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MONTORNÈS / BAIX VALLÈS. Fins a 28 
dotacions dels Bombers, uns 70 
efectius, més de 150 trucades al 112 
en poca estona, 119 empreses afec-
tades i milers de litres de dissolvent 
cremats i abocats al riu. Aquestes 
són algunes xifres que mostren la 
dimensió de l'incendi que dimecres 
cremava l'empresa Ditecsa Centro 
Derpin, una planta de reciclatge de 
dissolvents i residus industrials al 
polígon industrial Can Bosquerons 
de Baix de Montornès. 

Els Bombers van rebre l'avís a les 
7.42 h del matí i ràpidament van 
traslladar-se al lloc dels fets. La co-
lumna de fum negre va ser visible 
durant tot el matí des de l'AP-7 i des 
de bona part dels municipis veïns, i, 
arran de l'incident, la carretera de 
la Roca (BV-5001) va quedar talla-
da entre Montmeló i Martorelles, i 
els Bombers van demanar a Renfe 
que els trens no s'aturessin a l'esta-
ció de Montmeló durant unes hores. 

Plans d'emergència, activats
Protecció Civil va activar el Plase-
qCat per risc químic i va demanar 
a l'Agència Catalana de l'Aigua 
la revisió del clavegueram de la 
zona per controlar possibles afec-
tacions, així com també va reco-

manar als veïns de Martorelles, 
Santa Maria, Vilanova, Montornès 
i Montmeló que es confinessin a 
casa, especialment infants, per-
sones grans i amb problemes res-
piratoris. De fet, algunes escoles 
d'aquests municipis van demanar 
als pares i mares que es quedessin 
a l'interior dels centres com a me-
sura de precaució. El confinament 
a Montornès també es concentra-
va en el barri de Can Bosquerons.

Per la seva banda, el SEM va 
desplaçar al lloc dels fets fins a 
sis unitats preventivament, i dues 

persones van resultar ferides 
lleus i donades d'alta in situ: un 
treballador del polígon i un veí de 
Montornès.

A més de treballar en l'extinció 
directa del foc, els Bombers van es-
tablir un perímetre de precaució de 
500 metres al voltant de l'empresa 
i van destinar bona part dels esfor-
ços a defensar del foc 10 dipòsits 
de dissolvent propers, així com les 
naus del voltant. De fet, van arribar 
a desallotjar-se fins a 119 empreses 
del polígon. L'incendi va afectar la 
zona de producció, les oficines, un 
magatzem i la zona de dipòsits, tot 
i que "els dipòsits tenen un siste-
ma de seguretat amb unes vàlvu-
les que redueixen la pressió dels 
mateixos dipòsits", explicava Edu-
ard Martínez, cap d'intervenció dels 
Bombers. L'incendi va cremar vuit 
dipòsits de 22.000 litres de dissol-
vent i dos més de 35.000 litres. 

24 hores després de l'inici del foc, 
els Bombers el donaven per apagat 
després de mantenir durant tota la 
nit dues dotacions a la zona per pre-
caució després del transvasaments 
del material dels dipòsits. En pa-
ral·lel, els Mossos d'Esquadra han 
obert una investigació per aclarir 
les causes del foc.   A.mir / redAcció

Alarma per 
l'incendi a 
una planta de 
dissolvents 

SUCCESSOS  EL FOC A L'EMPRESA DITECSA VA PROVOCAR UN NÚVOL TÒXIC I EL CONFINAMENT DE PART DE LA POBLACIÓ I VA MOBILITZAR 28 DOTACIONS DE BOMBERS 
bombers

CONTROLAT  A les 19 h de la tarda els Bombers donaven per controlat el foc, que es va considerar apagat el matí de dijous

eduard batlles / acn

ESQUELET  Un operari revisava l'estructura i els dipòsits cremats

bombers

COLUMNA TÒXICA  El fum va ser visible més enllà del Baix Vallès

n Des del PSC, el diputat Jordi Terrades 
ha reclamat la compareixença del con-
seller de Territori i Sostenibilitat, Damià 
Calvet, a la comissió parlamentària del 
seu ram. Els socialistes han presentat 
una bateria de preguntes per conèixer 
com es procedirà i les prevencions que 
s'han pres. Des de la CUP, per la seva 
part, reclamen "una investigació a fons" 
perquè "cap responsable del desastre 
ecològic de resti impune". 

COMPAREIXENÇA 
AL PARLAMENT
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NOVA OPERTURA! Rambla Nova 37. Mollet del Vallès

SMART LAUNDRY

BUGADERIA
AUTOSERVEI
BE SMART BE  WHASPOINTER

OBRIM SEMPRE!
DE 7 A 22:30H

365 
DIES a l’any!

SEGUEIX-NOS a les xarxes i gaudeix de les nostres promocions

TOTA LA TEVA ROBA
RENTADA I SECA
EN 50 MIN.
(INCLOU: SABÓ, SUAVITZANT I OXIGEN ACTIU)

9 KG
 DE ROBA

 DES DE

 3 €*

TARGETA CLIENT

CODI PROMOCIONAL: 75523707

PREU DE LA TARGETA
DE FIDELITZACIÓ

20€*

-10%
*Inicialment la targeta ve carregada amb 18€ cost de la targeta 2€. No caduca i es pot recarregar.

*El preu de 3€ és en horari Happy Hour de 7 a 10h de dilluns a divendres

Els 200 primers que posin el codi tindran un -25% descompte en el rentat 
Promoció vàlida fins el 31/12/2019 no acumulable amb altre promocions o targeta client..

L'ABOCAMENT DE PRODUCTE TÒXIC AL RIU HA PROVOCAT LA MORT DE NOMBROSOS PEIXOS I L'INICI D'UNA INVESTIGACIÓ PER POSSIBLE DELICTE ECOLÒGIC

L'ACA considera que l'impacte
ecològic al Besòs ha estat "molt alt" 

La Fiscalia de medi ambient obre una 
investigació sobre la contaminació  

mollet pel futur

ALTA MORTALITAT Peixos morts al riu en el tram passat Montmeló

FOC A L'AIGUA El dissolvent cremant 
va baixar per alguns trams del riu

El fiscal coordinador de delictes 
contra el medi ambient, urbanisme 
i patrimoni històric ha obert dili-
gències d’investigació per la con-
taminació ambiental generada per 
l'incendi. La Fiscalia respon així a la 
petició de col·lectius de protecció 
del medi ambient com Ecologis-
tes en Acció i Mollet pel Futur, que 
demanaven a l'òrgan judicial que 

actués d'ofici per "determinar les 
responsabilitats i sancions per-
tinents pel delicte sobre el medi 
ambient i la salut de les persones 
atesos els indicis evidents".

Aquests col·lectius consideren 
que els efectes sobre la salut de 
les persones i sobre la biodiversi-
tat del Besòs han estat molt greus 
i exigeixen a les administracions 

competents que "avaluïn els efec-
tes sobre la qualitat de l'aire i la 
conca del Besòs i prenguin les 
mesures necessàries per a recu-
perar el bon estat atmosfèric i de 
la qualitat del riu".

Per la seva part, el conseller de 
Territori, Damià Calvet, assegurava 
dijous que el Govern "arribarà fins 
on calgui per dirimir responsabi-

BAIX VALLÈS.  Mentre l'incendi cre-
mava, litres i litres de producte tò-
xic s'abocaven al riu Besòs provo-
cant la mort de nombrosos peixos. 
De fet, l'Agència Catalana de l'Ai-
gua (ACA) ha qualificat de ''molt 
alt'' l'impacte ecològic al riu. L'ai-
gua de l'extinció del foc va arribar 

al riu deixant al seu pas cadàvers 
de carpes, bagres i anguiles –una 
espècie que al Besòs està en perill 
d'extinció. 

"Entre Montcada i Montornès 
hi ha hagut gairebé un 100% de 
mortalitat de peixos, fins i tot 
dels més resistents com les car-

Empresa expedientada

L'empresa de tractament de residus 
perillosos incendiada havia rebut dues 
multes, una per qüestió ambiental de 
10.000 euros i l'altra per excés d'em-
magatzematge de 48.000, segons el 
Departament de Territori i Sostenibilitat. 
Ditecsa està inclosa dins del Pla i Pro-
grama d’Inspecció Ambiental Integrada 
de Catalunya. Segons ha informat Medi 
Ambient, l’any 2018 es van fer visites 
in situ a la planta. El resultat d’aques-
ta inspecció va concloure que no es 
garantia el compliment adequat de 
les condicions fixades a l’autorització 
ambiental integrada. L’incompliment 
al qual es feia referència és el no com-
pliment de les prescripcions com a 
gestor de residus, però aquest fet no 
suposava cap afectació sobre el medi, 
segons la Generalitat.

D’altra banda, aquesta empresa tam-
bé està sotmesa a un programa d’ins-
pecció per part de l’Agència de Residus 
de Catalunya. Durant els tres darrers anys 
hi ha hagut dues inspeccions. El 2017, es 
tanca amb una sanció de 48.000 euros 
que l’empresa va liquidar. En aquesta es 
va detectar un emmagatzematge supe-
rior a la capacitat permesa, l’acumulació 
de materials fora de lloc (envasos buits) i 
la manca de traçabilitat en la gestió do-
cumental de residus. Aquests incompli-
ments no suposaven cap risc per al medi 
ambient, segons l'ARC. En la inspecció 
de 2019, i arran de la notificació de la 
Direcció General de Qualitat Ambiental i 
Canvi Climàtic, s’obria un nou expedient 
sancionador, notificat el 8 d’octubre amb 
una sanció de 10.000 euros. L’expedient 
es va tancar el 3 de desembre.

Actualment, hi ha una inspecció 
oberta de la Direcció General de Qua-
litat Ambiental i Canvi Climàtic, però 
encara no està tancada.

SANCIÓ PER EXCÉS 
D'EMMAGATZEMATGE 
DE 48.000 EUROS

litats ambientals", en referència a la 
contaminació del riu. "Hem detectat 
que havia tingut inspeccions ordi-
nàries prèvies que havien suposat 
sancions que estan pendents de 
cobrament", ha comentat Calvet 
que ha reconegut que la planta pre-
sentava "anomalies". Amb tot, deia 
que cap d'aquests informes va ser 
prou greu com per determinar que 
fos necessari el tancament de la fà-
brica. "Ara hi haurà una nova ins-
pecció per esbrinar els motius de 
l'incendi i si tenen a veure amb la 
reiteració d'algunes de les sanci-
ons que ja havíem establert".  

pes", assegura el naturalista, David 
Perpiñan, qui ha estat testimoni de 
primera mà de l'afectació de l'in-
cendi al riu. 

Tècnics de l'ACA, que ja van aga-
far mostres dimecres, tornaven a 
agafar mostres del riu dijous per 
comprovar a través de l'aigua i els 
sediments, l'efecte a les espècies i 
animals que s'hagin pogut veure 
afectada. L'ACA i el Consorci Besòs 
Tordera estudiaran si és possible 

emprendre mesures per accelerar 
la recuperació del riu, tot i que fonts 
de l'ACA consideren que ''no és fà-
cil'' però "un riu és un 'sistema 
dinàmic'' i confien en que la recu-
peració sigui positiva. 

Des de l'ACA també es recorda 
que no es pot agafar aigua del riu, 
tampoc per al reg . De fet, recoma-
na que tampoc no en beguin els ani-
mals, però recorda que l'alerta no 
inclou l'aigua de boca. 

Dimecres, el Consorci Besòs Tor-
dera va iniciar la coordinació amb 
els ajuntaments implicats per dur 
a terme tasques per al rescat de 
peixos a la zona afectada. Aquests 
exemplars es mantenen en tancs 
airejats i està previst que s'alliberin 
aigües amunt. Tècnics del Consorci, 
cedint la coordinació dels treballs 
a l’ACA i amb la col·laboració dels 
ajuntaments, visitaven dijous els 
voltants de la zona sinistrada per 
poder avaluar els danys sobre la fau-
na i continuaven els treballs de re-
tirada de peixos morts, que ja es va 
iniciar dimecres.   redacció / l.ortiz
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MOLLET. L’Ajuntament va pre-
sentar dimecres el nou protocol 
d’actuació davant les violències 
sexuals en espais festius, que ja 
ha estat aprovat per la Junta de 
Govern. El nou document té com 
a punt de partida el protocol lo-
cal per l’abordatge de la violència 
masclista aprovat l’any 2004 i ac-
tualitzat l’any 2017 i forma part 
del tercer Pla d’Igualtat 2016-
2020 del consistori molletà.

El nou protocol ha estat elabo-
rat per l’Ajuntament amb la col-
laboració de la Diputació, però 
també ha comptat amb la parti-
cipació de professionals, tècnics, 
entitats, associacions i persones 
vinculades a l’oci de Mollet

L'alcalde, Josep Monràs, la coor-
dinadora de l’Àrea de Drets Soci-
als, Ana María Díaz, i la diputada 
delegada de Polítiques d’Igualtat 
de la Diputació de Barcelona, Alba 
Barnusell, van presentar el proto-
col que té com a objectiu "continu-
ar lluitant contra les violències 
masclistes i, en concret, en els es-
pais públics i d’oci de la ciutat".

El protocol vol ser una eina per 
facilitar la detecció d'aquestes 
agressions. Així, a banda del punt 
lila que ja funciona durant la festa 
major, s'ha treballat amb els locals 

d'oci nocturn de la ciutat perquè hi 
hagi elements informatius de com 
actuar en aquests casos i una per-
sona de referència per poder-los 
denunciar. A més, entre altres, s'ha 
treballat en la detecció d'espais a 
la via pública que són poc segurs 
i s'han concretat quines seran les 
actuacions per minimitzar-los, 
com, per exemple, millorar la il·lu-
minació en alguns punts. 

La regidora Ana María Díaz va 
recordar que l’Ajuntament va 
aprovar el 1r Pla d’Igualtat l’any 
1996 i que, des d’aleshores, s’ha 
portat a terme "una feina ingent 
per ajudar les dones a anar a 
divertir-se amb més seguretat”.

Monràs, per la seva banda, va 
explicar que darrere del protocol 
hi ha “un element de convicció 
i una gran feina de coordinació 
i participació", i que la voluntat 
és "que no sigui un afegit, sinó 
que formi part de la programa-
ció de la Festa Major”. 

Aquest protocol ja havia estat de-
mandat per diverses entitats locals. 
Al juny Atzarola  i  Mollet  Feminis-
ta el van reclamar públicament du-
rant la mobilització per rebutjar la 
presumpta  agressió  sexual  a  una  
menor  que hauria tingut lloc la  nit  
de  Sant  Joan a  la ciutat. i

VIOLÈNCIA DE GÈNERE S'ADREÇA ALS ESPAIS FESTIU

Protocol contra 
agressions sexuals 
a espais festius

Xerrada de l'advocat Jordi Pina a Sant Fost
L'Ateneu de Sant Fost acollirà dilluns (19.30 h) una xerrada a 
càrrec de Jordi Pina –advocat de Jordi Turull, Jordi Sànchez i 
Josep Rull– per presentar el seu llibre El judici de la meva vida, 
en què explica la seva experiència en el procés català des de la 
primera línia. L'acte està organitzat per Junts per Sant Fost.

Curs de ressuscitació a La Marineta
L’Ajuntament de Mollet ofereix un curs de formació de 
ressuscitació cardiopulmonar, gratuït i obert a tothom, 
perquè els veïns aprenguin a utilitzar els desfibril·ladors 
instal·lats a la ciutat. El curs es farà el proper dimarts de 
16.30 h a 20.30 h a la Marineta.

Aquesta setmana han començat les obres de reparació de l'esvoranc que es va 
produir a principis de novembre a la calçada de la rambla Pompeu Fabra amb 
l'encreuament amb el carrer del Sol i que manté tallat un tram de la via. Segons 
l'Ajuntament, les obres tenen prevista una durada de 15 dies feiners. Els treballs 
consistiran en fer una cambra per connectar els tubs existents que són de gran 
diàmetre. Un cop connectat, es tornarà a tapar i asfaltar. L'esvoranc es va produir pel 
trencament d’un tub de clavegueram que passa tres metres de fondària. Foto: s.c.

Obres a l'esvoranc de Pompeu Fabra

El Consell d'Infants de Mollet (CIM) 
treballarà enguany l'emergència 
climàtica i mesures per reduir el 
consum de plàstic a la ciutat. Així ho 
acordaven dilluns els membres de 
l'òrgan després d’acceptar la pro-
posta que l’alcalde Josep Monràs. 
Així doncs, els 27 joves represen-
tants del CIM començaran a treba-
llar als seus centres educatius i amb 
les seves famílies per presentar 
propostes i exposar-les al Ple del 
Consell dels Infants previst pel mes 
de març. El compromís municipal 
és du a terme aquestes accions. 

El Consell d'Infants 
treballarà per reduir 
el consum de plàstic

L’Ajuntament de Sant Fost va fer 
entrega la setmana passada dels 
premis del 17è concurs digital de 
dibuix infantil d’Aquàlia sobre l’ús 
responsable de l’aigua. En aquesta 
ocasió, les guanyadores d’aquesta 
edició del certamen artístic han es-
tat Claudia Valero, alumna de l’es-
cola Joaquim Abril, i Aitana Rubio, 
alumna de l’escola El Roure. 

El concurs organitzat per Aquàlia 
consistia en fer un dibuix sobre el 
cicle de l’aigua per esbrinar d’on vé 
l’aigua que consumim cada dia i on 
va després d’utilitzar-la. 

Premis sobre l'ús de 
l'aigua a alumnes 
de Sant Fost

CONVIVÈNCIA

L'AV d'Estació del 
Nord lliuren el pla 
integral del barri

Els Mossos d’Esquadra van dete-
nir el passat 26 de novembre tres 
homes de 24,19 i 27 anys, nacio-
nalitat xilena i mexicana i veïns 
de Barcelona i Badalona,  com a 
presumptes autors de diversos 
delictes de robatori amb força. Al 
grup se’l relaciona amb set fets a 
Mollet, Caldes de Montbui, Sant 
Cugat, Barberà del Vallès i Caste-
lldefels. Els detinguts van passar 
el 29 de novembre a disposició 
del jutjat d’instrucció en funcions 
de guàrdia de Rubí. El jutge va de-
cretar el seu ingrés a presó.

SUCCESSOS

Tres homes a presó 
acusats de robatoris 
amb força a Mollet

L'AV de l’Estació del Nord ha 
completat la seva proposta de 
Pla Integral de millora i recupe-
ració del barri. Dilluns una àm-
plia comitiva en representació 
del veïnat feia el registre d'en-
trada del document a l’Ajunta-
ment de Mollet, "per tal que 
els responsables municipals 
procedeixin a la seva presa 
en consideració", apunten. 
La proposta que es presenta 
és fruit de mesos de treball de 
camp amb què s’han pogut de-
tectar les principals deficiències 
i necessitats que cal abordar al 
barri, segons el veïnat.
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Salvador Xicola
Assessor fiscal

salvador.xicola@asemax.org

Tancament 
comptable i fiscal 
de 2019
Davant la proximitat del tancament fiscal i 
comptable de 2019, cal tenir en compte aque-
lles operacions que poden reportar-li un menor 
pagament en l’Impost de Societats. Farem el 
repàs d’algunes:

1. Reducció de les rendes procedents de 
determinats actius intangibles (art. 23 LIS), 
tals com la cessió del dret d’ús o d’explotació 
de patents, models d’utilitat, etc., que derivin 
d’activitats de recerca i desenvolupament i in-
novació tecnològica, etc.

2. Exempció per a evitar la doble imposició 
econòmica nacional o internacional (art. 21 
i 22 LIS) si es compleixen una sèrie de requisits.

3. Vendes per operacions a terminis o amb 
preu ajornat a més d’un any (art. 11.4 LIS): 
les rendes s’entendran obtingudes proporci-
onalment a mesura que siguin exigibles els 
corresponents cobraments,  amb la qual cosa es 
poden diferir per a exercicis següents.

4. Contractes d’arrendament financer: de-
duïbilitat de les quotes si es compleixen les con-
dicions de l’art. 106 LIS.

5. Amortitzacions accelerades o lliures en 
Empreses de Reduïda Dimensió: Arts. 102 i 
103 de la LIS.

6. Amortització d’elements d’escàs valor: 
Art. 12.3 LIS.

7. Minoració de la Base Imposable per re-
serva de capitalització, si es compleixen de-
terminats requisits.

8. Determinades deduccions de la Quota 
Íntegra:

1. Deducció per I+D i Innovació Tecnològica. IT 
(art. 35 LIS).

2. Deducció per inversions en produccions cine-
matogràfiques, etc. (art. 36 LIS).

3. Deducció per creació d’ocupació per a perso-
nes amb discapacitat (art. 38 LIS).

4. Societats forestals: deducció del 10% en de-
terminades despeses.

Sobre la deducció per creació d’ocupació de 
majors de 30 anys (art. 37 de LIS), l’exercici 
2018 va ser l’últim any per aplicar la deducció 
per creació d’ocupació.

CONSULTORI

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

Cinc línies de Rodalies –entre les 
quals les R2 i R3 que passen pel 
Baix Vallès– superen el 100% de 
la capacitat d'ocupació en hora 
punta al matí, segons un es-
tudi sobre la capacitat del 
transport públic als accessos a 
Barcelona que ha presentat el 
RACC i que alerta que l'actual 
transport metropolità tindrà 
dificultats per respondre a la 
possible nova demanda gene-
rada a partir de l'entrada en vi-
gor al gener de la Zona de Baixes 
Emissions (ZBE) a l'interior de les 
rondes de Barcelona, i que prohibi-
rà l'entrada a vehicles sense etique-
ta ambiental.

El RACC ha estudiat 42 de les 
50 línies de Rodalies, Ferrocarrils 
de la Generalitat i Bus Exprés en 
les hores de més activitat del dia, 
entre les 7.30 h i les 9.30 h. Pel 
que fa al tren, la línia R3 –entre 
Puigcerdà i l'Hospitalet– és la 
més saturada i actualment ja té 
una ocupació del 108% a primera 

exprés. A més, 
el RACC calcula 

que els usuaris afectats per 
la ZBE són 2.494, als quals suma 
1.247 d'usuaris potencials (encara 
indecisos sobre l'ús de transport 
públic). Així, "el corredor del Va-
llès Oriental pot arribar fàcil-
ment al límit de la seva capacitat, 
amb un 98% de places ocupades, 

hora, mentre que l'R2 –entre Cas-
telldefels i Granollers–, un 100%.

Segons l'anàlisi del RACC, cada 
dia entren del Vallès Oriental a Bar-
celona 11.516 persones en trans-
port públic, la majoria (9.828) en 
Rodalies, i la resta (1.688), en bus 

MOBILITAT  EL RACC ALERTA QUE LES LÍNIES R2 I R3 SUPEREN EL 100% D'OCUPACIÓ I ESTUDIA L'IMPACTE DE L'INICI DE LA ZBE

Saturació de Rodalies en hora punta
quan s'hagi incorporat 

el flux de gent pro-
vinent de vehicles 
privats restringits 
per la ZBE", consi-
dera l'estudi.

Davant del re-
sultat, el RACC de-

mana a les adminis-
tracions mesures per 

augmentar la capacitat 
del transport públic interurbà de 
connexió entre Barcelona i l’en-
torn metropolità, una gestió in-
tel·ligent de les infraestructures 
viàries i ferroviàries i l’eficiència 
en l’ús del vehicle privat. Així, 
entre altres mesures, considera 
que cal incrementar el servei amb 
més freqüència de pas i capacitat 
a Rodalies, per la qual cosa troba 
urgent el desdoblament de la línia 
R3.  m.e.

Cinc línies de Rodalies –entre les 
quals les R2 i R3 que passen pel 
Baix Vallès– superen el 100% de 
la capacitat d'ocupació en hora 
punta al matí, segons un es-
tudi sobre la capacitat del 
transport públic als accessos a 
Barcelona que ha presentat el 
RACC i que alerta que l'actual 
transport metropolità tindrà 
dificultats per respondre a la 
possible nova demanda gene-
rada a partir de l'entrada en vi-
gor al gener de la Zona de Baixes 
Emissions (ZBE) a l'interior de les 
rondes de Barcelona, i que prohibi-
rà l'entrada a vehicles sense etique-

El RACC ha estudiat 42 de les 

exprés. A més, 
el RACC calcula 

que els usuaris afectats per 
la ZBE són 2.494, als quals suma 
1.247 d'usuaris potencials (encara 
indecisos sobre l'ús de transport 

quan s'hagi incorporat 
el flux de gent pro-
vinent de vehicles 
privats restringits 
per la ZBE"
dera l'estudi.

sultat, el RACC de-
mana a les adminis-

tracions mesures per 
augmentar la capacitat 

del transport públic interurbà de 
connexió entre Barcelona i l’en-
torn metropolità, una gestió in-
tel·ligent de les infraestructures 
viàries i ferroviàries i l’eficiència 
en l’ús del vehicle privat. Així, 
entre altres mesures, considera 
que cal incrementar el servei amb 

TREN A LES 8 H A LA R3

La T-10 desapareix i neix un nou bitllet de 10 viatges unipersonal, 1,15 euros 
més car que l'actual, fins als 11,35 euros, i que es dirà T-casual –una T-casual 
de dues zones (Mollet-Barcelona, per exemple) costarà 22,40 euros, 2,30 euros 
més que l'actual T-10–. En canvi, se simplifiquen els bitllets mensuals i es crea la 
T-usual, que oferirà 30 dies de viatges il·limitats per 40 euros, un 25% més barat 
que la T-mes (54 euros), i també per sota de la T-50/30 (43,5 euros). Per la seva 
banda, la T-jove, amb viatges il·limitats per als menors de 25 anys durant 90 dies, 
baixarà de preu un 25%, de manera que passarà dels 105 euros fins als 80 euros.

Noves tarifes per al 2020

Canvis en la circulació
de trens a la línia R3
Del 21 de desembre al 5 de gener es faran treballs de reforç a l’interior 
del túnel d’Adif per on circulen les línies R3, R4 i R12 de Rodalies. A causa 
d'això, s'interromprà la circulació ferroviària entre Arc de Triomf i Sant 
Andreu Arenal, i l’estació de La Sagrera romandrà tancada. Així doncs, 
entre altres línies, l'R3 (l’Hospitalet -Vic- Puigcerdà) tindrà afectacions en 
el servei. Els trens iniciaran i finalitzaran el seu recorregut a Sant Andreu 
Arenal i, per continuar el viatge, els clients disposaran de la Línia 1 de 
Metro. En aquest període TMB reforçarà els seus serveis amb 3 trens en 
hora punta els dies laborables. També hi haurà un servei d’autobús llan-
çadora entre les estacions de Sant Andreu Arenal, La Sagrera (L1, L5, L9 
Nord i L10 de Metro) i Clot Aragó (R1, R2, R4 sud de Rodalies i L1 i L2 de 
Metro) entre les 6 h i les 10 h i de 16 h a 20 h cada 7-8 minuts. 
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RB. POMPEU FABRA, 41
08100 - mollet del vallès

www.asesoriaruiz.net
tel. 935 700 819

35 ANYS D'EXPERIÈNCIA ENS AVALEN

assessoria de pimes i autònoms
	Assessorament laboral, fiscal i comptable
	Comptabilitats
	Nòmines i Seguretat Social
	Declaracions de Renda

assessoria ruiz
LABORAL · FISCAL · COMPTABLE

La confiança mútua és el començament, 
treballar junts... l’èxit.
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GOVERN  IUSF DEMANAVA INICIAR UN PROCÉS PARTICIPATIU AMB ELS VEÏNS PER DECIDIR L’ACOLLIDA DELS MENORS AL POBLE

SANT FOST. El ple de l’Ajuntament 
de Sant Fost va deixar sense efec-
te la moció del partit de l’oposició, 
Independents Units per Sant Fost 
(IUSF) en la qual demanava iniciar 
un procés participatiu amb la ciuta-
dania per decidir l’acollida del cen-
tre de menors estrangers no acom-
panyats al municipi. Els vots d'IUSF 
no van ser suficients per aprovar la 
moció que va comptar amb els vots 

en contra de l’equip de govern.
Per a la líder de l’oposició, 

Montserrat Sanmartí, l’obertura 
del centre de menors era un tema 
“prou seriós per demanar un 
procés participatiu” i va acusar 
l’equip de govern de voler “fer 
negoci” amb el centre, ja que se-
gons la portaveu d’IUSF l’arqui-
tecte de les obres seria l’assessor 
d'ERC-JuntsxSantFostl i la casa on 

s’ubicaran els menors seria propi-
etat d’un tiet del batlle. Informació 
que Carles Miquel va desmentir, 
explicant que la casa l’havien he-
retat tres germans, un dels quals 
estaria casat amb una germana de 
la seva sogra.

La cap de l’oposició també va 
acusar l’equip de govern de ser 
“opac” amb els veïns en tot el 
procés: “Han tingut dies, i en-
lloc d’això han mentit i amagat 
informació. Considerem que 
aquesta és una causa més que 
suficient per demanar la dimis-
sió de l’alcalde”.

“Criminalització i odi el ge-
neren vostès”, deia l’alcalde as-
senyalant el partit de l’oposició. I 
és que Miquel també va voler re-
cordar que la moció es presentava 
aquest dimarts coincidint amb el 
Dia Internacional dels Drets Hu-
mans, assenyalant que els sorpre-
nia la demagògia de l’oposició i 
recordant que “Sant Fost sempre 
hem sigut un poble d’acollida".  

v.L.

TENSIÓ Entre els veïns aplegats a fora del consistori i els de dins al ple

El ple de Sant Fost tomba la moció de 
l’oposició sobre el centre de MENAS

“Em preocupa que el nom de 
Sant Fost estigui corrent per la 
premsa com un poble intole-
rant, malauradament sembla 
que hi ha a qui l’interessa que 
els plens siguin un espectacle”, 
deia Carles Miquel.

L’alcalde assegurava que els 
preocupa la resposta dels veïns 
contraris al centre, però es mostra 
confiat en què canviin de tarannà.

Protestes veïnals
El ple havia de començar a les 19 
h però les constants protestes i 
esforços dels veïns per entrar al 
saló de plens, tot i que l’aforament 
estava complet, van fer retardar 
l’inici de la sessió 15 minuts. Així i 
tot, molts veïns es van quedar fora 
del consistori aixecant pancartes, 
picant a les finestres i cridant le-
mes en contra del centre i amb 
interrupcions i increpacions con-
tinuades contra l'equip de govern.

Per altra banda, el ple també 
va tombar l'altra moció de IUSF 

sobre l'ocupació il·legal d'habitat-
ges en la qual demanaven que es 
promogui un protocol de col·labo-
ració entre els Mossos d'Esquadra 
i la Policia Local específic per a la 
vigilància especial contra les ocu-
pacions il·legals. Un protocol que 
segons l’alcalde ja existiria.  a.m.

Denúncies

El govern va emetre un comunicat di-
mecres en el qual acusava a mem-
bres d'IUSF i de la Plataforma Gestión 
Responsable "d'agredir físicament el 
cap de la Policia Local i treballadors i 
treballadores de l’Ajuntament de Sant 
Fost" durant el ple de dimarts. Unes 
acusacions que des de la plataforma i el 
partit de l'oposició han titllat de falses.

Des d'IUSF han entrat a registre al 
Jutjat de Pau una sol·licitud perquè "els 
autors de les falsedats compareguin 
a una conciliació per retractar-se 
de les falses imputacions i es com-
prometin a publicar la rectificació". 
Segons IUSF, aquests serien l'alcalde, 
Carles Miquel, i els regidors Xavier Co-
nesa, Patricia Orta i Alberto Bastida. El 
cap de Policia també ha denunciat el 
seu agressor.

EL GOVERN ACUSA 
D'AGRESSIÓ IUSF I 
GESTIÓN RESPONSABLE

SANITAT

PARETS. Grifols va presentar divendres els 
resultats positius del seu assaig clínic per 
fer front a l'Alzheimer en el marc d'una 
conferència a San Diego, a Califòrnia. Se-
gons un comunicat de la companyia cata-
lana, les dades de l'assaig clínic anomenat 
AMBAR indiquen una "reducció progres-
siva de la malaltia" en pacients que estan 
en un estadi lleu i moderat. L'assaig es basa 
a avaluar l'eficàcia del recanvi de proteïnes 
plasmàtiques dels afectats per fer més len-
ta la progressió de la malaltia.

Concretament, els pacients tractats amb 
albúmina i immunoglobulina presenten 
menys reducció del metabolisme de la 
glucosa del cervell després dels 14 mesos 
d'assaig. "Els resultats d'AMBAR són en-
coratjadors per als pacients amb Alzhei-
mer lleu i moderat. Aquests resultats 
són fruit de l'esforç de més de 15 anys 
de rigorosa investigació. La companyia 
seguirà investigant sobre aquesta ma-
laltia devastadora que afecta milions de 
pacients al món", ha dit el director mèdic 
del programa clínic AMBAR de Grifols, An-
tonio Páez. 

Un assaig clínic 
de Grifols redueix 
la progressió de 
l'Alzheimer

MOBILITAT

BAIX VALLÈS. Les policies locals i els ajun-
taments ja poden sancionar els conduc-
tors de patinets elèctrics i altres Vehicles 
de Mobilitat Personal (VMP). La Direcció 
General de Trànsit (DGT) va publicar di-
jous de la setmana passada una instrucció 
transitòria que estableix els criteris de com 
s’han d’utilitzar aquests vehicles.

La normativa considera VMP aquells ve-
hicles que tenen una o més rodes, d’una 
sola plaça, propulsat per un motor elèctric i 
marca, entre altres, que es podrà sancionar 
els conductors de patinets per conduir amb 
auriculars i per portar un passatger.

La DGT indica que la velocitat màxima 
per a aquests vehicles ha de ser d’entre 
els 6 i els 25 quilòmetres per hora i que 
no se’ls exigeix autorització per circular, ni 
per conduir, ni tampoc assegurança obliga-
tòria. No podran circular per les voreres i 
les zones de vianants i l'incompliment, en 
aquest cas suposaria una sanció de 200 €. 
A més, els usuaris tenen l’obligació de sot-
metre’s a les proves d’alcohol i drogues i, 
si sobrepassen la taxa permesa, poden ser 
sancionats fins a 1.000 €. 

Llum verda per 
sancionar els 
conductors de 
patinets elèctrics
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Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental

Si la vostra empresa està propera 
al tancament –per una jubilació, per 
problemes econòmics o fiscals–, 
doneu-li una segona oportunitat. 

Contacteu amb nosaltres 
i us assessorem.

També podeu consultar la guia 
‘El relleu cooperatiu’ al nostre 
web o a bit.ly/relleucoop.

Algunes empreses han vist en la seva recon-
versió en cooperativa una oportunitat per re-
generar el negoci i implicar les persones treba-
lladores en el projecte, fet que permet obtenir 
més finançament, compartir responsabilitats 
i dotar l’organització d’un funcionament més 
democràtic, participatiu i motivador.

Fem cooperativa!
Esteu pensant en abaixar la persiana?

El model cooperatiu pot ser la solució
per a empreses properes al tancament

MOLLET. Els drets humans en rela-
ció a la salut mental va ser el tema 
que va centrar dimarts les Jornades 
del Síndic Personer, celebrades a 
La Marineta, una jornada que va 
concloure amb la necessitat d'una 
nova mirada que impliqui més col-
laboració i consens per tractar les 
malalties mentals. Pep Solé Chave-
ro, advocat i director de la Fundació 
Tutelar Girona (Support Girona), 
assegurava que també les persones 
amb problemes de salut mental "te-
nen drets que s'han de respectar 
i, ara per ara, s'estan vulnerant". 
Segons Solé, el nou estàndar de 
drets humans reconegut per l'Or-
ganització Mundial de la Salut i Na-
cions Unides obliga a "canvis molt 
profunds en el nostre sistema de 
salut mental". La capacitat jurídi-
ca per prendre decisions; l'abús de 
l'internament involuntari i de l'ad-
ministració de medicació en l'àmbit 
clínic sense el consentiment del pa-
cient, i la possibilitat que els malalts 
puguin viure fora de residències 
i institucions específiques són els 

DIVULGACIÓ  LES JORNADES DEL SÍNDIC VAN TRACTAR ELS DRETS HUMANS I LA SALUT MENTAL

La vulneració de drets dels 
pacients amb malalties mentals 

aj.mollet

A LA TAULA  Solé, Martínez i Corominas durant l'acte presentat per l'alcalde

tres àmbits que, segons Solé, s'hau-
ran de replantejar.

L’altre convidat, Antoni Coromi-
nas Díaz, psiquiatre i cap del Ser-
vei de Salut Mental i Addiccions 
de la Fundació Sanitària de Mollet, 
va reconèixer que en l'àmbit de la 
salut mental, els drets humans “a 
vegades són vulnerats no per-
què no es vulgui fer un esforç 
per respectar-los sinó per unes 

inèrcies que els mateixos pro-
fessionals no detectem", reconei-
xia Corominas, qui afegia "cal fer 
més protagonista els pacients en 
la presa de decisions dels seus 
tractaments". Amb tot, Corominas 
posava sobre la taula la manca de 
recursos, tant arquitectònics com 
humans, per poder aplicar altres 
formes d'assistència més respectu-
oses amb aquests drets.  ❉

PRESSUPOSTOS 2020  EL GRUP PRESENTA 17 PROPOSTES A L'EQUIP DE GOVERN

Cs demana que s'inverteixi 
en un vial d'accés al Besòs

POLÍTICA

MOLLET. Dimarts es presentava en 
societat la plataforma Mollet Demo-
cràtic que feia públic un manifest 
subscrit per una trentena d'entitats 
amb què demana la revisió tant del 
Reglament Orgànic Municipal com 
del Reglament de Participació. El 
col·lectiu, sorgit arran les limita-
cions que des del setembre s'apli-
quen a l'hora de presentar mocions 
i intervenir en el ple municipal, ha 
demanat al govern municipal di-
àleg per "tornar a la normalitat 
i que les entitats i plataformes 
ciutadanes puguin tornar a pre-
sentar mocions i prendre la pa-
raula directament als plens, sen-
se necessitat de ser apadrinades 
per cap grup municipal ni haver 
de constar al registre municipal 
d'entitats". En aquest sentit, di-
versos col·lectius constituïts com a 
grups d'interès al Departament de 
Justícia estan a l'espera de resposta 
per saber si l'Ajuntament els reco-
neix com a tal.  ❉

Mollet Democràtic 
demana diàleg 
per ampliar la 
participació al ple

MOLLET. El grup municipal de Ciutadans ha 
presentat a l'equip de govern 17 mesures 
per als pressupostos municipals de l'any 
2020. Segons ha explicat Iván Garrido, regi-
dor i portaveu de Cs, les propostes presen-
tades pel grup "es basen en els compro-
misos de campanya i en les mesures que 
ja s'han plantejat en els plens celebrats 
fins al moment". 

Així doncs, les mesures per executar en 
l'any 2020 serien, augmentar la partida d'aju-
des a la contractació laboral en dues línies: 
menors de 30 anys i majors de 54 anys; ins-
tal·lar una zona esportiva al parc de la Farine-
ra; instal·lació de fonts d'aigua potable aptes 
per a mascotes i persones en aquelles zones 
amb carència; creació i senyalització de cir-
cuits urbans per al foment de l'esport; instal-
lació a cada barri de punts de recàrrega elèc-
trica; dotar la policia municipal de pistoles 
elèctriques com a eina menor impacte lesiu; 
obertura dels patis escolars, especialment 
en aquells barris on actualment romanen 
tancats, com ara a Can Pantiquet; destinar 
part de la partida del Consorci de Gallecs per 
instal·lar una font d'aigua potable a l'Església 
de Santa Maria; adequar dels parcs infantils 
perquè comptin amb les mesures de segure-
tat necessàries i que es disminueixi el risc de 

lesió; destinar una partida per adequar les 
instal·lacions del local La Nau; millorar les 
instal·lacions esportives ubicades a la plaça 
la República, i millorar i crear els corre-cans.

A més de les propostes executables du-
rant el proper any, Cs ha presentat un bloc 
de projectes executables al llarg dels quatre 
anys de mandat de govern. En aquest cas, 
es proposa crear el cens genètic de masco-
tes; construir un vial d'accés a la zona del 
riu Besòs; adequar els polígons de la ciutat 
perquè tinguin les condicions mínimes ne-
cessàries per a la instauració d'empreses 
(fibra òptica, aplanament i reasfaltatge 
de la via pública); planificar i apostar pels 
fanals solars i adequar als edificis públics 
canviadors i sales de lactància.

Aparcament a l'Hospital
D'altra banda, Cs ha presentat una moció per 
al ple de dilluns en què reclama a la Genera-
litat la cessió temporal dels terrenys on ana-
ven a instal·lar-se els jutjats de Mollet perquè 
sigui usat com a aparcament gratuït dels usu-
aris de l'Hospital. Iván Garrido, portaveu de 
Cs indica que "amb els nous jutjats instal-
lats a Can Fàbregas, no ha d'haver-hi cap 
impediment perquè la Generalitat cedeixi 
els terrenys a l'Ajuntament". ❉

MOLLET DEL VALLÈS
04/12 Emilio Vicente Antolin 79 anys
07/12 Juan Mayolas Vellavista 89 anys
08/12 Jose Ucha Doeste 91 anys
08/12 Dolores Gabaldón Oviedo 89 anys

PARETS DEL VALLÈS
03/12 Antonia Tamargo Martínez 82 anys

Dades facilitades per la Funerària 
Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols

Defuncions

04/12 Enzo Darío Rayo Díazr (Parets)
09/12 Éric Avilés Fernández (Parets)
01/12 Ariana Monrroy Minidiolaza (Mollet)
05/12 Jaber Kharraoub (Mollet)
09/12 Olivia Chávez Meza (Mollet)
09/12 Sara Pérez Esteban (Mollet)
27/11 Indira Campoy Muñoz (la Llagosta)
09/12 Triana Rebozo Rodríguez (la Llagosta)

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

Naixements

Dissabte, 14 de desembre de 2019
A les 13.30h: Resum informatiu de la setmana                      
A les 18.30h: Festival de Nadal del Club 
Patinatge Artístic Mollet

Diumenge, 15 de desembre de 2019
A les 22h: La Jornada de diumenge

Dilluns, 16 de desembre de 2019
A les 20.30h: La Jornada, amb Albert Maspons 
i Xavier Aymamí

Dimarts, 17 de desembre de 2019
A les 20.30h: Parlem-ne, amb Susanna Aguilera

Dijous, 19 de desembre de 2019
A les 20.30h: Visions, amb Alba López

www.vallesvisio.cat

PROGRAMACIÓ
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Classifi cats PER ANUNCIAR-TE EN AQUESTA SECCIÓ: PUBLICITATDIARISOM@SOM.CAT

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 ofi mática.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

MONTMELÓ. PLAN-
TA BAJA. Zona IES 
Mont. Ref. EV11176. 
128 m2, a estrenar 
con acceso inde-
pendiente y garaje 
propio. Aire acondi-
cionado, bomba de 
calor, suelo de gres, 

2 hab. (1 suite con 
vestidor y baño con 
plato de ducha) 2 
baños con plato de 
ducha (1 en suitte), 
despacho, trastero, 
lavadero, comedor 
con cocina abierta 
de estilo moder-
no y acogedor con 
salida a pequeño 
patio-balcón. Cer-

tificación energé-
tica: Exenta. Precio: 
225.000 euros. Tel. 
93 579 33 33.

PISO EN MONTME-
LÓ. ZONA AYRTON 
SENA. Ref. EV11161. 
Bonito y soleado, 
88 m2, en finca se-
minueva, año de 
construcción 2006, 
asc., situado en 
zona tranquila, bien 
comunicado por 
carreteras. Vivien-
da moderna, con 
3 hab. (dos dobles 
y una individual), 
cocina con lavade-
ro integrado, gran 

comedor con salida 
a balcón-terra-
za, baño 4 piezas 
con bañera y aseo 
de cortesía. CEE:´ 
en trámite. Precio: 
197.100 euros. 93 
579 33 33.

PISO EN VENTA EN 
MONTMELÓ. CEN-
TRO. Ref. EV11179. 
Finca que dispone 
de ascensor, actu-
almente con inqui-
lino con contrato vi-
gente hasta final de 
julio 2020. Vivienda 
de 3 hab., cocina, 
baño 4 piezas con 
bañera y comedor 

salida a pequeño 
balcón. CEE: E. Pre-
cio: 130.000 euros. 
Tel. 93 579 33 33.

LLOGO PLAÇA DE 
PÀRQUING GRAN. 
A la Rambla Balmes, 
31, de Mollet. Preu: 
60 euros/mes. Tel. 
93 593 04 03.

LOCAL DE 40 M2 
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 llum. 
Preu assequible a 
tractar. Tel. 93 593 
71 14.

CHICA SE OFRECE 
PARA PASEAR PER-
ROS EN MOLLET. Tel. 
686 621 626.

SE VENDE PEUGEOT 
207 1.4. 75 CV Ac-
ces, 5 puertas, año 
2011, 108.576 km. 
Precio: 6.500 euros. 
Tel. 93 593 26 44.

SEAT ALTEA 1.6 TDI 

ECOMOTIVE. 105 CV, 
año 2014, 52.795 km. 
Precio: 10.500 euros. 
Tel. 630 06 59 90.

OPEL ADAM 1.4 
JAN, 87 CV, año 
2016, 59.959 km. 
Precio: 8.500 euros. 
Tel. 93 593 26 44.

MINI ONE 1.6 HDI, 
90 CV, año 2013, 
95.669 km. Precio: 
10.500 euros. Tel. 93 
593 26 44.

RENAULT FLUEN-
CE 1.5 DCI, 110 CV, 
Limited, año 2014. 
125.101 km. Precio: 

9.900 euros. Tel. 630 
06 59 90.

V O L K S W A G E N 
CADDY OUTDOOR 
2.0 TDI 102 CV, año 
2019, 12.234 km, 
automático. Precio: 
26.900 euros condi-
cionado a financiar. 
Tel. 630 06 59 90.

SE VENDE MER-
CEDES GLA 200 
D URBAN. 136 CV, 
año 2017, 14.476 km, 
cambio automático. 
Precio: 26.900 euros. 
Tel. 93 593 26 44.

TOYOTA AIGO 

70X-PLAY. 5 puer-
tas, 2017, 6.344 km. 

Precio: 10.300 euros. 
Tel. 630 06 59 90.

IMMOBILIÀRIA

TREBALL

COMPRA

LLOGUER

MOTOR

DEMANDA

Peugeot 207 1.4
75 CV Acces · 5p · Año 2011 · Km 108.576

PVP: 
6.500 €*

Renault Fluence 1.5 DCI
110 CV Limited · Año 2014 · Km 125.101

PVP: 
9.900 €*

Mini One 1.6 HDI
90 CV · Año 2013 · Km 95.669

PVP: 
10.500 €*

Seat Altea 1.6 TDI ECOMOTIVE  
105 CV · Año 2014 · Km 52.795

PVP: 
10.500 €*

Skoda Spaceback 1.4 TSI 125 CV DSG 
Ambition · Año 2018 · Km 15218.

PVP: 
14.300 €*

PVP: AUT
OMÁ

TICO

Volkswagen Golf 1.4 Tsi  
125 CV · Año 2018 · Km 28.130

PVP: 
19.600 €*

AUT
OMÁ

TICO

Toyota Aigo 70X-Play
5p · Año 2017 · Km 6.344 

PVP: 
10.300 €*

AUT
OMÁ

TICO

Mercedes GLA 200 d Urban 
136 CV · Año 2017 · Km 14.476

PVP: 
26.900 €*

AUT
OMÁ

TICO

Volkswagen Caddy Outdoor 2.0 TDI
102 CV · Año 2019 · Km 12.234 

PVP: 
26.900 €*

AUT
OMÁ

TICO

Skoda Superb 2.0 TDI
150 CV DSG Style · Año 2017 · Km 16.841  

PVP: 
22.500 €*
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POPULAR  JORDI MONSERDÀ, DE GALIOT TEATRE, VA SER EL MESTRE DE CERIMÒNIES DE L'ACTE ALS QUATRE BANCS

L'encesa de llums i de l'arbre,
tret de sortida del Nadal molletà

GARANTIZAMOS UN 
ÓPTIMO AISLAMIENTO 
TÉRMICO, ACÚSTICO Y 
ESTANQUEIDAD
Consume menos energía, gracias 
a nuestras ventanas de última 
generación de aluminio y PVC

Por el cambio de todas las ventanas de su vivienda, 
MOTORIZAMOS SUS PERSIANAS GRATIS

PRESENTANDO

Carrer de Barcelona 3 · Martorelles · Tel. 677 228 752 - 638 031 642 - 931 645 809 · aluminialueve@gmail.com · www.alueve.com

Ventanas y cerramientos 

de aluminio y PVC

Puertas

Toldos y Pérgolas

Mamparas de baño

Persianas, mosquiteras 

y automatismos

Rejas y Rejas de ballesta

Barandas y pasamanos

ESTE  ANUNCIO, 

5% DTO.
EN TODOS 

LOS PRODUCTOS

s.c.

JORDI MONSERDÀ  Va ser el mestre de cerimònies de l'encesa de llums

n Pel que fa a la il·luminació dels carrers, 
Rovirosa va celebrar que enguany "hi ha 
més carrers i més metres de carrers 
il·luminats". En aquest sentit, Monràs va 
explicar que la il·luminació dels carrers 
és fruit de la col·laboració entre el con-
sistori i les associacions de comerciants 
i de veïns: "L'Ajuntament paga una part 
del consum i de la col·locació, i l'altra 
part la paguen les associacions".

MÉS METRES DE 
CARRERS IL·LUMINATS 
QUE L'ANY PASSAT

nadal

L'espectacle 
de carrer 'The 
incredible box', al 
Mercat Nadalenc
MOLLET. La companyia La Tal tor-
na aquest Nadal a Mollet –després 
que l'any passat portessin el Cari-
lló– per representar l'espectacle 
de carrer The incredible box. És 
aquest divendres a la plaça Prat de 
la Riba en tres funcions diferents 
(19 h, 19.30 h i 20 h). Quan es va es-
trenar, fa 150 anys, The incredible 
box, va ser un èxit. Ara, el director 
i dos excèntrics ajudants intenten 
mantenir la grandesa del xou. Però 
la genialitat no s’hereta encara 
que, potser, al final de tant inten-
tar ser magnífics ho aconseguiran. 
Tot plegat està emmarcat dins del 
Mercat Nadalenc de Mollet.

Un altre espectacle que es podrà 
gaudir a la fira serà el que porta-
rà Jordi Monserdà amb l'itinerant 
Drac Manelic, de la companyia 
molletana Galiot Teatre (dissabte 
a les 19 h).

El Mercat Nadalenc
Concretament el Mercat Nadalenc, 
a la plaça Prat de la Riba, tindrà lloc 
divendres (de 18 h a 21 h), dissab-
te (de 10 h a 21 h) i diumenge (de 
10 h a 15 h). I a més de les dues re-
presentacions, la plaça s'omplirà 
durant tot el cap de setmana amb 
estands que oferiran dolços, begu-
des calentes, regals o ornaments 
florals, entre d’altres. I tot plegat 
amb músiques nadalenques per 
ambientar la fira.

A més, tots tres dies hi haurà 
L'arbre dels desitjos, un taller de 
xapes decoratives i caldo solidari, 
organitzat per l'Associació Mollet 
Contra el Càncer. I també es podrà 
participar en l'escape room Salva 
el Nadal –l'entrada és d'1 euro per 
persona–, organitzat per Trapped 
& ESC Mollet. 

FIRA

MOLLET. Jordi Monserdà, l'alma mà-
ter de la companyia de titelles Gali-
ot Teatre, va ser dijous de la setma-
na passada a la tarda el mestre de 
cerimònies de l'encesa dels llums i 
de l'arbre de Nadal de Mollet.

Al voltant de les 17.30 h va arri-
bar Monserdà sobre el seu tricicle 
des del carrer Barcelona fins als 
quatre bancs, interaccionant amb 
els infants. Allà es va convertir, amb 
l'ajut d'alguns infants i joves assis-
tents, en un arbre de Nadal humà.

Tot seguit va tenir lloc l'encesa 
de l'arbre de Nadal –el segon de la 
ciutat, després que l'any passat fos 
la gran novetat nadalenca–, que en-

ta feina pugui desenvolupar-se 
personalment i familiarment".

Foment del comerç local
El batlle també va fer referències 
a les botigues de la ciutat: "Desit-
jar que la gent passegi, compri 
i xafardegi a Mollet. Aquí tenen 
un comerç de proximitat que els 
dona tot allò que puguin neces-
sitar per a les festes de Nadal".

En aquesta mateixa línia es va re-
ferir Salvador Rovirosa, president 
de l'Associació de Comerciants de 

Berenguer III: "Necessitem que 
les compres es facin a Mollet. 
Almenys que la primera opció 
sigui la ciutat. Si després no es 
troba el que es busca, hi ha altres 
llocs per anar a comprar". Ro-
virosa també va destacar que el Na-
dal "representa un percentatge 
de vendes important de l'any. És 
una bona forma de tancar l'any 
comercialment i de començar-lo. 
I si enguany pot ser igual o supe-
rior a l'any passat, ens donaríem 
per satisfets".  sergio carrillo

guany és vermell i blanc i més gran. 
En el mateix moment també es van 
encendre bona part dels llums que 
hi ha repartits per la ciutat. Cal des-
tacar que les fortes pluges d'aquells 
dies van posposar la col·locació 
d'alguns llums previstos. Posterior-
ment va tenir lloc un acte institucio-
nal d'encesa de llums a Can Borrell.

L'alcalde, Josep Monràs, va des-
tacar l'animació de Monserdà i els 
llums nadalencs que lluiran a la 
ciutat fins que passin els reis, i que 
tenen l'objectiu de "dinamitzar el 
comerç, les festes i les activitats 
que tenim muntades al llarg de 
tots aquests els dies".

Sobre l'arbre va apuntar: "L'any 
passat vam tenir la idea de col-
locar un arbre de Nadal i espe-
rem que l'any que ve pugui créi-
xer l'arbre a la nostra ciutat. Ho 
intentarem amb l'esforç de tots".

També va desitjar "que el caliu 
i la solidaritat puguin formar 
part de la nostra vida quotidia-
na". I que això vagi més enllà del 7 
de gener: "Les festes passen molt 
ràpidament, però continuem 
tenint molta gent que necessita 
aquest caliu i aquesta solidari-
tat els 365 dies de l'any".

D'altra banda, també va desitjar 
"que tothom tingui l'oportunitat 
de trobar feina i que amb aques-
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COMFORT
ATENCIÓ

BENESTAR
SEGURETAT

RESPONSABILITAT

Centre de dia

Horari: de dilluns a diumenge de 10 a 18 h

35€/dia
*amb el sopar inclòs per emportar

SERVEIS
Menjar

Higiene personal
Bugaderia

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

INSTAL·LACIONS
Sala de Cinema
Sala Polivalent

Biblioteca
Terrassa / Pati
Despatx Mèdic

Gimnàs
Sala Estimulació Basal

ACTIVITATS
Estimulació Sensorial

Manualitats
Fisioteràpia

Musicoteràpia
Teràpia Amb Gossos

Estimulació Cognitiva
I molt més...

PROFESSIONALS
Fisioterapeuta

Psicòloga
Animadora Sociocultural

Infermeria i Metge
Treballadora Social

MENÚS ESPECIALS DE NADAL
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COMERÇ  EL TIÓ MOLLETÀ ESTARÀ EXPOSAT EN TRES BOTIGUES FINS AL 22 DE DESEMBRE

L'ADHEC presenta el Tió
de la ciutat amb un vídeo

Cirugia oral
Implants Pròtesis
Radiologia
Emblanquiment dental
Ortodòncia infantil i d’adults

Vilanova del Vallès - Passeig Verge De Nuria, 36 Local - 930001562 - 678566867 | Montornès del Vallès - C. Jaume Balmes, 9 Local 2 - 935723373 - 678566867

Clínica Dental 
Dra. Eva Morales

Somriure 
perfecte amb 
ortodòncia 

invisble

Ens trobaràs a:
Vilanova i a Montornès

MÉS ACTIVITATS

L'Escola de Dansa i Teatre La 
Tramolla farà diumenge una fes-
ta de Nadal solidària en favor de 
l’Associació Solidària d’Amics 
de Mantay. Serà al Mercat Vell 
de Mollet amb dues sessions (10 
h i 12 h) i el preu de l'entrada és 
de 3 euros.

Festa solidària de La 
Tramolla al Mercat 
Vell de Mollet

nadal

MOLLET. L'Associació de Dones i 
Homes Emprenedors de Catalu-
nya (ADHEC) va presentar dilluns 
el Tió de Mollet amb un vídeo-con-
te penjat a YouTube, amb el qual 
els infants descobreixen algunes 
pinzellades d'aquest personatge 
nadalenc que volta per diversos 
racons de la ciutat.

"El Tió va néixer als boscos de 
Gallecs i durant les festes de Na-
dal sempre passeja per Mollet". 
És per això que li encanta "veu-
re com desperta el dia un matí 
d'hivern a Gallecs". Als matins 
hi va a Can Mulà i a les tardes es 
passeja pel parc de Les Pruneres. 
El Tió molletà, a més, "té gana ben 

adhec

FOTOGRAMA DEL VÍDEO  Gallecs és un dels diferents indrets que hi apareixen

Un viatge màgic amb
el Pare Noel, a la Llagosta
LA LLAGOSTA. Dissabte engegarà 
una nova edició de l'espectacle 
Noël, le voyage magique, organit-
zat per l'Associació d'esdeveni-
ments culturals de la Llagosta al 
Parc Popular.

Els assistents gaudiran d'un 
viatge inoblidable a la ciutat del 
Nadal. I enguany ho faran en un re-
corregut totalment renovat i més 

llarg que el de l'any passat.
L'esdeveniment compta amb la 

participació d'Álvaro Monterrubio 
(audiovisuals), Horroryzeme (ac-
tors) i Jose Molina (sonorització).

Hi haurà funcions fins al 4 de ge-
ner: els dijous i divendres de 17 h 
a 20 h amb entrades a 4 euros; els 
festius i caps de setmana d'11 h a 
13 h i de 17 h a 20 h per 5 euros. 

sovint i coneix totes les fleques 
i pastisseries de Mollet". Però 
"menjar sucre fa venir set" i per 
això també coneix totes les fonts 
de Mollet.

El mateix Tió també s'adreça a la 
mainada: "Quan arriba el Nadal 
m'agafa una mena de sensació. 
És com que estimo més fort. Si a 
vosaltres també us passa, i us fa 
pessigolles el cor o la panxa, em 
podeu venir a veure. M'anima 
que em feu companyia i m'ex-
pliqueu com us ha anat el dia. 
S'apropa el Nadal i tinc ganes de 
fer-vos un bon regal".

El vídeo es va publicar dilluns, 
coincidint amb el primer dia en 
què l'ADHEC exposava diversos ti-
ons en comerços de la ciutat. Con-
cretament, fins al 22 de desembre 
es podran trobar a Plataforma 
Càrnica (carrer Antònia Canet, 
14), Antiga Ferreteria La Muño-
za (avinguda Rivoli, 15) i Perru-
queria Montse Casellas (avinguda 
Gaudí,16). 

El Centre Cívic de Can Borrell 
acull aquest divendres a la tarda 
un taller nadalenc a càrrec de Jo-
ventut Mollet (de 18 h a 19.30 h) 
i un concert a càrrec dels alum-
nes del taller de cançons del ma-
teix centre cívic (19.30 h).

Tallers i música
a Can Borrell

L'Associació de Música i Art 
de Mollet (AMAM) organitza 
aquest divendres (21.30 h) una 
nova edició del Directe al cívic, 
que en aquest cas estarà dedicat 
al Nadal. Al Centre Cívic de Can 
Pantiquet hi actuaran els grups 
Moonlit, Olga de Miami i Nuclear 
Winter. A més, també es recolli-
ran joguines per a la campanya 
solidària de Creu Roja.

AMAM celebra
un Directe al
cívic nadalenc

El Pare Noel visitarà aquest cap 
de setmana la capital baixvalle-
sana. Dissabte serà a la plaça 
Prat de la Riba regalant cara-
mels (d’11 h a 14 h i de 18 h a 
20 h); i diumenge serà a la plaça 
Catalunya (d'11 h a 13 h).

El Pare Noel fa 
parada a Mollet

POPULAR

L'Illa s'omple 
d'activitats durant 
el cap de setmana
MOLLET. Aquest cap de setmana, 
L'Illa s'omplirà amb activitats, 
des de divendres fins diumenge. 
La primera de totes serà la mara-
tó radiofònica per la campanya de 
recollida de joguines de Creu Roja, 
que es fa aquest divendres de 9 h a 
18 h a l'avinguda Llibertat, just da-
vant del Mercat Municipal. Durant 
la jornada, també es lliuraran els 
premis Endevina-la de la campa-
nya I tu, jugues en català?.

D'altra banda, l'Agrupació de Co-
merciants zona de l’Illa tornarà a 
organitzar diverses activitats a la 
plaça Major dins la campanya I love 
my city. Divendres a les 16 h hi hau-
rà un taller de somnis de Nadal, que 
es tornarà a fer dissabte a les 13 h 
i a les 16 h. I dissabte i diumenge a 
les 13 h tindrà lloc l'Urban Art Tour.

Per últim, dissabte de 10 h a 13 h 
serà el torn per al taller de manua-
litats Farem un arbre a la ludoteca 
del Mercat Municipal; i d'11 h a 13 
h hi haurà el taller de decoració 
nadalenca per parar taules, a càr-
rec d'Eva de Muy Mucho, al mateix 
emplaçament. 
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EXPOSICIONS  LES DUES MOSTRES ES PODEN VISITAR AL JARDINET DEL CASAL I AL LOCAL DE L'ASSOCIACIÓ DE VEÏNS ESTACIÓ DE FRANÇA-CAN MULÀ, RESPECTIVAMENT

MOLLET. Amb l'arribada del Nadal, 
també arriben les exposicions dels 
pessebres. La ciutat compta amb 
un pessebre monumental sobre 
taula al Jardinet del Casal, que es 

pot visitar els diumenges del mes 
de desembre d'11 h a 13.30 h.

Realitzat pels molletans Isidre 
Ribas i Lídia Falcón, aquesta obra té 
81 metres quadrats, està realitzada 

amb centenars de figures i repre-
senta diferents masies molletanes. 
És el segon any que s'exposa al Jar-
dinet i els creadors han estat més 
d'un mes per col·locar el pessebre, 

que conté 50 sacs de 25 quilograms 
de sorra i 50 caixes de molsa.

D'altra banda, l'Associació de Ve-
ïns Estació de França-Can Mulà ex-
posa al seu local (carrer Francesc 

nadal

anna mir

PESSEBRE MONUMENTAL  L'autor, Isidre Ribas, amb la seva obra al Jardinet

sergio carrillo

PESSEBRE DE GOMA-EVA  Una de les múltiples escenes representades

El pessebre monumental i el de goma-eva, 
"el més gran de Catalunya", oberts al públic

Macià, 70) la cinquena edició del 
pessebre de goma-eva, "possible-
ment el més gran de Catalunya", 
segons apunten els organitzadors.

Montse Gambau, presidenta de 
l'Associació de Veïns, explica que 
el pessebre "va començar sent 
molt petit i cada any l'intentem 
fer més gran". Aquesta iniciativa 
creada pel soci de l'entitat Juan 
Carlos Ruano, qui va morir fa uns 
anys, es continua fent "en el seu 
homenatge", apunta Gambau. 
El muntatge va a càrrec de cinc 
membres de l'entitat i els porta 
al voltant d'un mes realitzar-lo. 
Enguany Gambau destaca que 
"el riu s'ha canviat i hem posat 
més peixos, perquè crida molt 
l'atenció dels infants".

El pessebre es pot visitar entre 
setmana de 17 h a 20.30 h i els caps 
de setmana i festius de 17.30 h a 
20.30 h. 
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EXPOSICIÓ  ENGUANY HI HA REPRESENTAT SANT MIQUEL DEL FAI, CANTONIGROS I MIRAVET

US DESITGEM BONES FESTES

nadal

s.c.

PESSEBRE MONUMENTAL  Una de les escenes, amb el llac al fons

s.c.

PHOTOCALL  El president de l'entitat amb dos playmobils gegants de la mostra

PARETS. El cap de setmana passat es 
va obrir al públic el pessebre mo-
numental de Parets, el més gran de 
Catalunya sobre taula amb unes di-
mensions de 230 metres quadrats.

Albert Pérez, president de 
l'Agrupació Pessebrista, destaca 
d'aquesta 33a edició el paper cab-
dal de l'aigua: "Feia tres anys que 
no hi havia gens d'aigua i aquest 
any n'hi ha molta". De fet, hi ha 
un gran llac ple de barques i pesca-
dors. Respecte a l'any passat, can-
via tant l'entorn com l'ambientació 
dels personatges. De l'entorn de 
Montserrat ha passat a Sant Miquel 
del Fai, la Foradada de Cantonigros 
i Miravet. I de l'ambientació dels 
anys 40 es torna a les tradicionals 
figures hebrees. "L'any passat es 
va ambientar en els anys 40, eren 
figures que ens van deixar i que 
eren més semblants als nostres 
avis", apunta Pérez. D'altra banda, 
la sala de vitrines acull una exposi-
ció amb tota mena de Playmobils.

El pessebre, sota la plaça de la 
Vila, està obert tots els caps de set-
mana i festius de desembre i gener 
(d'11 h a 13.30 h i de 17 h a 20.30 
h), així com els dies 27, 30 i 31 de 
desembre, i 2 i 3 de gener (de 17 h 
a 20.30 h).  sergio carrillo

La plaça de la Vila,
centre del Nadal paretà
PARETS. El cap de setmana passat 
la plaça de la Vila es va vestir de 
Nadal, amb la primera de les dife-
rents fires previstes per a aques-
tes dates al municipi. I aquest diu-
menge (d'11 h a 14 h) hi tornarà. 
Durant tota la jornada hi haurà 
una cartera reial, tallers i xoco-
latada a càrrec de l'Agrupament 
Escolta i Guia Sant Jaume; la com-
panyia de teatre de carrer Tombs 
Creatius portarà l'espectacle Xics 

del Xurrac, per jugar a ser una colla 
castellera; Talleret Craft organit-
zarà un taller d'embolcalls crea-
tius amb roba furoshiki; Manyacs 
faran un taller d'iniciació al món 
casteller; i també hi haurà un taller 
de Kids&Us.

A més, a les 12 h, la companyia 
de teatre còmic Jomeloguisojome-
lo.com representaran l'espectacle 
Explica'm un Nadal, amb contes i 
nadales a ritme de guitarra. 

POPULAR  DIUMENGE AL MATÍ HI HAURÀ DIVERSES ACTIVITATS

El pessebre sobre taula més 
gran de Catalunya obre portes

Contes d'hivern a 
les biblioteques
PARETS. La biblioteca de Can Ra-
joler acollirà dimarts (18 h) la 
sessió Nadal de contes, a càrrec de 
Carme Brugarola. I dijous serà el 
torn per a la contacontes Caro von 
Arend, qui també explicarà contes 
nadalencs. En aquest cas serà a la 
biblioteca Can Butjosa (18 h).

Sorteig per a la 
cavalcada de reis
PARETS. Dimarts és l'últim dia per 
inscriure's –al web de l'Ajunta-
ment– al sorteig per participar en la 
cavalcada de reis, adreçat a infants 
empadronats a Parets d'entre 4 i 12 
anys. El dia 22 de desembre (12 h) a 
la plaça Dr. Trueta es farà el sorteig 
públic per triar-ne els 40 afortunats.

Actuacions de 
l'Escola de Música
PARETS. L'Escola Municipal de Mú-
sica representaran dues actuacions 
nadalenques dimarts i dijous (20 
h) a l'auditori del seu equipament, 
com ja van fer el passat 5 de desem-
bre. Hi haurà actuacions individuals 
i de grups de cambra de petit format 
per part dels alumnes del centre.

silvia ferran / aj. parets

FIRA DE NADAL  La plaça es va omplir de paradetes el cap de setmana passat

Renovació de la cursa 
CorreParets fins al 2023
PARETS. L'Ajuntament va signar di-
lluns un conveni de col·laboració 
amb l'empresa Dream Jocs (Don 
Dino) per continuar realitzant el 
CorreParets com a mínim fins al 
2023. També es va aprofitar l'ac-
te per presentar la quarta edició 
d'aquesta cursa solidària, que tin-
drà lloc el pròxim 22 de desembre. 
Les inscripcions tenen un preu de 4 
euros i tota la recaptació va a parar a 

Càritas, que la destinarà a comprar 
joguines a Don Dino per als infants 
de les famílies més necessitades del 
municipi. D'altra banda, Don Dino 
lliurarà 600 barrets de Pare Noel i 
pagarà el 50% de les 600 samarre-
tes que rebran els participants –l'al-
tra part anirà a càrrec del consisto-
ri–. La cursa és d'uns 5 quilòmetres 
de baixa dificultat i ja hi ha inscrites 
més d'un centenar de persones. 
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BARANDILLAS, CERRAMIENTOS Y DIVISIONES, 
MAMPARAS DE BAÑO, PERSIANAS, PUERTAS DE ENTRADA, 

REJAS Y BALLESTAS, VENTANAS Y BALCONERAS, 
VIDRIOS Y CRISTALES.

PROMOCIONES ESPECIALES POR LA SUSTITUCIÓN 
DE TODAS LAS VENTANAS DE LA VIVIENDA.

Calle Federico García Lorca, 17 · 08170 - Montornès del Vallès
T: 93 568 02 81 / 678 681 598 / 692 592 467 · info@aluminios-montornes.com

Empresa saludable, renovamos nuestra flota de automóviles, con vehículos eléctricos.
Colaboramos contra la violencia de género.

3% DE DESCUENTO 
EN LA ACEPTACIÓN 
DE PRESUPUESTO.
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POPULAR  LA UNIÓ DE BOTIGUERS FA UNA CAMPANYA DE VALS DE REGAL PER PROMOCIONAR EL COMERÇ DEL MUNICIPI

Montornès dóna la benvinguda 
al Nadal amb l'encesa de llums

LLEGAN LAS FIESTAS Y EN CENTRO ESPERANZA 
LAS MEJORES PROMOCIONES! 
APROVÉCHATE Y RESERVA YA TU HORA!

  Manicura semipermanente por solo 18 €

TRATAMIENTO 
FACIAL REAFIRMANTE 

ANTIARRUGAS 
CON RADIOFRECUENCIA 

POR SÓLO 

55 €

  MANICURA 
SEMIPERMANENTE

 POR SÓLO 

18 €

m.m.

IL·LUMINATS  Els carrers de Montornès amb l'enllumenat nadalenc

MONTORNÈS.  Els llums als carrers 
han donat el tret de sortida al Na-
dal al municipi. Malgrat la pluja va 
obligar a anul·lar per dues vega-
des les activitats previstes per a 
l'encesa oficial a càrrec del Consell 
d'Infants de la setmana passada, la 
programació continua farcida de 
propostes. 

Aquest dissabte arriba el Nadal 
a la plaça del Poble de Montornès 
Nord. Des de les 16 a les 20 h el 
barri gaudirà de l'arribada del Pare 
Noel i el Tió. La comissió de Festes 
de Montornès Nord ha organitzat 
un conjunt d'activitats per a tota la 
família amb un photocall, inflables, 
xocolata calenta i cotó de sucre per 
berenar i maquillatge de fantasia 
per a tots els assistents.

La igualtat com a regal
D'altra banda, el Departament de 
Polítiques d'Igualtat de l'Ajunta-
ment ha posat en marxa una nova 
edició de la campanya que va en-
gegar l'any passat La igualtat, el 
millor regal. Amb l'objectiu de 
"reflexionar i fer visible la im-
portància que tenen els jocs i les 
joguines a l'hora de transmetre 
valors als infants", subratllen 
des de l'Ajuntament. A la campa-
nya s'hi ha adherit diferents es-
tabliments de Montornès, ja que 

compta amb la col·laboració de la 
Unió de Botiguers. S'hi podrà tro-
bar tota la informació i material 
de sensibilització com cartells i 
etiquetes dissenyades per l'artista 
Feminista Il·lustrada.

La iniciativa, en què també parti-
cipa la Taula per la Igualtat, alhora 
pretén també "qüestionar i de-
senvolupar el pensament crític 
en enfront dels missatges publi-
citaris i la societat de consum", 
apunten des del consistori. 

Aquesta reflexió es vol aplicar 
també als obsequis i presents que 

nadal

Parades i tastet 
gastronòmic 
aquest diumenge 
a Santa Maria
SANTA MARIA DE MARTORELLES. La 
fira de Nadal obre la programació 
organitzada engunay al municipi 
per celebrar aquestes festes. Serà 
aquest diumenge a l'entorn de l'es-
glésia i comptarà amb una trentena 
de parades i un tastet gastronòimc 
que farà les delícies dels assistents. 
A les 10 h es farà l'obertura de la 
fira, que comptarà amb tot un pro-
grama d'activitats paral·leles. Així 
doncs, a les 11 h Júlia Quintana serà 
l'encarregada del contacontes que 
es farà a la plaça de l'Església. A les 
11.30 h, el Grup Pas a Pas oferirà 
una exhibició de ball i una hora més 
tard serà el torn del grup de zumba 
de la Coral La Fló. A les 14 h es clau-
surarà la fira.

Productes gastronòmics
Un dels al·licients de la fira serà la 
degustació de productes gastro-
nòmics, molts d'ells de km 0. Els 
tiquets valen 2 euros i donen dret 
a una consumició a escollir a les 
diferents parades que participen 
al tastet. Entre les propostes: una 
tapa de gambetes fregides o de tàr-
tar de tonyina a la parada de la Ma-
risqueria La Flor; una broqueta de 
formatge o embotit a la parada de 
Can Xesques; uan copa de cervesa 
a la parada de Cervesa Hobac, una 
copa de vi blanc, negre, cava o ver-
mut a la parada del Celler de Can 
Roda; una bosseta de carquinyolis 
a la parada de Carquinyolis d'Hor-
ta; una bosseta de garrapinyades a 
la parada de Can Faba, o un tros de 
pastís a la parada La Maranzella.

Els tiquets es podran adquirir al 
punt d'informació de l'Ajuntament 
i amb un val de tres tiquets i haurà 
el regal d'una copa serigrafiada.   

FIRA

INFANTS CONVERTITS EN AGENTS 
EN L'ESCAPE ROOM DE PINTOR MIR
■ El Centre Infantil Pintor Mir acollirà el 20 de desembre un Escape Room 
adaptat als infants. Es tracta de l'Escape Room Operación diamante, de 
l'empresa Granollers Experience Room Escape, que s'adreça a infants de 8 a 
12 anys. En aquesta ocasió, els infants es convertiran en agents per intentar 
recuperar el botí que uns lladres acaben de robar, dins el qual es troba un 
diamant de gran valor. Per aconseguir-ho, hauran de superar diverses proves en 
60 minuts. L'Escape Room es durà a terme en dos torns: un a les 17 h i un altre a 
les 18.30 h. A cada torn, hi podran jugar 20 infants. Les inscripcions es poden fer 
al pintormir@montornes.cat o als telèfons 671001527 / 935667004.

es compren durant tot l'any a per-
sones de totes les edats i sexes.

Vals de la Unió de Botiguers
Per la seva part, la Unió de Botiguers 
de Montornès ha posat en marxa 
una campanya per promocionar el 
consum als establiments locals du-
rant aquestes festes. Les botigues 
adherides fan una promoció de re-
gal de vals de compra valorats en un 
total de 1.500 euros, en concret cinc 
premis de 100 euros i 20 premis de 
50 euros. Quan facin les seves com-
pres, els clients poden demanar la 
butlleta de participació a l'establi-
ment i omplir-la i lliurar-la al mateix 
comerç. El sorteig es farà a l'antena 
de Ràdio Montornès.  
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AVINGUDA CALDERÓ 54 / MOLLET DEL VALLÈS NN Perruqueria nnperruqueria

D E M A N A  L A  T E VA  C I TA  
P E R  T E L È F O N  O  V I S I TA’ N S

936 884 357 · 682 260 824

DEMAN A
UN DES IG
ÉS TEMPS DE NADAL, 
ÉS TEMPS DE FER REALITAT 
ELS NOSTRES SOMNIS.

BONES FESTES!

LA LLAGOSTA. Ràdio la Llagosta, 
l'associació de voluntariat Rems i 
l'Àrea de Serveis Socials de l'Ajun-
tament organitzen dijous la 19a 
edició de la Ràdio Marató Solidà-
ria. L'activitat té com a finalitat 
recollir joguines per als infants 
socialment vulnerables al muni-
cipi, una xifra que enguany arriba 
als 90 infants.

Segons explica Pedro Dami-
an, director de Ràdio la Llagos-
ta, "aquest 2020 dupliquem el 
nombre de nens i nenes que es 
beneficiaran de la recollida", 
motiu pel qual des de l'organitza-
ció fan una crida a incrementar la 
participació: "Qualsevol persona 
que vulgui participar-hi i no pu-
gui fer-ho dijous, tindrà temps 
fins abans del dia de Reis per 
entregar la joguina a la seu de 
Rems". També demanen que les 
joguines siguin noves i que s'evitin 
les de caràcter bèl·lic i sexista. La 
recollida es farà dijous, de 10 h a 
13 h, a la plaça d'Antoni Baqué. 

SOLIDARITAT  LA RECOLLIDA DE JOGUINES ES FARÀ DIJOUS AL MATÍ A LA PLAÇA D'ANTONI BAQUÉ

La Ràdio Marató Solidària 
celebra la 19a edició

LA LLAGOSTA. La Unió Musical la 
Flamenca celebra diumenge la 
6a edició de la Zambombada Fla-
menca. L'actuació, de caràcter so-
lidari, té com a finalitat recaptar 
diners per a l'Hospital Sant Joan 
de Déu. L'acte coorganitzat amb 
l'Hermandad Pastorcillo Divino 
de l'Hospitalet celebrarà una ses-
sió a les 12 h i una altra a les  18 h.

La Zambombada 
Flamenca arriba 
a la 6a edició

LA LLAGOSTA. L'Ajuntament inicia 
una nova edició del Concurs de 
pessebres. La convocatòria esta-
rà oberta a totes les entitats i co-
merços del municipi que disposin 
d'aparador visible per al públic. 
Els interessats es poden inscriure 
fins a les 14 h del 18 de desembre 
al telèfon 93 560 39 11. El guanya-
dor s'emportarà 400 euros.

Tret de sortida 
al Concurs 
de Pessebres

LA LLAGOSTA. La Casa d'Andalusia 
organitza dissabte una recreació 
flamenca nadalenca. L'actuació 
que començarà a les 19 h, compta-
rà amb la participació del cor Her-
nandad del Rocío de Barcelona, 
el quadre de ball Arte y coraje de 
Cornellà de Llobregat i els quadres 
de ball de l'entitat, Algarabía, Aza-
har, Cristina i Meritxell.

Recreació flamenca
nadalenca de la 
Casa d'Andalusia

LA LLAGOSTA. L'Escola Municipal 
de Música celebra el Nadal, com 
ja és tradició, amb un concert a 
l'església de Sant Josep. L'actua-
ció serà dissabte a les 17.30 h de 
la tarda. En el recital hi participa-
ran les diverses agrupacions de 
l'escola com les corals, els grups 
de corda i els conjunts de música 
moderna.

L'Escola de Música 
celebra dissabte el 
Concert de Nadal

Grup pessebre ViVent

36è Pessebre Vivent al Parc Popular
El Parc Popular acollirà aquest diumenge a partir de les 18.30 h el 36è 
Pessebre Vivent de la Llagosta. El Grup Pessebre Vivent organitza una 
nova representació d'imatges nadalenques amb la participació d'un grup 
d'infants i adults de la localitat. A partir de les 19.30 h, els visitants també 
podran fer un àpat calent gràcies a la botifarrada que organitza La Murga.

nadal
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a Santa Perpètua de MogodaNADAL 
13 DES. 2019
A les 18 h al Centre Cívic Mas Costa

CUINA DE NADAL

14 DES. 2019
De 10 a 19 h a la plaça de la Vila i la Rambla

FIRA DE NADAL
A les 11.30 h a la plaça de la Vila

LA FESTA DEL TIÓ
a càrrec d’Ail’as

A les 18 h

ENCESA DE L’ENLLUMENAT 
NADALENC DE LA PLAÇA DE 
LA VILA
Música, dansa i teatre a càrrec
de l’Escola Municipal de les Arts

17 DES. 2019
A les 19.30 h al Centre Cívic Can Taió

CUINA DE NADAL
A les 19 h a la Capella del Col·legi Sagrada Família

POLARIS
concert amb la participació de les agru-
pacions de música de l’EMA: Orquéstrix 
i Orquestra 2 

20 DES. 2019
A les 20 h a la Capella del Castell de Can Taió

EL VIATGE DE NADAL
DE LA JANA
concert amb la participació de les agru-
pacions de música i teatre de l’EMA: Cor 
Infantil i Ciclorama
PAX
concert amb la participació
del Cor Comunitari de l’EMA

21 DES. 2019
A les 17 h a la plaça Francesc Macià

POSTAL GEGANT
DE NADAL
a càrrec del centre d’esplai Refugi

22 DES. 2019
A les 19 h al Teatre del Centre

ELS PASTORETS
DE JOSEP MARIA FOLCH I TORRES 
a càrrec de Tàndem 

24 i 25 DES. 2019
A les 00 h al CAM

WINTER IS CAMing 

26 DES. 2019
A les 11.30 h a la plaça Francesc Macià

AUDICIÓ DE SARDANES 
AMB LA COBLA JOVENÍVOLA
DE SABADELL
a càrrec de l’Agrupació Sardanista de 
Santa Perpètua

A les 19 h al Teatre del Centre

ELS PASTORETS
DE JOSEP MARIA FOLCH I TORRES 
a càrrec de Tàndem 

28 DES. 2019
A les 21.30 h al Teatre del Centre

ELS PASTORETS
DE JOSEP MARIA FOLCH I TORRES
Funció Especial Pastorets Innocents 
a càrrec de Tàndem

31 DES. 2019
A la 1 h al CAM

CAM d’any

2, 3 i 4 GEN. 2020
De 18 a 21 h a la plaça de l’Era

LA CENTRAL DE REIS 
i JOCS EN FAMÍLIA
El magatzem logístic de La 
Central dels Reis, obre nova-
ment les seves portes, per a
recollir les cartes dels infants.
Venda d’entrades online, a través del web 
de l’Ajuntament de Santa Perpètua
http://www.staperpetua.cat.
I mentre esperes el torn de la Central ....
podràs gaudir d’activitats i jocs en família!

5 GEN. 2020
Per la tarda

LA CAVALCADA DE REIS
Arribada de ses Majestats els Reis d’Orient 
a les 17.30 h. a l’estació de tren de la Florida
A les 18h inici de la cavalcada

90è aniversari

1929-2019
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nadal
IGUALTAT

Martorelles contra 
l'ús sexista de les 
joguines 

El municipi se suma, per segon 
any consecutiu, a la campanya 
#BaltasarDeVeritat que dema-
na que a les cavalcades de Cata-
lunya es deixin de pintar de ne-
gre reis i patges, i hi participin 
persones negres, de veritat. Des 
de fa cinc anys, a Martorelles el 
rei Baltasar ha estat representat 
per una persona negra. El 5 de 
gener de 2019, més de 200 mu-
nicipis es van adherir a la cam-
panya impulsada per l'entitat 
Casa nostra, casa vostra.

DIVULGACIÓ 

Nova edició de 
la campanya 
#BaltasarDeVeritat

La egidoria d'Igualtat de l'Ajunta-
ment de Martorelles se suma a la 
campanya #TrenquemEstereo-
tips engegada per l’Institut Català 
de les dones contra l’ús sexista de 
les joguines. La campanya pretén 
impulsar la superació dels este-
reotips de gènere que es trans-
meten als infants a través del 
temps de joc i les joguines. L’ob-
jectiu és promoure l'educació en 
els valors i comportaments de la 
igualtat de gènere per a facilitar 
que els infants desenvolupin tot 
el seu potencial, respectin les di-
ferències i no aprenguin a discri-
minar per raó de gènere. 

SANT FOST / MARTORELLES.  Les pa-
rades d'artesania, comerços i enti-
tats seran les protagonistes de les 
fires que se celebren aquest cap de 
setmana a Sant Fost i Martorelles. 
El Grup de Dones Hedera de Sant 
Fost organitza un any més a la pla-
ça de la Vila la Fira de Nadal, que es 
podrà visitar diumenge de 10 h a 20 
h. Aquesta és la 24a edició i comp-
tarà amb 28 expositors amb para-
des d'artesania, alimentació, roba i 
complements. Margarita Expósito, 
presidenta del Grup de Dones He-
reda preveu una bona edició: "Es-
perem atreure més públic que en 
anys anteriors". Durant el dia els 
organitzadors vendran cafè, pastis-

COMERÇ  LA CITA A MARTORELLES SERÀ DISSABTE A L'AVINGUDA D'EN PIERA  I A SANT FOST DIUMENGE A LA PLAÇA DE LA VILA

Martorelles i Sant Fost celebren una 
nova edició de la Fira de Nadal

sos, brou, creps i xocolata, els diners 
recaptats es destinaran a la Marató. 

Activitats a l'avinguda Piera
La Fira de Nadal, el comerç i l’arte-
sania celebra dissabte la setzena 
edició a Martorelles. Una jornada 
que omplirà l’avinguda d’en Piera 
d’esperit nadalenc amb més d'una 
cinquantena de comerços, entitats 
i artesans. Una trobada per a tots 
els públics que enguany augmenta 
en més d’una vintena les seves ac-
tivitats. Segons explica el regidor 
de Comerç de Martorelles, Roger 
Parera, "volem ser un referent 
al territori en aquest període 
nadalenc i pensem que aquesta 

fira és l'escenari més important 
per donar-se a conèixer". Una jor-
nada segons el regidor de comerç, 
amb la qual pretenen "enfortir el 
teixit comercial del poble" i on les 
entitats hi tenen un pes destacat.

Entre les activitats destaca la 
Cercavila d’inici amb els Gegants 
de Martorelles (10 h). L’especta-
cle itinerant Transhumància de la 
companyia Xip Xap (11.30 h) i el 
petit concert de la cantautora mar-
torellenca, Sandra Bautista (17.15 
h). La cloenda serà a les 19 h. Un 
quart d'hora abans tindran lloc els 
sortejos organitzats per les dife-
rents parades de la fira.

Segons Parera, "la xifra de vi-

sitants dels últims anys ha anat 
variant", però són optimistes i es-
peren una bona resposta de la gent 
per aquest dissabte.  

Actes prenadalencs
Per altra banda, Martorelles tam-
bé prepara diverses activitats per 
donar el tret de sortida al Nadal.   
Entre els actes programats per la 
setmana vinent destaca el lliura-
ment de lots de Nadal de la gent 
gran que es farà dimecres 18 de 
desembre a l'Espai Casal d'Avis La 
Masia de 16 h a 20 h i la festa de 
Nadal de la gent gran de Martore-
lles, que tindrà lloc dijous 19 de 
desembre al Celler de Can Roda. 

arxiuarxiu

MARTORELLES Més de 50 expositors i una vintena d'activitats per a tothom

Concurs de 
Fotografia de Nadal
SANT FOST. L'Ajuntament orga-
nitza un concurs de fotografia 
durant aquestes festes. Per parti-
cipar s'han de fer fotos de les acti-
vitats que s'organitzen a Sant Fost 
per aquestes festes i etiquetar les 
imatges a Instagram amb els has-
htags #SantFost i #UnNadalPerA-
Tothom. Les 10 imatges amb més 
likes es publicaran a la web i a les 
xarxes socials de l'Ajuntament.
 Per altra banda, aquest dijous 
va tenir lloc una de les primeres 
activitats prèvies al Nadal a Sant 
Fost, la xocolatada prenadalenca 
a Casa Bastinos. La següent activi-
tat és un taller de cuina de Nadal 
que es farà dissabte a la biblioteca 
antiga. Diumenge serà el torn de 
l'alumnat de l'Escola de Música 
amb la tradicional audició na-
dalenca a l'Auditori de l'Ateneu.   

ACTIVITATS

SANT FOST La fira obrirà diumenge a les 10 h amb 28 expositors

SANT FOST. El municipi acull 
aquest diumenge a les 18 h la pri-
mera de les representacions del 
Pessebre Vivent, que enguany ce-
lebra la 53a edició.  

El pessebre, considerat el més 
antic del Vallès, compta amb la 
col·laboració d'un centenar de 
persones i en destaca una gran 
quantitat d'efectes especials que 
els visitants podran gaudir durant 
tota la representació. 

Segons explica el seu president, 
Amadeu Gelada, "l'aparició dels 
àngels volant és un dels efectes 
més impactants". 

Els animals són uns dels altres 
protagonistes de les escenes del 
pessebre, com el cavall dels reis 
i el burro de l'anunciació. També 

el nen Jesús, un figurant que en-
guany podria ser de carn i ossos: 
"Hi ha una família que fa un mes 
i mig que ha tingut un nen i pot-
ser ens el porten per sortir al 
pessebre", explica Gelada.

Tothom qui s'animi a visitar el 
pessebre tindrà com a obsequi pa 
torrat amb allioli i un traguet o un 
bon trago de vi del poble. 

Sessions fins al 12 de gener
A banda de la representació de les 
18 h, n'hi haurà una altra el mateix 
diumenge a les 19 h. També està 
previst que el pessebre se celebri 
els dies 15, 22, 25 26 i 29 de des-
embre i els dies 1, 6 i 12 de gener. 
Aquests dos últims dies,  només hi 
haurà una sessió. 

TRADICIONS  UN CENTENAR DE FIGURANTS HI PARTICIPEN

El Pessebre Vivent de Sant 
Fost s'estrena diumenge
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La Dolors s’acomiada dels nostres clients amb motiu 
de la seva jubilació, ens agradaria que ens acompanyessis 

el pròxim dia 11 de gener, a la tarda, on us oferirem un petit refrigeri 
per a agrair-vos la vostra fidelitat de tots aquests anys.

nadal

MONTORNÈS. Un any més, aquest 
diumenge el Recinte Firal acollirà 
des de les 9 h l'activitat Copilots 
Solidaris, que organitza l'entitat 
Clàssic Club Montornès. Tota a re-
captació anirà destinada a col·la-
borar amb la Marató de TV3.

Les persones que així ho vul-
guin podran ser copilots de ral·lis 
per un dia acompanyant un pilot 
en diferents tipus de vehicles, des 
de boogies a vehicles clàssics. Els 
participants podran fer un do-
natiu a partir de 2 € amb el qual 
podran fer de copilot en un circuit 
tancat de terra.

L'acte també acollirà la gala 
anual de premis del programa 
radiofònic Cop de Gas. Hi haurà 

L'ENTITAT CLÀSSIC CLUB MONTORNÈS ORGANITZA DE NOU AQUESTA ACTIVITAT PER LA MARATÓ

Copilots solidaris a Montornès 

MOLLET.  Els joves i infants seran 
els protagonistes d'aquesta nova 
edició d'activitats solidàries que 
com cada any abans de les festes 
de Nadal s'organitzen a Mollet en 
solidaritat amb la Marató de TV3, 
enguany dedicada a les malalties 
minoritàries.

Aquesta setmana, prèvia a la 
celebració del programa solidari 
de diumenge, és on s'han con-
centrat el gruix de propostes. En 
destaquen els berenars solidaris 
de l'Escola del Bosc; la xocolata-
da-berenar, els tallers i el pho-
tocall de playmobils organitzats 
dijous per l'AMPA i els alumnes 
de l'escola Sant Gervasi; la Marató 
de contes amb taquilla inversa de 
l'escola Can Besora d'aquest di-
vendres; el flashmob de l'Institut 

LA MARATÓ AL BAIX VALLÈS BERENARS, ESMORZARS, TALLS DE CABELL I TEATRE, ALGUNS ACTES

Mollet se suma a la Marató de TV3 
amb gairebé una desena d'activitats

ampa escola sant gervasi

PA-TA-TA  El photocall solidari de l'Escola Sant Gervasi

Gallecs també divendres i el teatre 
en anglès amb temàtica nadalenca 
dels centres Kids&Us de Mollet, 
Montornès i Parets previst per 
aquest dissabte amb el sistema de 
taquilla inversa. 

Pel mateix dia de la Marató, 
diumenge, la Penya Barcelonista 
organitza una xocolatada i el Ca-
sal Cultural el Cabell boig solidari, 
una combinació d'un tall de cabell 
amb un vermut i refrigeri.   

ENTITATS

Futbol sala amb 
entrada solidària 
a Sant Fost

MONTMELÓ. El Circuit de Cata-
lunya organitza una nova edició 
de l'activitat Voltes Solidàries 
per recaptar fons per la Marató. 
La jornada començarà a les 9 h 
i acabarà a les 14 h . Al munici-
pi també celebra actes solidaris 
el Club de Bàsquet, l'AGRUPA, 
l'Institut i l'empresa Corbino.

MOTOR

El Circuit de 
Catalunya de nou 
amb la Marató

SANT FOST. El municipi va or-
ganitzar dimarts a les 19 h a 
biblioteca, la xarrada Malalties 
minoritàries, tema central de la 
Marató d'enguany. Per aquest 
dissabte s'organitza també al 
Pavelló 1 el partit de lliga de fut-
bol sala entre l'Elecman Tècnics 
- La Cúpula i el Quatre Camins 
amb entrada solidària que es 
destinaran a la Marató de TV3. 

PARETS. El Servei de Joventut orga-
nitza dissabte al Casal de joves Cal 
Jardiner una jornada per recaptar 
fons per la Marató de TV3. L'acti-
vitat començarà a les 12 h amb un 
bingo matinal, a les 13 h es farà un 
vermut musical i a les 14 h amb 
una arrossada popular. Un cop 
acabat el dinar, a les 15.30 h,  es 
farà una subhasta d'un quadre de 
l'artista paretà Lluís Navarro. La 
jornada finalitzarà amb una ba-
tucada de Tambors de Parets fins 
a la plaça de la Vila on des de les 
17.30 h hi ha previstes diferents 
activitats, com una exhibició de 
ball de gitanes i una masterclass 
de  balls de saló i country. 

A banda d'aquestes propostes, 
els alumnes de 4t d'ESO de l'Ins-
titut Torre Malla organitza aquest 
divendres un mercat d'objectes 
de segona mà, la recaudació del 
qual estarà destinada a la Marató. 
També han recaptat fons la Biblio-
teca Can Rajoler i l'AMPA del CEIP 
Vila Parietes. 

El pintor paretà 
Lluís Navarro 
subhasta una 
obra per la Marató

LA LLAGOSTA.  El municipi va cele-
brar diumenge una nova edició de 
l'Hanbolicat en solidaritat amb la 
Marató de TV3. La jornada esporti-
va amb l'hanbol com a protagonis-
ta es va celebrar al Pavelló Antonio 

García Robledo va aconseguir re-
pactar 420 euros. 

A aquesta xifra llagostenca s'hi 
suma també el donatiu de 1.750 € 
que la Zumba Gegant va aconseguir 
el passat 17 de novembre. ❉

Solidaritat esportiva a la Llagosta 

a més servei de barra i esmorzar 
de brasa. "Pensem que serà una 
gran jornada, passar un gran 

dia de solidaritat per fer en-
grossir la recaptació del dia", 
explica Marc Cazorla president de 
l'entitat Clàssic Club Montornès.

Afibromon amb la Marató
Per altra banda, diumenge passat 
l'Associació Fibromiàlgia i Fatiga 
Crònica (Afibromon) va recap-
tar un total de 712 euros amb la 
celebració d'una masterclass de 
zumba. Uns diners que també 
aniran destinats a la investiga-
ció de les malalties minoritàries 
que organitza la Marató de TV3. 
A la proposta hi van assistir unes 
200 persones i hi havia un dona-
tiu simbòlic i voluntari de 3 euros 
dels participants.  

classic club montornès

EL CARTELL



dv, 13 desembre 2019 29

OPINIÓ

L'incendi a la planta de Ditecsa dedicada al reciclatge de dissolvents i residus 
industrials convertia dimecres el Baix Vallès en el focus d'atenció mediàtic. 
Les espectaculars flames i la columna de fum tòxic feien enlairar les mirades al 
cel mentre la llera i l'aigua del Besòs 
cremaven. Sortosament, i malgrat 
l'espectacularitat de l'incendi, no 
es van haver de lamentar víctimes 
humanes però el foc i les substàncies 
tòxiques abocades al riu van impactar 
de manera fatal sobre la fauna i la 
flora d'un espai que en els últims 
anys havia recuperat gran part de la vida que la mà de l'home va aniquilar durant 
dècades. Els Mossos d'Esquadra investiguen el cas i la Fiscalia de Medi Ambient 
també ha obert una investigació per esclarir els fets i saber si s'ha pogut produir 
un delicte ecològic. Per la seva part, el Consorci Besòs Tordera també ha obert 
un expedient a Ditecsa. Després del desastre caldrà posar tota la maquinària 
en marxa per poder depurar responsabilitats, una obligació que ara tenen les 
administracions envers el riu i el seu ecosistema greument danyat.   

MORT AL RIU
Editorial

es de setembre, l’equip de govern 
ha limitat el paper dels grups de 
l’oposició i de la ciutadania, al Ple 
de la ciutat. El Ple, òrgan de màxi-

ma representació, on hi són les forces políti-
ques que representen la diversa ciutadania 
de Mollet. 

Una part de la restricció es basa en una 
sentència interpretada de tal manera que no 
es permet portar tots els temes que es volen 
al Ple, però el criteri no és clar. La interpreta-
ció no és gens objectiva, i sembla que segueix 
més la conveniència del govern. I així ens tro-
bem, que hi ha coses que entren i n’hi ha que 
no, sense explicació. Cap altre ajuntament ho 
està fent, som únics.

L’altra part de la restricció és començar a 
aplicar de forma diferent el ROM (reglament 
que regula el funcionament del Ple). Fa més 
de 20 anys que s’ha fet d’una manera, que 
permetia presentar i votar propostes, així 
com ser defensades per entitats, moviments 
i associacions. Però de cop, el PSC decideix 
que ja no tota la ciutadania podrà intervenir 
en el Ple, i que certs temes no es podran vo-
tar. A Podem i Cs ja els hi està bé.

No és una qüestió fàcil d’explicar en po-
ques línies, ho sé. Però precisament el que 
crec més important és explicar que aques-

Això s'ha de saber
ta restricció és, essencialment, una decisió 
política. 

Això allunya la ciutadania de l’Ajuntament. 
I això impedeix que puguem parlar certs te-
mes de Mollet, i que puguem votar propostes 
que interessen per a wla ciutat.

Aprofito aquestes línies per respondre un 
article de la setmana passada, on deia que els 
comuns només volem parlar de temes que 
no són de Mollet. Ja sabem que mentir surt 
gratis. Tampoc cal donar-li massa propagan-
da a qui vol destacar a base d’atacar. Ara bé, 
qui ens segueix sap que fa molts anys que 
portem al Ple infinitat de propostes sobre 
Mollet: patis oberts, policia de barri, tarifa-
ció social, llera del riu Besòs, pla de civisme, 
accions en habitatge, noves bonificacions, fe-
minisme, participació, formació animalista, 
Pla local de joventut, bus urbà, agenda com-
partida equipaments, etc. La gran majoria 
són d’àmbit local. I sí, també en portem al-
gunes relatives a solidaritat amb altres parts 
del món, perquè al Ple hi anem a fer política, 
i posicionar-se davant d’injustícies, guerres, 
vulneració de drets, i defensar valors com la 
pau, el respecte i la tolerància, això també és 
fer política. 

Per acabar: les nostres responsabilitats 
són treballar per Mollet, i  reivindicar drets 
quan sigui necessari. Mollet En Comú se-
guim treballant per Mollet, i fa uns dies que 
hem presentat un extens document amb 156 
propostes pels Pressupostos 2020, amb ide-
es i accions pels barris i per la ciutat. 

És possible treballar de forma constructi-
va, alhora que reivindicar drets. Més faltaria!

D

MARINA
ESCRIBANO

Regidora i Portaveu 
de Mollet en Comú

Promou:
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Un viatge és una experiència, i 
això és el que viu la Marta i allò

amb què us sentireu identificats 
en l'última pel·lícula de la

molletana Neus Ballús

Cal posar tota la maquinària
en marxa per esclarir els fets

i depurar responsabilitats
davant el desastre ecològic

egur que sabeu força més de 
cinema que no pas jo, per la 
qual cosa m'estalviaré els parà-
metres comparatius cinemato-

gràfics i més d'una fotuda de gamba. Però 
com que hi ha indulgència social vers als 
debats de política, futbol i cinema –tots hi 
podem clavar cullerada fingint una aureola 
circumspecta de cafè i birra–, m'afegiré al 
carro. Perquè no cal ser un cinèfil empe-
dreït per deixar-se atrapar per una pel·lícu-
la de la Neus Ballús, recentment nominada 
als Gaudí.

El viatge de la Marta (Staff only) i La pla-
ga suporten la típica contraposició entre 
un relat en prosa i una revelació poètica. 
Un poema permet diversos graus d'apropa-
ment, del més epidèrmic i hedonista, al més 
pregon i esbudellat. Però no mostra tots els 
detalls de la trama, fa que la mirada del lec-
tor es confongui amb l'experiència oberta 
de la veu poètica i el relat deixa de ser un 
simple discurs que explica una "història" 
concreta per esdevenir una evocació. 

Aquesta és una de les boniqueses d'allò 
que fa la Neus, tal com un poema: tu ets una 
peça per tancar aquella mica de misteri que 
es composa al teu abast. Et fa partícip de la 

S
NO ÉS UN ESPÒILER

Politòleg
ORIOL ESCURACave Canem

suspensió del temps d'algunes escenes 
amb total naturalitat –allò efímer que a ve-
gades voldries assaborir detingudament– i 
d'aquella mirada seva, neta, clara, espon-
tània i honesta, que fa que acabi sent la de 
qui mira.

Un viatge és una experiència, i això és 
el que viu la Marta i allò amb què us sen-
tireu identificats. Un rètol com Staff Only 
en algun moment l'haureu passat per alt, 

amb les descobertes i conseqüències cor-
responents. Res de nou sota el sol si no és 
perquè constitueix una mena d'inefable 
immersió, d'increïble empatia intensa i 
fugissera.  

De la mateixa manera que no es pot fer 
espòiler d'un poema, no us n'he pogut fer 
d'una pel·lícula com El viatge de la Marta 
(Staff only). Té la gràcia que per més que 
us en facin, mai serà l'experiència de veu-
re-la.

LA VINYETA de Manel Fontdevila
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ls últims mesos hi ha ha-
gut un debat virulent a 
les xarxes socials sobre el 
contingut i els efectes de 

la Llei de Contractes de Serveis a les 
Persones, popularment coneguda 
com a Llei Aragonès. Un debat ple 
de mentides sobre el que fa o deixa 
de fer la llei de contractes. 

S’ha arribat a dir que aquest pro-
jecte llei s’ha fet en secret i d’esque-
nes a la societat, quan el cert es que 
ha seguit el procediment normal 
de qualsevol iniciativa legislativa 
no un, sinó dos cops. El projecte de 
llei l’impulsava el conseller Romeva 
i la seva tramitació va ser avortada 
per l’aplicació del 155. En aquesta 
legislatura el Govern reprèn la tra-
mitació i la torna a presentar al Par-
lament. El mateix procés que qual-
sevol altre llei, públic i participatiu. 
L’únic excepcional d’aquest tràmit 
ha estat l’absència de la CUP. No van 
presentar cap esmena a la totalitat, 
no van presentar compareixences, 
no han presentat esmenes a l’arti-

culat. S’han negat a fer política.
Que fa la Llei de Contractes? 

Lluny de privatitzar dona eines per 
enfortir el tercer sector social i im-
pulsar lògiques feministes, sosteni-
bles, igualitàries, més arrelades al 
sector públic, dintre del sector pri-
vat. La llei regula els serveis a les 
persones prestats via contracte, 
que mantenen la titularitat pública. 
Si bé la gestió directa dels serveis 
ha de tenir un rol prioritari, també 
cal tenir en compte les possibilitats 
d’eficiències presentades per eco-
nomies d’escala d’empreses espe-
cialitzades en un sector o el valor 
social afegit que pot representar 
que entitats del tercer sector ges-
tionin determinats serveis. El pro-
blema es que tot sovint l’únic guany 
de les externalitzacions es fa a cos-
ta dels treballadors que presten el 
servei. Encara pitjor, que aquestes 
externalitzacions serveixen direc-
tament per espoliar el sector públic 
i fomentar l’enriquiment privat a 
costa dels serveis públics. 

La Llei Aragonès

E

JAUME
MARTORELL

Politòleg

Un monstre de fantasia
que engoleix la porqueria.
La mastega ben mastegada
com si fos una ensaïmada.
Sense aquest mostre tan dolent
no podria viure la gent.
Perquè menjant escombraries
evita moltes malalties.
Pobret, se li dóna menys /
importància
que a l'aire
i se'n diu camió d'escombraries.

Xavier Munt Anglarill, Col·le-
gi Pau Vila. Recull dels Jocs Flo-
rals 1987

autor d'aquest poema, 
avui és pare, i la seva 
filla el va recitar en un 
dels Festivals del Niu 

d'art. El poema ens fa reflexionar 
doblement. Primer, sobre la tas-
ca de les sscoles de Parets en el 
camp de la cultura, tot introduint 
els alumnes en la poesia, tasca que 
encara avui continua i és vital per 
a la població. Palesa capacitat po-

L'

EL CAMIÓ D'ESCOMBRARIES

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

Racó poètic

ètica dels alumnes que han contri-
buit a fer de Parets una referència 
obligada a Catalunya. I segon, el 
missatge de la poesia tant en la 
forma com en el fons, donant més 
importància a l'alliçonament. Tot 
el poema és una metàfora que per-
sonifica, en aquest cas, un camió. 
Un camió que menja deixalles que 
es converteixen en medicina per a 
les persones. I el poeta es lamenta 
que no se li doni la importància 
que té. És una invitació a reflexi-
onar en profunditat perquè fins 
i tot en allò més repugnant s'hi 
poden descobrir beneficis per a 
la gent. Senzillament, es tracta de 
convertir allò que no agrada en 
menjar dels deures socials perquè 
del suposat mal s'en derivi un bé. 
La reflexió i el pensament són la 
solució per a la salut de la huma-
nitat.

Podeu enviar les vostres creacions 
poètiques al correu electrònic 

niudart.poetic@gmail.com

La Llei Aragonès combat aques-
ta depredació, donant més eines a 
l’administració pública per garan-
tir qualitat i drets laborals. La llei 
expulsa l’adjudicació de contractes 
basat en el preu més baix en l’àmbit 
del serveis a les persones, estableix 
que el preu tindrà un pes màxim 
en la contractació d’entre un 30% 
o 40%  i prohibeix l’adjudicació 
via subhasta. Reforça la inclusió de 
clàusules feministes, ambientals, i 
que garanteixin les condicions la-
borals dels treballadors.  Per tal de 
competir no en base a la oferta més 
barata, sinó en base la qualitat que 
poden oferir els usuaris, les seves 
polítiques d’igualtat de gènere, el 
seu compromís ambiental, les con-
dicions laborals o la proximitat. No 
suposa cap perill de noves externa-
litzacions, però si més protecció.

La Llei Aragonès és una oportu-
nitat per a una administració més 
forta davant les grans empreseses 
multi-servei. És una eina que ajunta-
ments de progrés a tot el país i de tots 
els colors han reclamat i necessiten. 
Una eina que ja s’hauria aprovat de 
no ser per l'aplicació de l’article 155. 
Una eina per construir una economia 
republicana, més inclusiva, igualità-
ria i social, on l’espai de l’empresa 
privada, sigui menys jeràrquic i més 
democràtic. Una eina que no ens po-
dem permetre perdre.
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MOLLET. El CF Mollet UE visitarà 
un dels fortins de la Primera Ca-
talana, l'Escola Esportiva Guineu-
eta. El conjunt de Barcelona és un 
dels tres únics equips que encara 
no ha perdut a casa i suma quatre 
victòries i dos empats. A tot això, 
se suma que el Mollet, com a visi-
tant, tan sols ha pogut sumar un 
punt de 15 possibles. 

"Vull pensar que el punt d'in-
flexió va ser a Tona", admet 
el tècnic del CF Mollet UE, Jordi 
López, perquè fa tres setmanes 
va ser quan el conjunt molletà va 

albert raga

FUTBOL |  Primera Ctalana  L'EQUIP BARCELONÍ ÉS UN DELS TRES EQUIPS QUE ENCARA NO HA PERDUT CAP PARTIT A CASA

El CF Mollet UE es posa a prova al 
fortí de l'Escola Esportiva Guineueta

La Unió FS Mollet se situa en zona 
de descens amb tres derrotes

FUTBOL SALA | Primera Divisió  EL SANT JOAN ÉS 9è CLASSIFICAT

sumar el primer punt a domicili al 
camp osonenc. La tasca per aquest 
diumenge serà més complicada 
perquè la Guineueta és el tercer 
millor equip local i ocupa el 4t 

ESPORTS
Festival de patinatge artísticPere Garriga venç el Memorial David Garcia
El Club Patinatge Artístic Mollet celebrarà 
dissabte el tradicional Festival de Nadal, de 
patinatge artístic. L'entitat molletana comptarà  
amb la presència d'esportistes a la pista del 
Pavelló Municipal Riera Seca, de 18 a 20 h. 

Pere Garriga, Mestre Internacional del Club d'Escacs Mollet, ha estat 
el campió del Memorial Obert David Garcia Ilundain 2019, que va 
organitzar dissabte la Federació Catalana d'Escacs. El campionat es va 
disputar en la modalitat de partides ràpides –de 15 minuts– i va 
comptar amb un total de 57 participants. Garriga va sumar 7 punts. 

lloc amb 22 punts. "Les opcions 
de victòria a la Guineueta passa 
per la personalitat, s'ha de tenir 
molta personalitat. L'entorn i 
l'ambient condiciona el partit si 

GUINEUETA - CF MOLLET UE
Diumenge, 15 12.30 h Barcelona

La Molletense vol millorar al Zona 
Sud contra el San Juan de Montcada

MOLLET. La Molletense té la inten-
ció de trencar la ratxa negativa al 
Zona Sud contra el San Juan de 

FUTBOL | Segona Catalana  SUMA UN EMPAT I UNA DERROTA

Montcada. L'equip d'Antonio Fil-
gaira encadena un empat i una de-
rrota i ha baixat al 8è lloc, amb 21 
punts. Pel que fa als de Montcada, 
ocupen el 5è lloc amb 23 punts i 
la jornada passada van guanyar a 
casa contra la Gramenet (2-0). 

MOLLETENSE - SJ MONTCADA 
Dissabte, 14  16.30 h Mollet

EN JOC  Chipi controla una pilota en el partit contra el Parets

no estàs preparat perquè hi ha 
molt de suport de l'afició local", 
remarca López.

Millorar com a visitant
El repte del Mollet per aquesta 
temporada segueix sent lluny del 
Germans Gonzalvo perquè des-
prés de 14 jornades és el pitjor 
equip visitant amb un empat i 
quatre derrotes. "Fora de casa 
no hem estat competitius. Si 
analitzessin tots els partits, po-
dríem trobar explicacions dife-
rents. Però és una realitat que 
fins ara hem fet un punt fora 
de casa i si volem millorar a la 
classificació, hem de ser millors 
com a visitants", admet l'entre-
nador Jordi López.

Tot i la ratxa visitant, el Mollet 
és 7è amb 17 punts. .  JL.RODRÍGUEZ

UFS MOLLET - SANT JOAN CLUB 
Dissabte, 14  18 h Mollet

LA LLAGOSTA. El CD la Concòrdia 
va perdre els setzens de final de la 
Copa de la Reina contra el CFS Bil-
bo, per 1 a 4. L'eliminatòria, a par-
tit únic, va tenir lloc divendres a la 
pista de l'equip de menor catego-
ria, és a dir, el conjunt llagostenc, 
que va viure una jornada històri-
ca. "No vam ser inferiors a les de 
Bilbao en cap moment", opina el 
tècnic Javier Ruiz, que remarca: 
"El resultat és exagerat perquè 
el duel va ser molt igualat".  

L'equip llagostenc va avançar-
se a l'electrònic només començar 
el duel mitjançant Sonia. Abans 
del descans, el Bilbo va capgirar el 
marcador i a la represa va senten-
ciar amb dos gols més.

En tan sols 48 hores, la Con-
còrdia va viatjar fins a Elx per 
jugar contra el líder, el Joventut 
d'Elx, i va perdre per 1 a 0. "És 
incomprensible que a un equip 
amateur ens facin disputar dos 
partits del més alt nivell d'exi-
gència en només 48 hores", es 
queixa el tècnic llagostenc.  

La Concòrdia ara ocupa el 9è 
lloc, de la Segona Divisió, amb 16 
punts. Dissabte, l'equip llagostenc 
rebrà la visita del Castelló, 6è amb 
19 punts.  JL.RODRÍGUEZ BELTRÁN

FUTBOL SALA | Segona Divisió

La Concòrdia 
cau a la Copa 
de la Reina 
contra el Bilbo

CD LA CONCÒRDIA - CASTELLÓ
Dissabte, 14  17.30 h La Llagosta

MOLLET. La Unió FS Mollet ocupa 
el penúltim lloc, amb sis punts, de 
la Primera Divisió després d'en-

cadenar tres derrotes. L'equip 
molletà intentarà capgirar l'actual 
situació després de l'aturada de la 
competició. El Mollet rep el Sant 
Joan Club, que és 9è amb 12 punts 
i la jornada passada va perdre 
contra el Vilamajor (1-5). 
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MOLLET. El Recanvis Gaudí Mollet 
va trencar la imbatibilitat del CB 
Tarragona. L'equip de Josep Maria 
Marsà va imposar-se dissabte, per 
77 a 65, en un duel ajornat de la 
jornada 6 de la Lliga EBA. 

El Mollet segueix amb la seva lí-
nia ascendent i dissabte va rubri-
car una primera part excel·lent, 
que va permetre als molletans 
marxar al descans 52 a 29. Santi 
Serrataco va ser el millor jugador 
local amb 16 punts, 8 rebots i 1 
assistència. 

Amb la victòria, el Mollet esca-
la fins al tercer lloc del grup amb 
vuit victòries i tres derrotes, em-
patats amb el segon, Sant Adrià. El 
pròxim rival dels molletans serà 
l'Anagan Olivar, de Saragossa, que 
és penúltim amb dues victòries.  

BÀSQUET | Lliga EBA EL RECANVIS GAUDÍ MOLLET TRENCA LA IMBATIBILITAT DEL TARRAGONA

El Mollet escala al tercer lloc 
abans de visitar el penúltim

AMB LA COPA  La plantilla campiona del Femení Sant Adrià a Parets

PARETS. El FC Barcelona i el Feme-
ní Sant Adrià han estat els campi-
ons de la 15a edició del Torneig 
Vila de Parets, que va celebrar-se 
el cap de setmana entre les dues 
pistes poliesportives del pavelló 
Joaquim Rodríguez. El campio-
nat, que organitza el CB Parets, 
va comptar amb un total de 32 
equips de la categoria preinfantil.

A la final masculina, el Barça 

Formació  EL CB PARETS CELEBRA LA 15a EDICIÓ DEL TORNEIG

El Barça i el Femení Sant 
Adrià guanyen a Parets

va imposar-se contra el Joventut 
de Badalona en un duel ajustat, 
per 54 a 53. Des del segon quart, 
l'equip barceloní va agafar l'avan-
tatge i ja no la va deixar escapar. 
Pel que fa a la final femenina, el 
Femení Sant Adrià va ser superi-
or al Basket Almeda, de Cornellà, 
i va guanyar per 52 a 44, tot i que 
a l'últim període els del Baix Llo-
bregat van ajustar el marcador.  

Més de 200 inscrits a 
la cursa La Neorural 
SANTA MARIA. La 8a edició de La 
Neorural tindrà més de 200 parti-
cipants, que es posaran a prova en 
un circuit de 29,8 km exigents per 
corriols que recorren diversos in-
drets de la Serralada Litoral, amb 
un desnivell acumulat de 2.000 
metres.  La sortida tindrà lloc diu-
menge al Parc de la Torrentera a 
partir de les 8.30 h. 

CURSA MUNTANYA

El CB Quart, rival a la Lliga Catalana EBA
El Recanvis Gaudí Mollet es disputarà el passi a la final de la Lliga Catalana 
d'EBA contra el campió de les dues últimes edicions, el Quart. L'equip 
gironí va imposar-se dissabte als quarts de final contra el CB Salou, per 69 
a 53. Els molletans, que ja s'havien classificat feia setmanes, afrontaran la 
semifinal contra el seu botxí a la final catalana de la temporada 2017-2018.
La Final a Quatre de la Lliga Catalana d'EBA se celebrarà el 8 i 9 de febrer 
de 2020, encara amb seu per  determinar. L'altra semifinal de la Lliga 
Catalana enfrontarà el CB Vic contra el BBA Castelldefels.

silvia ferran / ajuntament

El Recanvis Gaudí B visita la pista 
del líder, el Lluïsos de Gràcia

MOLLET. El Recanvis Gaudí Mollet B 
visitarà diumenge la pista del líder, 

Copa Catalunya EL SANT GERVASI REBRÀ EL CUER CLASSIFICAT

fCBQ

ANAGAN OLIVAR - CB MOLLET 
Dissabte, 14  18.30 h Saragossa

el Lluïsos de Gràcia, que té un ba-
lanç de vuit victòries i dues derro-
tes. Els molletans ocupen el 7è lloc 
amb sis victòries i quatre derrotes. 

Pel que fa al Sant Gervasi, rebrà 
diumenge el cuer del grup, el CB 
Santa Coloma, que tan sols ha gua-
nyat un partit en deu jornades. El 
Sant Gervasi té cinc victòries.  

SANT GERVASI - SANTA COLOMA 
Diumenge, 15  17 h Mollet

LLUÏSOS DE GRÀCIA - CB MOLLET B 
Diumenge, 25  18 h Barcelona

Dues tenistes professionals faran 
dissabte una exhibició al CT Mollet

TENIS LA RUSSA DARIA KASATKINA I LA SÈRBIA STOJANOVIC

MOLLET. La russa Daria kasatkina, 
al número 69 del rànquing mun-
dial, i la sèrbia Nina Stojanovic, 
al número 88, faran dissabte un 
clínic de tenis al CT Mollet El Cal-
derí, de 12.30 a 13.30 h. Les dues 
jugadores de tenis professional, 
dirigides pel molletà Carles Mar-
tínez sota el grup de competició 

CMC Competition, oferiran una 
exhibició oberta a tots els públics. 

D'altra banda, El CT Mollet va 
reunir dijous al matí una trente-
na de persones pel curs d'entre-
nadors de nivell 2, que organitza 
la Reial Federació Espanyola de 
Tenis i que va impartir el molletà 
Carles Martínez.   
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PUBLI

karate montornès

OR Usama Karach, amb la dessuadora negra, campió de la Lliga Nacional

MONTORNÈS. El Club Karate Mon-
tornès ha assolit un nou rècord i 
ha guanyat vuit medalles a la final 
de la Lliga Nacional de karate, que 
va tenir lloc el cap de setmana a 
Valdepeñas, de Ciudad Real. L'en-
titat montornesenca va sumar un 
total de quatre medalles d'or i 
quatre, de bronze, en aquest cam-
pionat que reuneix els millors llui-
tadors de l'Estat.  

Els quatre campions de l'entitat 
montornesenca de la gran final 
també van ser-ho de la temporada 
de la Lliga Nacional de Karate, que 

consta d'un total de tres trobades. 
Els infantils Usama Karack i Ju-
doth Anguera van imposar-se en 
la modalitat de kata; mentre que 
en combat van penjar-se l'or el jú-
nior Sergio Hernández, en menys 
de 61 kg, i l'aleví Marta Borrego, 
en menys de 26 kg.

Els bronzes van ser en la moda-
litat de kata per a la sub-21 Teresa 
López i la resta, en combat pel ju-
venil Axel Herrera, en menys de 
36 kg, l'infantil Leire Martínez, en 
més de 42 kg, i la sub-21, Wiam 
Koubiss, en menys de 50 kg. 

HOQUEI L'ACORD APORTA CADA TEMPORADA UNS 4.000 EUROS

JUDO  VA SER CINQUÈ A LA COPA D'ESPANYA CADET A PAMPLONA

LA LLAGOSTA. Kaisan Molina, del 
Club Karate-Judo la Llagosta, ha 
acabat al cinquè lloc de la Copa 
d’Espanya cadet de judo, que va 
tenir lloc dissabte a Pamplona. El 

lluitador llagostenc va participar 
en la categoria de menys de 81 kg 
i va perdre els dos últims combats 
per les medalles, la semifinal i la 
lluita pel bronze. 

Kaisan Molina frega el podi

SIRT, nou patrocinador del Mollet HC
L'empresa Sistemas Integrales de Redes i Telecomunicaciones (SIRT) serà 
un dels patrocinadors principals del Mollet HC durant tres temporades. El 
conveni es va signar dimecres a La Marineta i comportarà a les arques del 
club molletà uns 4.000 euros anuals. "Per a nosaltres és molt important. 
Som un club modest però ja tenim prop de 150 esportistes", explica el 
president del club, Leo Conde. Pel que fa al responsable de SIRT, David 
Garriga, es va mostrar satisfet d'ajudar al projecte esportiu del club. A 
l'acte també va ser present l'alcalde de la ciutat, Josep Monràs. 

jl.r.b.

KARATE  QUATRE ORS I QUATRE BRONZES DEL MONTORNÈS

Rècord de metalls del Club 
Karate a la Lliga Nacional

El Montmeló rebrà 
el totpoderós líder, 
el Futsal Mataró B

BAIX VALLÈS. L'Sporting Montmeló 
afegirà a la seva complicada situ-
ació a la Divisió d'Honor -és pe-
núltim amb cinc punts- haver de 
rebre dissabte el totpoderós líder, 
el Futsal Mataró B. Els del Mares-
me encara no han cedit cap punt 
amb un total de vuit victòries i són 
l'equip més realitzador, amb una 
mitjana per partit de 7,5 gols. 

El Parets també ho tindrà com-
plicat contra el Pineda de Mar, 3r 
amb 15 punts. Tot i que els pa-
retans, al 6è lloc amb 11 punts, 
necessiten donar la sorpresa per 
mantenir el pols per l'ascens.

Més assequible serà pel Can Ca-
let, que rebrà el Sant Julià de Ra-
mis, antepenúltim amb 6 punts.    

FUTBOL SALA | Divisió d'Honor

CAN CALET - SANT JULIÀ RAMIS
Dissabte, 14  18.30 h Sant Fost

SPORTING MONTMELÓ - MATARÓ B 
Dissabte, 14  19 h Montmeló

FS PARETS - PINEDA DE MAR
Diumenge, 15  12.15 h Parets
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CULTURA
'Tierra y libertad', al CasalBatalla de hip-hop al centre cívic l'Era
El Casal Cultural projectarà aquest divendres 
(21 h) la pel·lícula Tierra y libertad (1995) 
dirigida per Ken Loach. El protagonista, de 
Liverpool, ve a Espanya per participar en la 
Guerra Civil al front republicà d'Aragó.

Diumenge tindrà lloc el Mada Kids Funk'it Games al centre cívic l'Era, 
a Mollet. Adreçat a joves fins als 16 anys, a partir de les 17.30 h els 
participants ballaran estils diferents de hip-hop, com el breakbeat o el 
boombap, entre d'altres. L'speaker serà Artis (FSC-OSA), la música anirà 
a càrrec de dj Bonito, i els jutges seran Karol (Misty-K) i Roger BcnLock.

La molletana Laia Fort Tura 
porta a casa el seu primer 
musical, 'Bed & Breakfast'

MOLLET. El teatre municipal Can 
Gomà acollirà dissabte (21 h) el 
musical Bed & Breakfast. Es tracta 
de la primera obra de teatre escrita 
i dirigida per la molletana Laia Fort 
Tura –la direcció l'ha compartit 
amb Jaume Viñas–, i que durant els 
mesos de febrer i març es va repre-
sentar al Teatre Gaudí de Barcelo-
na. "El musical està basat en les 
microhistòries que sorgeixen 
de les cançons d'Els Amics de les 
Arts", afirma Fort.

La dramaturga afirma que Els 
Amics de les Arts "és un grup 
amb unes lletres molt narrati-

ves, amb històries curioses i bo-
niques, i molt ben escrites" i que 
les seves cançons la van inspirar a 
fer un musical.

De cara als fans del grup, explica 
que "veuran les cançons d'una 
manera i uns contextos nous i 
diferents". Tanmateix, també as-
segura que "no cal conèixer les 
cançons, perquè l'obra té enti-
tat pròpia".

Unes relacions poc convencio-
nals són presents en la trama entre 
les tres parelles de protagonistes, 
"però es tracten des de la nor-
malització i la quotidianitat", 

diu Fort. En Jordi i la Patrícia tenen 
una relació oberta, en Joan li és in-
fidel a la Sofia, i la Marta i en Pol 
són amics. Només amics. Quan les 
trajectòries d'aquestes tres pare-
lles es troben, esclata un temporal 
de tensions, recels i desigs entre-
creuats. És evident que no estan 
fets l'un per l'altre, però volen 
estar junts. Hauran de canviar les 
normes, inventar nous jocs, con-
feccionar relacions fetes a mida. La 
pregunta és: sabran adaptar-s'hi? 
Els permetran, aquests nous pa-
ràmetres, fer que el grup d'amics 
duri per sempre? Al cap i a la fi, a 
la ciutat, la gent s'estima de forma 
intermitent.

Epidèmia Teatre és la compa-
nyia que interpreta aquesta obra, 
que és produïda per Sàndal Pro-
duccions. Els intèrprets són Mar-
ta Borràs –Marta–, Pol Fernàndez 
–Pere–, Aida Llop –Patrícia–, Joan 
Olivé –Jordi–, Mireia Lorente-Picó 
–Sofia– i Joan Sáez –Joan–. També 
hi apareixen Anna Marquès i Car-
les Alarcón.

Les entrades es poden comprar 
anticipades fins aquest divendres 
a La Marineta –10 euros o 8 euros 
per abonaments de grups a partir 
de deu entrades– o el mateix dia de 
l'espectacle a les taquilles de Can 
Gomà –12 euros–. 

TEATRE  L'ESPECTACLE, BASAT EN CANÇONS D'ELS AMICS DE LES ARTS, VA ESTAR AL TEATRE GAUDÍ

LAIA FORT TURA La molletana és la dramaturga i directora de 'Bed & Breakfast'

arxiu

TEATRE  SAMFAINA DE COLORS ACTUARÀ DIUMENGE A CAN GOMÀ

La poesia de Martí i Pol, 
per conèixer la Caputxeta 
Vermella a Mollet
MOLLET. La companya Samfaina de 
Colors representarà diumenge (12 
h) al teatre Can Gomà l'obra de te-
atre infantil Els cistells de la Caput-
xeta, organitzada per La Xarxa.

L'obra fa una passejada pel ca-
lendari a través del llibre de po-
emes de Miquel Martí i Pol Per 
molts anys!, on el poeta dedica una 
poesia a cada mes de l’any. Els in-
tèrprets cantaran i convidaran el 
públic assistent a cantar diverses 
cançons tradicionals catalanes as-
senyalades per cadascuna de les 
principals dates festives. I és que 
ara es veu que la Caputxeta tenia 
dotze cistells, un per cada mes, on 

duia melmelada, suc i galetes i un 
vers o una torrada.

Mirna Vilasís i Xavi Múrcia seran 
els intèrprets d'aquest espectacle. 
La primera, a més de cantar, també 
tocarà l'acordió diatònic, el guitar-
ró, el piano i instruments de per-
cussió. I el segon també cantarà i 
farà sonar la guitarra, el guitarró, 
el baix, el sac de gemecs, el flabiol, 
el tamborí, la tarota i instruments 
de percussió.

El preu de les entrades és de 7 
euros i es poden comprar fins a 
aquest divendres a La Marineta o a 
les taquilles de Can Gomà el mateix 
dia de la representació.  

Sam & la banda dels 
reptes actuen al Lledoner
MOLLET. Sam & la banda dels rep-
tes actua aquest divendres (19 h) 
al Centre de Serveis per a la Gent 
Gran El Lledoner.

Es tracta d'una formació reno-
vada amb un plantejament més 
acústic, que recupera la més pura 
essència de cada cançó. Amb la 
incorporació d'instruments com 
l'acordió, el violí i la banda de vent 

transportaran els espectadors a 
les arrels de la música folk, reco-
brant l'aroma a fusta que trasllada 
als orígens. Els acompanyarà un 
petit cor del conjunt vocal molletà 
Estoc de Veus.

Tot plegat és una activitat més 
per celebrar el 10è aniversari de 
l'equipament. L'entrada és gratu-
ïta, però l'aforament és limitat. 

MÚSICA  HI PARTICIPEN ELS MOLLETANS ESTOC DE VEUS

Taller per crear
un circuit de
pinball a la Llagosta
LA LLAGOSTA. La biblioteca muni-
cipal organitzarà dissabte al matí 
(d'11 h a 13.30 h) una nova sessió 
del Bibliolab –promogut per la Xar-
xa de Biblioteques Municipals i que 
fomenta el coneixement a través de 
l’experimentació–, que en aquest 
cas estarà dedicat a realitzar un 
taller de construcció del tradicio-
nal joc del pinball. L'activitat està 
pensada per a infants a partir dels 
6 anys. És gratuïta, però cal inscrip-
ció prèvia i les places limitades.
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PRESENTACIÓ 
DE LA NOVA TEMPORADA

DISSABTE 21 DE DESEMBRE · 16.00 H

Amb el patrocini de:Col·laboradors:

DR AUTOMOCIÓ
Mecànica · Pneumàtics · Xapa i pintura · Electricitat · Revisions · Especialista en híbrid · Venda de cotxes nous i d’ocasió.

Av. Onze de setembre, 29 · Montornès del Vallès · drautomocio@gmail.com · www.drautomocio.com · Tel. 93 568 20 50

La Fundació Ricky Rubio és una fundació 
que actua a Espanya i als Estats Units, 
enfocada en la lluita contra el càncer de 
pulmó i el suport a nens i joves sense 
recursos a través de programes 
i campanyes pròpies.
La fundació neix el 2018 amb l’objectiu 
d’aprofitar l’esport d’elit com a altaveu 
per a arribar als que més el necessiten.
La dura batalla contra el càncer, determinen 
les àrees d’enfocament de la Fundació.

AMB LA COL·LABORACIÓ DE LA FUNDACIÓ RICKY RUBIO

TOT SEGUIT...
SORTEIG DE LES SABATILLES 

SIGNADES 
REGAL DE RICKY RUBIO!

LA TOTALITAT DE LA RECAPTACIÓ 
ANIRÀ DESTINADA A LA FUNDACIÓ.

Números a la venda en el mateix pavelló. Veure condicions a instagram @uebmartorelles

LLOC: PAVELLÓ ESPORTIU DE MARTORELLES
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La molletana Neus
Ballús, nominada com a
millor directora als Gaudí
MOLLET. La molletana Neus Ballús 
ha estat nominada als Premis Gau-
dí com a millor directora per la 
seva pel·lícula El viatge de la Marta 
(Staff Only), un premi que ja va ob-
tenir el 2014 amb La Plaga. De fet, 
el film també està nominat al pre-
mi de millor pel·lícula en català.

El viatge de la Marta ha obtingut 
dues nominacions més. Una és al 
premi a millor so (Albert Manera 
i Amanda Villavieja) i l'altre és al 
millor actor protagonista (Sergi 
López).

D'aquesta manera, el llargme-
tratge de Ballús és el quart més 
nominat als Premis Gaudí (amb 4 
nominacions), per darrere de La 
hija de un ladrón (13), Els dies que 
vindran (10) i La innocència (7).

Amb la seva opera prima, La 
Plaga, Ballús ja va guanyar quatre 
Premis Gaudí com a millor pel·lí-

cula, millor direcció, millor guió i 
millor muntatge.

Primeres nominacions paritàries
Per primer cop en dotze anys 
d'història dels premis, hi ha el ma-
teix nombre de nominades dones 
que homes. Per primera vegada la 
presència femenina també és ma-
joritària en la categoria de millor 
direcció. Aquesta categoria se la 
disputaran concretament dues re-
alitzadores debutants –Belén Fu-
nes amb La hija de un ladrón i Lucía 
Alemany amb La innocència–, que 
competiran per l'estatueta amb 
Ballús i Carlos Marques-Marquet 
(Els dies que vindran), qui ja l'han 
recollit anteriorment.

La segregació per gènere es 
manté en categories com el so o 
els efectes visuals, que continuen 
fortament masculinitzats, i d'altra 

banda el vestuari, la direcció artís-
tica i el maquillatge i perruqueria, 
en què persisteix la presència de 
dones.

Segona volta
El 20 de desembre començarà la 
segona volta de votacions d'on sor-
tiran els guanyadors i guanyadores 
de cada categoria. L'actriu Anna 
Moliner presentarà la gala del 19 de 
gener, produïda per Dagoll Dagom 
i dirigida per Jordi Prat i Coll.  ACN

CINEMA  'EL VIATGE DE LA MARTA (STAFF ONLY)' TAMBÉ OPTA A TRES PREMIS GAUDÍ MÉS

NEUS BALLÚS

arxiu

PARETS. La biblioteca Can Rajoler 
acollirà divendres a les 18.30 h la 
presentació de la darrera novel·la 
de Xavier Bosch, Paraules que tu 
entendràs, editada per Columna, i 
que va sortir a la llum el passat mes 
d'agost. El periodista i escriptor 
barceloní parlarà sobre el seu llibre 
que defineix com "un retrat esmo-

lat de la convivència. Una novel·la 
que explora les relacions de pa-
rella, els secrets de cadascú i l’ús 
que fem de la veritat. Amb una 
combinació de tendresa i ironia, 
de nostàlgia i recerca constant 
de la bellesa, els personatges es 
mouen pels replecs de l’ànima, 
disposats a emocionar-nos". 

Xavier Bosch presenta 
'Paraules que tu 
entendràs' a Can Rajoler

LITERATURA  L'ESCRIPTOR BARCELONÍ PARLARÀ A PARETS DE LA SEVA DARRERA NOVEL·LA
columna

XAVIER BOSCH  

TEATRE  L'ACTOR MARC COLLADO HI PARTICIPA

L'exmonestir de Llinars 
estrena 'Puertas abiertas', 
amb presència molletana
MOLLET. L'actor molletà Marc Colla-
do participa en l'espectacle Puertas 
abiertas, de la companyia INCA Te-
atro, que s'estrenarà dissabte. Es 
tracta d'una experiència de teatre 
immersiu que té lloc a l'edifici de 
l'exmonestir de Mogent, a Llinars.

La companyia, amb actors, per-
formers i músics, proposa una re-
flexió sobre la por, el maneig del 
poder, les obsessions, el sentit de 
culpabilitat i la llibertat. Els prota-
gonistes representaran històries 
fragmentades i participaran d'un 
malson per defensar-se d'alguna 
cosa desconeguda. Tot plegat serà 
en un clima d'inaccessibilitat a la 
justícia, de justícia injusta i d'in-

justícia justa.
Més de 130 persones per funció, 

emmascarades, caminaran anò-
nima i lliurement per tot l'edifici, 
decidint a quin personatge seguir 
i construint el seu propi relat de 
l'experiència. La companyia expli-
ca que el teatre immersiu "és una 
forma íntima i immediata de 
performance contemporània en 
què el públic és lliure d'escollir 
què vol veure i on vol anar”. En 
aquest cas es tracta d'un especta-
cle visual, però també olfactiu, so-
nor i tàctil.

Puertas abiertas està inspirat en 
El procés, de Franz Kafka, i en Porte 
aperte, de Leonardo Sciascia. 

El grup de teatre Bastinos 
100 i pico surt a escena
SANT FOST. El grup de teatre Bas-
tinos 100 i pico representarà dis-
sabte (17 h) l'obra ¡No se muere ni 
a tiros!, a l'Auditori de l'Ateneu.

La trama gira entorn d'un se-
nyor que és molt i molt ric, i que 
està malalt. L'home és cuidat pel 
seu nebot, per una senyora i per 
la seva filla, que estan a la casa des 
de fa anys preparant un pla perquè 
els deixi a ells tota l'herència. En-
tre d'altres, la senyora vol casar-se 
amb ell, però ell no se'n refia. Para-
l·lelament, el senyor també prepa-
ra el seu propi pla per repartir el 
testament.

Aquesta obra còmica repartida 
en tres actes compta amb la parti-
cipació de Nieves Gaspar (directo-
ra), Maria Lluisa Gómez (directora 
adjunta), Vicenta Celma (apunta-
dora) i José del Pino (tècnic d'il·lu-
minació i so. A més, els intèrprets 
seran Conchi Almeda, Nieves Gas-
par, Manoli Tena, Amparo Ruiz, 
María Carmen Fernández, Rafael 
Cárdenas, Isaac Guerrero, Salva-
dor Arquer, Paco Cabrerizo, Pa-
quita Pulido, José Pérez, Higinio i 
Marisa Escribano. El preu de l'en-
trada és una donació d'1 euro per 
a La Marató de TV3.  

REPRESENTARAN DISSABTE L'OBRA '¡NO SE MUERE NI A TIROS!'

Curs pràctic de 
fotografia amb 
'smartphone'
MARTORELLES. La biblioteca Mont-
serrat Roig organitzarà la pròxima 
setmana un curs pràctic d'iniciació 
a la fotografia amb telèfons mòbils. 
Serà en dues sessions: dilluns i di-
mecres de 19 h a 20.30 h. D'una 
banda, es reflexionarà sobre la fo-
tografia i les xarxes socials, la pri-
vacitat i la seguretat, i sobre què 
fotografiar, què compartir i amb 
qui. S'impartiran conceptes bàsics 
de la fotografia: llum, diafragma, 
velocitat d'exposició, sobreexpo-
sició i subexposició, enfocament i 
profunditat de camp. 

Visita teatralitzada 
al jaciment romà 
Mons Observans
MONTORNÈS / MONTMELÓ. Diu-
menge d'11 h a 14 h tindrà lloc una 
nova jornada d'activitats a Mons 
Observans. A les 11 h hi haurà la 
visita teatralitzada romana  El pin-
tor pompeià, per descobrir l’assen-
tament de la mà de Caius Maximus 
Minimus, un pintor imaginari que 
fa més de 2.000 anys va venir des 
de Pompeia per decorar les estan-
ces del palau. I d'11 h a 14 h tindrà 
lloc un taller d’arqueologia adre-
çat a infants de 3 a 12 anys. Les 
activitats requereixen d'inscripció 
prèvia.

dissabte 14

diumenge 15

divendres 13

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

El vent del NW serà el 
principal protagonista 
de la jornada, amb cops 
forts. Malgrat el vent, el 
termòmetre s’enfilarà.
El vent baixarà la seva 
intensitat, i el cel es man-
tindrà serè al matí, amb 
augment dels núvols a 
la tarda i temperatures 
estables.

Matí amb cel serè o gai-
rebé, i tarda en la qual 
tornaran a augmentar els 
núvols alts. Les tempera-
tures pujaran un xic.

EL TEMPS per Felip Comas 

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

DIJOUS, 5 13ºC 11ºC 11ºC 15,8 34 km/h ENE

DIVENDRES, 6 17ºC 9ºC 13ºC - 16 km/h SW

DISSABTE, 7 17ºC 5ºC 11ºC - 10 km/h W

DIUMENGE, 8 13ºC 4ºC 10ºC - 26 km/h W

DILLUNS, 9 16ºC 5ºC 14ºC - 23 km/h WNW

DIMARTS, 10 14ºC 3ºC 8ºC - 11 km/h NE

DIMECRES, 11 14ºC 3ºC 10ºC 0,8 24 km/h W

Registres de la setmana * Dades a les 19 h de l’estació meteo de Mollet (Est. de França)
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Dibuixa el teu Nadal!
Porta el teu dibuix i entra en el sorteig 

d’una PANERA DE JOGUINES

PARKING
GRATUITO

30 MIN
PZA. PAU CASALS

(Frente
Ayuntamiento)
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Reservas y consultas: 
Tel. 93 809 84 99 · WhatsApp: 692 825 102

Av. 11 de septiembre, 80 · La Llagosta

FEM ESPECIAL EL TEU NADAL
Gran varietat de dolços de Nadal. 

Regals ideals per a l’amic invisible, torrons, bombons, galetes...
Detalls per a tots els gustos i preus! T’esperem!

C/ Gaietà Ventalló, 7-9 local 1 · Mollet
kdCarol@hotmail.es · Tel. 93 593 65 02 / 667 611 133

FEM ESPECIAL EL TEU NADALFEM ESPECIAL EL TEU NADAL

kdCarol@hotmail.es · kdCarol@hotmail.es · 

Regals ideals per a l’amic invisible, torrons, bombons, galetes...

te

ENTREPANS TORRADES · CARN A LA BRASA
VINS · TAPES I MÉS...

C. Major, 64. Montornès del Vallès
RESERVA TAULA: 93 572 38 92 · 679 43 58 72

Especialitats
Ibèriques

Gaudeix
de les nostres

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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