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SOLIDARITAT MULTITUDINÀRIA  La marxa al seu pas per l'AP-7 des d'un dels pots que travessa la via a Gallecs, pocs minuts abans de les quatre de la tarda de dijous

La Marxa per la Llibertat travessa 
el Baix Vallès i fa parada a Parets  
La caminada de rebuig a la sentència de 
l'1-O arribava dijous a Parets, on més d'un 
centenar de voluntaris organitzaven un 
dinar per als més de 15.000 participants  

PARETS. A les vuit del matí més 
d'un centenar de voluntaris es 
reunien a Parets per posar en 
marxa l'organització i els prepa-
ratius del dinar solidari per a les 
més de 15.000 persones que havi-
en començat la segona etapa de la 
caminada que aquest dijous, en el 
marc de les Marxes per la lliber-
tat, sortia des de la Garriga i feia  
parada a Parets per agafar forces 
fins a arribar a Sant Quirze del Va-
llès, on després farien nit.

Una trobada "molt emocio-
nant" que ja preparaven des del 
dia abans amb "moltes ganes i 
il·lusió", tal i com explicava el 
Pep Salsetes, un dels cuiners de 
l'escudella, el plat estrella del 
menú del dia: "Ahir ja vam estar 
tallant les verdures, totes pro-
vinents del Vallès i avui hem 
arribat ben d'hora per prepa-
rar l'escudella i mantenir-la ca-
lenta fins que arribés la gent".

Un menú ben complet amb em-
botits, pa, truites, fruita, fruits 
secs i en què no hi van faltar les 
postres, els pastissos preparats 
pels avis i àvies del Vallès i per 
descomptat, el cafè. Un menú pel 
qual els organitzadors rebien fe-
licitacions de tot tipus de part de 
molts dels caminants: "Hem di-
nat molt bé. Ens haviem portat 

l'entrepà de casa perquè no ens 
esperàvem aquest àpat i la veri-
tat que ha estat molt bé", deien 
alguns dels participants a la mar-
xa, mentre descansaven a l'ombra 
al Bosc de taules. 

I és que a Parets la marxa hi 
arribava més d'hora del previst: 
"Ens havien dit que arribarien 
a les 13 h i a les 12.30 h ja eren 
aquí. Però tot ha anat molt bé, 
potser ha faltat una mica de 
menjar, però en general estem 
contentes", explicaven satisfetes ARRIBADA  Vora del migdia, la marxa provinent de la Garriga arribava a Parets per la C-17

Generositat

La col·laboració ciutadana durant el 
dinar va ser d'excepció. Tot i la gran 
quantitat de menjar preparada pels 
voluntaris organitzadors, van ser molts 
els veïns i veïnes que es van acostar a 
la zona on s'havia preparat l'estada per 
dinar, aportant el seu granet d'arena a 
la causa. Arròs i fideus per l'escudella, 
croquetes, pastissos i truites, qualsevol 
detall era ben rebut pels milers i milers 
de persones de la marxa per a la 
llibertat  que feien parada a Parets.

GRAN ACOLLIDA A LA 
SOLIDARITAT DELS 
VEÏNS PARETANS 

la Maria, la Carme i l'Enriqueta, 
veïnes de Parets i també inte-
grants de les diferents entitats 
voluntàries encarregades d'orga-
nitzar el dinar.

Una altra de les col·laborado-
res, la Maite, no se'n podia ave-
nir de la solidaritat que havien 
rebut per part de la gent: "Ahir 
vaig fer els 42 quilòmetres des 
de Vic i durant tot el camí no 
puc descriure el que vaig sen-
tir. La gent sortia a rebre'ns, 
ens aplaudia ens donava força 
per seguir endavant". Amb tots 
aquests quilòmetres a l'esquena i 
després d'estar clamant llibertat 
pels presos a l'aeroport, la Maite, 
amb un mocador groc amb la cara 
del seu veí paretà Jordi Turull al 
coll, estava a Parets aquest dijous 
per donar fruita i aigua a tots els 

que arribaven al municipi.
Una aturada en el camí per do-

nar alè i forces a les persones que 
com la Montse, no es volien perdre 
aquesta fita: "Ahir no vaig poder 
caminar, perquè era una de les 
organitzadores del sopar de la 
Garriga i després fins i tot vaig 
portar gent a dormir a casa. 
Però avui sí que ho he pogut 
fer i mira que en tinc 64!", deia 
tot posant-se les mans al cap i la-
mentant-se pel què li pogués dir 
el metge: "Ai, si el traumatòleg 
ho sap!". I és que la il·lusió de la 
Montse era arribar fins a Grano-
llers, però un cop allí "ha pogut 
més el cor que les cames", afir-
mava emocionada. 

La Montse és una de les moltes 
persones grans que arribaven a Pa-
rets a peu des de la Garriga, però no 

l'única. També ho feien el Josep i la 
Rosa. El matrimoni de 74 i 70 anys 
respectivament, havien caminat 12 
quilòmetres aquest dijous i deci-
dien tornar a casa seva, a Vic, amb 
tren per reprendre demà l'últim 
tram del camí. "És una marxa molt 
emocionant. Molt semblant a les 
celebracions de l'Onze de Setem-
bre, però ara ja estem cansats i 

a.m.

EL CUINER  Pep Salsetes, un dels artífex locals de l'escudella del menú 

a.m.

MÚSICA  El so de l'acordió i la veu del fundador de La Salseta, Salvador Escribà
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AMB GANA  Llargues cues a l'inici per agafar els plats del menjar preparat per més d'un centenar de voluntaris de la comarca

o.c.

ARRIBADA  Vora del migdia, la marxa provinent de la Garriga arribava a Parets per la C-17

ona cervera

El dinar 

Tot i que es van desbordar les  
previsions, el dinar va ser tot un èxit. 
Molts veïns i veïnes es van acostar 
a felicitar els organitzadors per la 
preparació, tenint en compte el gran 
nombre de persones a dinar i el poc 
temps en poder-ho enllestir tot. Per 
alimentar a tots els presents es van 
preparar 1.000 litres d'escudella, 300 
quilos de pa, desenes de caixes de 
fruita, embotits per a un miler de  
persones i 20 quilos de fruits secs. I 
per finalitzar tampoc va faltar el cafè.

MIL LITRES 
D'ESCUDELLA I UNS 
300 QUILOS DE PA

o.c.

CAU I NET  Gairebé no va sobrar res, tot i que hi havia menjar per a molta gent

o.c.

BON PROFIT  L'ombra dels arbres ajudava a calmar la gana i agafar forces per continuar

tornem a casa per demà poder fer l'entrada 
a Barcelona".

Una marxa que aplegava gent de totes les 
edats i d'arreu de Catalunya, però sobretot, 
molts vallesans i vallesanes els quals volien dei-
xar constància del significat d'un dia com el que 
estaven vivint, mostrant la seva solidaritat a tots 
els presos i exiliats, i en especial a Jordi Turull. 

"Som gent de pau" i "Llibertat presos po-
lítics" eren de les consignes que més es feien 

sentir un cop havent dinat. Un àpat que amenit-
zava la música d'un lleidetà i paretà d'adopció, 
Salvador Escribà, el fundador de la mítica banda 
de música La Salseta del Poble Sec .

Després d'un bon dinar i una estona de des-
cans, la marxa tornava a reprendre el camí pas-
sats dos quarts de tres de la tarda amb persones 
que l'havien iniciat des de Vic, de la Garriga, de 
Granollers i també de Parets. La majoria amb la 
intenció d'arribar a Barcelona. i AnnA mir
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JORDI TURULL
@jorditurull

"VISCA CATALUNYA 
LLIURE!" 

Aquesta va ser la primera piulada de 
Turull després de conèixer-se la sentència

POLÍTICA I Reacció a la sentència  L'ALT TRIBUNAL TAMBÉ LI IMPUTA EL DELICTE DE MALVERSACIÓ DE FONS PÚBLICS EN L'ORGANITZACIÓ DEL REFERÈNDUM DE L'1-O

Finalment, el Suprem ha condem-
nat el paretà Jordi Turull, que a la 
tardor de 2017 ostentava el càr-
rec de conseller de la Presidència, 
a una pena de 12 anys de presó i 
els mateixos d'inhabilitació per un 
delicte de sedició i malversació de 
fons públics, la pena més elevada 
per darrere dels 13 anys imposats a 
l'aleshores vicepresident, Oriol Jun-
queras. En total, gairebé un cente-
nar d'anys de presó per als polítics 
i líders socials empresonats. 

Però, què diu en concret la sen-
tència sobre Jordi Turull? El do-
cument de fets provats que ha fet 
públic el Suprem indica que  Turull 
"va intervenir activament en la 
concertada actuació sediciosa". 

Segons l'alt tribunal, el polític 
paretà va participar –com assenya-
lava l'acusació pública– "en les di-
ferents reunions definitòries de 

El Suprem condemna Turull 
a 12 anys de presó per sedició 

anna mir

PETIT HOMENATGE  Una participant a la marxa amb un mocador de Turull 

l'estratègia a seguir". El tribunal 
ho concreta: en primer lloc, com a 
parlamentari i president del grup 
parlamentari de Junts pel Sí "va in-
tervenir activament en la creació 
i posada en marxa del Pacte Naci-
onal pel referèndum i en l'apro-
vació de la Resolució 306 / XI, en 
la qual s'instava el Govern a la 
convocatòria d'un referèndum".

Segons els tribunal, l'acusat sabia 

que "la desatenció als requeri-
ments del Tribunal Constituci-
onal ja havia estat considerada 
per aquesta Sala com un delicte 
de desobediència. I havia de pre-
veure també que si l'acció impu-
tada no es limitava a una conduc-
ta omissiva de rebuig al mandat, 
sinó que incloïa la creació d'una 
legalitat paral·lela per promou-
re la inobservança de les lleis i, a 
més, la celebració d'un referèn-
dum prohibit que es pretén fer 
realitat mitjançant una tumul-
tuària mobilització ciutadana 
per rebutjar el compliment de 
les resolucions judicials, el títol 
d'imputació s'agreujava".

En la sentència, es recorda com 
el dia 29 de setembre de 2017, al 
costat del vicepresident Junqueras 
i el conseller Raül Romeva, Turull 
va presentar les urnes que anaven 

a ser emprades en el referèndum. El 
dia 1 d'octubre va anunciar el siste-
ma de cens universal per possibili-
tar el vot dels ciutadans en qualse-
vol col·legi electoral. 

I fins aquí els fets provats en 
què se sustenta la sentència, una 
sentència que els condemnats 
consideren "una venjança", com 
explicaven en una carta signada 
conjuntament pels nous empreso-

nats. En aquesta missiva, els presos 
polítics asseguren que "aquesta 
sentència que ens condemna in-
justament per defensar pacífica-
ment el dret a l'autodetermina-
ció no és obstacle per expressar 
de nou el nostre compromís amb 
el diàleg i a renovar novament 
l'aposta per trobar mitjançant 
vies democràtiques una solució 
al conflicte". i

aj.parets

A LA PLAÇA DE LA VILA  Dilluns es va llegir el manifest de suport a Turull 

El mateix dilluns al migdia, l'Ajun-
tament de Parets convocava la 
ciutadania a la plaça de la Vila i 
feia públic un manifest de rebuig 
a la sentència, consensuat pels 
tres partits del govern –Ara Parets 
ERC, Sumem Esquerres a Parets 
i Parets per la República– en una 
Junta de Portaveus sense la pre-
sència dels partits de l'oposició –
PSC i Ciutadans–. El text assegura 
que l'absolució és "l'única possi-
ble sentència del judici al pro-

cés". L'Ajuntament assegura que la 
sentència "és la condemna dels 
ideals, la condemna política, la 
que posa de manifest que vivim 
en un Estat que no permet ni la 
llibertat d’expressió ni la lliber-
tat de pensament". Per tot plegat, 
amb el document es reclama "la 
llibertat immediata i l’amnistia" 
de tots els presos i exiliats polítics, 
així com el fet que es reconegui 
"l’absència de cap delicte vincu-
lat a la celebració del referèn-

dum de l’1 d’octubre".
Per últim, l’Ajuntament de Pa-

rets s'ha compromès a donar 
suport a Jordi Turull i els seus 
familiars "fins al moment que 
es resolgui aquest conflicte i es 
restableixi la normalitat demo-
cràtica". I el document cloïa pre-
cisament amb unes paraules cap 
als familiars de Turull: "Blanca, 
Laura, Marta, Mingu, Dolors... 
l’Ajuntament està amb vosal-
tres, és casa vostra i no defalli-

POQUES HORES DESPRÉS DE CONÈIXER-SE LA SENTÈNCIA L'ALCALDE, JORDI SEGUER, LLEGIA UN MANIFEST CONSENSUAT PELS TRES GRUPS DEL GOVERN PARETÀ

L'Ajuntament de Parets exigeix  
l'amnistia per als presos i exiliats polítics

rem fins que tinguem el Jordi a 
casa. Ens teniu aquí, mai oblida-

rem que tenim un veí segrestat 
per defensar la nostra veu". i
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POLÍTICA I Reacció a la sentència  LES DUES CONCENTRACIONS MÉS MULTITUDINÀRIES VAN SER A MOLLET I PARETS

La reacció de la ciutadania dels 
baixvallesans a la sentència del Su-
prem no es va fer esperar i el ma-
teix dilluns al vespre centenars de 
persones van sortir al carrer per 
mostrar el seu rebuig a la decisió 
judicial. Mollet i Parets van acollir 
les dues mobilitzacions més multi-
tudinàries del Baix Vallès.

Convocats per diversos partits i 
entitats –Avis i àvies per la llibertat, 
el Casal Cultural, el Tabaran, Súma-
te, l'ANC, Òmnium, el CDR, la Inter-
sindical CSC, la CUP, Poble Lliure, 
ERC, MES i Junts per Mollet–, un 
miler de persones es va concentrar 
davant l'Ajuntament de la capital 
baixvallesana a partir de les 20 h, 
així com es va fer en moltes altres 
poblacions catalanes. Minuts més 
tard va arrencar una manifestació 
pels carrers de la ciutat.

Durant la concentració, es va 
llegir un manifest que qualificava 
la sentència de "dura i injusta" 
i que considerava que "només 
busca venjança" i que "condem-
na els drets fonamentals de 
tots i totes nosaltres". El mani-
fest també assegurava que "ni les 
amenaces, ni la repressió, ni 
la violència, ni els empresona-
ments injustos faran desaparèi-
xer el nostre anhel de llibertat" 
i continuava dient que "davant 
d'aquests atacs sense prece-
dents a la democràcia i a l'auto-
determinació" cal una resposta 
política i institucional "a l'alçada 
d'aquest moment històric. Ens 
cal més unió que mai". El text 
llegit acabava dient que la soci-
etat catalana ha de seguir "de-
mostrant que hem estat, som 
i serem, una societat pacífica 

L'Ajuntament de Sant Fost va aprovar di-
marts a la tarda, en un ple extraordinari, 
una moció de rebuig a la sentència del pro-
cés dictada pel Tribunal Suprem. Un text en 
el qual també es demana l'amnistia per als 
presos polítics i exiliats catalans i es defensa 
el dret a l'autodeterminació.

Els cinc regidors d'ERC a l'equip de go-
vern van donar suport a aquesta moció que 
va quedar aprovada, tot i el vot en contra 
del regidor de Sant Fost En Comú Podem, 
Alberto Bastida, al·legant que el discurs de 
la moció estava "massa enfocat a un sector 
polític al qual el seu partit no pertany".

Tant la regidora María José Sánchez, com 
els tres membres del partit de l'oposició, In-
dependents Units per Sant Fost, presents en 
el ple es van abstenir en la votació. Els altres 
tres representants del partit independent 
al consistori, entre ells la cap de l'oposició, 
Montserrat Sanmartí, no van poder assistir 
a la sessió extraordinària per motius labo-
rals i personals, ja que el ple va ser convocat 
dilluns d'urgència.

La moció, redactada per l'Associació Catala-
na de Municipis (ACM) i l'Associació de Muni-
cipis per la Independència (AMI) i aprovada 
també en altres municipis d'arreu de Cata-
lunya, exposa que "la democràcia a l'Estat 
espanyol mostra símptomes inequívocs 
d'estar tocada de mort". A més, anuncia que 
"aquesta sentència no ens atura" i reivin-
dica "el dret a treballar pacíficament per 
esdevenir República Catalana" i "mostrar 
l'adhesió de l'Ajuntament a totes les mobi-
litzacions de rebuig a la sentència".

Se sol·licita un ple extraordinari a Mollet
D'altra banda, Ara Mollet ERC - MES i Junts 
per Mollet van entrar dimecres una ins-
tància a l'Ajuntament per sol·licitar un ple 
extraordinari per portar a aprovació una 
moció sobre la sentència als líders polítics i 
socials de l'independentisme. A més, també 
demana per a aquest ple extraordinari la cre-
ació d'una comissió d'estudi sobre l'estat de la 
plaça Lluís Companys de Mollet. i

Milers de persones es mobilitzen 
al Baix Vallès contra la sentència

davant d'aquells que ens volen violents, se-
renor i tranquil·litat. No caurem en provo-
cacions, seguirem fins a la plena llibertat".

A la concentració, hi va haver pancartes i càn-
tics demanant la llibertat dels presos polítics, 
amb el lema Ho tornarem a fer i també recor-
dant els noms dels CDR detinguts fa unes set-
manes. Els manifestants també van entonar el 
cant d'Els Segadors.

Més de 1.000 persones a Parets
I paral·lelament, a Parets també es vivia una 
mobilització multitudinària, amb l'afegitó que 

el veí del municipi Jordi Turull havia estat con-
demnat a 12 anys de presó. En aquesta mo-
bilització hi van participar més d'un miler de 
persones, que van recórrer els carrers del mu-
nicipi des de la plaça Josep Marcer fins a la pla-
ça de la Vila. Segons assegurava l'alcalde, Jordi 
Seguer, "Parets mai havia viscut una mani-
festació en defensa dels drets i les llibertats 
tan nombrosa".

En acabar, més d'un centenar de persones 
van tallar l'autovia C-17 entre els punts quilo-
mètrics 15 i 16 en sentit nord cap a Vic durant 
uns tres quarts d'hora. i

ona cervera

A MOLLET  Un miler de ciutadans es va concentrar davant l'Ajuntament contra la sentència del Suprem

A PARETS La mobilització al municipi de Jordi Turull va aplegar més d'un miler de manifestants

m.r.

L'Ajuntament de
Sant Fost aprova
una moció per
rebutjar la sentència
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PARETS. La parròquia de Sant Es-
teve ha engegat una campanya 
de micromecenatge, anomenada 
50x1.000, per fer una reforma in-
tegral de l'església i amb la qual 
cerquen 50.000 euros per finançar 
el cost de les actuacions previstes. 
Aquest nom –50x1.000– explica 
que si 1.000 persones donen 50 
euros, s'assoleix l'objectiu econò-
mic. Tanmateix, qualsevol donació 
–major i menor– "serà molt ben-
vinguda", assegura Neus Jordà, 
regidora de Patrimoni Cultural.

El projecte de reforma, elaborat 

pel Consell Parroquial, es va pre-
sentar diumenge, amb motiu de la 
celebració del 1.115è aniversari de 
l'església i del poble. Lluís Garcia, 
membre del consell, explica que 
fa un any que estudien què cal re-
parar i entre les prioritats destaca 
"rehabilitar els  vitralls  de  les  
capelles  laterals, ja que hi entra 
aigua i es fan malbé les cape-
lles". També es preveu restaurar 
la rosassa de la façana del temple, 
que "està bombejada i deforma-
da", segons Garcia, qui afegeix que 
"es millorarà la lluminositat de 

l'entrada, ja que és molt fosca". 
La neteja i l'adequació dels terres 
malmesos també estan inclosos en 
el pressupost, així com la pintura 
de les parets laterals, de la nau 
central i del presbiteri. En aquest 
sentit, Jordà recorda que "mai 
s'ha pintat l'església des de des-
prés de la Guerra Civil".

Un altre dels projectes que es vol 
portar a terme és canviar de lloc 
l'escultura del Sant Crist, de l'artis-
ta Frederic Marès. "El crist està a 
la dreta, en una zona molt fosca 
i de pas, i no té la presència que 

hauria de tenir", diu el membre 
del Consell Rector. És per això que 
es vol passar a una capella a la part 
esquerra del temple, en un lloc 
més visible i amb més comoditats 
per a la litúrgia.

Accions per a les donacions
Per aconseguir els diners, el Con-
sell Parroquial portarà a terme 
diverses activitats en les quals 
els assistents podran fer les seves 
donacions. Activitats com visites 
guiades a l’Església de Sant Es-
teve i al voltant dels capitells de 
l’escultor Frederic Marès, visites 
al campanar i repic a la campana 
Teresina, i concerts a l’Església de 
Sant Esteve. També demanaran la 
col·laboració a les entitats del po-
ble per participar en els seus ac-
tes i cercaran donacions econòmi-
ques de les principals empreses 
dels entorns.

De moment, però, la campanya 
ja engegaria amb una possible do-
nació potent per part de la insti-
tució. "La intenció és que l'Ajun-
tament pagui la rehabilitació 
dels vitralls", diu la regidora de 
Patrimoni.

Per últim, Garcia informa que 
qualsevol persona que declari do-
nacions anuals inferiors als 150 
euros "té un retorn del 75% 
quan faci la declaració de la 
renda".  s.cArrillo

sergio carrillo

LA ROSASSA  La seva restauració és l'actuació més prioritària, perquè està bombejada i deformada, i podria caure

PATRIMONI  LA PARRÒQUIA CERCARÀ UNS 50.000 EUROS DURANT UN ANY PER PODER REFORMAR EL TEMPLE, QUE TÉ GOTERES I NO ES PINTA DES DE FA 80 ANYS

Campanya de micromecenatge per 
reformar l'església de Sant Esteve

1.115 anys

La parròquia de Sant Esteve i el poble de 
Parets van celebrar diumenge 13 d'octu-
bre el seu 1.115è aniversari. Així s'extreu 
d'un document del 13 d'octubre del 904, 
que es conserva a la Biblioteca Nacional 
de Catalunya i que inclou la primera re-
ferència escrita tant a la parròquia com 
a Parietes –nom antic del municipi–. 
D'aquesta manera, "amb la parròquia va 
néixer el poble de Parets", afirma Lluís 
Garcia. I és per això que la conservació 
en bon estat d'aquest edifici és rellevant 
com a element clau del patrimoni i de la 
història del municipi. D'aquesta mane-
ra, la campanya de mecenatge porta de 
lema Un poble, una parròquia.

Per continuar amb la celebració, 
aquest cap de setmana hi ha programa-
des diverses activitats populars i cultu-
rals a la plaça de la Vila. Dissabte a partir 
de les 16 h serà l'arribada de la marxa 
Montserrat-Parets, seguida d'una ac-
tuació dels Diables de Parets, així com 
el 32è Festival de la Poesia a Can Rajoler 
(vegeu pàgina 28). I diumenge serà el 
torn per a la celebració de l'eucaristia a 
l'església (10.30 h), així com d'una visita 
guiada al temple i al campanar, i un re-
pic de campanes. La darrera activitat de 
la programació serà un aplec de cultura 
popular, amb la participació de la Colla 
del Ball de Gitanes i la Colla de Gegants, 
Grallers i Bestiari. A més, divendres hi 
havia prevists els concerts de Mar-
ta Shanti, Noemí Gilabert & Sergi Igual, 
però finalment s'han ajornat.

SOTA EL LEMA
'UN POBLE,
UNA PARRÒQUIA'

Acapte de sang al Casal Sant JordiArrenquen les activitats de la castanyada
Aquest dissabte, el Casal Sant Jordi de Parets
acollirà un acapte de sang de 10 h a 14 h. D'aquesta 
manera es vol contribuir a la campanya del Banc
de Sang i Teixits Donar sang, un gest que salva
vides, adreçada a persones d'entre 18 i 70 anys.

La programació de la castanyada per a la gent gran arrencarà
dijous 24 (16.30 h) al casal Sant Jordi amb un berenar i un ball 
amb Duo Camelot. L'endemà (17 h) serà el torn per a Ca n'Oms, 
amb l'actuació del Duo Monseny. Dissabte (16.30 h) se
celebrarà al casal Asoveen, i el ball anirà a càrrec de Choffers.  
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Tractaments capil·lars
Barberia
Botiga de productes

Cursos perruqueria
Cursos estètica

Cursos perfeccionament  
i reciclatge

Tractaments facials
Depilació unisex
Aparatologia
Ungles
Tractaments corporals
Maquillatge

SERVEIS DE 
PERRUQUERIA

SERVEIS 
D’ESTÈTICA

ESCOLA 
CENTRE MOLLET

c. Anselm Clavé, 44 - Mollet del Vallès
www.centremollet.es - Tel. 93 570 78 70

ACADÈMIA DE 
PERRUQUERIA I ESTÈTICA

Matrícula 
gratis a tots 
els cursos

ANYS
CENTRE
MOLLET

1994-2019
25

MOLLET DEL VALLÈS

9/10 Manuel Jaimez Murillo 83 Anys

10/10 Isabel Fernandez Herreros 89 Anys

11/10 Manuel J. Fernandez Fernandez 48 Anys

LA LLAGOSTA

9/10 Dolores Carrasco Medina 62 anys

Dades facilitades per la Funerària  
Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols

Defuncions

Dissabte, 19 d’octubre de 2019 
A les 13.30h: Resum informatiu de la setmana

Diumenge, 20 d’octubre de 2019 
A les 22h: La Jornada de diumenge

Dilluns, 21 d’octubre de 2019 
A les 20.30h: La Jornada, amb Albert Maspons i 
Xavier Aymamí

Dimarts, 22 d’octubre de 2019 
A les 20.30h: Parlem-ne, amb Susanna Aguilera

Dimecres, 23 d’octubre 
A les 20.30h: Tu qui ets?

Dijous, 24 d’octubre 
A les 20.30h: Visions, amb Alba López

I a més VV Notícies cada dia a les 20 h, 22 h,  
00 h, 02 h, 04 h, 06.30 h, 9 h, 13.30 h i 15 h.

www.vallesvisio.cat

programació

MARTORELLES. A principis de set-
mebre mossèn Manuel Amado va 
prendre possessió com a rector 
de les parròquies de Sant Joaquim 
(Martorelles) i de Santa Maria. 
Amado, de 62 anys, ha estat vi-
cari a Sant Esteve de Granollers 
i rector durant 12 anys de Santa 
Fàtima de Granollers i Sant Fèlix 
de Canovelles. Darrerament havia 
estat vinculat amb la parròquia 
de Sant Vicenç de Mollet. A hores 
d'ara, però, encara no s'ha fet l'ac-
te de presentació als parroquians 
en presència del bisbe.  

URBANISME  LA IMMOBILIÀRIA DIU QUE ES PODRÀ ACCEDIR ALS PISOS AL SEGON SEMESTRE DE 2021 ESGLÉSIA

Metrovacesa preveu fer 68 
pisos a Can Fàbregas Vell

MOLLET. La immobiliària Metrova-
cesa preveu construir 68 pisos a 
Can Fàbregas Vell en els pròxims 
dos anys i ja ha col·locat cartells 
informatius a l'entorn del solar. 
Concretament, la previsió és que 
aquests habitatges estiguin dispo-
nibles per entrar-hi a viure durant 

el segon semestre del 2021.
Segons informen al seu web, ca-

dascun dels pisos tindrà un preu 
d'almenys 185.000 euros, i es 
tractarà d'habitatges de 68 me-
tres quadrats com a mínim, amb 
dues, tres i quatre habitacions, i 
tots ells amb una àmplia zona co-

SANT FOST/MARTORELLES. En el ple de l'Ajun-
tament de Sant Fost, celebrat el passat 8 d'oc-
tubre, el consistori va aprovar una bonifica-
ció del 95% per a la instal·lació d'un mòdul 
prefabricat a l'INS Alba del Vallès. La cons-
trucció i col·locació del mòdul es va fer efec-
tiva durant els mesos d'estiu, actuació que 
va permetre posar aquest espai en funciona-
ment per als alumnes i professors a principis 
d'aquest nou curs 2019-2020. Un espai que 
actualment ocupen dues classes de segon de 
batxillerat  amb un total de 56 alumnes i amb 

el qual, segons la regidora d'Educació, Patrí-
cia Orta, "s'han pogut alliberar dues aules 
de l'interior del centre que els feien falta 
perquè estaven molt justos".

El mòdul s'ha instal·lat per fer front a 
l'increment d'estudiants previst a partir 
d'aquest curs i en els pròxims quatre anys. 
Tot i així, segons el Departament d'Ense-
nyament, la decisió de posar aquest espai 
adicional i no pas ampliar el centre res-
pon al fet que després d'aquest augment 
d'alumnes la xifra "tornarà a baixar".  

EDUCACIÓ L'ESPAI L'OCUPEN ELS 56 ALUMNES DE SEGON DE BATXILLERAT

L'INS Alba del Vallès col·loca 
un mòdul prefabricat per fer 
front a l'increment d'alumnes

arxiu

Amado, nou rector 
de Martorelles 
i Santa Maria

ins alba

NOU ESPAI El centre educatiu va estrenar les noves instal·lacions a l'inici d'aquest curs escolar

s.c.

EL SOLAR  Cada pis tindrà un cost superior als 185.000 euros

metrovacesa

IMATGE VIRTUAL

munitària i piscina, així com amb 
disponibilitat de pàrquing.

Lluís Casas hi volia urbanitzar
L’any 2005 el grup Lluís Casas tan-
cava l’operació de compra-venda 
de part dels terrenys del Polígon 
d’Actuació Urbanística (PAU) de 
Can Fàbregas Vell per construir-hi 
170 habitatges, una zona verda, 
un equipament públic i un apar-
cament soterrat. Tanmateix, amb 
l'arribada de la crisi l'empresa va 
entrar en concurs de creditors i el 
projecte es va encallar.

Ara sembla que Metrovacesa 
urbanitzarà els solars de l'antiga 
tèxtil de Can Fàbregas Vell, ender-
rocats el 1973.  
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Iker Cabezuelo
Advocat

icabezuelo@cgcabogados.net

Delicte d'abandó 
del lloc de 
l'accident
Aquest delicte pretén castigar la falta 
d'humanitat de qui sap que deixa enrere 
a algú que pot estar lesionat o fins i tot 
mort; la falta de solidaritat amb les vícti-
mes causades per un mateix; i la vulnera-
ció del legítim dret dels vianants, ciclistes 
o conductors de qualsevol vehicle, de ser 
atesos en cas d'accident de trànsit.

Així, aquest delicte el cometen els qui, 
després d'haver causat un accident de 
trànsit, abandonen voluntàriament el 
lloc, deixant enrere persones lesionades 
o mortes a conseqüència d'aquest.

És una conducta totalment independent 
de la conducció temerària o negligent, 
per la qual cosa la persona que ho cometi 
pot ser castigada per dos delictes: per la 
conducció imprudent que hagi ocasionat 
les víctimes i pel fet d'abandonar-les. 
És a dir, que l'abandó es considera una 
conducta intencionada i independent de 
la conducta prèvia imprudent o fortuïta 
i, en conseqüència, comporta una pena 
separada.

Les penes a imposar són diferents segons 
si l'accident s'hagi produït fortuïtament 
o per imprudència del conductor. Si la 
causa de l'accident és fortuïta, l'abandó 
del lloc es castiga amb pena de presó de 
3 a 6 mesos. Si, per contra, l'accident és 
resultat de la imprudència del conductor 
que abandona el lloc, podrà ser castigat 
amb penes que van dels 6 mesos als 4 
anys de presó.

CONSULTORI

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

MOLLET.  Quatre veïns han estat 
afectats per un brot de legionel-
losi detectat al municipi a mit-
jans de setembre. Segons fonts 
de Salut, el brot va ser detectat 
pel Servei de Vigilància Epidemi-
ològica del Vallès arrel de quatre 
afectats residents a Mollet. L'inici 
dels símptomes dels tres primers 
malalts es van registrar entre l’1 i 
el 6 de setembre. I es va detectar 
un malalt més amb inici de símp-
tomes el 16 de setembre. 

Els afectats van haver de ser 
ingressats i a hores d'ara ja han 
rebut l'alta mèdica i han evolucio-

nat bé, segons informa Salut. Des 
que es va detectar el darrer cas, 
no s'ha donat cap nou cas.

La investigació i les mesures 
ambientals van començar a apli-
car-se el dia 17. En concret, s’han 
inspeccionat les instal·lacions de 
risc (torres de refrigeració, recs, 
fonts...) dins d’un radi d’acció de 
1.500 metres, on s'han dictat me-
sures de neteja i desinfecció dels 
equipaments de risc i l'aturada 
en alguns casos. Des del Depar-
tament de Salut afirmen que si 
aquestes mesures han afectat la 
font o fonts del brot, "ja que no 

es pot descartar que n’hi hagi 
una o més", diuen, no hi hauria 
d’haver més malalts.

A més, Salut ha demanat als 
centres assistencials, l'Hospital de 
Mollet i els CAP, que augmentin el 
nivell de sospita davant de malalts 
amb símptomes compatibles –do-
lor toràcic, tos seca, febre, malestar 
general, mal de cap, calfreds, diar-
rea i nàusees–, i des del CAP, que 
s’enviïn a l’Hospital per fer proves 
diagnòstiques. En aquests mo-
ments s’està a l’espera de finalitzar 
la investigació del brot que pugui 
orientar sobre el seu origen. 

SANT FOST.  Una trentena de veïns 
gestionarà grups de WhatsApp, on 
tractar temes rellevants que passin 
a Sant Fost. Aquesta iniciativa es va 
concretar diumenge en la reunió 
organitzada per la recent creada 
plataforma Gestión Responsable, 
que reunia al parc de la Pau un 
grup d'uns 240 veïns i veïnes. La 
trobada va servir per constituir el 
grup de 30 delegats que s'encarre-
garan de gestionar, a partir d'ara, 
els grups de WhatsApp (dividits en 
3 o 4 carrers per cada delegat). Els 

delegats de la plataforma preveuen 
anar porta per porta explicant als 
santfostencs els objectius que per-
segueix la plataforma. Durant la 
reunió, 127 persones van donar 
el seu consentiment per estar en 
aquests grups de WhatsApp. Se-
gons el portaveu, Dani Devahive, 
aquests grups seran "una eina de 
comunicació directa per tractar 
els temes rellevants del municipi 
sigui quin sigui el partit que go-
verni", ja que la plataforma engega 
per estar present "a llarg termini".

SALUT  ELS TRES PRIMERS MALALTS VAN DETECTAR-SE A PRINCIPIS DE SETEMBRE, I EL QUART, A MITJANS

CONVIVÈNCIA  LA PLATAFORMA CONTRA ELS MENA VOL DISPOSAR D'UNA EINA DE "COMUNICACIÓ DIRECTA" AMB ELS VEÏNS

Un brot de legionel·losi 
afecta quatre veïns de Mollet

Gestión Responsable 
crea grups de WhatsApp 
per tractar temes veïnals

ona cervera

CAPS VISIBLES  Alguns dels promotors durant la reunió al parc de la Pau

Un dels temes que es plante-
gen inicialment abordar és el de 
l'obertura del centre de MENA. 
Per poder-ho fer, però, consideren 
que és necessari constituir primer 
la plataforma i un cop tinguin el 
nombre suficient de membres (uns 
2.500) es porti a debat el tema en 

els grups. "Si veiem que aquest 
tema preocupa a la majoria del 
poble, plantejarem al consistori 
una reunió en la qual exigirem 
que es convoqui una jornada per 
presentar el pla estratègic i la 
inversió d'aquest centre de me-
nors", afirma Devahive. 

Salut està a l’espera de finalitzar la investigació sobre el brot

SEGURETAT

Els Mossos s'han compromès a 
incrementar els patrullatges pre-
ventius a Santa Maria de Martore-
lles. Ho feien en una reunió amb 
una seixantena de veïns, que van 
mostrar la seva preocupació da-
vant els fets delictius dels darrers 
mesos. Responsables dels Mos-
sos van indicar que en total s'han 
registrat 31 fets delictius des de 
l’agost de 2018 a l’agost de 2019, 
entre els quals destaquen les esta-
fes per internet com les denúnci-
es més nombroses. De les dades, 
també destaca la punta per entra-
des a domicilis del juny i l’intent 
d’ocupació d’un habitatge al juliol.

Compromís de 
Mossos per fer 
més patrullatges 
a Santa Maria
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Especialistes en accidents de trànsit
Dret hipotecari i cessions de crèdit 
Divorcis - Desnonaments 
Llei 2ª oportunitat - Pensions d’invalidesa

Av. Burgos, 29 1ª planta 
Mollet  del Vallès

Tel. 93 570 73 09 
www.bufetespanol.com

BUFET ESPAÑOL MOREDA
ADVOCATS

è

PARETS. Els alumnes de 5è de pri-
mària de l'escola Nostra Senyora 
de Montserrat organitzaran el prò-
xim divendres 25 d'octubre una 
cursa solidària. La cursa arrencarà 
a les 10 h a l'escola i hi participa-
ran uns 300 corredors. L'objectiu 
és ajudar els rohingyas, una ètnia 
de Myanmar –antiga Birmània– 
dins del programa Quilòmetres de 
solidaritat, de Save the children.

"Aquesta cursa és el producte 
final del nostre projecte escolar 
De carn i ossos", asseguren els 
alumnes de 5è de NS de Montser-

rat, qui han convidat a les autori-
tats del poble, així com a empre-
ses patrocinadores a assistir-hi.

Més enllà de la part esportiva, 
l'activitat serveix als alumnes per 
conèixer la crisi dels rohingyas, 
una població de gairebé un milió 

de persones de Myanmar. La seva 
situació ja era complicada en ser 
una minoria musulmana dins d'un 
estat budista que no els reconeix 
com a ciutadans. Tanmateix, tot 
va empitjorar a partir de l'agost 
del 2017 quan va arrencar la dar-
rera onada de violència a la zona 
causada per atacs militars, que 
va provocar la fugida de 622.000 
persones a un camp de refugiats 
de Bangladesh.  Allà, "els assassi-
nats, incendis de cases i abusos 
sexuals són constants", segons 
Save the children. 

COOPERACIÓ  SERÀ DIVENDRES 25 A LES 10 H I HI PARTICIPARAN UNS 300 CORREDORS

Els alumnes de 5è de NS de 
Montserrat organitzen una
cursa solidària pels rohingyas PARETS. Aquest divendres arren-

caran les sessions del grup de su-
port mutu La dona sàvia que sóc. 
Les sessions es faran el tercer di-
vendres de cada mes, de 17 h a 20 
h, al Casal de Joves Cal Jardiner, 
a càrrec d'Isabel Erill, psicòloga, 
psicoterapeuta corporal i profes-
sora de ioga. Les inscripcions te-
nen un preu de 30 euros.

BENESTAR

Arrenquen les
sessions de 'La 
dona sàvia que 
sóc', a Cal Jardiner

PARETS. El Casal Sant Jordi inaugu-
rarà dimecres una nova activitat 
adreçada principalment per a la 
gent gran del municipi. Es tracta 
del taller Esquena sana, gimnàstica 
suau i posturologia, que s'imparti-
rà tots els dimecres a partir de les 
17 h en el mateix equipament –car-
rer de Galende, 1–, on també es po-
den fer les inscripcions. 

GENT GRAN

S'estrena un
nou taller de
gimnàstica suau
al Casal Sant Jordi

Una forta onada de violència
ha provocat la fugida
de 622.000 rohingyas
des de l'agost de 2017

CONCENTRATS  Els ciclistes en un dels punts de la pedalada

BAIX VALLÈS.  Més de 200 ciclistes 
van participar diumenge en la se-
gona pedalada organitzada per la 
Plataforma Connectem el Vallès en 
Bici, formada per un grup d'enti-
tats ciclistes, que té com a objectiu 
reclamar la millora de les connexi-
ons en bicicleta entre els diferents 
pobles del Vallès. La plataforma va 
preparar quatre circuits que van 
culminar a l’aiguabarreig del Mo-
gent i del Congost, on neix el Besòs, 
a Montmeló, on es va llegir un mani-
fest que recorda la necessitat de re-
duir el volum de cotxes per millorar 
la qualitat de l’aire i l’elevat ús del 

vehicle privat en els desplaçaments 
propers. La plataforma reclama que 
es treballi per fomentar la mobilitat 
sostenible connectant la bicicleta i 
el transport públic.

La jornada també va servir per 
promoure el traçat pel Vallès Ori-
ental de la ruta cicloturista Euro-
velo8, que ha de permetre recórrer 
la riba del Mediterrani des de Ca-
dis, fins a Atenes, passant per Ca-
talunya. La ruta encara no té el seu 
traçat definitiu, i entre l’Empordà i 
Barcelona un dels possibles traçats 
en estudi podria passar pel Vallès 
Oriental.  

MOBILITAT UNS 200 PARTICIPANTS A LA PEDALADA

Els ciclistes reclamen 
millors connexions entre 
els municipis del Vallès

@raquelsonica
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+ DE 102 PLATOS PARA ELEGIR SIN LÍMITES
(de lunes a domingo)

KOYO III
Restaurant Japonés

KOYO III
Restaurant Japonés

KOYO (Sants)
C/. Sants, 192 - 08028 - Barcelona
930 088 010 - 688 071 618

KOYO (Sabadell)
Rambla, 36 - 08201 - Sabadell
938 547 168 - 634 228 852

KOYO (Mollet del Vallès)
Av. Burgos, 9 - 08100 - Mollet del Vallès
936 736 905 - 651 882 653

BUFET LIBRE
A LA CARTA 
+ DE 102 PLATOS PARA ELEGIR SIN LÍMITES
(de lunes a domingo)

www.koyosushi.com

SANT FOST. L'equip de govern de 
Sant Fost ha fet públic l'Acord de 
govern entre els membres que 
lideren el consistori: ERC-JxSF, 
SFEC Podem i M. José Sánchez, 
com a regidora no adscrita.

Un text amb què anuncien: 
"Hem treballat per aconseguir 
un acord, proposant com a for-
ma un govern de coalició entre 
iguals i basat en la confiança 
compartida" i on determinen que 
tot i que les tres parts que han as-
solit l'acord tenen "sensibilitats 
polítiques diferents", han as-
sumit "el principi de pluralitat 
com un patrimoni enriquidor 
de la pròpia societat".

Un acord on pronuncien la se-
ves intencions com a equip de go-
vern: "Ens emplacem en aquesta 
legislatura a assumir el diàleg 
polític com a eix central per tal 
de superar les nostres diferèn-
cies i avançar en la construcció 
d'un millor Sant Fost". I en el que 
comparteixen les seves accions de 

MUNICIPAL  UNA PROPOSTA DE 'COALICIÓ ENTRE IGUALS I BASADA EN LA CONFIANÇA COMPARTIDA'

El diàleg, l'eix central del nou  
Acord de govern de Sant Fost

arxiu

CONSTITUCIÓ  Els membres de l'equip de govern en el ple d'investidura

El Joan Abelló i l'INS Gallecs 
promouen el projecte LECXIT

mandat entre les que destaquen 
la creació del Consell de Cultura 
com a element de recuperació de la 
identitat històrica i cultural de Sant 
Fost; donar més contingut a les 
funcions del Consell Escolar Mu-
nicipal obrint-lo a d'altres àmbits 
com l'esport, la salut o la cultura; 

oferir una solució per a les famílies 
amb fills/es de zero a tres anys so-
lucionant les dificultats actuals del 
Petit Roure i El Roure; crear el Con-
sell d'Esports o planificar la crea-
ció d'un centre de dia públic per a 
la gent gran o constituir un Servei 
Municipal d'Ocupació. 

MOLLET.  L’Escola Joan Abelló, en 
col·laboració amb l’Institut Ga-
llecs, posa en marxa el projec-
te LECXIT (Lectura per a l’Èxit 
Educatiu), amb l’objectiu de pro-
mocionar la lectura i millorar la 
comprensió lectora dels infants. 
El programa funciona gràcies a 
la col·laboració de voluntaris que 

acompanyen els infants en la lec-
tura amb una  tutoria individual 
per setmana. El 23 d’octubre, la 
Biblioteca de Can Mulà acollirà 
una formació per als voluntaris.
Les persones interessades en par-
ticipar com a voluntaris es poden 
adreçar a l’Escola, a la biblioteca 
de Can Mulà, i a l'IME.  

El Mercat Vell es va omplir dissabte en el 12è sopar solidari, que enguany ha 
recaptat diners per a l'ONG Un Mundo Mejor Es Posible, que gestiona el Centre 
Oftalmològic Dr. Ernesto Che Guevara a Córdoba (Argentina), i que destinarà 
l'aportació molletana a l'adquisició d'equips quirúrgics. Foto: Ona Cervera

Nou sopar solidari de Mollet amb Cuba
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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 VENTA DE 
165 M2 EN  MOLLET 
CENTRO. Casa de 3 
plantas que consta 

de 3 habitaciones, 2 
baños y 1 aseo, sa-
lón y cocina ameri-
cana. Calefacción y 
A/A. Mag´íficas cali-
dades. Cert. energ.: 
E. Ref. JV14197. Pre-
cio 375.000€. Tel. 93 
579 33 33.

PISO DE 105 M2 
EN MOLLET. ZONA 
CAN BORELL. 3 ha-
bitaciones, 2 baños, 
cocina de 14 m2, 
salón con salida a 
balcón. Calefacción. 
Piscina, parking y 
zona comunita-
ria. Cert. energ.: 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 lava-
dero, salón-co-
medor.  Piso de 
origen. 125.000€ 
Cert. energ.: 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 co-
cina americana, 
balcón. Sin parking. 
165.000€ Certifica-
ción 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 ai-
gua. PVP: 450 euros. 
Interesados llamar 
al tel. 606 30 51 03. 

LOCAL DE 40M2 
PER LLOGAR A 
MARTORELLES, a 
l'avinguda Piera. 
Per oficina, o per-
sona per fer arran-
jaments, o locutori 
i Internet, etc. Alta 
vigent d'aigua i 
l lum. Preu as-
sequible a tractar. 
Interessats trucar 
al tel. 93 593 71 14.

AMISTAT

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

TREBALL

OFERTA

S’OFEREIX AUTÒ-
NOMA PER PORTAR 
COMPTABILITATS/
FISCAL/IMPOS-
TOS, A PIMES I AU-
TÒNOMS. Tel. 651 
040 007. 

CHICA SE OFRECE 

PARA PASEAR pe-

rros en Mollet. Tel. 

686 621 626.

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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El passat mes de març entrava en vigor la 
nova redacció de l’article 34.8 de l’Esta-
tut dels Treballadors (ET) sobre l’adap-
tació de la jornada per conciliar la vida 
familiar i laboral (no fa cap esment a la 
vida “personal”) i que incorpora aspec-
tes com la durada i distribució de la jor-
nada, l’ordenació del temps de treball i 
la forma de prestació, incloent el treball 
a distància, cosa que es considera posi-
tiu per a la capacitat dels treballadors i 
treballadores de tenir major control del 
seu temps. Però a la vegada, el nou arti-
cle, presenta un seguit d’inconcrecions 
que planen sobre l’efectivitat real que 
pugui tenir aquesta mesura.

I és que si d’una banda el nou redactat 
obre possibilitats al costat dels efectes 
negatius de les vies que tenien les per-
sones treballadores fins ara al seu abast 
(la reducció de jornada, amb la conse-
qüent  minva salarial; i els permisos o 
llicències, sovint perjudicials per a la 
promoció professional) deixa un ampli 
marge i control decisori a l’empresa.

L’expert respon

També ens podeu trobar a: GRANOLLERS | BARCELONA | 
CERDANYOLA | MATARÓ | RUBÍ | TARRAGONA | MADRID

Rbla. Nova, 26, 1r
Tel. 93 593 33 46

MOLLET DEL VALLÈS

www.cronda.coop

Clàudia Guasch
Advocada del Col·lectiu Ronda

Adaptació jornada: llums i 
ombres del nou reglament

D’entrada, l’article parla de “sol·licitar” 
i no pas d’exigir o reclamar aquesta 
conciliació. Al contrari del que succeeix 
amb la reducció de jornada, l’article es-
devé una expectativa de dret: autorit-
za a sol·licitar-ho, però l’última paraula 
la té l’empresa, que ha d’avaluar-ho 
en funció de si les peticions són raona-
bles i proporcionades en relació a les 
necessitats de la persona treballadora 
i les necessitats organitzatives o pro-
ductives de l’empresa. On s’establirà 
el límit d’allò raonable i proporcionat? 
L’empresa pot realment tenir coneixe-
ment de les necessitats de la persona 
treballadora?

Per evitar les disfuncions del caràcter 
obert d’aquest article, es remet a la 
negociació col·lectiva la responsabi-
litat d’establir els termes de l’exercici 
d’aquest dret. Els convenis hauran de 
donar referències explíctes sobre com 
es concreta aquesta adaptació, cosa 
que està exempta de no pocs conflic-
tes. I mentre no es reguli, el redactat fixa 
un màxim de 30 dies perquè l’empresa 
respongui la petició, proposant una al-
ternativa o denegant-la. En el cas de de-
negació la resposta ha d’incorporar ar-
guments objectius, que no s’exigeixen 
en el cas de proposar una alternativa.

També, un altre punt és aquell que fa re-
ferència a la limitació de l’edat dels fills: 
s’estipula que les persones treballado-
res poden efectuar aquesta sol·licitud 
fins que els fills o filles tinguin 12 anys, 
la mateixa edat que ja operava per a la 
reducció de jornada.

Una modificació doncs que tot i que 
creiem que pot incidir de forma positiva 
sobre les persones treballadores també 
veiem com no deixa d’estar lligada a 
la voluntat empresarial. Caldrà veure, 
doncs, l’efectivitat real cas per cas.  
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ECONOMIA

MONTORNÈS. L'empresa Daevi ha 
rebut un xec de 10.000 euros de 
la mà de la Cambra de Comerç de 
Barcelona en la Innovació del pro-

INDÚSTRIA  L'EMPRESA MONTORNESENCA HA ESTAT VINCULADA A UNA INVESTIGACIÓ JUNTAMENT AMB LA UPC

L'empresa Daevi de Montornès 
obté un premi de la Cambra en la 
innovació dins l'Economia Blava

TREBALL

MARTORELLES. Els municipis de 
Martorelles, Santa Maria i Sant 
Fost, membres de la Mancomu-
nitat del Galzeran, estan treba-
llant de la mà per crear un Servei 
d'Ocupació conjunt. 

Per fer-ho possible ja tenen es-
tablertes algunes línies de treball, 
entre elles la celebració d'una re-
unió tècnica prevista per dilluns 
que ve, dia 21 d'octubre, amb el 
Servei Català d'Ocupació. 

L'objectiu dels tres municipis és 
el de compartir les despeses i bus-
car un espai conjunt on emplaçar 
aquest servei per tal de millorar 
l'ocupació al territori.

La proposta de les localitats que 
formen el Galzeran és, per una 
banda, ajudar les persones deso-
cupades a trobar un lloc de feina i, 
per altra banda, oferir-los forma-
ció que els ajudi a millorar la seva 
condició laboral, segons ha expli-
cat l'alcalde de Martorelles, Marc 
Candela.

Segons les dades de l'atur del 
mes de setembre a Martorelles 
actualment hi ha 276 desocupats, 
un 1,47% més respecte a les per-
sones sense feina de l'agost. Per 
contra, tant a Sant Fost com a 
Santa Maria, l'atur s'ha rebaixat. A 
Sant Fost , un 0,79% amb 376 de-
socupats i a Santa Maria amb un 
-20,45% i 35 desocupats. i 

Els municipis 
del Galzeran 
volen compartir 
Servei d'Ocupació

daevi

INNOVACIÓ La Cambra de Comerç de Barcelona ha premiat amb un xec regal de 10.000 euros a Daevi pel projecte

grama 4helix. Daevi va rebre aquest 
premi dins el marc del Saló Nàutic 
Internacional de Barcelona, amb 
altres cinc empreses, i on es van 

repartir xecs per valor de 480.000 
€ dins d'aquest programa europeu 
que fomenta l'Economia Blava a 
través de projectes innovadors de 
petites empreses del Mediterrani.

La proposta
El projecte pel qual Daevi ha re-
but aquest premi consisteix en la 
millora de la fabricació de pro-
ductes de protecció temporal pel 
manteniment de les cobertes dels 
vaixells. La iniciativa a més, està 

vinculat amb la Universitat Poli-
tènica de Catalunya, dins d'una 
branca específica que s'anomena 
el Centre Català del Plàstic. Jun-
tament amb la UPC desenvolupen 
aquesta millora en la fabricació  
del producte que utilitzen perquè 
sigui més sostenible i s'ajusti a la 
normativa de protecció d'incendis 
en embarcacions de gran eslora. 

Des de Daevi, Eli Martín, respon-
sable de comunicació ha explicat 
que estan molt contents d'haver 
rebut el premi, "perquè és una 
manera de mostrar que l'R+D 
no només està a l'abast de grans 
empreses". Alhora ho ha valorat 
també positivament, ja que, "a ni-
vell d'investigació en ser una 
micropime tenim pocs recursos 
i el fet que la Cambra de Comerç 
doni aquestes oportunitats a pe-
tites empreses està molt bé". i

Indústria

Daevi fundada l'any 1991, es dedica a la 
fabricació de productes de protecció 
de superfícies, s'ha dirigit sempre al 
sector de l'automoció o la indústria fe-
rroviària, però des de fa uns cinc anys 
s'ha obert al sector nàutic, pel qual ha 
obtingut el seu reconeixement. L'Eco-
nomia Blava a la que fa referència el 
premi obtingut engloba tots els sec-
tors que s'integren dins del nàutic, el 
marítim i el pesquer. 

CANVI DE RUMB DE 
L'EMPRESA CAP AL 
SECTOR NÀUTIC

El premi LismiVO queda desertTorna el mercat solidari de segona mà a Sant Fost
El Consell Comarcal obrirà un nou termini de 
candidatures per al Premi i els Distintius
LismiVO, que reconeixen la tasca social en la 
integració laboral de persones amb diversitat  
funcional. El primer termini ha quedat desert.

L’Associació Voluntariat Social per Sant Fost celebrarà diumenge a la
plaça de la Vila el mercat de segona mà, amb la participació d'una
cinquantena de paradistes. L'esdeveniment també promou la solidaritat, 
amb un recapte d'aliments –preferentment llet– per al Banc d’Aliments 
de Sant Fost i comptarà amb la col·laboració de Ràdio Sant Fost.
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OPINIÓ

Dilluns, no per ser esperat, el cop va ser menys dolorós. La sentència del judici 
de l'1-O no només dicta penes llargues de presó per a uns polítics que van 
respondre a les demandes de les urnes i a uns líders socials que van exercir el 
seu dret d'expressió i de manifestació, sinó que condemna tots els demòcrates a 
un Estat cada cop més regressiu que ja té un precedent per considerar qualsevol 
protesta legítima de la ciutadania –sigui pels drets nacionals, però també pels 
socials i laborals– un acte delictiu de sedició. Les marxes multitudinàries que han 
recorregut el país i que també han travessat el Baix Vallès han estat la resposta 
d'una gran part de la ciutadania que des de la no-violència, han exercit al seu dret 
a la manifestació i han volgut palesar el seu rebuig a una sentència injusta. El 
moviment independentista res té a veure amb les lamentables imatges d'aldarulls 
que s'han viscut principalment a Barcelona, uns fets que no poden servir, en cap 
cas, per criminalitzar un col·lectiu que any rere any s'ha demostrat pacífic. Tant 
de bo aquesta nova mobilització massiva faci reflexionar –fora d'estratègies 
partidistes i electoralistes– aquells que han de seure per trobar una solució.  

EN DEFENSA DELS DRETS BÀSICS
Editorial

Bústia

Carrencà en perill
Aquest matí llegia amb tristesa com alguns 
dels pobles de la zona organitzaven activi-
tats en el marc de les jornades europees del 
patrimoni, i en canvi Martorelles, com de 
costum no feia res.

Però que dir d’un consistori que no vol 
protegir el patrimoni moble més relle-
vant que té en la seva possessió. Ja que se-
gons l’equip de govern ja està protegit pel 
POUM. Això si amb uns criteris urbanístics, 
que no pas arquitectònics ni patrimonials. 
Perdent així la possibilitat d’accedir a fons 
i subvencions destinats a rehabilitar patri-
moni moble, que podien arribar als 3 mili-
ons en quatre anys.

El principal actiu que guarda la casa no 
és només la documentació, i gran part de 
la carcassa. Si no que és un dels pocs masos 
que encara reflecteixen com al segle XIX i 
principis del XX, algunes masies van aban-
donar la funció agrícola, per esdevenir 
segones residències de la burgesia. Mante-
nint encara avui al seu interior petites joies 
artístiques de gran bellesa, que declarant el 
context com a Bé Cultural d’Interès Local  
(BCIL) es podria protegir i conjugar amb 
els nous usos que demanda la Martorelles 
del s. XXI, cosa que amb la protecció actual 
no es pot fer. I ja fa temps que gent reco-
neguda del poble pregona la demolició del 
mas. 

I jo em pregunto quin Martorelles volem 
pel futur, un de gris com fins ara, o un de 
viu que s’estima i es respecta a si mateix i 
protegeix el seu passat per deixar-lo per les 
generacions futures, els polítics, que tenen 
la possibilitat de pensar i treballar haurien 
de pensar més seriosament en quin model 
de poble volen esdevenir.

 roger candela / mArtorelles

Incivisme i sorolls a Riera Seca
Una gran part del veïnat del barri de la Rie-
ra Seca portem des de 2012 –alguns inclús 
des d’abans– fent gestions amb l’Ajunta-
ment de Mollet del Vallès per demanar que 
es compleixi amb la normativa vigent per 
tal de poder descansar i gaudir d’una bona 
qualitat de vida. Tots els esforços per arri-
bar a consensuar prioritats de forma con-
junta han estats infructuosos.

Què reclamem? Solucions als sorolls i vi-
bracions provinents de la zona d’oci situ-
ada al barri (El Jardinet també és inclòs), 
solucions als actes incívics (grafitis, bru-
tícia, destrossa del mobiliari urbà…), que 
tots els comerços del barri compleixin amb 
les llicències corresponents abans d’iniciar 
qualsevol activitat econòmica. Reclamem 
solucions als sorolls i la contaminació pro-

vinents de la C-17, manteniment constant i 
supervisió de les zones enjardinades, així 
com seguretat policial al barri que eviti 
la presència de grups de joves fins a altes 
hores de la nit bevent i fent gresca, entre 
d’altres. També exigim regular i supervi-
sar l’àrea comercial paral·lela a la C-17 i 
la pista d’skate que és un eix de conflictes 
continus.

I per què fem totes aquestes reclama-
cions? Ho fem perquè estem presenciant 
una degradació inexorable del barri i, per 
aquest motiu, hem decidit compartir-ho 
amb la resta del veïnat.

La Plataforma d’Afectats Can Fàbregas 
conjuntament amb l’Associació de Veïns de 
la Riera Seca ens hem ajuntat per treballar 
conjuntament i fer públiques totes aques-
tes irregularitats i la falta de disposició i 
bona voluntat per part de l’Administració 
local.

El malestar i la impotència que sentim 
són el resultat de moltes reunions fracas-
sades amb molts interlocutors diferents: 
Ajuntament, Policia Municipal, el Síndic… i 
ara és el moment de prendre mesures reals 
per poder conviure i aturar el creixement 
d’aquesta problemàtica.

El passat dia 3 d’octubre, la Plataforma 
d’Afectats Can Fàbregas conjuntament 
amb l’Associació de veïns del barri de la 
Riera Seca van mantenir una reunió amb 
representants polítics de l’Ajuntament per 
exigir una actuació contundent davant una 
situació enquistada des de fa molts anys. 
Reclamem una solució immediata a la zona 
de bars i discoteques perquè afecta negati-
vament a la salut del veïnat i el considerem 
un tema cabdal.

El barri de la Riera Seca consta de dife-
rents sectors i està integrat per la Rambla 
Pompeu Fabra, la zona de La Vinyota, Can 
Fàbregas i la zona coneguda pel sobrenom 
de Vallehermoso. Fem aquest recordatori 
per tots aquells/es veïns/es que encara 
dubtin si poden adreçar-se a la nostra as-
sociació per a qualsevol problemàtica o 
aclariment.

Et convidem a formar-hi part. Se-
gueix-nos al twitter @PACanFabregas. Po-
sa’t en contacte amb l’Associació de Veïns 
de la Riera Seca per explicar el teu cas i, en-
tre tots, revertim la problemàtica del barri: 
avrieraseca@gmail.com. No oblideu que 
entre tots i totes fem barri.

 veïns del barri de riera seca / mollet

egurament hi ha poques coses que 
al llarg de la història hagin definit 
tant a la humanitat com la seva 
capacitat per castigar als seus con-
gèneres. Altres coses no, però la 

capacitat punitiva de l’ésser humà és indis-
cutible.

No ens enganyem, hi ha camps de la cre-
ació històrica a on el progrés ha estat més 
aviat escàs (¿milers d’anys de literatura 
per acabar escrivint whatsapps?). En canvi, 
quan parlem d’aplicar penes coercitives, de 
penar a altres individus, l’espècie humana 
s’ha demostrat amb una diligència poc com-
parable, sublim; pura genialitat.

Diligents i constants, perquè totes les civi-
litzacions hi han volgut dir la seva. No hi ha 
hagut cultura que no hagi fet la seva aporta-
ció al món del càstig: els egipcis van apostar 
per l’empalament, els grecs per la lapidació, 
els romans eren uns aficionats a la crucifixió 
i els asteques tenien una gran estima pel des-
membrament.

Cultures diverses, separades per segles 
i continents, però unides per la seva capa-
citat inventiva a l'hora d’imposar càstigs. 
Hauríem de convenir que aquesta aptitud 
per infligir penes és una de les característi-
ques més inherents a la condició humana: el 
llenguatge, caminar de peu, l’abstracció... i 
aplicar patiment físic i moral.

S
UNA BUFETADA A TEMPS

Escriptor
SERGI PONS

Perquè això de castigar al personal és in-
nat i ve de lluny. Fa uns 100.000 anys, els ne-
andertals (els nostres ancestres evolutius) 
ja practicaven l’elevat art del càstig. Entre 
altres punicions, la més severa, consistia en 
una curiosa condemna a mort en vida. Quan 
un membre del clan era repudiat per haver 
comès un acte o actitud considerat molt 
greu, la manera com el grup el feia fora era 
a través d’un ritual a on se l’enviava al món 
dels esperits. El membre del grup passava a 
ser un fantasma. Poca broma, deixar de for-
mar part del grup i convertir-se en un esperit 
significava deixar d’existir. Així, tal qual. 

Els neandertals creien en els esperits, 
quan un individu moria passava a formar 
part de l’altra vida. El neandertal condem-
nat passava de cop i volta a no ser vist ni 
escoltat per la seva família (era un esperit). 
L’individu seguia uns quants dies pul·lulant 
per la cova, intentant comunicar-se amb els 
seus congèneres. Però era inútil, aquests el 
prenien per l’esperit de la persona que havia 
sigut i l’ignoraven. 

Passats uns dies el condemnat, cansat, 
acabava abandonat el grup i es perdia terres 
enllà. La seva capacitat de supervivència de-
penia del grup i el seu aixopluc; la sentència 
a mort era qüestió de dies.

Ben mirat, sigui en forma d'esperit o de 
tortura medieval, és innegable que el càstig 
forma part de la nostra identitat com a espè-
cie. Així ens va.

Pilotada 
endavant

Les cartes i imatges han de fer constar el nom i cognoms de l’autor, 
l’adreça, un telèfon de contacte i el document d’identitat. Els es-
crits han de tenir una extensió màxima de 20 línies. En cas que es 
depassin, la redacció es reserva el dret d’escurçar-les.
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El CB Parets rep les FranquesesSegona derrota seguida del CH Parets
El CB Parets rebrà dissabte les Franqueses 
al Pavelló Joaquim Rodríguez, a les 19.30 h, 
després de guanyar a la pista del Viladecans, 
61 a 73. Les Franqueses és líder amb un ple de 
victòries i el Parets és 9è amb una victòria. 

El CH Parets va sumar la segona derrota seguida de la temporada 
després de perdre a la pista del Sant Cugat B, per 33 a 30. El duel va 
estar ajustat de principi a fi i ja al descans era de 15 a 13 a favor dels 
locals. Els paretans sumen la segona derrota i confien trencar la ratxa 
negativa dissabte a casa contra el BCN Sants, a les 17.45 h . 

PARETS. David Picazos és des 
d'aquest dilluns nou entrenador 
del FS Parets. La junta directiva, 
encapçalada per Dolors Palomo, 
va decidir el canvi d'entrenador 
d'Albert Erra, que la temporada 
passada feia de segon, per Picazos. 
"Ha estat una decisió conjunta. 
Nosaltres li vam dir a Erra i ell 
va reconèixer que anava molt 
atabalat amb l'altre equip que 
dirigeix al club, el cadet", diu la 
presidenta.

Picazos ja havia estat una opció 
per a la directiva paretana en aca-
bar la temporada passada quan 
José Manuel Ibáñez va comunicar 
que deixava la banqueta per seguir 
jugant. "Aleshores Picazos ens va 
dir que no perquè volia tenir un 
any sabàtic, però en una setma-
na tot ha estat molt ràpid perquè 
finalment ha acceptat", diu Palo-
mo, que es mostra molt agraïda per 
la feina feta per Albert Erra: "Se-
gueix dins el club amb el cadet". 

El tècnic substitueix Albert Erra després de dirigir l'equip 
paretà les dues primeres jornades de la Divisió d'Honor Catalana

FUTBOL SALA EL CONJUNT PARETÀ SUMA UNA DERROTA I UNA VICTÒRIA EN L'INICI DE LA LLIGA

David Picazos és el nou 
entrenador del FS Parets 

futbol sala parets

 LLORET - FS PARETS
Diumenge, 20  10 h Lloret

cfp

SÈNIOR Moments abans del duel contra la Guineueta al Josep Seguer

PARETS. El CF Parets agafa oxigen 
a la Primera Catalana després de 
l'empat contra la Guineueta (1-1), 
que trenca una ratxa de quatre de-
rrotes seguides. El conjunt paretà 
visitarà el camp de la Fundació 
Esportiva Grama al penúltim lloc 

FUTBOL |  Primera Catalana  ÉS PENÚLTIM AMB 2 PUNTS

El CF Parets trenca la ratxa 
negativa amb un empat

L'EQUIP DE JORDI LÓPEZ DIUMENGE REBRÀ EL PALAMÓS (12H)

MOLLET. El CF Mollet UE ha con-
vertit el Camp Municipal del Ger-
mans Gonzalvo en un fortí amb 
tres partits disputats i tres victòri-
es. Els molletans rebran diumen-
ge el Palamós, a les 12 h. L'equip 

de Jordi López i Marc Fortuny, que 
ve de tenir jornada de descans, 
ocupa el 7è lloc de la Primera Ca-
talana amb nou punts, mentre que 
el Palamós és el segon classificat 
amb 16 punts.  

El CF Mollet, intractable a casa

 FUNDACIÓ GRAMA - CF PARETS
Diumenge, 20  11.45 h Santa Coloma

amb dos punts. Pel que fa a la Fun-
dació Grama encadena tres patits 
sense perdre amb dues victòries i 
un empat. 

D'altra banda, el club paretà 
està de dol per la mort aquesta 
setmana d'un exjugador de 17 
anys, Victor Llavero, que ara mili-
tava al Lloret i era de la Garriga. 
També havia jugat en la base del 
CF Mollet UE.   

El nou entrenador té una àmplia 
trajectòria de 23 anys a les banque-
tes del futbol sala. Durant 13 anys 
va estar vinculat a la base del FS 
Santa Coloma, i va arribar a dirigir 
el segon equip a la Segona Nacio-
nal B. El seu darrer club va ser la 
Prosperitat, de la Divisió d'Honor, i 
anteriorment el Sant Joan de Vilas-
sar durant sis temporades, pujant 
de Primera Catalana a la Tercera 
Nacional. "Al final del curs passat 

vaig dir que no, però des del club 
em van tornar a trucar i m'han 
vingut ganes de tornar", admet el 
tècnic, que ja ha completat dos en-
trenaments.  

El nou entrenador s'estrenarà 
diumenge a Lloret amb una ratxa 
d'una derrota i una victòria. "Conec 
a més de la meitat de la plantilla 
i crec que tinc molt bons juga-
dors. L'objectiu és acabar el més 
amunt possible", diu.  jl.r.b.

PRESENTACIÓ David Picazos amb Dolors Palomo, dilluns al pavelló paretà
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MOLLET. Toni Rubio El duende, de 
l'Actitud Boxing Crew de Mollet, 
ha quedat subcampió del món de 
kickboxing k1 a Mollet. La lluita 
pel cinturó mundial va tenir lloc 
dissabte al pavelló Riera Seca i el 
vencedor va ser el lliutador mar-
roquí Hicham Harrak. 

La lluita, amb un pavelló ple de 
gom a gom, va durar un assalt per-
què Toni Rubio va rebre un fort 
cop a la mandíbula, que va neces-

ona cervera

KICKBOXING  EL MARROQUÍ HICHAM HARRAK GUANYA LA VETLLADA DEL PAVELLÓ RIERA SECA

'El duende', de l'Actitud Boxing 
Crew, subcampió del món K1

MOLLET. El pavelló de l'Escola Sant 
Gervasi viurà un gran derbi va-
llesà entre els col·legials i el CB 
Granollers diumenge, a les 19 h. 
El Sant Gervasi suma una victòria 
i dues derrotes, tanmateix que el 
Granollers. D'altra banda, el Re-
canvis Gaudí Mollet B, que lidera 
la Copa Catalunya amb tres victò-
ries, visitarà diumenge la compli-
cada pista de Salt, que suma una 
victòria. 

Copa Catalunya

El Sant Gervasi rep 
el CB Granollers

sitar assistència mèdica. "Karrrak 
estava molt més fort. Va ser un 
bon cop a la mandíbula, que li va 
trencar. Ha necessitat punts de 
sutura. Encara quedaven qua-
tre combats però no veia cap 
possibilitat i vam decidir tirar 
la tovallola", admet Jordi Garcia, 
entrenador de Toni Rubio El du-
ende, que remarca el bon ambient 
del pavelló: "Estava molt plena la 
graderia i la pista".

 Durant la vetllada de kickboxing 
al Riera Seca van celebrar-se un 
total de setze combats. 

La defensa del títol el 2020 
En quatre o cinc mesos, el pave-
lló molletà tornarà a celebrar el 
Mundial de kickboxing K1, segons 
informa el mateix Jordi Garcia, 
promotor  del combat. Així doncs 
la defensa del títol de Hicham Har-
rak podria ser al Riera Seca. 

VICTÒRIA Karrak celebra el triomf al costat d'El duende a la pista del pavelló Riera Seca de Mollet

salomon

ELI GORDÓN

MONTORNÈS. Eli Gordón ha estat 
preseleccionada a la llista de la 
Reial Federació Espanyola d'At-
letisme (RFEA) per disputar el 
Campionat del Món de curses de 
muntanya, que tindrà lloc a l'Ar-
gentina el 15 de novembre. La 
cursa se celebrarà en plena Pata-
gònia en un circuit de 42 km.  

Gordón ha estat inclosa a la 
primera llista del seleccionador 
espanyol, José Prieto, que ara per 
ara compta amb quatre homes i 
quatre dones. La montornesenca, 
vinculada a l'equip Salomon, és 
una de les referents de les curses 
de muntanya en l'àmbit català, es-
tatal i internacional. De fet, fa tan 
sols uns dies va participar amb 

CURSES  ENTRA A LA LLISTA DE LA FEDERACIÓ ESPANYOLA

Eli Gordón, preseleccionada 
per al Mundial de muntanya

èxit a l'Sky Pirineu, de la  prestigi-
osa Ultra Pirineu, amb un merito-
ri cinquè lloc. 

ch montornès

EN JOC Un dels moments de la jornada de dissabte 

MONTORNÈS. La 4a Trobada de 
Mini Handbol del Consell Esportiu 
del Vallès Oriental va reunir dis-
sabte prop de 200 nenes i nens de 
la comarca a El Sorralet. L'esde-
veniment, que va organitzar el CH 
Montornès,  també va servir com 
a diada de formació per als àrbi-
tres que s’encarregaran de la Lliga 
CEVO 2019-2020. 

Al voltant de 600 persones vin-
gudes d'arreu de la comarca van 
omplir les grades d'El Sorralet per 
veure els partits disputats pels 
clubs de Granollers, La Roca, Sant 
Fost, Cardedeu, Les Franqueses, 
Vilamajor, Palautordera, La Garri-
ga i Montornès. En total, van pren-
dre part a la competició 18 equips 
d'handbol. 

HANDBOL  EL SORRALET S'OMPLE PER LA JORNADA DE BASE

Prop de 200 infants a la 
Trobada Mini d'Handbol

BÀSQUET |  Lliga EBA ELS MOLLETANS GUANYEN EL BARBERÀ

MOLLET. El Recanvis Gaudí Mollet 
busca la primera victòria a domi-
cili a la pista del CB Castelldefels. 
El conjunt dirigit per Josep Maria 
Marsà ha guanyat els dos partits 
que han disputat al pavelló Pla-
na Lledó i també han perdut els 

El Recanvis Gaudí Mollet 
busca guanyar a domicili

CASTELLDEFELS - CB MOLLET
Diumenge, 20  18.15 h Castelldefels

dos enfrontaments que han jugat 
lluny de Mollet. 

Els molletans arriben a Castell-
defels després de guanyar a casa 
contra el Barberà Team Values, 
per 72 a 68, i ara ocupen el vuitè 
lloc. Pel que fa als del Baix Llobre-
gat, van guanyar la jornada pas-
sada a la pista del Palma, per 58 a 
71, i també sumen dues victòries i 
dues derrotes.    
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Palaudàries 5 
Mollet del Vallès

935 792 122 
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SANT FOST. La Penya Barcelonista 
L'Alba del Vallès està d'aniver-
sari i aquest 2019 compleix deu 
anys des de la seva fundació, que 
es va oficialitzar el 15 de juny de 
2009. "Tot i que els tràmits van 
començar el 8 de desembre de 
2008", explica l'actual president i 
un dels seus fundadors, Josep Es-
tasio.  

L'embrió de la penya santfos-
tenca van ser les reunions d'una 
colla d'amics del municipi. "Som 
gent que ja ens reuníem per 

veure el Barça o fent poble, com 
ara fent sardanes", diu Estasio, 
que es mostra satisfet de com ha 
crescut la penya en aquesta dèca-
da: "Ara tenim uns 180 socis a la 
penya, però el nombre oscil·la 
entre els 200 i els 170". 

La seu de la PB L'Alba està 
ubicada a la Casa Bastinos "per 
veure el Barça, fer reunions o 
xerrades", diu el president, que 
voldria que la penya "fos un lloc 
obert per a tota la ciutadania". 
De fet, fer-se soci de la penya té 

ona cervera

triatló sant gervasi
FUTBOL LA PENYA SANTFOSTENCA ES VA CONSTITUIR OFICIALMENT EL 15 DE JUNY DE 2009 

La PB l'Alba compleix deu anys 
amb una Trobada de Penyes

AMB LA MEDALLA Els cinc 'finishers' a les pistes de Mollet

MOLLET. Fa una setmana va tenir 
lloc l'Ironman de Barcelona, a Ca-
lella, amb cinc atletes del Triatló 
Sant Gervasi, de Mollet, travessant 
la meta d'arribada. En dos anys 
ha sumat vuit finishers –persones 
que acaben la cursa– i en els qua-
tre anys que la secció esportiva 
funciona ja supera la desena. "Ara 
es veuen els resultats després 
d'uns anys de molta feina, cada 
vegada hi ha més atletes prepa-
rats", adverteix el director espor-
tiu del Triatló Sant Gervasi, Jordi 
Arguisuelas.   

Un Ironman consisteix a supe-
rar 3.800 metres nedant, 180 km 
en bicicleta i 42,2 km corrent, tot 
seguit. "És una de les proves 
més dures que pot afrontar un 

triatleta", diu Arguisuelas, que es 
mostra sorprès de la bona acolli-
da de la modalitat esportiva: "Ara 
mateix tenim una seixantena 
d'esportistes. Entrenem de di-
lluns a divendres: piscina a l'Es-
cola Sant Gervasi, atletisme a 
les pistes de Mollet i bicicleta a 
les tandes del Circuit".

La febre del triatló s'ha establert 
a Mollet mitjançant el Triatló Sant 
Gervasi. Els darrers cinc membres 
que van afrontar l'Ironman amb 
èxit van ser Alberto Blanco, Vidal 
Rodríguez, Xavi Zamora, David 
Hernández i Rosa Casado. "Van 
participar cinc, però van anar 
una vintena. L'any pròxim, tin-
drem altres finishers molle-
tans", pronostica Arguisuelas. 

TRIATLÓ CINC ATLETES VAN COMPLETAR L'IRONMAN BARCELONA

El Triatló Sant Gervasi, 
una escola d'Ironmans

XERRADA Quatre exfutbolistes del FC Barcelona van debatre diumenge sobre La Masia

un preu únic anual de 15 euros. 
"Fem sortides també al Camp 
Nou, juntament amb la PB de 
Mollet", remarca Estasio. 

D'entre les activitats que fa la 
penya santfostenca del Barça per 
donar-se a conèixer, diumenge 
va celebrar  la 30a Trobada de les 
Penyes del Vallès. Entre els asis-
tents van haver exfutbolistes, com 
ara Tente Sánchez, Paco Martínez, 
Juanjo Carricondo i Flor de Luna 
Pila, que van debatre sobre La Ma-
sia del Barça.  jl.rodríguez b.

”
conductcan
93 433 06 50 
www.conductcan.com
Masia Can Patiràs
08183 Lliçà de Vall

Residència canina i escola d’educació

La residència canina que pensa en el més important: 
que se sentin com a casa.
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Sergi
Mingote

Alpinista

–Després del setè cim toca des-
cansar?
–Doncs sí, recuperant una mica. 
Encara em noto força cansat i ja 
m’ho van dir al CAR de Sant Cugat, 
que a mesura que vagi superant 
vuit mils m’ho notaria i aquest és 
el setè en poc més de 400 dies... I 
el Dhaulagiri és molt més exigent 
que altres cims de vuit mil. He 
patit cremades de segon grau als 
llavis, encara no tinc sensibilitat 
en els dits dels peus... em recorda 
molt a l’expedició del K2, que va 
ser també molt exigent.
–Pujada i baixada complicada al 
Dhaulagiri...
–Van ser setze hores en total. Vaig 
sortir a les nou de la nit i vaig arri-
bar a dos quarts de dues de l’en-
demà i la baixada van ser sis hores 
més. A més, una baixada sense 
piolet perquè vaig haver de repa-
rar un tros de corda, on va caure 
un dels companys i podia haver 
mort. Un alpinista grec va girar 
en el mateix emplaçament per la 
dificultat. Així que la travessa la 
vaig fer només amb el bastó i va 
ser molt dur. Just quan queia la 
nit arribava al campament 3 i va 
ser una nit complexa perquè els 
companys Juan Pablo i Moisès no 
arribaven... finalment van arribar 
a mitjanit. 
–Al cim vas recordar l’alpinista 
mort Juanjo Garra. 
–Ell era tècnic d’esports de Lleida, 
jo a Granollers, i compartíem ex-
periències de com compaginar la 
feina i l’alpinisme. Ell va perdre en 
aquesta muntanya tan complica-
da, que va quedar-se amb la seva 
vida, i en l’àmbit personal crec 
que el Juanjo s’ho mereix i em feia 

il·lusió poder-ho fer. Això demos-
tra els valors de la muntanya, allà 
tots som companys i tenir un re-
cord per algú que ha deixat la vida 
fent allò que més li agrada sempre 
és maco.
–T’imaginaves fa uns anys con-
vertir-te en un esportista d’elit?
–Qui m’havia de dir que amb 48 
anys em dedicaria professional-
ment a la muntanya i en un projec-
te com aquest. Estic molt content 
perquè m’ha agafat en un moment 
de la vida que les reflexions són 
molt reflexionades, que no tindré 
els pecats de joventut. El projecte 
té una exigència molt elevada i al 
CAR de Sant Cugat em cuiden molt 
bé, que em permet pujar de mane-
ra continuada set muntanyes de 
vuit mil sense oxigen artificial. 
–Per ara, has pujat set cims en 
444 dies, et queda la meitat...
–El repte del 14x1.000 Project 
Catalonia contempla pujar els 
catorze cims en 1.000 dies, però 
això no és el més important. El 
1.000 és un número rodó i potser 
farem el repte segons els meus 
càlculs en 1.100 o 1.200 dies, és a 
dir, tres anys o tres anys i mig. La 
part important no és aquesta. La 
part important és millorar el rè-
cord del sud-coreà Kim Chang-Ho, 
que ho va fer en 7 anys, 10 mesos 
i 6 dies.
–Físicament és possible?
–Podem trencar una barrera fi-
siològica. En l’àmbit mèdic espor-
tiu es fan ara qüestions, com per 
exemple, com és possible que un 
cos estigui tant de temps en expo-
sició a l’alçada quan es deia que un 
cos havia de recuperar entre cinc 
i sis mesos després d’un vuit mil. 

Estem trencant mites i si acon-
seguim en menys de quatre anys 
els catorze vuit mils, estaríem re-
baixant gairebé a la meitat l’actual 
rècord mundial. El cos humà pot 
arribar, amb entrenament, cons-
tància i esforç, a fer coses que eren 
impensables. A més, fa pocs dies 
que un ésser humà, Eliud Kipcho-
ge, ha baixat de les dues hores en 
una marató. Nosaltres, en l’alpi-
nisme també podem fer una cosa 
que no s’ha fet mai. 
–Sents que el projecte és seguit?
–El repte té una diferència de qua-
litat i és que la pujada dels cator-
ze cims és sense oxigen artificial. 
Llavors, veig que cada vegada sóc 
més conegut en l’àmbit interna-
cional. Moltíssima gent em pre-
gunta pel projecte i, per exemple, 
a l’última expedició va haver-hi 
un seguiment d’uns 25.000 usua-
ris seguint en línia la pujada.  
–I un projecte vinculat amb la 
candidatura dels Jocs d’Hivern 
Pirineus-Barcelona 2030.
–És un projecte de país que va 
més enllà de les nostres fronteres 
i uns Jocs d’Hivern amb Barcelona, 
d’epicentre, i els Pirineus, per do-
nar a conèixer, és una oportunitat 
i un orgull. 
–Tornes a marxar aviat...
–En vint dies fem un trekking al 
Nepal amb uns projectes inclusius 
amb joves discapacitats. També  a 
orfenats per lluitar contra la dis-
criminació que pateixen algunes 
noies quan tenen la menstruació, 
que fins i tot, són apartades de 
casa.  Però abans d’això presenta-
rem el llibre del repte dels sis vuit 
mils en 365 dies i es dirà A Pul-
món.  jl.rodríguez beltrán

“Estem trencant mites. 
El cos humà pot 

arribar a fer coses que 
eren impensables” 

ENTREVISTA

jl.r.b.

Repte

Fa pocs dies que Sergi Mingote ha tornat de fer el seu setè cim de vuit mil sense 
oxigen artificial. L’alpinista paretà reprendrà el repte de coronar els catorze vuit 

mils en 1.000 dies a la primavera de 2020. L’objectiu és establir el nou rècord 
mundial i per fer-ho Mingote compta amb el suport del CAR de Sant Cugat.
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Av. Caldes de Montbui, 56. Mollet del Vallès Servicio a domicilio

Durum Kebab
(Pollo / Ternera / Mixto, Falafel)

Con ensalada,
patatas fritas y refresco

Con ensalada,
patatas fritas 
y refresco

Pita Kebab
(Pollo / Ternera 
Mixto, Falafel)

93 570 30 87
651 45 51 86 

Menú 1
6,50€

Menú2
5,50€

CULTURA
Club de lectura a L'IllaLa pel·lícula '7 mujeres', al Casal Cultural
El Club de lectura Mònica Esclassans, 
promogut per la Llibreria L'Illa per donar a 
conèixer obres femenines, organitza dimecres 
una trobada a les 20 h a la llibreria per parlar 
sobre el llibre Génie la loca, d'Inés Cagnati.

El Casal Cultural de Mollet projectarà aquest divendres (21 h) la pel·lícula 
7 mujeres, de John Ford (1966), a la sala d'actes del casal. La trama passa 
l'estiu de 1935 a la frontera entre la Xina i Mongòlia, dominada per
senyors feudals i bandits. L'arribada de la doctora Cartwright, una
persona amb idees modernes, serà clau per al desenvolupament.

MOLLET. Aquest dijous estava pre-
vist que s'estrenés Viejo amigo 
Cicerón al Teatre Romea de Bar-
celona, una obra de teatre prota-
gonitzada pel molletà Josep Maria 
Pou –qui és alhora director artís-
tic del teatre–, escrita per Ernest 
Caballero i dirigida per Mario Gas.

L'espectacle parteix de com dos 
joves estudiants es disposen a 
analitzar des del present la figura 
de Ciceró i trasllada l’espectador 
a la República romana per reflexi-
onar sobre ètica, moral, justícia i 

convivència, retratant un intel·lec-
tual que va analitzar les diferents 
dimensions de la vida en societat 
des de la raó i el sentit comú, i va 
mantenir la coherència de les seves 
conviccions polítiques fins i tot en 
les circumstàncies més adverses.

Marco Tulio Cicerón –interpre-
tat per Pou– es presenta com un 
polític excepcional –així com juris-
ta,  orador,  filòsof i divulgador– en 
un món de mesquines ambicions 
personals i deslleialtats. Algunes 
de les frases que Pou dirà sobre 

l'escenari encarnant aquest polític 
del segle I aC també serien total-
ment agraïdes en l'actualitat, com: 
"Sóc un ciutadà romà, no puc 
acceptar cap poder que preten-
gui estar per sobre de les lleis", 
o "no necessitem herois, el que 
necessitem és escollir als mi-
llors perquè ens representin".

L'obra estarà al cartell fins al 10 
de novembre, i prèviament ja s'ha-
via estrenat el juliol a la 65 edició 
del Festival Internacional de Teatro 
Clásico de Mèrida.  sergio cArrillo

david ruano

JOSEP MARIA POU  El molletà es posarà a la pell del polític, jurista, orador, filòsof i divulgador Marco Tulio Ciceró

TEATRE  L'OBRA ES PODRÀ VEURE A LA CAPITAL CATALANA FINS AL 10 DE NOVEMBRE

El molletà Josep Maria Pou 
estrena 'Viejo amigo Cicerón'
al Teatre Romea de Barcelona

ikiru films

CARTELL  Els tres protagonistes principals d''El viatge de la Marta'

CINEMA  DIVENDRES S'ESTRENARÀ A LES SALES COMERCIALS 

Neus Ballús preestrena
'El viatge de la Marta' als 
cinemes Verdi de Barcelona
MOLLET.  El divendres 25 d'octu-
bre s'estrenarà la pel·lícula El vi-
atge de la Marta –que inicialment 
s'havia de dir Staff Only– als cine-
mes de tot l'estat i durant la ma-
teixa prèvia es faran preestrenes 
en diverses ciutats.

Concretament, aquesta pel·lícu-
la dirigida per la molletana Neus 
Ballús es preestrenarà dilluns 
al Cinema Babel de València, di-
marts arribarà al Verdi madri-
leny, dimecres serà el torn per a 
la projecció al cinema Verdi de 
Barcelona, dijous es farà la prees-
trena a l'Aragonia de Saragossa i 
divendres –quan ja estarà dispo-

nible en totes les sales comerci-
als– El viatge de la Marta es podrà 
gaudir al cinema Truffaut de Giro-
na, amb la presència d'integrants 
del rodatge i la producció.

Aquesta pel·lícula, en la qual 
un dels protagonistes és l'actor 
català Sergi López, és, segons la 
directora, "un retrat polièdric 
del turisme occidental a l'Àfri-
ca i l'habitual mirada del turis-
ta sobre la realitat africana". 
Tot plegat des del punt de vista 
d'una adolescent que s'enfronta 
per primera vegada a la dificultat 
de relacionar-se en un context de 
grans desigualtats. 
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25è aniversari
de la mort de Cesc Bas

'notes'

'CAVALL RAMPANT'  Aquesta obra la va fer en la seva darrera etapa i va anar lligada al llibre publicat amb Josep Masats 'LAS MENINAS'  Va reproduir aquest quadre de Velàzquez en diversos formats

L'artista molletà va ser autor de monuments 
com els del Mil·lenari de Mollet i Catalunya, 
així com va dissenyar els gegants Vicenç 
i Marinette i la màscara del Carnestoltes
MOLLET. Dijous 17 d'octubre es 
van complir 25 anys de la mort de 
Francesc Bas Orodea, més conegut 
com a Cesc Bas, un dels artistes que 
ha deixat una empremta més im-
portant a la capital del Baix Vallès. 
Als seus carrers es poden trobar 
diverses obres seves, com els mo-
numents del Mil·lenari de Mollet 
–rambla Nova– i de Catalunya –a la 
plaça Prat de la Riba–, a Rafael Ca-
sanova –avinguda de Rafael Casa-
nova– i el Monument a tots els vells 
del món –a la rambla de Balmes–.

Justi Simon, la seva dona, asse-

gura que allò del qual en Cesc Bas 
estava més orgullós "era de la seva 
última època, l’escultura de fer-
ro". Es tracta d'una tècnica que el 
molletà definia amb paraules del 
poeta xilè Pablo Neruda: "Agafar 
el no-res, envoltar l'aire, fer que 
el buit parli, omplir l'inexistent".

Bas també va ser un apassionat 
del quadre Las Meninas, de Veláz-
quez. "Era un quadre que li agra-
dava molt. Se'n va informar, el 
va estudiar i va fer versions en 
escultures, quadres i fins i tot 
en un estoig que s’obria com els 

llibres dels infants", assevera 
Simon. "El que més el va apassi-
onar d'aquest quadre va ser la 
sensació de volum que tenia i és 
per això que el primer pas del 
seu projecte va ser reproduir-lo 
en tres dimensions, fent-ne una 
maqueta", segons explica l'article 
L'obra i la figura de Francesc Bas i 
Orodea publicat en la 19a revista 
Notes.

En la cultura popular local
Escultures i quadres a banda, Bas 
també va contribuir en l'imagina-
ri de la cultura popular molletana 
amb obres que encara perduren 
avui dia. Per un cantó, va ser el 
1982 l'autor –juntament amb el seu 
col·laborador Josep Nogué– dels 
primers dos gegants de la ciutat, en 
Vicenç i la Marinette. I per l'altre, 

Bas també va crear els anys 80 la 
particular i reconeguda màscara 
del Carnestoltes molletà, que "la 
va fer amb un motlle de fang", se-
gons explica la seva dona. Sobre les 
màscares, de les quals va fer moltes 
i de ben diferents, Simon assegura 
que "gaudia molt fent-les; sem-
pre les pintava amb un toc ori-
ginal", explica Simon, qui ajudava 
l'artista a fer aquestes màscares.

Un llibre pòstum i "inacabat"
"Hi havia un nen que tenia un ca-
vallet de cartró. Hi jugava tot el 
dia. I a les nits de lluna plena sor-
tien a cavalcar per la vora d'un 
riu d'aigua clara, amb pollancres 
i joncs d'un verd blanquejat". Així 
comença Un cavall com no n'hi ha, el 
llibre que van fer plegats Cesc Bas i 
el santfostenc Josep Masats, qui va 

pre-
sentar 
l'obra un 
any després 
que morís Bas, 
el 1995. Masats 
va ser l'encarregat 

família cesc bas
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24 H /365 DIES A L’ANY · VEHICLES DE 4 A 7 PLACES

LA COOPERATIVA DES DE 1982

... el teu taxi
Recollim als aeroports · Serveis concertats · Empreses i particulars · Missatgeria urgent · Nacional / Internacional

AMPLIEM EL SERVEI A NOVES POBLACIONS: L’Ametlla del Vallès, La Garriga, La Llagosta, Lliçà de Vall, Martorelles, Mollet del 
Vallès, Palau-solità i Plegamans, Parets del Vallès, Polinyà, Sant Fost de Campsentelles, Sta. Maria de Martorelles, Sta. Perpètua 
de Mogoda, Sentmenat, Sta. Eulàlia de Ronçana, St. Feliu de Codines, Caldes de Montbui, Castellar del Vallès i Tagament.

s.c.

MONUMENT A RAFAEL CASANOVA  Es va col·locar l'escultura l'any 1979 PINTANT  Bas va ser un dels dos autors dels primers gegants que va tenir la ciutat, en Vicenç i la Marinette, al fons de la imatge

família cesc bas

d'escriure els relats –contes per a 
adults– d'aquest llibre i Bas va fer-
ne els dibuixos, molts dels quals 
també va plasmar en escultures, 
precisament com el Cavall ram-
pant, relacionat amb la il·lustració 
de portada i el títol del llibre.

Masats, qui ja havia fet diversos 
escrits per a algunes exposicions 
de Bas, recorda que el projecte va 
sorgir "de manera espontània". 
Tots dos es coneixien des de l'ado-
lescència i coincidien en ser dues 
persones amb un fort vessant crea-
tiu, tot i que de branques diferents: 
Bas es va decantar per la pintura i 

l'escultura i Masats, per la li-
teratura. I a partir d'aques-

ta amistat es va crear 
el llibre. Masats li va 
passar els textos i Bas 

va fer els dibuixos. 
La seva malaltia i 

mort poste-
rior, però, 

van fer 

que el llibre no fos del tot complet. 
Masats assegura que "es va fer 
precipitadament i no es va po-
der acabar", amb alguns esbossos 
dels dibuixos que hi haurien d'apa-
rèixer, però va servir com a home-
natge a Bas.

'El monument dels avis'
Una altra obra inaugurada després 
del seu traspàs, en aquest cas escul-
tòrica, va ser el Monument a tots els 
vells del món. Es tracta d'un grup 
escultòric de metall polit i rovellat 
que va ser l'obra pòstuma de l'artis-
ta molletà. Bas va deixar fet el pro-
jecte i la maqueta abans de morir, i 
el 1995 es va inaugurar la peça, que 
finalment va ser executada per Jo-
sep Nogué, qui era col·laborador de 
Bas. Tanmateix, la seva dona, Justi 
Simon, no considera que el monu-
ment sigui obra del seu marit. "En 
Nogué no va fer tot el seguiment 
de la maqueta, que no tenia una 
forma tan cilíndrica", assegura. Si-
mon també recorda que la maqueta 
"tenia més gràcia" i que "quan els 
amics van venir a veure-la, ni es 
van acostar a l'obra i es van enfa-
dar". I clou: "En Cesc no hi era i es 
nota en l’escultura".  s.c.

Homenatge

La rellevància de la figura de Cesc Bas 
va ser tal, que l'Ajuntament de Mollet 
va decidir posar-li el seu nom a un 
passeig –entre les pistes d'atletisme 
i l'Institut Gallecs–, on el 1999 Josep 
Nogué va inaugurar el monument 
Homenatge a Cesc Bas, amb un petit 
bosc de columnes multicolors. D'altra 
banda, Bas va ser un dels impulsors 
del concurs d'artistes locals Mollet 
Art, que va engegar el 1993. I des del 
1995 fins al dia d'avui, el certamen, que 
organitza el Museu Abelló, l'homenatja 
amb el nom Mollet Art Memorial Cesc 
Bas. Per últim, el 1995 va tenir lloc un 
homenatge al Centre Cultural Can 
Mulà (actual Biblioteca de Can Mulà), 
amb una exposició antològica titulada 
Història d'una lluita. La mostra, segons 
recorda Simon, va omplir dues plantes 
de la biblioteca "amb obres de totes 
les seves èpoques". "Va ser molt 
bonica", assegura.

UN PASSEIG
I UN MONUMENT
EL RECORDEN

s.c.

MIL·LENARI DE MOLLET  

"LLUITADOR, 
HONEST I SENSIBLE"
n  Justi Simon assegura que Cesc Bas 
era "una persona lluitadora, honesta, 
clara i sincera", així com algú que 
"sempre va fer el que li dictava el cor". 
Josep Masats, per la seva banda, el 
defineix com una persona "sensible, 
oberta a l'amistat i amb interessos 
artístics i per tot el que l'envoltava al 
món". Masats també recorda els seus 
"ulls lluminosos i atents" i que era un 
home "amb un bon fons". Tots dos, a 
més, coincideixen que els molletans 
de la seva època "sí que el coneixen 
i el reconeixen". "Era una persona a 
qui valoraven molt i li tenien una gran 
estima", afegeix Simon. I l'escriptor 
també apunta que perquè les noves 
generacions coneguin l'obra de Bas cal 
"una feina pedagògica i individual". 
Més enllà de què requereix informació 
que es podria donar a les escoles i 
instituts, Masats assegura que "hi ha 
gent desperta i gent que es passeja 
mig adormida pels carrers", i que no es 
pregunta què és allò que els envolta, ni 
qui ho ha fet, ni com ha arribat fins allà.
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PARETS. La banda de jazz rock Pe-
gasus, sorgida a la Barcelona dels 
anys 80, farà diumenge (18.30 h) 
parada al teatre de Can Rajoler 

amb un concert "únic i irrepe-
tible", segons assegura el grup. 
L'espectacle està emmarcat en 
la seva gira de comiat, coincidint 

MÚSICA  AQUEST CONCERT "ÚNIC I IRREPETIBLE" SERÀ DIUMENGE A LES 18.30 H

Pegasus actuarà a Can Rajoler 
per celebrar el 40è aniversari

PARETS. L'artista visual Jaume Pa-
rera, de Lliçà d'Amunt, ha engegat 
una campanya de micromecenat-
ge a Verkami per poder publicar 
el seu foto-assaig anomenat Di-
fusos. Aquest llibre inclou fotos 
d'espais boscosos i rurals des-
truïts i abandonats de la Vall del 
Tenes, així com d'objectes trobats 
en aquests entorns. Óscar Guaya-
bero, Bernat Lladó i Gustavo Duch 
analitzen aquest devastat paisat-
ge des de perspectives diverses.

Difusos, per tant, "presenta 
una visió particular del nostre 
entorn natural en contraposi-
ció a les zones urbanitzades i 
postindustrials", segons Parera, 
qui afegeix que "amb aquesta 
obra es pretén visibilitzar el 
conflicte" que hi ha en espais ru-
rals pròxims a zones industrials 
on hi acaben havent abocadors 
i objectes abandonats, tals com 
porteries de futbol oxidades o ca-

ravanes destrossades. L'epicen-
tre del problema, i del llibre, és 
a Palaudàries, però també inclou 

imatges en altres espais de la Vall 
del Tenes.

Parera també explica que "les 
imatges no parlen només d’un 
context local, sinó també de la 
degradació i especulació del 
paisatge a un nivell més ampli, 
i de costums globals".

Amb el Verkami es busca uns 
3.000 euros i hi ha temps per par-
ticipar-hi fins al 12 de novembre 
a les 18 h a bit.ly/difusos. De mo-
ment, la xifra ja ha superat la mei-
tat de l'import.  s.cArrillo

FOTOGRAFIA  CONFLICTE ENTRE ZONES RURALS I INDUSTRIALS 

Micromecenatge per
publicar un llibre dels 
entorns de la Vall del Tenes

j.p.

UNA CARAVANA DESTRUÏDA  Un dels objectes que omplen l'espai rural

PARETS. La programació d'activi-
tats extraordinàries del Casal de 
Joves de Cal Jardiner torna aquest 
divendres a les 17 h amb un taller 
de màster xef, amb la col·labora-
ció del Centre d'Acolliment Can 
Miralpeix, de Montcada i Reixac. 
I dissabte a partir de les 16 h, per 
la seva banda, Cal Jardiner també 
farà una activitat de paintball a 
Can Putxet.

Paintball i màster 
xef, a càrrec
de Cal Jardiner

JOVENTUT

pegasus

ELS CINC COMPONENTS  Són els quatre membres originals, i Dan Arisa

amb el 40è aniversari de la funda-
ció de la banda, que es complirà 
l'any vinent, i està dins de la pro-
gramació estable d'espectacles.

Aquest concert –així com tots 
els que faran fins a finals de 2020, 
quan s'acomiadin dels escenaris– 
estarà protagonitzat pels membres 
originals: Santi Arisa (bateria), 
Rafa Escoté (baix), Josep Mas ‘Kit-
flus’ (teclats) i Max Sunyer (guitar-
ra). També hi participarà el percus-
sionista Dan Arisa, fill d’en Santi, i 
que es va unir a la banda el 2008.

Pegasus, format per uns músics 
virtuosos del jazz-rock i del rock 
progressiu, van assolir una gran 
popularitat als 80 amb la seva 
aposta pel jazz fusió amb influèn-
cies mediterrànies i amb les seves 
composicions instrumentals que 
fonen línies melòdiques.

Es tracta d'una banda que ha ac-
tuat en escenaris tan llegendaris 
com el Carnegie Hall de Nova York, 
el Festival de Montreux, el Palau 
de la Música de Barcelona, el Fes-
tival de Cinema de Miami, i que va 
encapçalar les llistes d’èxits de les 
principals ràdios de l’estat, amb la 
dificultat que això comporta per a 
una banda jazz. 

PARETS.  Niu d'Art Poètic celebrarà 
dissabte (18 h) al teatre Can Rajo-
ler el 32è Festival de la Poesia, que 
es fa com a homenatge al poeta 
menorquí Ponç Pons. L'acte arren-
carà amb el recital dels tres finalis-

tes de la categoria de poesia inèdi-
ta –Clara Fontanet, Francesc López 
i Nura Nieto– i amb el lliurament 
dels premis –600 € per al primer, 
300 per al segon i 200 per al ter-
cer–. Tot seguit es lliurarà el premi 

POESIA  ES LLIURARAN ELS PREMIS DE POESIA INÈDITA, POESIA VISUAL I ALS MILLORS RAPSODES

Niu d'Art celebra el
32è Festival de la Poesia

de poesia visual a Oscar Palazón 
–350 euros–. I arribarà el torn per 
als recitals dels 18 finalistes al pre-
mi Josep Fité de rapsodes –d'entre 
els quals hi ha els paretans Josep 
Bernal i Maria Pujol– i es lliura-
ran els premis als tres guanyadors 
–mateixa quantitat econòmica que 
el de poesia inèdita–. Tot plegat 
clourà amb l'actuació del composi-
tor i pianista Josep Pascual i Triay.

Cerquen 3.000 euros a
través de Verkami per

publicar el llibre i ja han
superat la meitat de la xifra
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SANT FOST. Un centenar de per-
sones van gaudir diumenge de 
l'obra Els Invisibles, representada 
pel grup local de teatre, Segle XX, 
i emmarcada en la 40a Mostra de 
Teatre de Sant Fost, una mostra 
que continua aquest cap de set-
mana a l'Auditori de l'Ateneu amb 
dues obres de teatre més.

D'una banda, la companyia Far-
rigo Farrago, de Palau-solità i Ple-
gamans, representarà dissabte (22 
h) El sopar dels idiotes, de Francis 
Beber. I diumenge (18 h) serà el 
torn per al Grup d'Amics del Teatre 
d'Ullastrell (GATU), que interpre-
taran al teatre santfostenc l'obra 
Bruna, de creació pròpia. 

TEATRE  UN CENTENAR D'ASSISTENTS VAN GAUDIR DIUMENGE D'ELS INVISIBLES', DEL GRUP LOCAL

'El sopar dels idiotes' i 'Bruna', 
a la Mostra del Segle XX

ona cervera

'ELS INVISIBLES'  Representació a càrrec del grup de teatre Segle XX

MÉS ACTIVITATS

El Mercat Vell acull 
la 3a Gamer Night

LA LLAGOSTA. La Casa de Andalu-
cía celebrarà dissabte el primer 
intercanvi cultural del curs amb 
la participació de la Peña Domi-
nó, de Cornellà de Llobregat, el 
Grup Jara’s, d’Horta (Barcelo-
na), i el Casal d’Avis de Caste-
llar del Vallès. També actuaran 
els quadres de ball de la Casa 
de Andacía, Algarabía, Azahar, 
Cristina i Sílvia i Meritxell.

Primer intercanvi
cultural de la Casa de 
Andalucía del curs

MOLLET. Social Lovers, conjunta-
ment amb l'Ajuntament de Mo-
llet, organitzaran aquest diven-
dres a la tarda al Mercat Vell la 
tercera edició de la Gamer Night. 
A les 18.30 h hi haurà el torneig 
de Fifa 2020; a les 19 h serà el 
torn per al Browl Stars; hi hau-
rà un torneig de Rocket League 
a les 19.30 h; i un de Just Dance a 
les 21.45 h. A més, els assistents 
podran jugar al Mario Kart, Mine 
Kraft i NBA 2K, entre d'altres.

MOLLET. Can Gomà acollirà diumen-
ge (12 h), dins la programació de 
La Xarxa, la representació de l'obra 
de teatre Hansel i Gretel, a càrrec 
de la companyia Veus-Veus, qui 
ha fet una adaptació musical molt 
divertida i dinàmica, amb una es-
cenografia i una estètica molt cui-
dada que fascinarà tota la família. 
En aquesta versió del clàssic dels 
germans Grimm, Hansel i Gretel 
hauran de marxar de casa per bus-
car un lloc on poder menjar, ja que 
la seva mare no els pot alimentar. 
Al bosc trobaran una velleta que els 
convidarà a entrar a la seva casa de 
gominoles, però aviat descobriran 
que és la malvada bruixa. i

'Veus-Veus' farà 
una adaptació 
musical del clàssic 
'Hansel i Gretel'

DIUMENGE A LES 18 H ES PODRÀ VEURE A LA FIVELLER AQUESTA OBRA ESCRITA PER B. PRIESTLEY

Nanocosmos porta 'La herida 
del tiempo perdido' a Mollet

nanocosmos teatre

CARTELL  Els llagostencs actuaran en el 5è Cicle de Teatre a la Tardor

MOLLET / LA LLAGOSTA. La compa-
nyia llagostenca Nanocosmos Te-
atre representarà diumenge (18 
h) a Mollet l'obra La herida del 
tiempo perdido, escrita pel drama-
turg britànic B. Priestley i dirigida 
i adaptada per Carme Vilar. Serà a 
la Sala Fiveller, amb motiu del 5è 
Cicle de Teatre a la Tardor. Aquest 
text teatral estrenat l'any 1937 re-
trata les vicissituds d'una família 
anglesa que viu en un barri als afo-
res de Londres del primer terç del 
segle XX. El preu per veure l'obra 
és de 7 euros i es poden reservar 
les entrades mitjançant el número 
de telèfon 661 92 86 53. 

POPULAR

MOLLET.  El motoclub molletà Im-
periales –amb seu al carrer Alsina, 
22– celebrarà aquest dissabte el 
seu 26è aniversari i ho farà amb 
una festa a la discoteca Kèfem –a 
la ronda de Can Fàbregas de Mo-
llet– a partir de les 21 h. L'esdeve-
niment comptarà amb el concert de 
la banda martorellenca Frecuencia 
Bandarra –amb versions de Sabina, 
Rosendo, Extremoduro, Barricada, 
Fito, Raimundo Amador o Kiko Ve-
neno, així com amb temes propis 
de rock, blues i rumba canalla–. A 
més, també hi actuaran els barcelo-
nins Perbeersions –que també farà 
versions rock– i hi haurà un xou 
burlesque a càrrec de Marta Boo. i

Imperiales celebra 
al Kèfem el seu 
26è aniversari amb 
concerts rock

MONTORNÈS. La biblioteca aco-
llirà dimecres a partir de les 
17.30 h l'activitat Viatge al país 
dels contes, a càrrec de Caro Von 
Arend, qui narrarà uns contes 
adreçats als més petits –infants 
d'entre 0 i 3 anys–. Les inscrip-
cions, que són gratuïtes, es po-
den fer a la mateixa biblioteca el 
dia d'abans. Tot plegat es tracta 
d'una activitat emmarcada en 
la programació Eduquem i gau-
dim en família, impulsada per 
l'Ajuntament de Montornès.

Un 'Viatge al
país dels contes',
a Montornès

dissabte 19

diumenge 20

divendres 18

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

Cel molt tapat de núvols, 
la majoria d’ells de tipus 
alt i mitjà, que desfila-
ran de ponent a llevant 
durant tot el dia.

Cel serè al matí, que 
progressivament s’anirà 
tapant i que acabarà dei-
xant-nos ruixats ja a la nit 
i a la matinada següent.

Continuaran els ruixats a 
primera hora. La resta del 
dia continuarà molt tapat, 
i es podrien repetir alguns 
ruixats ja al vespre.

EL TEMPS per Felip Comas 

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

DIJOUS, 10 22ºC 18ºC 20ºC - 19 km/h SW

DIVENDRES, 11 24ºC 19ºC 23ºC Inap. 23 km/h WNW

DISSABTE, 12 24ºC 17ºC 22ºC - 26 km/h SSE

DIUMENGE, 13 25ºC 18ºC 22ºC - 24 km/h SE

DILLUNS, 14 26ºC 17ºC 21ºC 2,2 23 km/h SSE

DIMARTS, 15 22ºC 14ºC 20ºC 4,8 31 km/h WNW

DIMECRES, 16 24ºC 11ºC 21ºC - 27 km/h WNW

Registres de la setmana * Dades a les 19 h de l’estació meteo de Mollet (Est. de França)
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A la pizzeria LA TOMATE MAGIQUE 
tothom hi troba la seva pizza. La seva 
àmplia oferta gastronòmica posa a 
prova els paladars més refinats. Arriba 
la pizza Tati que, sobre una base crui-
xent, inclou bacó acompanyat de ceba 
que se us desfarà a la boca, xampi- 
nyons tendres i, tot aquest conjunt, 
banyat amb crema de llet. Un resultat que 
farà que se’t faci difícil compartir aquesta 
pizza, que elsingredients bàsics convertei-

xen en un producte d’alta qualitat. 
LA TOMATE MAGIQUE aposta per la 

varietat i combinació de gustos amb 
ingredients de tot tipus. Hi trobaràs més 
de 50 pizzes per escollir, amb la possibili-
tat de triar la massa d’espelta amb farina 
ecològica de Gallecs. Pizzes per a celíacs, 
envasades al buit i diferents menús amb 
descomptes de fins al 15%. I per arro-
donir-ho, tria un bon vi i aconseguiràs el 
sopar perfecte!

Pizza ‘Tati’
Amb bacó, ceba, xampinyons i crema de llet

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

pizzerialatomatemagique.com
SUGGERIMENT
GASTRONÒMIC

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
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