nord amb la cercavila de la Colla 
Morada de Can Mulà fins a l'escola 
Sant Jordi, al pati de la qual es farà 
la paella popular (14.30 h), i a la tar-
da hi haurà actuacions de dansa (16 
h), de zumba (17.15 h), de sevilla-
nes (18.30 h) i de teatre (19.15 h).

Arriba una nova 
festa del barri de 
l'Estació del Nord

MOLLET. L'entitat local Tradicions i 
Costums celebrarà diumenge la Di-
ada del Soci. A les 12 h tindrà lloc 
una missa sardanista a l'església 
de Sant Vicenç, tot seguit es farà 
una cercavila fins a la plaça Catalu-
nya, on a les 12.30 h i a les 17.30 h 
hi haurà ball de sardanes.

Tradicions i 
Costums celebra
la Diada del Soci

TEATRE

MOLLET. El grup de teatre El tram-
via, de Mataró, representarà diu-
menge (18 h) a la Sala Fiveller 
l'obra Sucre amarg, escrita per 
Montserrat Cornet, dins del 5è Ci-
cle de Teatre a la Tardor. Es por-
taran a escena les últimes topades 
entre una mare –el sucre– i uns 
fills –l'amarg–.

El Tramvia porta 
'Sucre amarg' a
la Sala Fiveller

SANT FOST. La 40a Mostra de Tea-
tre de Sant Fost acollirà dissabte 
(22 h) a l'Ateneu l'obra Carnaval, 
escrita per Jordi Galceran i repre-
sentada per la companyia El tram-
via, de Mataró. I diumenge (18 h) el 
grup local, el Segle XX, interpretarà 
Els invisibles, de creació pròpia.

'Carnaval' i
'Els invisibles',
a Sant Fost
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RESERVA TAULA

LA LLAGOSTA
LA FAMILIA
Menú i carta
c/ Estació
93 182 24 85
PIM PAM PUM 
BURGUER
Hamburguesaria
Av. 11 de setembre, 80
659 94 13 81 
VOSTRA VITE
Restaurant pizzería
Estació, 7
93 560 24 82

MARTORELLES
CAN RAIGUER
Cuina tradicional 
Fenosa, nau 21
93 579 49 66
EL JOGLAR
Rostisseria - Braseria
Joan XXIII, 2
606 94 18 30

MOLLET
CAL MARFÀ
Cuina casolana 
i tradicional
Prat de la Riba, 13
93 593 00 04 
CERVECERIA RÍVOLI
Tapes casolanes 
i menú diari
c. Agricultura, 9
93 570 57 57

CHINA TOWN 
Cuina xinesa
Av. Burgos, 61
93 570 66 46 
93 511 34 83
D'GUST RESTAURANT
Cuina casolana
Pl. Major, 7
645 66 66 06
EL GARBÍ
Entrepans i tapes
Pompeu Fabra, 20
93 593 49 28
EVA
Cuina tradicional
Avda. Gaudí, 62
93 593 21 16
KENFIR
Braseria 
Joaquim Mir, 57
93 570 85 93
LA LLAR D’EN TARIEL
Braseria - Cafeteria
Pompeu Fabra, 42
93 570 05 46
LES PRUNERES
Cuina casolana 
i tradicional
La Pau, 48
93 593 38 69
PITAPES
Vermuts i tapes d'autor
Jacint Verdaguer, 6
93 593 72 22

MONTORNÈS
AMBIGÚ
Especialitats ibèriques
C. Major, 64
93 572 38 97
BELLA LUNA 
Pizzeria
Onze de Setembre, 3
93 750 31 16
GLOBAL LA LIRA
Multiespai Gastronòmic
C. Sant Isidre, 15
93 572 12 73

PARETS
MOLÍ DE VENT 
Cuina casolana 
Garbí, 17
93 562 16 34
LLEVANT PARK
Entrepans especials 
Tenes, 1
93 562 14 28
 
SANT FOST
CASTANYERS
Cuina catalana
Camí Castanyers, s/n  
(La Conreria)
93 593 00 42
EL XARAGALL
Cafeteria - Catering
Plaça de la Vila, 2
644 44 36 08

Guia de restaurants
te

Av. Lluís Companys, 26 - Masia Can Serra
08150 Parets del Vallès 

Tel. 93 172 83 99 · 640 114 095
canserradelpadro@gmail.com

facebook.com/canserradelpadro
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