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PODRIES VEURE NEVAR
DURANT HORES...

PERÒ ÉS MÉS DIVERTIT CONDUIR
EL NOU OPEL CORSA.

Hola ,
Des del teu concessionari Opel MOLLETAUTO, S.L. desitgem 
que gaudeixis de tot el que t’agrada d’aquestes festes. I també 
et convidem a redescobrir la diversió amb el Nou Opel Corsa.

És el nostre regal, juntament amb 
els nostres millors desitjos per a tu. 

Feliç any 2020!

opel.es

NOU
OPEL CORSA
#sentLaDiversió
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BAIX VALLÈS. L'Hospital de Mollet 
estrenarà aquest gener la Unitat 
de Geriatria d'Aguts (UGA) amb 
13 llits. La finalitat d'aquest nou 
espai és poder atendre pacients 
d'edats avançades i alta vulnera-
bilitat afectats per una malaltia 
aguda o descompensació d'una 
malaltia crònica. La unitat estarà 
coordinada per geriatres del pro-
jecte sociosanitari de la Fundació 
Sanitària Mollet (FSM) i integrada 
per un equip multidisciplinar. 

Segons el director de la FSM, 
Jaume Duran, el fet que "entre 
el 15% i el 20% de les perso-
nes ateses a l'hospital són ma-
jors de 65 anys", feia necessària 

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 
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Puertas

Toldos y Pérgolas

Mamparas de baño

Persianas, mosquiteras 

y automatismos

Rejas y Rejas de ballesta

Barandas y pasamanos
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L'Hospital estrenarà al gener 
una Unitat Geriàtrica d'Aguts
De cara a l'abril, la Fundació Sanitària Mollet també té previst obrir els nous serveis de 
cirurgia vascular, de la Clínica del Dolor i l'Institut d'Oftalmologia a l'Hospital Sociosanitari

ATENCIÓ A LES PERSONES  LES OBRES D'AMPLIACIÓ DEL SERVEI D'URGÈNCIES PODRIEN SER UNA REALITAT AQUEST 2020 SI LA FSM REP EL VISTIPLAU DEL CATSALUT

l'obertura d'aquest tipus d'ins-
tal·lació. Mentre que per a la di-
rectora assistencial d'infermeria, 
Mireia Vicente, amb aquest nou 
espai es vol fer una aposta des de 
l'hospital per "reforçar un model 
d'atenció centrat en les perso-
nes i no tant en les patologies".

Nous serveis a l'abril 
Una altra de les novetats de cara a 
l'any vinent és la posada en marxa 
d'un servei de cirurgia vascular, 
coordinat amb l'Hospital Univer-
sitari Vall d'Hebron de Barcelona, 
amb la intenció d'atendre paci-
ents diàriament a l'Hospital de 
Mollet sense que aquests hagin de 

INFORMACIÓ EN TEMPS REAL A LES 
FAMÍLIES DURANT LES INTERVENCIONS
n Una de les novetats de cara al 2020 s'enfocarà en millorar l'atenció al pacient. Per 
fer-ho possible l'Hospital incorporarà l'EstimTrack, una aplicació que permetrà a 
les famílies seguir en temps real en quina fase es troba el seu familiar durant una 
operació quirúrgica. Per tal que els familiars puguin estar assabentats de l'evolució 
de l'operació, només caldrà que es descarreguin una aplicació en el mòbil. Per a 
les persones més grans o amb menys coneixements tecnològics també s'establirà 
un sistema de pantalles al centre hospitalari on es donaran a conèixer els detalls 
de l'operació. Tanmateix des del centre es continuarà informant els familiars un cop 
acabada la intervenció. Segons Mireia Vicente, "l'app permetrà millorar la gestió i 
auditar una traçabilitat dels temps quirúrgics, a banda de poder contactar amb 
els familiars d'una manera més ràpida".

17.000 
INTERVENCIONS QUIRÚRGIQUES 
són les que ha realitzat la Fundació 
Sanitària Mollet durant aquest 2019. 
A banda d'aquesta xifra, també 
destaquen les 165.000 visites 
ambulatòries, les 72.000 urgències, 
les 27.000 consultes externes de 
salut mental, l'increment del 2% de 
les altes (13.000) respecte al 2018 , 
les 11.000 visites a l'hospital de dia 
mèdic, les 9.300 sessions de diàlisi, 
els 1.100 ingressos sociosanitaris, 
els 600 parts, les 300 altes 
d'hospitalització a domicili, les 170 
places residencials i les 80 places 
de centre de dia a les residències. 
D'aquestes, una vintena de places 
de cap de setmana, pel nou Centre 
de Dia de la Residència de Pedra 
Serrada a Parets del Vallès.

desplaçar-se. Així com l'obertura 
de l'Institut Oftalmològic, que in-
tegrarà en una sola unitat tots els 
dispositius de les diferents espe-
cialitats d'aquesta disciplina i la 
Clínica del Dolor, una nova unitat 
que inclourà rehabilitació, infer-
meria, reumatologia i traumatolo-
gia, entre altres especialitats. 

Aquesta última unitat estarà 
coordinada amb l'atenció primà-
ria, la qual cosa permetrà als pro-
fessionals sanitaris "abordar de 
forma integral i integrada una 
necessitat cada cop més preva-
lent al territori", ja que segons 
el director de la FMS, "a Mollet 
el 40% de l'atenció que fem es 

a.mir

VALORACIÓ 2019 Mireia Vicente, directora assistencial d'infermeria i Jaume Duran, director de la FSM

podria resoldre amb l'atenció 
primària".

Aquests nous espais estaran si-
tuats a l'Hospital Sociosanitari i 
es preveu que puguin estrenar-se 
per Setmana Santa.

Nivell de satisfacció dels usuaris
Durant aquest 2019 l'Hospital 
també va impulsar un sistema 
de mesurament de la satisfacció 
dels pacients. Gràcies a aquest 
dispositiu, l'Hospital va rebre més 
de 25.000 valoracions i 3.000 co-
mentaris amb una nota mitjana 
que supera el 7 sobre 10. Tot i el 
notable, la nota es redueix en el 
servei d'urgències, on l'hospital 
arriba pels pèls a l'aprovat. 

"L'ampliació del servei d'ur-
gències comença a esdevenir 
una necessitat. Estem pendents 

de l'aprovació del CatSalut", ex-
plicava Duran qui preveu que de 
cara aquest 2020 es puguin co-
mençar les obres d'ampliació del 
servei d'urgències, una demanda 
que l'hospital arrossega des que 
es va posar en marxa el centre. 
L'ampliació (300 m) es preveu fer 
on hi ha el túnel on aparquen les 
ambulàncies actualment.  a.mir

EN PORTADA
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Donar sang al Baix VallèsPunt de càrrega elèctrica al Consum de Mollet
Dimarts (de 10 h a 14 h) es podrà 
donar sang a l'avinguda Antoni Gaudí, 
31-39, de Mollet. I dimarts (de 9 h a 
13 h) i dijous (de 16.30 h a 20.30 h) 
al Casal d'Avis de la Llagosta.

Endesa instal·larà pròximament 18 punts de càrrega per a vehicles elèctrics 
en diversos supermercats Consum de Catalunya. Entre tots ells n'hi haurà 
un a l'establiment de rambla Nova, 65, de Mollet). La tecnologia serà de fins 
a 50kW, la qual cosa permetrà carregar un cotxe en, aproximadament, mitja 
hora, el temps habitual que els clients tarden a fer la compra.

SOCIETAT

MARTORELLES. La multinacional 
japonesa Towa Pharmaceutical 
adquirirà el 100% de Pensa Invest-
ments S.L., la divisió de genèrics de 
la companyia farmacèutica Esteve, 
segons van anunciar les dues com-
panyies dilluns. El valor de l'ope-
ració de compra és de 320 milions 
d'euros en un sol pagament en 
efectiu i es preveu que l'adquisició 

es completi a finals de gener.
Amb l'adquisició, Towa podrà 

subministrar medicaments genè-
rics a tot el món. Segons el presi-
dent de l'empresa japonesa, Itsuro 
Yoshida: "El nostre objectiu és 
construir una estructura global 
sòlida respectant i integrant els 
recursos humans, la cultura i les 
tecnologies de cada part". Una 

EMPRESES  L'ADQUISICIÓ PER PART DE LA COMPANYIA JAPONESA INCLOU LA FÀBRICA QUE ESTEVE TÉ A MARTORELLES

MONTORNÈS.  Els grups de l'opo-
sició de l'Ajuntament –PSC, Més 
per Montornès, Ciutadans, el PP i 
Montornès per la República– han 
presentat una moció sobre l'in-
cendi a l'empresa Ditecsa, en què 
mostren el seu desacord amb la 
manera d'actuar del govern mu-
nicipal i demanen la creació d'una 
comissió de seguiment i avaluació 
de les afectacions.

En la moció, l'oposició conside-
ra que "cal una profunda refle-
xió dins de la nostra corporació 
de la gestió comunicativa" que 
es va fer del succés. Els grups al-
leguen que la informació que es 
va emetre des dels serveis muni-
cipals de Montornès va "generar 
confusió i fins i tot va arribar a 
ser contradictòria", amb la que 
es va proporcionar des de Pro-
tecció Civil i altres ajuntaments 
i consideren que el govern mu-
nicipal "no es va saber cenyir a 
les directrius informatives del 
PLASEQCAT".

Per contra, el govern local asse-
gura que la informació que l’Ajun-
tament va traslladar a la població 
a través de l’Oficina d’Atenció Ciu-
tadana, Policia Local, CAP, escoles, 
web i xarxes socials, va seguir en 
tot moment les instruccions do-
nades pel responsable del grup 
d’intervenció al Centre de Coman-
dament Avançat de l’emergència 
ubicat al lloc de l’accident. "La 
informació va ser tractada amb 
molta responsabilitat sempre 
amb l’ànim de no generar alar-
ma social", apunten fonts munici-
pals en un comunicat.

La moció de l'oposició demana 
la creació d'una comissió específi-
ca per a l'avaluació i el seguiment 
de l'afectació ecològica al Besòs, 
per estudiar a fons les circums-
tàncies de l'activitat que ha aca-
bat generant l'incendi. Els grups 
demanen diversos informes, en-
tre els quals, un sobre l'afectació 
ecològica al riu Besòs, i un altre 
sobre l'expedient de la llicència 
d'activitat, els requeriments de la 
Generalitat i les inspeccions rea-
litzades en els darrers cinc anys 
per l'Ajuntament. 

MEDI AMBIENT

L'oposició vol 
una comissió de 
seguiment per 
l'incendi a Ditecsa

Towa Pharmaceutical compra la 
divisió de genèrics del grup Esteve

s.c.

A MARTORELLES  La producció d'aquesta nau passa a Towa Pharmaceutical

declaració d'intencions que deixa-
ria més tranquils els treballadors 
d'Esteve, que havien manifestat 
sentir-se preocupats per la seva si-
tuació amb el procés d'inversió que 
estava duent a terme la companyia.

Segons el CEO d'Esteve, Staffan 
Schüberg, Towa és "el soci ideal 
per desenvolupar tot el poten-
cial de la divisió de genèrics 
d'Esteve". Staff també destaca que 
aquesta operació "ens permetrà 
focalitzar-nos en el nostre core 
business i accelerar la transfor-
mació d'Esteve en una compa-
nyia farmacèutica global especi-
alitzada i innovadora".

Un any de negociacions
El 2018 Esteve va anunciar la inten-
ció de concentrar el seu negoci en 
el producte propi i àrees de medici-
na especialitzada. Un plantejament 
que aixecava entre els treballadors 
les primeres inquietuds. Fonts del 
comitè de l'empresa van manifes-

tar a aquest diari la negativa de la 
companyia a signar un acord per 
mantenir les condicions laborals 
dels més de 600 treballadors de 
la planta de Martorelles: "No ens 
posem d’acord amb el mante-
niment de les condicions i dels 
llocs de treball. Nosaltres pen-
sem que no hi haurà moviments, 
que serà  un canvi tranquil, però 
la gent està inquieta", confirma-
ven fonts del comitè al diari Som.

Una inquietud que es calmava 
aquest setembre, després que el 
Departament de Treball es propo-
sés com a mitjancer en les negoci-
acions amb l'empresa a petició de 
l'Ajuntament de Martorelles: “El 
Departament ajudarà i treballa-
rà conjuntament amb l’Ajunta-
ment i el comitè per mantenir 
els llocs de treball amb els futurs 
propietaris i els drets que el co-
mitè havia pactat amb la direc-
ció dels laboratoris”, explicava 
l'alcalde, Marc Candela.  AnnA MIR

PLE  ELS COMPTES PER A 2020 SERAN DE POC ÉS DE 26 MILIONS

Pressupostos aprovats
a Parets, amb el 'no' del 
PSC i l'abstenció de Cs
PARETS. Divendres passat es van 
aprovar els pressupostos munici-
pals per al 2020, que només van 
rebre els vots a favor del govern. 
El regidor d'Hisenda, Enrique Vi-
llegas, va ser l'encarregat de de-
fensar el principal punt de l'ordre 
del dia. Els nous pressupostos 
aprovats són de 26.160.833 eu-
ros, un 0,47% més que el 2019, 
i, segons el regidor d'Ara Parets 
ERC, "continuen prioritzant i 
augmentant els àmbits relacio-
nats amb la millora de les con-
dicions de vida de les persones 
amb majors dificultats econò-
miques, així com l'impuls de 
l'activitat econòmica i la millo-
ra de l'espai públic".

Cap partit de l'oposició hi va 

donar suport, tot i que Ciutadans 
sí que es va abstenir. El portaveu 
socialista, Francesc Juzgado, es 
va adreçar al govern: "Si aposten 
per l'ocupació de manera deci-
dida, per l'educació, per les do-
nes, pels animals, per la natura, 
per la gent gran, per la via pu-
blica i pels equipaments muni-
cipals, ens trobaran".

Per la seva banda, el portaveu de 
Ciutadans, Manuel Losada, va deci-
dir abstenir-se tot i fer una lectura 
bastant oposada a la del socialista. 
Segons Losada, aquests són "uns 
bons pressupostos per a la ciu-
tadania de Parets". I va agrair que 
el govern hagi incorporat vuit de 
les 17 propostes que va fer el partit 
taronja per al 2020.  S.c.

PARTICIPACIÓ  ÉS UNA DE LES DEMANDES DE L'AUDIÈNCIA JOVE

Els joves de Sant Fost 
reclamen més espais d'oci

SANT FOST.  Una desena de represen-
tants de quart d’ESO de l'INS L’Alba 
del Vallès van cloure la setmana 
passada el projecte d'Audiència 
Jove. Va ser en un acte a l'Ajunta-
ment en què els joves van concloure 

que troben a faltar espais munici-
pals per fer-hi trobades d’oci i que 
cal millorar i replantejar els espais 
existents. També van apuntar que 
cal trobar un equilibri entre les acti-
vitats d’oci i el descans del veïnat. 

aj. sant fost

SALA DE PLENS  Els alumnes de l'institut, durant l'Audiència Jove
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MEDI AMBIENT  ECOEMBES HA IMPULSAT LA CAMPANYA A MUNICIPIS COM PARETS, LA LLAGOSTA, MONTORNÈS, MOLLET I MONTMELÓ

LA LLAGOSTA. Prop de 300 establi-
ments dedicats a la restauració 
de Mollet, Montornès, Parets, la 
Llagosta i Montmeló s'han adherit 
a la campanya impulsada per 
Ecoembes en col·laboració amb 
el Consorci per a la Gestió dels 

Residus del Vallès Oriental, per fo-
mentar la recollida selectiva d'en-
vasos lleugers entre els hostalers.

Els resultats de la campanya, en 
la qual hi han participat un total 
de 890 establiments d'onze muni-
cipis vallesans, es van fer públics 

divendres en un dels establiments 
adherits a la iniciativa, el restau-
rant La Família de la Llagosta, el 
qual gràcies a aquest projecte ha 
millorat les seves xifres de reci-
clatge: "Abans llençàvem dues 
galledes plenes de rebuig i ara 
només llancem una quarta part 
del que fèiem abans", explicava 
el cap de cuina del restaurant, Je-
sús de Vigo Vázquez.

En la presentació hi van partici-
par la representant d'Ecoembes, 
Irene Luna; l'alcalde de la Llagos-
ta, Óscar Sierra i el President del 
Consorci per a la Gestió dels Resi-
dus del Vallès, Albert Camps.

La finalitat del projecte que va 
començar el mes de maig, segons 
la representant d'Ecoembes a Ca-
talunya, era poder incidir en la di-
vulgació del reciclatge d'envasos 
"en els bars i els restaurants 
que és on passem gran part del 

Prop de 300 hostalers del Baix 
Vallès participen a la campanya 
de recollida d'envasos lleugers

ESTABLIMENTS ADHERITS

27
31
38
41

145

Montmeló

Parets
Montornès

Mollet

La Llagosta

Intervencions 
pel fort vent 
al Baix Vallès 
BAIX VALLÈS. El fort vent que va 
bufar durant el cap de setmana 
va provocar desperfectes i de-
senes d'intervencions tant dels 
Bombers com de les policies i els 
cossos de Protecció Civil del Baix 
Vallès. A Mollet, els Bombers van 
fer una quinzena d'intervencions 
principalment per arbres caiguts 
a diferents punts de la ciutat. 

A Parets, es va registrar una 
ratxa màxima de vent de 88 km/h 
la nit de dissabte i per motius de 
seguretat no es va obrir al públic 
el parc la Linera. També es van 
haver d'ajornar partits de compe-
tició de Futbol 11 pels desperfec-
tes al camp de futbol Josep Seguer.

En aquest cas, Policia Local i 
Protecció Civil van treballar en ar-
bres arrencats pel vent, la caiguda 
d'un mur d'un habitatge a l'avin-
guda Catalunya a la zona de Can 
Mateu i persianes arrencades.

A Sant Fost i Martorelles, el fort 
vent va obligar a suspendre les 
representacions dels pessebres 
vivents. A més, al pessebre sant-
fostenc es van registrar alguns des-
perfectes. A la Llagosta, també es va 
suspendre Noël: Le voyage magique 
per destrosses a la instal·lació. 

SUCCESSOS  LA VÍCTIMA, DE 53 ANYS, HAVIA ESTAT SÒCIA DEL CLUB EXCURSIONISTA PARETS

Rescaten el cos sense vida
d'un veí de Parets en un
barranc a Vilanova de Meià

PARETS.  Els Bombers de la Ge-
neralitat van rescatar dimarts el 
cos sense vida d'un home –veí de 
Parets del Vallès de 53 anys– que 
dilluns van localitzar al barranc 
de la Tartera a Vilanova de Meià, 
a la Noguera. Segons va informar 

l'Ajuntament de Parets, es tracta-
ria de Daniel S.B., veí del munici-
pi que havia estat soci del Centre 
Excursionista Parets (CEP) fins a 
l'any 2016.

L'helicòpter de rescat dels Bom-
bers va traslladar el cos a Bala-

LA LLAGOSTA. L’Ajuntament ja 
ha formalitzat la seva adhesió al 
Pacte d’alcaldes i alcaldesses pel 
clima i l’energia. Així ho va apro-
var per unanimitat el ple celebrat 
el passat dia 20. Es tracta d'un 
compromís de les ciutats i pobles 
d'assolir objectius de reducció de 
les emissions de CO2 mitjançant 
actuacions d’eficiència energètica 
i l'apliació d'energies renovables. 
Diverses poblacions baixvallesa-
nes fa anys que en formen part. 

guer i des d'allà la funerària el va 
portar a l'Institut Mèdic Forense 
de Lleida. Se n'havia denunciat la 
desaparició a les 3 h de dilluns, 
alertant que la víctima podia ha-
ver anat a la zona a fer barran-
quisme. Els Mossos havien trobat 
el seu vehicle a una zona d'aparca-
ment a Tòrrec, nucli de Vilanova.

El dispositiu dels Bombers va 
incloure un helicòpter de rescat 
amb membres del Grup d'Actuaci-
ons Especials (GRAE), efectius del 
Grup Caní de Recerca (GCR) i tres 
vehicles lleugers. El cos el va de-
tectar la tripulació de l'helicòpter. 
Els GRAE van assegurar el cos i la 
Unitat de Muntanya dels Mossos 
el van custodiar fins que va poder 
ser extret amb seguretat, segons 
els Bombers.

A més, també va treballar en el 
dispositiu de recerca l'helicòpter 
amb càmera tèrmica i dues patru-
lles dels Mossos d'Esquadra.   acn

bombers

BOMBERS  Sobrevolant el barranc amb l'helicòpter per rescatar el cos

nostre temps en aquest país".
Una campanya que per al presi-

dent del Consorci, Albert Camps 
"suposa sumar esforços entre 
els ajuntaments, el Consorci, 
Ecoembes i els restauradors, 
per incidir en un sector, el de la 
restauració, que genera el 30% 
dels residus que produïm".

 Per la seva banda, l'alcalde de la 
Llagosta, Óscar Sierra va voler des-
tacar el valor "positiu" que apor-
ten aquest tipus de campanyes. Se-
gons Sierra, la iniciativa permetrà 
donar un impuls als municipis per 
tal de "poder assolir els objec-
tius 20-30 i lluitar contra l'escal-
fament global del planeta".   a.m.

La Llagosta se suma 
al Pacte d'alcaldes 
pel clima i l'energia

Durant l’acte de presentació de les 
adhesions, es va agrair el compro-
mís dels establiments de l’àmbit del 
Consorci, i es va fer entrega al cap de 
cuina del restaurant La Família de la 
Llagosta –on es va fer l'acte– d’una 
jaqueta curta de xef per posar en valor 
la tasca que fan els ecohostalers del 
Vallès Oriental, que representen el 6% 
dels establiments adherits.

LA FAMÍLIA, UN 
DELS BARS ADHERITS
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GOVERN  LA DESPESA EN PERSONAL ÉS UNA DE LES PARTIDES MÉS ELEVADES D'AQUEST PRESSUPOST AMB UNA DOTACIÓ DE 3.469.595 € PER A L'EXERCICI VINENT

MARTORELLES. Un pressupost de 
9.991.591 € és el que va aprovar 
divendres passat en sessió extra-
ordinaria el ple de l'Ajuntament 
de Martorelles per a l'exercici 
2020. L'acord es va tancar amb 
els vots a favor de l'equip de go-
vern i les abstencions de Marga-
rita Casanovas, d'Units per Mar-
torelles (UxM) i d'Octavi Mill, del 
Partit dels Socialistes – Més Acció 
per Martorelles (PSC-MAPM), i el 
vot en contra de Juan Francisco 
García, de Martorelles en Comú 
Podem (MeCP). Segons l'alcalde, 
Marc Candela, es tracta del "se-
gon pressupost més elevat de la 
història d'aquest municipi". 

La xifra aprovada supera en un 
2,9% la quantitat pressupostada 
l'any 2019, un increment que se-
gons l'alcalde, s'ha dirigit en part, 
a millorar les àrees de benestar i 
família i d'educació i infància. En 
aquest sentit, s'incrementa de 
20.000 € a 35.000 € el servei de 
menjador de la gent gran, el qual 

es troba en procés de licitació per  
adjudicar l'explotació del servei. 
També s'han destinat 15.000 € al 
renting d'una furgoneta nova que 
s'utilitzarà per desplaçar els avis 
del centre de Suport la Llar. 

En matèria d'educació es des-
tinaran 58.000 € a l'ampliació 
del servei de psicologia infantil i 
32.000 € a les escoles. Aquest úl-
tim es gestionarà des dels centres.

Tanmateix, la despesa en perso-
nal és una de les partides més ele-
vades d'aquest pressupost amb 
una dotació de 3.469.595 €. En 
aquest sentit es preveu crear una 
nova plaça de tècnic de comunica-
ció, s'incrementaran les jornades 
de l'arxivera municipal del 76% 
al 100% i de l'arquitecte superi-
or del 65% al 75%. La quantitat 
destinada a personal també varia 

degut al canvi en el sistema de re-
tribucions dels òrgans de govern 
que fins al mandat passat es feia 
per assistència i ara es fa per de-
dicació.

Sense llei de barris
Aquest pressupost també és se-
gons el regidor d'Economia, Joan 
Marc Flores, "el primer sense llei 
de barris des de 2010". D'aques-
ta manera, el capítol d'inversions 
es redueix en 300.000 € respecte 
al 2019, tot i que "hi ha partides 
com la millora del barri antic i 
de l'Ajuntament que està pre-
vist dotar-les amb el romanent 
de l'exercici 2019", deia Flores.

L'Ajuntament també ha desti-
nat 32.000 € a pagar les despeses 
jurídiques de les obres del centre 
polivalent de la Vinya de Carren-
cà: "Es desencalla un tema que 
arrosseguem des que es va 
construir el Celler. Judicialment 
ha arribat fins on es podia i ara 
ens tocarà pagar", deia Flores.

Una altra de les partides que 
s'incrementa és la de neteja i 
equipaments municipals que puja 
en 60.000 € respecte al 2019, un  
increment en el qual s'ha tingut en 
compte el manteniment i la neteja 
del nou equipament el Safareig. 

Més dotació cultural i esportiva
El nou pressupost contempla tam-
bé una partida de nova creació do-
tada amb 31.000 € per al Festival 
de música Brunzit amb l'objectiu 
de consolidar-lo dins del panora-
ma cultural local: “Hem augmen-
tat el pressupost perquè do-
blarem la programació i farem 
que duri tot el dia i es dirigeixi 
a tota la família", explicava la re-
gidora de Cultura, Mònica Garcia.  

També augmenta en 123.000  € 
les dotacions a entitats esportives 
i culturals del municipi. 

En l'apartat d'ingressos, desta-
quen els gairebé 400.000 € que el 
govern municipal preveu ingres-
sar de la nova societat del grup 
Cobega que començarà a tributar 
a la planta de Coca-Cola. L'incre-
ment també és una conseqüència 
de la modificació dels criteris de 
distribució de les quotes de l'Im-
post sobre Activitats Econòmi-
ques que generava aquesta socie-
tat.   a.m.

Martorelles aprova un pressupost de 
gairebé 10 milions d'euros pel 2020

El pressupost incrementa un 2,9%

Despeses de personal                3.469.595 €

Béns i serveis                              4.820.696 €

 Despeses fi nanceres                  42.500 €

Transferències corrents            689.189 € 

Fons de contingència                 20.000 €

Inversions                                        494.810 €   

JUSTÍCIA

MOLLET. El Col·legi d'Advocats de 
Granollers va acordar el passat 10 
de desembre la venda de l'immo-
ble on estaven situades les anti-
gues oficines del Col·legi a Mollet, 
ubicades en els antics jutjats del 
carrer Anselm Clavé i que eren de 
la seva propietat. 

L'acord es va aprovar durant la 
celebració de la junta general ex-
traordinària amb el vot unànime 
de les persones assistents.

L'anunci arriba quan es com-
pleix poc més d'un mes del tras-
llat i posada en funcionament, el 
passat 11 de novembre, del nou 
edifici judicial de Mollet a Can Fà-
bregas. Un trasllat en el qual tam-
bé va canviar d'ubicació l'oficina 
del Col·legi d'Advocats. Aques-
ta es troba ara a la planta baixa 
d'aquesta mateixa instal·lació, 
just passada l'entrada.

El Col·legi havia manifestat en 
diverses ocasions que l'antic edifi-
ci judicial no reunia les condicions 
per prestar un bon servei.  

En venda les 
antigues oficines 
del Col·legi 
d'Advocats

SANT FOST. L'Ajuntament de Sant 
Fost va aprovar aquest dilluns en 
un ple extraordinari les ordenan-
ces fiscals del 2020. L'únic punt 
de l'ordre del dia vam comptar 
amb els vots a favor de l'equip de 
govern format pel grup municipal 
d'Esquerra Republicana de Ca-
talunya-Junts per Sant Fost, Sant 
Fost en Comú Podem i la regidora 
del grup mixt, María José Sánchez. 
Independents Units per Sant Fost 
va votar-hi en contra. 

Les ordenances es van aprovar 
definitivament després de passar 
pel ple del passat 4 de novembre 
i de restar oberta la convocatòria 
per presentar al·legacions fins 
dijous passat. En total, en aquest 
termini es van presentar més de 
200 al·legacions.

Les ordenances aprovades 
aquest dilluns inclouen l'incre-
ment del tipus de gravamen de 
l'Impost sobre Béns Immobles 
(IBI) del 0,63 al 0,69. Una pujada 

que suposarà un encariment de 
73 euros al rebut mitjà actual que 
és de 773 euros.

A banda d'aquesta taxa, també 
s'aprova una bonificació del 50% 
d'habitatges, construccions, ins-
tal·lacions i obres que incorporin 
sistemes d'aprofitament tèrmic 
o elèctric de l'energia provinent 
del sol; una bonificació del 50% 
en immobles destinats al lloguer 
amb renda limitada per una nor-
ma jurídica i un recàrrec del 50% 
sobre l'IBI que paguen els immo-
bles d'ús residencial desocupats 
amb caràcter permanent.

Un increment "inadmissible" 
de l'IBI, segons Montserrat San-
martí, d'IUSF que es defensava així 
de les acusacions de mala gestió 
durant el seu mandat: "La bona 
gestió d'IUSF va permetre aten-
dre les necessitats, les obres 
i els serveis sense retallades i 
sense un augment de l'IBI tan 
escandalós", deia al ple.  

TRIBUTS  LA RATIFICACIÓ ENCAREIX L'IBI EN 73€ DE MITJANA

Aprovació definitiva 
de les ordenances del 
2020 a Sant Fost

LA LLAGOSTA.  El ple celebrat el 
passat 20 de desembre a la Lla-
gosta va resoldre les al·legacions 
presentades i va aprovar defini-
tivament les modificacions de les 
ordenances fiscals del 2020. 

L'aprovació es va fer efectiva 
gràcies al vot a favor del Partit 
dels Socialistes i de Ciutadans, tot 
i els vots en contra d’ERC i La Lla-
gosta En Comú (LLEC). Ambdós 
grups municipals -ERC i LLEC- 
havien presentat al·legacions a 
l’aprovació inicial de les modifi-
cacions de les ordenances.
Per la seva banda, la regidora de 
LLEC, Eva Miguel, va criticar la 
desestimació de gairebé totes les 
seves modificacions i va assegu-
rar que també "faltaven estudis 
econòmics" que avalessin les pu-
jades plantejades per l’equip de 
govern.

La rèplica li donava la regido-
ra d’Economia i Hisenda, Conchi 
Jiménez, qui li especificava que 

“totes les modificacions de les 
ordenances estan basades en 
estudis econòmics”. 

Mentre que el regidor d'ERC, 
Xavier Cols exposava que "les al-
legacions que havien presentat 
eren per millorar". Cols també va 
voler insistir en la diferència de 
criteris polítics de l'equip de go-
vern i el seu partit. 

Increment de tributs
L'aprovació de les ordenances 
suposarà que el 2020 la taxa d’es-
combraries s’incrementi un 12% 
i que s'actualitzi en un 3% el va-
lor cadastral dels habitatges, tot 
i que el tipus de l’Impost de Béns 
Immobles "no es toca", tal i com 
va voler deixar clar la regidora 
d'Economia. També augmentaran 
les tarifes dels usuaris del Com-
plex Esportiu Municipal El Turó 
les quals tindran una pujada d’un 
3%, el que representa un euro 
més al mes de mitjana.  

LA LLEC I ERC VAN VOTAR EN CONTRA DE LA PROPOSTA

El govern de la Llagosta 
ratifica davant el ple els 
tributs per l'any vinent
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Alguns dels serveis que 
oferim: Acompanyaments per 
a la creació de cooperatives i 
per transformar una associació 
o una SCP en una cooperativa

Seu fixa: Granollers
Punts coop: Montornès, la 
Garriga i Sant Celoni (cada dos 
dimarts a partir del desembre)

Dimecres 15·01·2020
De 18.30 h a 20.30 h
Economia Social i 
Solidària per a
principiants
Lloc: Carrer de Corró, 122 
(Granollers)
Organitza: Ateneu Cooperatiu 
del Vallès Oriental
Inscripció: bit.ly/essprincipiants

Per llegir i veure el
vídeo de l'entrevista
entra aquí:

- Què és Artijoc?
- Mireia: És una botiga de jocs i joguines, 
tant de jocs de taula des dels 2 anys fins 
a adults, com jocs de fusta. Estem molt 
especialitzats en joguines que respecten 
l’evolució natural de les criatures.
- Com es respecta l'evolució natural 
de les criatures amb les joguines?
- M: A l’hora de fer la tria de les joguines i 
jocs mirem molt diferents aspectes, i un 
d’ells és la part pedagògica. Ens agraden 
molt les joguines que tenen un funciona-
ment obert, perquè quan tu li dones a la 
criatura una joguina que la seva utilitat 
no està clara, augmenten les seves pos-
sibilitats de joc.
- Per què hi sou a Cardedeu?
- M: Estem a Cardedeu perquè dos dels 
socis d’Artijoc vam venir a viure a Car-
dedeu, i un dels nostres objectius vitals 
era viure i treballar al mateix lloc, i po-
der-nos desplaçar en bicicleta. Un objec-
tiu tan humà com aquest.
- Quins valors us defineixen?
- M: Com a cooperativa mirem molt el 
benestar de les persones que en formem 
part i mirem molt que tot el que generem 
sigui una millora cap a la vida de tothom 
i cap aquest planeta. I això ens ho creiem 
realment. A més, intentem mantenir-nos 
fidels als nostres principis. I poso l’exem-
ple d’avui, que som Black Friday, i nosal-
tres ens neguem a fer-lo. Però aquest any 
hem volgut donar-li la volta i hem decidit 

que el 5% del que facturem avui ho do-
narem a Open Arms. Ja que hi ha aquesta 
bogeria del consumisme, com a mínim 
que serveixi per a alguna cosa.
- Parla'ns de l'obrador Puput.
- Nicolás: Quan vam obrir la botiga de 
Cardedeu, una idea que teníem era que 
fos una botiga amb un petit obrador al 
costat on poguéssim fer joguines i poder 
vendre-les.
- Quins elements hi construïu?
- N: Quan vam començar el nostre pro-
ducte més conegut va ser un tipi que 
vam col·locar en una escola de Carde-
deu. A partir d’aquí hem anat diversifi-
cant i una de les coses bastant conegu-
des que també fem són les cuinetes. Fem 
cuinetes per a espais de joc simbòlics al 
pati que tenen algun moviment, tenen 
un fornet, es mouen les peces de l’aixeta.
- Quin ha estat el vostre vincle amb 
l'Ateneu Cooperatiu?
- N: L’Ateneu ha arribat a la cooperati-
va en un moment molt important i molt 
crític, perquè portàvem tres anys amb 
intents de creixement, perquè ens venia 
realment la necessitat per diferents mo-
tius. Havíem fet intents de creixement 
amb no gaires bons resultats. És aquí on 
apareix l’Ateneu, ens ofereix un acom-
panyament. Vam fer vàries sessions i 
ens va aclarir moltíssim què ens manca-
va, quines fortaleses teníem i cap a on 
havíem d’apuntar.

Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental

Agenda

www.ateneucoopvor.org @ateneucoopvor info@ateneucoopvor.org

L'Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental va visitar el passat 
29 de novembre la seu cardedeuenca d'Artijoc. Es tracta 
d'una cooperativa de jocs i joguines amb 20 anys de tra-
jectòria, que en els darrers anys s'ha establert al Vallès Ori-
ental amb una botiga a Cardedeu i un obrador –anomenat Puput– al carrer Llinars. 
Vam parlar amb la Mireia Riera i el Nicolás Planterose, tots dos socis d'Artijoc.

Turull no va marxar a l'exili 
pel seu "gran amor" a Parets

POLÍTICA  PRESENTACIÓ DEL LLIBRE COESCRIT PER TURULL I GEMMA AGUILERA

PARETS. La Sala Basart va acollir divendres 
passat la presentació del llibre Persistim. 
Cartografia de l'1-O: el relat d'un pres po-
lític (editorial Columna), escrit pel paretà 
empresonat Jordi Turull –exconseller de la 
Presidència– conjuntament amb la perio-
dista Gemma Aguilera. La mateixa Aguilera, 
així com la dona de Turull –Blanca Bragulat–, 
van parlar del llibre i del seu protagonista.

"Abans que comencés el judici vam de-
cidir que s'havia d'explicar el seu punt 
de vista, perquè ell era el conseller de 
la Presidència, i no s'havia explicat com 
havia anat l'1 d'octubre des de dins del 
Govern", va dir Aguilera. La periodista 
també va afegir: "Fer un relat absoluta-
ment objectiu i purament descriptiu era 
impossible, i jo tampoc volia. Però sí que 
volia fer un relat periodístic i tenint el 
Jordi al costat comentant la jugada".

Un dels temes clau del llibre és el cap de 
setmana després que el Parlament declarés 

la independència: "Turull decideix no mar-
xar a l'exili i presentar-se a Madrid, pen-
sant que hi hauria justícia i que, com que 
ell no havia comès cap delicte, no passaria 
res", va relatar Aguilera. A més, va recordar 
que la família i "un amor molt gran pel seu 
poble", el van fer quedar-s'hi: "Deia que no 
s'imaginava la vida fora de Parets".

Bragulat també va parlar d'aquell cap de 
setmana, "un dels més durs de la meva 
vida". "Sabíem que marxava (a Madrid), 
però no sabíem si tornava", va recordar la 
dona de Turull. I en la mateixa línia que Agui-
lera, va afirmar que "ell tenia bastant clar 
que no marxaria a l'exili". D'altra banda, 
també va explicar una anècdota de la seva 
filla Marta el dia que van fer conseller Jordi 
Turull. "Pot acabar a presó el meu pare?", 
va preguntar la Marta. "Fa 40 anys sí, però 
ara no", li van respondre. "Gràcies al judici 
sabem quin tipus de justícia hi ha a Espa-
nya", va cloure Bragulat.  sergio carrillo

PARETS. El govern –Ara Parets ERC, Sumem 
Esquerres a Parets i Parets per la Repúbli-
ca– va llegir al ple de divendres passat un 
manifest per demanar la nul·litat de la sen-
tència del procés i la llibertat immediata dels 
presos i exiliats polítics. En el text llegit pels 
caps dels tres partits –Jordi Seguer, Casandra 
Garcia i Neus Jordà–, es demanava al Tribunal 
Suprem que apliqui la sentència del Tribunal 
de Justícia de la Unió Europea i, en conse-
qüència, exigia la nul·litat de la sentència del 
judici de l’1 d’octubre. També es reclamava la 
llibertat immediata d’Oriol Junqueras i de la 
resta de presos polítics, així com que la resta 
de polítics independentistes, que fins ara han 
vist denegada la seva condició d’eurodipu-
tats –Carles Puigdemont i Toni Comín–, pu-
guin adquirir-la de forma immediata.  

MOLLET / SANT FOST. La sala penal de l'Audi-
ència Nacional va acordar divendres al matí 
la llibertat sota fiança de 5.000 euros per a 
tres dels set CDR empresonats per terroris-
me –Xavier Buigas, Guillem Xavier Duch i 
Eduardo Garzón–, que van sortir de Soto del 
Real a la nit. La fiscalia va demanar que se'ls 
mantingués empresonats tot i que va obrir la 
porta a un alliberament sota fiança de 9.000 
euros. L'acusació popular, exercida per l'AC-
VOT, va demanar la presó incondicional.

Mentrestant, continuen a presó Alexis Co-
dina i Germinal Tomàs, veïns de Sant Fost i 
Mollet respectivament, així com Ferran Jolis 
i Jordi Ros, també acusats de terrorisme en 
el marc de l'Operació Judes del 23 de setem-
bre. La decisió del jutge arriba quan es com-
pleixen els tres mesos de les detencions. 

Llibertat sota fiança 
per tres dels CDR 
detinguts el 23-S

El govern de Parets 
exigeix la nul·litat de 
la sentència del procés

s.c.

SALA BASART  Gemma Aguilera i Blanca Bragulat van parlar del llibre i d'en Turull
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Les pors, tipus
Algú podria assegurar que no té 
cap por? La por ens acompanya 
durant la nostra existència. De fet, 
es tracta d'una companya de camí 
que pot respondre a diferents ti-
pologies, intensitats i duracions. 
En ocasions, la por és tan intensa 
que es transforma en pànic i gene-
ra una situació de descontrol de la 
conducta i manifestacions psico-
somàtiques força desagradables, 
però potser gràcies a les quals 
decidirem buscar un ajut professi-
onal per tractar-les i resoldre-les.

Les formes que pot presentar la 
por, es classifiquen en cinc grups:

1. La por visceral; és la por a la 
foscor i tota por de tipus fòbic, tant 
respecte de fenòmens naturals, 
com d’animals. També pertanyen a 
aquest grup, les pors a determina-
des persones i/o actituds.

2. La por a acceptar-se. Es genera 

a partir dels defectes que un ma-
teix s'autoatribueix, siguin físics o 
bé psíquics, però que vol amagar 
als altres. Es manifesta un rebuig 
respecte d'un  mateix i dels altres. 
Aquesta por es relaciona tant amb 
la tendència a les addiccions, com a 
les actituds evasives i de fugida.

3. La por a crear, a desenvolupar 
les idees i il·lusions. És pròpia de 
moments on es pateix una absèn-
cia de projectes vitals per la por a 
no poder aconseguir fer-los reali-
tat. Aquesta por és especialment 
castradora, ja que la creativitat 
és imprescindible per al nostre 
desenvolupament harmònic.

4. La por a decidir i actuar. El 
dubte és una emoció molt paralit-
zadora. La por a decidir entre di-
ferents opcions provoca immobili-
tat, amb la qual cosa augmenta la 
tensió, generant encara més por; 

GABINET PSICOPEDAGÒGIC I MÈDIC NATURISTA ESTHER MOLINS Av. Llibertat, 20, 2n C. MOLLET. 93 570 43 04 / 
618 07 72 20 www.psicopnaturmolins.cat I esther@psicopnaturmolins.cat

ESTHER MOLINS
Psicoanalogista, pedagoga,

naturòpata i terapeuta floral

EL RACÓ DEL
PROFESSIONAL

MOLLET. Un informe presentat pels 
tècnics de l’Ajuntament encar-
regats de la direcció, supervisió i 
inspecció del servei municipal de 
l'aigua conclou que el servei de 
subministrament d'aigua de Mo-
llet és un sistema "de gestió pú-
blica amb uns excel·lents resul-
tats objectius". Segons les dades 
presentades, Mollet registra una 
taxa de rendiment del 89% molt 
per sobre de la mitjana de Catalu-
nya (78%), un preu m3 també molt 
per sota de municipis d’extensió 
similar (1,40 euros/m3 a Mollet, 
2,61 €/m3 Àrea Metropolitana de 
Barcelona i 2,46€/m3 Catalunya) 
i amb una xarxa de subministra-
ment 100% de titularitat pública.

Aquestes dades es donaven la 
setmana passada en la reunió de la 
Comissió sobre el Servei Municipal 
de l’Aigua de Mollet, creada el 2018, 
a la qual també van assistir repre-
sentants de la Taula de l'Aigua de 
Mollet, que consideren que els mo-
dels de subministrament de gestió 
pública tenen millors preus i que 
dubten d'algunes de les dades de 

preus presentades. 
La reunió de la comissió s'ha pro-

duït a dos mesos de la finalització 
del contracte que l'Ajuntament té 
amb Sorea. En aquest sentit,  la tau-
la reconeix que "ja no som a temps 
de recuperar el servei directe 
respectant els processos admi-
nistratius però considerem que, 
si s'ha de prorrogar el servei 
privat, es faci com a màxim per 
dos anys i amb un plec de condi-
cions molt exigent que permetés 
la seva total governança". A més, 
consideren que abans d'obrir un 
concurs o revertir la gestió caldria 
fer una simulació de liquidació de 
l'actual concessió signada per amb-
dues parts per verificar que Sorea 
reconeix, tal com diu l'Ajuntament, 
que tota la xarxa i les infraestructu-
res són propietat municipal.

A la trobada també es va parlar 
de crear un Observatori de l’Aigua, 
perquè "el servei compleixi tots 
els  principis del dret humà a l'ai-
gua i la societat pugui col·laborar 
en aconseguir un millor servei", 
diuen des de la Taula de l'Aigua.  

Reunió de la comissió del 
servei d'aigua a Mollet 

SUBMINISTRAMENT   ES PRESENTA UN INFORME TÈCNIC
és un cercle viciós del que només 
es pot sortir actuant, ja que, reite-
ro, l’acció neutralitza la por.

5. La por a perdre. Aquesta por 
és un tret molt propi de la nostra 
espècie. Es tracta d'un tipus de por 
que s'amaga darrere situacions que 
podem valorar com a lògiques; per 
exemple, la mare que no pot dor-
mir fins que la seva filla arriba de 
la discoteca. Però, dessota d'aquest 
comportament s'amaga una per-
sonalitat possessiva i un excés de 
preocupació/sobreprotecció que, 
en ocasions, pot generar un senti-
ment de culpa en els fills. 

Tot i que la por sigui quelcom tan 
propi de la condició humana cal 
imprimir-se una actitud d'enfronta-
ment als nostres "fantasmes". Pot-
ser no podem evitar sentir por, però 
sí que podem decidir quina és la mi-
llor actitud davant la por: la valen-
tia. Com deia un ex pacient, l’Arnau, 
de nou anys: "No vull que la por em 
mani", i d’això se’n diu valentia.

Recomano la lectura d'una en-
trevista, publicada a La Contra, 
feta a Antonie Filissiadis. Parla de 
la por a somiar, al fracàs, a perdre... 
https://bit.ly/378Ql1b
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OPINIÓ

BENVINGUDA AL NOU ANY
Editorial

El 10 de desembre se cele-
brava el 70è aniversari de la 
Declaració universal dels Drets 
Humans. Aprofitant aquesta 

data, des de la Marea Blanca i la Plataforma 
per la Sanitat pública del Baix Vallès, vam 
convocar la ciutadania a manifestar-se en 
una jornada estatal en contra de les llistes 
d'espera i la privatització sistemàtica de la 
sanitat pública. Ja que el model mercantilista 
de salut que es vol impulsar i imposar, per 
part de les autoritats competents en sanitat 
tant a Catalunya com a la resta de l'Estat, va 
en contra del dret humà més elemental de 
tots: el dret humà a la vida i la salut.

A Catalunya, tenim el dubtós honor de li-
derar les llistes d'espera sanitàries a l'Estat. 
Som la comunitat líder tant en persones pen-
dents d'una operació, amb 168.108 pacients 
amb un temps mitjà d'espera de 146 dies (a 
la resta de l'Estat en són 115), com en taxa 
en llistes d'espera, amb 23,32 pacients per 
cada 1.000 habitants. Amb aquestes dades, 
és evident que el nostre sistema sanitari no 
s'ha recuperat de les grans retallades que va 
patir durant la crisi.

Però no només el conjunt de la ciutadania 
pateix les voluminoses llistes d'espera en 
intervencions quirúrgiques, també hi ha un 
retard considerable en atenció per part d'un 
especialista. Cosa que fa que malalties que 
poden ser de caràcter greu no es puguin di-
agnosticar amb temps o de manera precoç 
i que els tractaments o les intervencions si-
guin més difícils i costoses per a la sanitat 

Les llistes d'espera maten
pública. A més a més, se l'hi ha d'afegir el 
patiment del pacient d'una llista d'espera 
excessivament llarga. Al Baix Vallés estem 
també al mateix nivell.

És evident que per revertir aquesta situ-
ació, s'hauria d'invertir més en la sanitat 
pública. Destinar un percentatge més ampli 
dels pressupostos a solucionar el deterio-
rament del nostre sistema sanitari, i que 
aquest pressupost fos com a mínim igual al 
de 2009, que ens mantenia en uns nivells ac-
ceptables o inclús d'excel·lència, respecte a 
altres països del nostre entorn.

Però lluny d'invertir més en la sanitat pú-
blica, a Catalunya ens trobem amb l'agreu-
jant del nou projecte de llei de contractes de 
serveis a les persones, conegut popularment 
com a Llei Aragonès. Aquesta llei està enca-
rada a una major externalització i una pri-
vatització massiva, dels serveis públics com 
poden ser serveis sanitaris entre d'altres.

Ja hi ha algunes veus de partits i grups 
polítics que parlen obertament d'un decret 
de les llistes d'espera, per aprovar els pres-
supostos de la Generalitat del 2020. Aquest 
decret passaria per mesures com; ubicar 
l'atenció primària al centre del sistema sa-
nitari, contractar 850 nous professionals i 
garantir l'atenció sanitària a la primària en 
48 o 72 hores com a màxim.

Les llistes d'espera tenen solució, però 
sembla que no interessa a alguns sectors 
polítics i de la nostra societat, ja que són la 
coartada imprescindible per justificar que 
la cosa pública no funciona i, d'aquesta ma-
nera, derivar-nos al sector privat. Això no és 
cert, és més, jo diria que inclús és pervers. 
Perquè gràcies a aquesta coartada alguns 
sectors s'han fet els amos de la nostra salut 
mercantilitzant-la i actuant directament en 
contra d'ella com la Llei Aragonès. Cal una 
sanitat pública 100x100.

E

JOSÉ 
SÁNCHEZ

Plataforma en Defensa de la 
Sanitat Pública al Baix Vallès

a uns anys que practico el ioga, 
i no tants que exercito la medi-
tació. Estic convençut que haver 
començat molt abans m’hauria 
canviat, de manera notable, el 

com afrontar les adversitats o les joies del 
viure. No ha estat així, i els laments sobre 
el passat mai no han construït cap edifici 
sòlid.

Malgrat que no em puc vantar d’experte-
ses, crec que puc dir que les freqüents defor-
macions occidentals del ioga —tan sols acció 
o exercici físic— o de la meditació —tot just 
relaxació o pausa mental— s’allunyen de 
l’essència d’aquestes pràctiques i són fruit 
del desarrelament cultural i de la simplifica-
ció. No sempre és així per Europa i Amèrica; 
tenim exemples admirables i propers. 

Sense ser un binomi indestriable, penso 
que ioga i meditació formen part d’un con-
junt sàviament aplegat que afavoreix les 
sinèrgies entre l’un i l’altra. Aquest binomi 
ple d’espiritualitat índia i d’experiència hu-
mana d’uns vint-i-tres segles, pretén —amb 
una sorprenent modernitat de fons— ajudar 
els humans a ser-ho. Per aconseguir-ho, un 
conjunt de pràctiques ens porten a adquirir 
la capacitat d’introspecció, per tal de conèi-
xer, entendre, dirigir i coordinar millor cos i 

F
MEDITEM

Humanitòleg i gestor cultural
ORIOL FORTPer compartir

ment —si voleu, esperit.
Exercicis físics i respiratoris per fer 

créixer conscientment el cos com espai 
de vida; actituds per aconseguir veure el 
fons del nostre ésser quasi immaterial, de-
tectant i essent conscients de mancances, 
obstacles, dolors que ens dificulten la per-
fecta visió, i essent capaços d’apartar-los 
per arribar a la visió i consciència del que 
som —ment i cos— i de la nostra més pro-
funda humanitat.

Així, de la mà del cos ja «amic» i cons-
cients d’allò que ens impedeix conèixer 
el nostre ser més pregon, ens endinsem 
en les nostres profunditats i entrem en el 
camí de la identificació, de la transforma-
ció i de la vida autèntica i plàcida.

 Pels seus efectes en el cos i en la ment 
i perquè, malgrat que demana esforç i 
persistència, tothom està capacitat per a 
aquests exercicis, advoco —com a desig 
d’Any Nou— per una pràctica generalitzada 
que ens allunyi d’aquells processos polítics, 
econòmics o socials que destorben el gran 
objectiu humà: una vida lliure per a tothom.

Llibre suggerit: Yoga-Sûtra, de Patanjali. 
Editorial EDAF. «La llibertat, objectiu final 
del ioga [una ment estable en un cos sa], 
només s’aconsegueix abandonant el desig 
d’allò extraordinari, i dominant l’origen de 
les dificultats».

Promou:

L’Editorial, als efectes previstos a l’article 32.1 paràgraf segon del vigent TRLPI, s’oposa expressament a que qualsevol de les pàgines d’aquesta obra o parts d’ella siguin utilitzades per a la realització 
de resums de premsa. Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només pot realitzar-se amb l’autorització dels seus titulars, llevat d’excepció 
prevista per la llei. Dirigeixi’s a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necessita fotocopiar o escanejar fragments d’aquesta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)
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LA VINYETA de Manel Fontdevila

El 2019 ens ha deixat un any convuls políticament, amb una situació 
d’anormalitat democràtica amb presos polítics, retallades a drets bàsics, com 
el de la llibertat d’expressió i un creixement del discurs de l’extrema dreta, que 
ja ha entrat a les institucions. I, en mig d’aquest context, els municipis han triat 
nous respresentants als seus ajuntaments, amb governs –alguns de nous i 
d'altres reforçats– que hauran de capejar les incerteses polítiques –ni a l'Estat hi ha 
a dia d'avui govern estable ni a Catalunya pressupostos– i econòmiques, basades 
en els pronòstics de desacceleració que ja fa mesos anuncien organismes estatals 
i internacionals.Després de treure el cap del pou de la crisi, abracem el nou any amb 
el desig de mantenir el cert optimisme –malgrat tot– de l’any que s’acaba.
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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..

Ronda d'Orient. Els veïns de 
Mollet trien la reforma dins el procés 
participatiu Decideix 100.000

Triple ració 
de loteria a 
la Llagosta.

L'establiment del 
número 3 del carrer 

Estació va repartir un 
premi de 120.551 euros 

a l'octubre i un altre 
de 6.000 al novembre. 

El quiosc de l'ONCE 
del mateix carrer, al 

novembre, va donar-ne 
un de 35.000

Neix Som Martorelles. 
La versió en paper, de caràcter 

mensual, va arrencar a l'abril

El dilluns 11 de novembre a Mo-
llet del Vallès es va fer realitat una 
reivindicació de llarga durada: els 
nous jutjats de Can Fàbregas. L'es-
pai, de 2.800 m2, substitueix les 
instal·lacions insuficients i desfa-
sades de l'antic immoble d'Anselm 
Clavé, que ha provocat anys d'es-
tretors i carències per a la vuitan-
tena de funcionaris i treballadors 
del departament  i l'administració 
de Justícia que hi han treballat. 

Ara, el partit judicial que dona 
servei a set municipis baixvalle-
sans –la Llagosta, Martorelles, Mo-
llet, Montmeló, Parets, Sant Fost i 
Santa Maria de Martorelles–, gau-
deix d'uns espais més amplis, llu-
minosos i confortables. Justícia ha 
llogat el local de Can Fàbregas per 
un import de 29.000 euros men-
suals, que pagarà durant 20 anys. 
Les obres d'adequació han anat a 
càrrec del propietari de l'edifici i 

Mollet estrena els nous jutjats L'enderroc del Tabaran 
omple de nostàlgia la ciutat

el departament hi ha instal·lat el 
mobiliari i els equips informàtics. 
El nou edifici agrupa en un mateix 
espai els jutjats i el Registre Civil, 
que fins ara estaven ubicats en di-
ferents punts de la ciutat, i en total 
guanya uns 700 metres respecte a 
les dependències anteriors. 

A la planta baixa (1.408 m2) hi 
ha ubicats el Deganat, el Registre 
Civil, el Jutjat de Guàrdia i els des-
patxos del Col·legi d'Advocats, de 

Procuradors, del servei d'Orienta-
ció Jurídica, del Servei d'Orientació 
Mediadora i dels equips tècnics a 
més de l'arxiu central, una nove-
tat respecte als jutjats anteriors, 
on els documents estaven disper-
sos entre els diversos tribunals. A 
la planta primera (1.391 m2) es 
troben els cinc jutjats de primera 
instància, les tres sales de vistes i 
la sala d'oficines dels jutjats amb 
despatxos per a jutges i fiscals.   

arxiu

Vaga de la neteja La plantilla 
de neteja viària i recollida 

d'escombraries va estar en vaga 
indefi nida al maig durant la 

negociació del conveni col·lectiu 

Dues 
víctimes a 
la C-17 a 
l'alçada de 
Mollet en 
menys de 
dos mesos 
durant 
l'estiu

Ernesto Baños. Relleva  
Santiago Villalba com a 
cap de la Policia Local 
de la Llagosta

Verónica Paredes, caporal 
de la Unitat de Proximitat i 

Mediació, primer 
comandament femení  
de la Policia Local de

 Parets del Vallès 

Ocupacions. Després de 
mesos de queixes veïnals, 

l'Ajuntament de Montornès 
aconseguia abans de l'estiu el 

desallotjament dels pisos ocupats 
a  l'entorn de l'església 

Nou enllumenat a Montornès.
El Ple Municipal va aprovar 
a l'abril canviar unes 1.300 

lluminàries que suposaran un 
estalvi anual de 38.000 euros.

societat 

arxiu

MOLLET DEL VALLÈS. Malgrat la re-
ticència de la CUP i de la platafor-
ma Salvem el Tabaran, l'enderroc 
de l'antic teatre del Tabaran, si-
tuat a l'avinguda de la Llibertat, es 
va fer efectiu durant el març. Era 
una notícia esperada, sobretot 
des de l'esfondrament parcial del 
sostre a l'edifici principal que va 
tenir lloc el febrer del 2018. Però 
no per això va atenuar la nostàl-
gia provocada per la desaparició 

d'un lloc emblemàtic com aquest. 
Poc després, els tècnics munici-
pals de l'Ajuntament van alertar 
de possibles noves afectacions a 
l'estructura de l'edifici principal, 
de propietat privada, a causa de 
la manca de manteniment. Per la 
seva banda, els propietaris van 
acusar el consistori de no haver 
fet les obres que l'abril del 2018 
es va comprometre a portar a ter-
me de forma subsidiària.    

Legionel·losi. Un brot 
d'aquesta malaltia va afectar 
quatre veïns de Mollet a l'octubre.

Banda de cotxes 
robats. Els Mossos 
d'Esquadra van 
acabar al maig amb 
el gru criminal que 
actuava des d'una 
empresa de Parets

L'espai de 29.000 metres
quadrats substitueix les 
instal·lacions de l'edifici

d'Anselm Clavé, insuficients 
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societat 

PARETS DEL VALLÈS. El nou aspecte 
del parc del Sot d'en Barriques, in-
augurat el 17 de març, va costar 1,4 
milions d'euros i es va convertir 
en la segona obra amb una inver-
sió més alta de l'anterior mandat, 
només superada per les diverses 
fases de reordenació vial del Barri 
Antic, que van sumar 1,7 milions 
d'euros. El parc compta amb di-
versos espais. Per una banda, hi 
ha elements de joc adaptats per 
infants amb dificultats físiques i 
espais de joc i lleure diferenciats 
per edats. També hi ha una zona de 
pícnic, amb un bar i una graderia, i 
un indret destinat a una aula ober-
ta polivalent. Pel que fa al mobiliari 
urbà, al Sot d'en Barriques es po-
den trobar bancs lineals i cadires 
amb agrupacions, així com cadires 

Nova cara del Sot d'en Barriques

A mitjans de maig, amb un mes i 
mig de retard, finalment va que-
dar inaugurada la parada de la 
Riera Seca de la Llagosta, la qual 
dona servei a la Zona 1 de trans-
ports i redueix el preu del viatge a 
Barcelona a la meitat.  

El març va ser condemnat a set 
anys i onze mesos de presó el mo-
nitor molletà que va compartir 
imatges de menors amb pedòfils. 
A l'abril, a un mestre li van caure 
sis anys i mig per abusar sexual-
ment d'un alumne d'una escola.  

La parada de la Riera 
Seca redueix costos

Presó per delictes 
sexuals a Mollet

El març va quedar inaugurada la nova coberta de la pista 
exterior del pavelló Plana Lledó de Mollet, que va tenir un cost 
de 450.000 euros. L'interior s'ha equipat amb proteccions.

NOVA COBERTA AL PAVELLÓ PLANA LLEDÓ

Multitudinari adeú a la jove 
morta en accident de moto
MARTORELLES. Clara Zamora Gallego, veïna de Martorelles de només 
17 anys, va perdre la vida dissabte 31 d'agost al matí en un accident 
de motocicleta a la N-152a. Concretament, al punt quilòmetric 25 de 
Granollers, al polígon industrial Coll de la Manya, a pocs metres de la 
bifurcació entre la C-17, direcció Barcelona, i la incorporació direcció 
Sabadell. La jove, que anava com a passatgera a la motocicleta, va morir 
a causa de la sortida del vehicle de la via, i el conductor va quedar ferit 
greu, però va poder salvar la vida. A la cerimònia que va tenir lloc a l'es-
glésia de Sant Joaquim hi van assistir centenars de persones. La Clara 
estava molt implicada en entitats del teixit associatiu del poble.  

individuals disposades en els dife-
rents recintes, i bosquet, sota els 
arbres, en zones de tranquil·litat i 
ombra. Al setembre, el parc torna-

va a estar d'actualitat després que 
el govern anunciés la intenció de 
instal·lar-hi en un futur una tanca 
perimetral.   

arxiu 

arxiu

Una desaparició amb final feliç. 
Maria Roser Real, de 74 anys i 
malalta d'Alzheimer, va desa-
parèixer l'1 de juny a Mas Llom-
bart (Sant Fost) i la van trobar sana 
i estàlvia l'endemà gràcies a un gran 
dispositiu de recerca.  

Trobada amb vida la 
dona desapareguda

Al gener es va 
anunciar que la 
Diputació actuarà 
per millorar la 
seguretat de la 
carretera de la 
Roca

L'empresa IQV 
de Mollet va 
prendre mesures 
a l'octubre per 
reduir la 
contaminació
acústica

La paretana 
Blanca Bragulat, 
nova presidenta 
de l'Associació 
Catalana pels 
Drets Civils 

Investigació. Un assaig 
clínic de l'empresa Grifols 
redueix la progressió de 
l'Alzheimer sobretot en 
estadis lleus i moderats.

Tres incendis
en menys de 
24 hores a  
l'abril afecten la 
zona propera a 
les vies del tren 
a la Llagosta

Les obres de la carretera 
a l'entorn de l'església de 
Montmeló destapen restes 
d'entre els segles X i XVII

Bombers en lluita. El 
cos de Mollet no va fer 
hores extres durant el 
gener per fer patent la 
manca de personal.

L'incendi d'un bloc de 
set plantes al carrer Sant 
Roc de Mollet a l'abril 
deixa uns 80 veïns sense 
poder tornar a casa en 
setmanes

Tanca la
JoierIa 
Crisol.

El negoci de 

Montornès tenia 32 
anys de vida.

Tanca la
JoierIa 
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bonÀrea  I  Avda. Gaudí, 16 bonÀrea  I  Rbla. Nova, 85
LES NOSTRES BOTIGUES ESTARAN OBERTES EL 26 DE DESEMBRE I EL 6 DE GENER.

ELS DIES 24 I 31 DE DESEMBRE TANCAREM A LES 18.30 H. LA RESTA DE DIES, HORARI HABITUAL.
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MONTORNÈS DEL VALLÈS. El 2018 
va començar amb la inauguració 
de l'Escola Palau d'Ametlla, situada 
al barri de Can Parera de Montor-

nès del Vallès i la qual ha finalitzat 
amb 12 anys de provisionalitat 
fent classes en un espai cedit per 
l'Ajuntament. L'obra va costar 3,5 

La fi de 12 anys de provisionalitat

El març van ser condemnats a 
cinc anys de presó dos dels joves 
que van apallissar Sergio Mármol, 
vinculat a la Llagosta, el 2015 a la 
sortida d'una discoteca.  

Els Mossos d'Esquadra van trobar 
i decomissar a Sant Fost una plan-
tació de 550 plantes de marihua-
na a l'abril i una altra de 1.140 al 
mes de maig.   

Dos joves a presó 
en el cas de Mármol

Decomissen 1.690 
plantes de marihuana

arxiu 

80è aniversari 
El 2019 Mollet ha commemo-
rat el 80è aniversari del 2n 
bombardeig i la fi de la Guerra 
Civil amb diversos actes que 
s'han celebrat a la ciutat.

societat 

milions d'euros i el 9 de gener la 
van començar a gaudir 249 alum-
nes i una vintena de docents. Les 
instal·lacions estan preparades 
per acollir dues línies d'educació 
primària i donar resposta, així, a 
l'evolució demogràfica de la pobla-
ció baixvallesana. 

Inauguració 'in extremis'
Va ser només un dia abans, el 8 de 
gener, quan representants munici-
pals i de la Generalitat de Catalun-
ya, membres de la constructora i 
la direcció d'obra signaven l'acta 
d'ocupació i posada en funcio-
nament de la nova escola. De fet, 
aquesta es va inaugurar amb al-
guns treballs pendents, com la co-
berta de l'accés directe lateral des 
de l'escola fins a El Sorralet, que els 
alumnes fan servir de gimnàs.  

Comencen les obres a Can Baqué
Les obres de la primera fase de reforma de la històrica masia de Can 
Baqué de la Llagosta van començar el juliol. L'empresa tarragonina Recop 
SL es qui s'està encarregant de la rehabilitació, la qual té un cost de 
199.969 euros que ha estat subvencionada per la Diputació de Barcelona. 
Juntament amb l'hostal de Can Llebre, Can Baqué és l'edifici més antic de 
la població, que ara es prepara per tornar a lluir l'esplendor original.

arxiu

El Bisbat de Terrassa va començar el gener una 
investigació sobre un possible cas d'abusos sexuals de 
l'excapellà de Santa Maria de Martorelles i Martorelles, 
Esteve Sanz Pérez, jubilat com a rector el 2018 als 81 
anys. Els fets haurien tingut lloc entre el 1974 i el 1977 a 
la població francesa de Compiègne. El mossèn va ser 
acusat a Beauvais per la suposada víctima. 

L'excapellà, acusat d'abusos

La Policia Local de Mollet va 
detenir al març un menor per 
tres pressumptes delictes 
d'abusos sexuals

Montornès instal·la 415 contenidors 
de càrrega lateral, un increment 
del 35% respecte el parc anterior. 
Aquest sistema també s'ha instal·lat 
a Mollet i Sant Fost, entre altres.

Manuel Amado va ser 
nomenat al setembre 
nou rector de les 
parròquies de Sant 
Joaquim i Santa 
Maria

El paretà va fer el millor 
treball matemàtic de 
Catalunya de fi  de grau

Abel Hernández

Els Mossos van 
desmantel·lar al juliol 
un narcopis al carrer 

Bernat Metge i van 
detenir tres veïns de 

Mollet acusats
d'organització criminal

Parts a l'aigua.
L'Hospital de 
Mollet va 
anunciar al 
maig que serà 
el primer en 
oferir-los a la 
comarca

Un jove moria atropellat per 

un tren al juliol a l'estació 

Mollet-Sant Fost. Fa unes 

setmanes Renfe presentava 

el projecte per millorar-ne 

la seguretat i accessibilitat
Vínzia amplia part de 
les voreres i renova el 
paviment de Mollet

Mollet fa el 

primer pas per 

agermanar-se 

amb la ciutat 

de Nabeul

Mollet fa el 

primer pas per 

Els Til·lers. Justícia 
anuncia que adequarà 
l'espai molletà perquè 
sigui un centre de 
menors en règim 
tancat i hi concentrarà 
totes les noies 
internes de Catalunya
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US DESITGEM 
BONES FESTES!
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UN INCENDI MORTAL 
A LA LLAGOSTA TACA 
L'INICI DEL 2019

Una dona de 67 anys va morir per inhalació de fum i dues persones van quedar 
ferides en l'incendi que va tenir lloc durant la primera setmana del 2019 en un 
bloc de 10 pisos a la plaça de Catalunya de la Llagosta. A més, desenes de veïns 
van haver de ser reallotjats durant setmanes a causa dels desperfectes que va 
ocasionar el foc en l'edifici. Els Bombers van explicar que el fet que no s'obrissin 
portes ni finestres durant l'incendi va evitar que la tragèdia fos més gran.  

arxiu

MOLLET DEL VALLÈS. Els cinemes 
de l'Illa es reactivaran a partir del 
pròxim estiu. Així ho va assegurar 
a principis de desembre l'em-
presària baixvallesana Olga Sie-
rra, accionista i administradora 
de Basal Space SL, companyia que 
portarà a terme un projecte per 
convertir l'espai –de 5.000 metres 
quadrats– en un centre d'entrete-
niment, que va molt més enllà del 
setè art, i que també inclou es-
ports electrònics (e-sports), així 
com activitats de realitat virtual i 

de simulació. Amb aquesta inicia-
tiva, els cinemes tornarien a fun-
cionar dotze anys després del seu 
tancament. La seva �iloso�ia seria 
projectar tant estrenes com pre-
estrenes. Pel que fa als e-sports, 
es pretén crear lligues regulars 
per competir-hi individualment 
o per equips, però també es pre-
veu fer lligues d'escoles, instituts 
i universitats, així com convidar 
professionals dels e-sports els 
caps de setmana. L'estrena o�icial 
tindria lloc el Nadal del 2020. ❉

Projecte per reactivar 
els cinemes de l'Illa 
de Mollet l'any que ve

El centre de menors, polèmic
SANT FOST. A principis d'octubre es va saber que el govern de la Gene-
ralitat havia plantejat l'opció d'obrir un centre de menors migrants no 
acompanyats (MENA) a Sant Fost. L'espai, que estaria gestionat per 
ISOM, s'ubicaria a la carretera B-500, a prop de l'institut, i acolliria 14 
nens, la majoria subsaharians. El govern local defensa la posada en mar-
xa del centre, però l'anunci ha provocat mostres de rebuig de part dels 
veïns que s'hi han manifestat en contra i que ha provocat situacions 
tenses i acusacions creuades entre govern i veïns i oposició (IUSF).  

Vuit deportats nascuts al 
Baix Vallès en el llistat 
d'espanyols  morts als 
camps d'extermini de 
Gusen i Mauthausen

Desastre mediambiental al Baix Vallès. L'incendi a 
la planta de dissolvents de l'empresa Ditecsa del 
polígon industrial Can Bosquerons de Baix de 
Montornès va provocar un vessament tòxic al Besòs

L'incendi, que va tenir 
lloc l'11 de desembre,  
va necessitar de fi ns 

a 28 dotacions dels 
Bombers, 119 

empreses van quedar 
afectades  i milers 

de litres de 
dissolvent  cremats 

van anar a  parar al riu 
Besòs. Aquest últim 
fet va comportar un 

impacte ecològic molt 
alt, i entre Montcada i 
Montornès gairebé va 
haver-hi un 100% de 
mortalitat de peixos 

El planejament del barri del 
Calderí de Mollet es reactiva 
amb més pisos protegits i 
menys espai per al comerç

Mig centenar d'actuacions
de Policia i Protecció Civil 
per les pluges de l'octubre

Emergència climàtica el 2020.
Al desembre l'Ajuntament de 
Mollet decreta l'emergència 
climàtica a la ciutat a partir 
de l'1 de gener

Montornès i Montmeló 
anuncien un servei de bicing 
entre les dues poblacions
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Tenim tot el que busques 
dels seus personatges favorits

Rbla. Pompeu Fabra,77 · Mollet · T. 93 570 03 13
 mollet@macmobles.com · www.macmobles.cat
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ERC suma tres noves alcaldies Sierra i Candela, governs
amb majories absolutes

POLÍTICA 

arxiu

El socialista Óscar Sierra va arras-
sar a la Llagosta en  les munici-
pals en aconseguir el 65,44% dels 
vots (3.931 paperetes), fet que li 
va suposar tenir 13 regidors i la 
majoria absoluta. La segona força 
va ser ERC amb només 2 regidors. 
Una situació semblant, malgrat 
que menys contundent, va viure el 
republicà Marc Candela a Marto-
relles, on ERC va vèncer els comi-
cis amb el 54,1% dels vots (1.320 

paperetes), que li van suposar 7 
regidors i la majoria absoluta.  

D'altra banda, el socialista Jo-
sep Monràs va renovar l'alcaldia 
a Mollet del Vallès gràcies als 
seus 10 regidors i en no triomfar 
l'intent de formació d'un govern 
alternatiu. A Montornès, José A. 
Montero (Montornès en Comú)
va vèncer i viu un tercer mandat 
a l'alcaldia. Però. aquesta vegada, 
sense majoria absoluta.  

arxiu

LUISMA PINTOR 

arxiu

CARLES MIQUEL 

arxiu

JORDI SEGUER 

Les eleccions municipals del 26 
de maig van deixar tres canvis 
de govern al Baix Vallès –Parets, 
Sant Fost i Santa Maria de Mar-
torelles– que van anar a mans 
d'ERC, malgrat que en cap dels 
tres casos va ser el partit vence-
dor en els comicis. 

Tripartit a Parets
El socialista Francesc Juzgado no 
va poder renovar l'alcaldia tot i 
ser el guanyador de les eleccions 
a Parets del Vallès amb 3.398 vots 
i 7 regidors perquè el pacte entre 
Ara Parets ERC (2.295 vots i 5 re-
gidors), Sumem Esquerres (1.608 

vots i 3 regidors) i Parets per la 
República (801 vots i 1 regidor) 
va fer alcalde Jordi Seguer, d'Ara 
Parets ERC.

Enrenou a Sant Fost
La gran polèmica en la formació 
de governs es va viure a Sant Fost, 
on IUSF va vèncer amb 1.897 vots 
i 6 regidors. El conflicte va sor-
gir quan la regidora trànsfuga 
del PSC, Maria José Sánchez, es 
va convertir en alcaldessa amb 
el suport d'ERC-Junts i En Comú 
Podem, davant la incredulitat del 
seu expartit i d'IUSF. Això va pro-
vocar que els governs de Mollet 

i la Llagosta, tots dos socialistes, 
trenquessin relacions institu-
cionals amb el de Sant Fost. Fi-
nalment, la forta pressió política 
i social prometien un mandat 
ingovernable i el 2 de setembre 
Sánchez va presentar la seva re-
núncia al càrrec. Set dies després, 
Carles Miquel, d'ERC-Junts, va ser 
nomenat nou alcalde.

Pintor desbanca ICV-EUIA
Luisma Pintor (ERC) és el nou al-
calde de Santa Maria de Martore-
lles gràcies al pacte amb Fem San-
ta Maria, que va acabar amb vuit 
anys de mandat d'ICV-EUIA.  

El nou govern local de 
Parets s'augmenta el seu 
sou i també el de l'oposició

La polèmica 
dels currículums 

trencava al febrer 
el grup municipal 

de Ciutadans a 
Mollet

Temes d'àmbit 
estrictament 
municipal. El govern 
de Mollet limita els 
debats en el ple a les 
qüestions municipals 
i l'oposició es queixa

Montserrat Lara. 
La regidora de 
Comerç i Gent Gran  
d'Ara Parets ERC va 
morir al novembre

INS La Sínia. El govern de 
Parets es compromet a 

cedir a la Generalitat uns 
terrenys de Can Fradera 

per al futur institut de 
secundària 

Eleccions europees 26-M. Els socialistes es van 
imposar a la majoria de pobles –Mollet, la Llagosta, 
Montornès, Parets i Montmeló– i ERC es va mantenir 
com a segona força al Baix Vallès amb els triomfs a 
Martorelles i Santa Maria. A Sant Fost va vèncer JxCat

Eleccions estatals 20-N.
El PSC va sortir victoriós al 
Baix Vallès i va revalidar el 
triomf aconseguit en les 
generals del 28 d'abril. En els 
dos casos la segona força 
van ser els comuns, seguits 
d'aprop per ERC

Monràs reforça el govern del PSC a Mollet
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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 MOLLET. 
CENTRO. Para re-
formar. Segundo 
sin ascensor, 3 
hab., baño, cocina 
con lavadero, sa-
lón-comedor. Piso 
de origen. CEE: F. 
Precio: 125.000 €. 
Ref. JV14209. Tel. 93 
579 33 33.

PISO EN MOLLET. 
CENTRO. Frente al 
Parc de les Prune-
res. Con Asc. 2 hab., 

baño cpto., amplio 
s a l ó n - c o m e d o r, 
balcón, cocina in-
dep., vent. alum. y 
a.a. CEE: E. Precio: 
169.000 €. Tel. 93 
579 33 33.

MAGNÍFICO PISO 
EN MOLLET CEN-
TRO. Con ascen-
sor, 3 hab., 2 baños 
completos, cocina 
con lavadero, co-
medor. Todo refor-
mado. CEE: E. Pre-
cio: 185.000 €. Tel. 
93 579 33 33.

PISO EN MOLLET. 
CAN PANTIQUET. 

ECONÓMICO. Fin-
ca con ascensor, 
70 m2, con 2 hab., 
baño, cocina con 
lavadero, salón con 
salida a balcón, 
suelos de parquet, 
vent. aluminio. CEE: 
E. Precio: 120.000 
euros. Ref. JV14239. 
Tel. 93 579 33 33.

PISO EN MONTME-
LÓ. ZONA AYRTON 
SENA. Ref. EV11161. 
Bonito y solea-
do, 88 m2, en finca 
seminueva, asc., 
zona tranquila, bien 
comunicado por 
carreteras. Vivienda 

moderna, con 3 hab. 
(2 dobles y 1 indiv.), 
coc. con lavad. in-
tegrado, comedor 
con salida a bal-
cón-terraza, baño 
4 piezas con bañera 
y aseo de cortesía. 
CEE:´ en trámite. 
Precio: 197.100 eu-
ros. 93 579 33 33.

PISO EN VENTA EN 
MONTMELÓ. CEN-
TRO. Ref. EV11179. 
Asc., actualmente 
con inquilino con 
contrato vigente 
hasta final de julio 
2020. 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.

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.

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.

TOYOTA AIGO 
70X-PLAY. 5 puer-
tas, 2017, 6.344 km. 
Precio: 10.300 euros. 
Tel. 630 06 59 90.

EN VENTA SEAT 
ALTEA 1.6 TDI ECO-
MOTIVE. 105 CV, 
año 2014, 52.795 km. 
Precio: 10.500 euros. 
Teléfono de contac-
to:  630 06 59 90.

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

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

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

IMMOBILIÀRIA

COMPRA

LLOGUER MOTOR

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

PVP: 
6.500 €*

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

PVP: 
10.300 €*

AUT
OMÁ

TICO

PVP: 
10.300 €*10.300 €*

AUT
OMÁ

TICO

AUT
OMÁ

TICO

PRECIO FINANCIADO

9.300 €

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

PVP: 
26.900 €*

AUT
OMÁ

TICO

PVP: 
26.900 €*26.900 €*

AUT
OMÁ

TICO

AUT
OMÁ

TICO

PRECIO FINANCIADO

25.500 €

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

PVP: 
22.500 €*

PVP: 
22.500 €*22.500 €*PRECIO FINANCIADO

21.500 €

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

PVP: 
14.300 €*

AUT
OMÁ

TICO

PVP: 
14.300 €*14.300 €*

AUT
OMÁ

TICO

AUT
OMÁ

TICO

PRECIO FINANCIADO

14.100 €

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

PVP: 
9.900 €*

PVP: 
9.900 €*9.900 €*PRECIO FINANCIADO

8.500 €

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

PVP: 
19.600 €*

AUT
OMÁ

TICO

PVP: 
19.600 €*19.600 €*

AUT
OMÁ

TICO

AUT
OMÁ

TICO

PRECIO FINANCIADO

18.900 €

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

PVP: 
26.900 €*

AUT
OMÁ

TICO

PVP: 
26.900 €*26.900 €*

AUT
OMÁ

TICO

PRECIO FINANCIADO

25.990 €

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

PVP: 
10.500 €*

PVP: 
10.500 €*10.500 €*PRECIO REBAJADO

9.500 €

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

PVP: 
10.500 €*

PVP: 
10.500 €*10.500 €*PRECIO REBAJADO

8.900 €

Oferta válida hasta el 31/12/2019 Os deseamos felices fi estas
y próspero Año NuevoAv. Badalona, 22 · Mollet · Tel. 93 593 26 44 / 630 06 59 90 

info@garciautodelvalles.com · www.garciautodelvalles.com
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Somos una empresa con sede en todo el mundo y ofrecemos préstamos que van desde 
5.000€ a 1.000.000€ para todas las personas que puedan asumirlo con una tasa 
de interés del 3% por cualquier cantidad solicitada. 

www.financo-credit-express.com · contact@financo-credit-express.com  
Tel. 0034 848 88 05 81

· PRÉSTAMO FINANCIERO
· HIPOTECA
· PRÉSTAMO DE INVERSIÓN
· PRÉSTAMO DE AUTO
· DEUDA DE CONSOLIDACIÓN
· CANJE DE CRÉDITO
· PRÉSTAMO PERSONAL
· SOLUCIONES SI ESTÁ ATRAPADO

Si necesita un préstamo, comuníquese con nosotros, estamos a su disposición para resolver 
sus problemas financieros. Para obtener más información, contáctenos:

ESPERAMOS 

SU SOLICITUD

Jordi Turull, 12 anys 
de presó per sedició
PARETS DEL VALLÈS. El dilluns 12 
d'octubre el Tribunal Suprem va 
condemnar Jordi Turull a 12 anys 
de presó –i els mateixos d'inhabi-
litació– per un delicte de sedició i 
malversació de fons públics en la 
sentència del Procès, la causa dels 
fets succeïts a Catalunya l'octubre 
del 2017. Segons el Suprem, el 
polític paretà, aleshores conseller 
de la Presidència, "va intervenir 
activament en la concertada ac-
tuació sediciosa". A més, exposa 
que va participar "en les dife-

rents reunions definitòries de 
l'estratègia a seguir". Pocs mi-
nuts després de fer-se pública la 
sentència, Turull va piular al Twi-
tter "Visca catalunya lliure!". 

La sentència del Procès, que 
va tenir com a pena més alta la 
d'Oriol Junqueras condemnat a 13 
anys de presó i d'inhabilitació.Les 
hores i els dies posteriors milers 
de persones es van concentrar a 
les diferents poblacions baixvalle-
sanes, sobretot a Parets i Mollet, 
per mostrar el seu rebuig.  

POLÍTICA 

LA MARXA PER LA 
LLIBERTAT TRAVESSA
EL BAIX VALLÈS

Una de les cinc –la que va sortir de Vic– Marxes per la Llibertat que van recórrer 
Catalunya a l'octubre per protestar contra la sentència del Procès va travessar el 
Baix Vallès i va fer parada per dinar a Parets del Vallès el dijous 17 d'octubre, un 
dia abans d'arribar a Barcelona durant la vaga general. Els 15.000 participants de 
la marxa  van ser alimentats a Parets gràcies a un centenar de voluntaris.

arxiu

Dos CDR detinguts
MOLLET / SANT FOST. El dilluns 23 de setembre Mollet i Sant Fost es van 
llevar amb la notícia que un operatiu de 500 agents de la Guàrdia Civil, 
dirigit per l'Audiència Nacional, estava fent escorcolls en habitatges de 
les dues poblacions. Finalment va acabar amb dos detinguts, un de cada 
població, imputats de delictes de terrorisme, rebel·lió i tinença d'explo-
sius i de formar part d'un "projecte terrorista amb finalitat seces-
sionista". En d'altres poblacions catalanes van detenir nou persones 
més. Dies després, la Fiscalia de l'Audiència Nacional va demanar presó 
comunicada sense fiança per a set membres dels Comités de Defensa de 
la República (CDR), entre ells els de Mollet i Sant Fost.  

PARETS. L'Álvaro i el David van ser 
empresonats a la presó de Joves 
de la Roca el 19 d'octubre pels al-
darulls de Barcelona posteriors a 
la sentència del Procés. Un jutge 
va decidir deixar-los en llibertat 
amb càrrecs el 4 de novembre.  

Dos joves paretans als 
aldarulls de BarcelonaUn naixement complicat

MOLLET DEL VALLÈS. Al gener, Podem va aconseguir formar un grup munici-
pal propi –Podemos Mollet- després de trencar amb Canviem Mollet. però 
el dubte sobre si aquest s'havia constituït com a coalició o no el 2015 van 
complicar la seva posada en marxa. La Junta Electoral Central va considerar 
que Podem no formava part de la coalició electoral Canviem Mollet, però 
el grup va tirar endavant gràcies a un informe jurídic municipal que el va 
validar. A les eleccions comuns i Podem van presentar-se per separat.  

L'històric militant d'Esquerra 
Republicana i comerciant de la 
Llagosta va morir als 87 anys

Mor Lluís Pedrola

La Junta Electoral va 
obligar a retirar el llaç 

groc de la Sala 
Cooperativa de Parets 
del Vallès abans de les

 eleccions generals i 
europees del 26 d'abril 

Mancomunitat del Galzeran

Els governs de Martorelles, 

Sant Fost i Santa Maria  es 

van reunir el setembre per 

impulsar-la de nou 

Detenen Emili Gallardo
El CDR  de Mollet del 

Vallès va ser detingut el 12 
de març després d'estar 

en cerca i caputura des de 
l'11 de febrer, quan es va 
negar a declarar davant 
el Tribunal Superior de 
Justícia. L'òrgan judicial 

l'havia requerit per 
participar en una 

concentració, 
juntament amb Rafael 

Delgado, que va tenir lloc 
el 27 de setembre 

del 2018 davant les 
portes del tribunal

Autoinculpacions pel Procès.
La campanya va arribar el 16 de 
desembre als Jutjats de Mollet, on 
una trentena de persones van 
presentar les seves autoinculpacions 
com a resposta a la sentència 

Els plens de Mollet del 
Vallès i Martorelles van 
donar suport el gener a 
la unió administrativa 
dels dos vallesos



dv, 27 desembre 2019 23

Fina Parejo és responsable de recur-
sos humans d'Arkema Química SAU,  
empresa que divendres rebia el Premi 
Lismivo, en reconeixement a la tasca 
social en la integració laboral de les 
persones amb discapacitat.
Arkema Química SAU és una com-
panyia integrada en el grup Arkema, 
multinacional francesa amb presència 
internacional, que disposa de dues 
plantes industrials a la comarca, situ-
ades a Mollet del Vallès i a Sant Celo-
ni, municipi aquest darrer on tenen la 
seu social i els serveis centrals, a més 
d'un laboratori de I+D+I a Sant Celo-
ni. La firma, que dona feina a unes 200 
persones, es dedica a la fabricació de 
resines de recobriments i additius. 

–A qui s'adreça la seva activitat prin-
cipalment?
–Fem resines sintètiques per a em-
preses de vernissos i pintures.
–És més complexe la integració de 
persones amb discapacitat en un 
sector com el químic?
–De les 200 persones que tenim a les 
plantes, n'hi ha 5 amb discapacitat 
reconeguda, i fan la feina amb tota la 
normalitat. Evidentment tot el procés 
està sota supervisió. A més, des de fa 
20 anys col·laborem amb l'Agrupació 
Baix Montseny perquè el seu personal 
gestioni la jardinería i plantes interiors 
que tenim a l'empresa. Hi apostem, 
però en tot cas el mèrit no és nostre, 
sinó de totes les agrupacions i entitats 
que fan una gran feina per a la inte-
gració de persones amb discapacitat.
–Què representa per a Arkema el 
premi Lismivo? 
–Ja ens vam presentar a la prime-
ra convocatòria, l'any 2017, i aquesta 
vegada sí, hem guanyat. Aquest premi 
és molt d'agrair per a la nostra com-
panyia, perquè fa evident el compro-

"Aquest premi és molt d'agrair ja que 
fa evident el nostre compromís social" 

Entrevista a Fina Parejo, directora de Recursos Humans d'Arkema Química SAU, Premi Lismivo d'enguany

PREMIADA  Parejo, dilluns al seu despatx, amb la dona d'aigua que acredita el premi, obra del CT Taller Alborada

Aquesta ha estat la tercera edició 
del Premi LISMIVO, que convoca 
el Consell Comarcal,  i que tenen 
com a objectiu fer un reconeixe-
ment i valoració pública de la tas-
ca social en la integració laboral 
de les persones amb discapacitat 
a empreses amb centre de treball 
al Vallès Oriental. El premi també 
valora la contractació femenina, 
l'antiguitat i temporalitat, i la de 
majors de 45 anys. En la prime-
ra edició, el premi va recaure en 
l'empresa Dara Pharma.; la sego-
na edició va distingir la Fundació 
Privada Hospital Asil de Grano-
llers, i en aquesta ocasió ha estat 
Arkema, la guanyadora. La firma 
TI Group Automotive Systems SA, 
de Montornès, ha quedat finalis-
ta. El desempat va ser pel nombre 
total de contractes indefinits.

Tercera edició dels 
Premis Lismivo

www.xarxalismivo.cat

mís social d'una manera explícita. De 
vegades, ni els mateixos empleats són 
conscients que tenen companys amb 
discapacitat. Aquesta és la gran fita.
–No acaba aquí el desplegament de 
la responsabilitat social de la vostra 
empresa... 
–La RSC la treballem integrant-nos i 
col·laborant estretament amb entitats 
dels pobles on estem implantats. Per 
exemple, col·laborem en temes d'edu-
cació amb projectes educatius com és 
el cas del Robotseny [projecte a nivell 
del Baix Montseny que pretén desen-
volupar les competències científiques 
i creatives dels alumnes tot treballant 
de forma cooperativa]. Volem que els 
estudiants vinguin i coneguin la im-
portància de la química i com són els 
nostres processos de producció. A 

Els premis Lismivo són una de les actuacions de la xarxa Lismivo, coordi-
nada des del Consell Comarcal i integrada per administracions públiques 
(Diputació de Barcelona; els ajuntaments de Cardedeu, Santa Maria de 
Palautordera i Granollers; Oficines de Treball de la Generalitat de Gra-
nollers, Granollers-Perifèria i Mollet); entitats especialitzades (APINDEP 
Ronçana SL, APADIS, Castell de Sant Foix, Centre Sirius, Centre de formació 
Mordered, Escola Pia, Fundosa Social Consulting, Fundació ONCE); cen-
tres especials de treball (Baix Montseny, Ral, Viver de Bell-lloc, Grup-
dem, Xavier Quincoces, Taller Alborada, Emiser Vallès, Intelami, TEB Verd); 
l’Oficina Tècnica Laboral (OTL) de Granollers i de Mollet; el Servei Pre-
laboral (INTRESS); els sindicats CCOO i UGT i la Fundació PIMEC. Al web 
xarxalismivo.cat consta tota la informació d’interès per a les empreses, 
tant per contractar persones com de serveis de les entitats adherides.

banda d'aspectes educatius, també 
esponsoritzem entitats locals i vam 
patrocinar l'adquisició per a l'Hospi-
tal d'un vehicle per poder fer visites a 
domicili.
–També heu incidit en què hi hagi 

estudis FP amb branca de química a 
Sant Celoni... 
–Amb altres empreses químiques del 
municipi, de comú acord amb l'Ajun-
tament de Sant Celoni i la Generalitat 
de Catalunya, vam contribuir a recupe-
rar el curs passat els estudis del Cicle 
Formatiu de Gran Superior de Química 
industrial en modalitat dual, a l'ins-
titut Baix Montseny. Així, Sant Celoni 
recuperava l'FP de química, que era 
una llarga reivindicació. Arkema vam 
facilitar material químic per al curs 
a l'institut i vam oferir, com les altres 
empreses, pràctiques remunerades a 
l'empresa entre l'alumnat.

Des d'Arkema treballem la
 RSC col·laborant de forma
estreta amb entitats locals

i integrant-nos a Mollet 
i Sant Celoni , els municipis 

on estem implants 

PREMIADA  Parejo, segona per l'esquerra, amb el conseller Jordi Manils, el 
president del Consell Comarcal, Francesc Colomé, i l'alcalde de Cardedeu

L'acte de lliurament es va fer di-
vendres a l'Ajuntament de Carde-
deu i va comptar amb l'assistència 
del president del Consell Comar-
cal, Francesc Colomé, l’alcalde de 
Cardedeu, Enric Olivé i el conseller 
de Promoció Econòmica i Estudis 
del Consell Comarcal, Jordi Manils.
Francesc Colomé destacava la im-
portància del premi, perquè “aquí 
reconeixem empreses que, a 
banda de treballar per una legí-
tima aspiració com és l’obtenció 
de beneficis econòmics, teniu 
clar que hi ha un altre benefici, el 
benefici social, tenir sensibilitat 
envers el món que us envolta”. 
Colomé va aprofitar per reivindicar 
el paper de la Xarxa Lismivo per fer 
“una de les tasques més impor-
tants que hi ha en aquesta vida: 
ajudar les persones”. 
Per la seva banda el conseller de 
Promoció Econòmica, Jordi Manils, 
ha recordat que la xarxa Lismivo 
existeix des de 2004 i és una xarxa 
que “tracta de la solidaritat que 
canvia la vida de les persones”.

El president del 
Consell Comarcal 
remarca el "benefici  
social" de les 
empreses finalistes
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economia 

MOLLET. El dilluns 25 de març va 
començar a funcionar el Mollet 
Hub, ubicat a l'antiga comissaria 
de la Policia Municipal, a l'avingu-
da Jaume I. L'Ajuntament ha posat 
en marxa aquest projecte, coordi-
nat des de l'Empresa de Formació 
Ocupacional i Ocupació (Emfo) 
que pretén donar sortida i posar 
en valor la creativitat i innovació 
de joves, emprenedors i empreses 
del territori.  

La remodelació de l'equipa-
ment va tenir un preu aproximat 
de 200.000 euros i compta amb 
tres espais. El primer, l’anomenat 
Atenció inicial i Punt Connect , dis-
posa d'una vintena d'ordinadors 
al servei de la ciutadania. Un altre 
espai és el Connect Area, una sala 
versàtil amb parets de vidre dota-

El Mollet Hub impulsa l'emprenedor

Henkel va obrir el juny a Montor-
nès la seva primera planta d’ad-
hesius aeronàutics d’Europa, que 
donarà feina a setanta treballa-
dors. Al novembre, un treballador 
montmeloní va morir a la planta 
atrapat en una premsa hidràulica.  

L’Ajuntament de Mollet va pre-
sentar al febrer el Pla estratègic 
de dinamització comercial i de 
serveis de la ciutat, que vol con-
vertir Mollet en un referent i pol 
d'atracció al territori amb una 
oferta comercial diversificada.  

Henkel obre una 
planta d'adhesius

Un pla per enfortir  
el teixit comercial

Tanca la planta del Grupo 
Zeta a Parets del Vallès
PARETS. A principis d’abril, el Grupo Zeta va anunciar la seva intenció de 
tancar Gráficas de Prensa Diaria (GPD), la planta d’impressió propietat 
del grup situada a Parets. Això va suposar la presentació d’un ERO que 
va afectar tota la plantilla paretana: 54 treballadors. Com a resposta, 
aquests van fer dues jornades de vaga durant el mateix mes. L’empresa, 
però, va vulnerar aquest dret perquè va traslladar la seva producció a 
les rotatives Imprintsa i Bermont. En la segona tanda de mobilitzacions, 
al maig, els treballadors van aconseguir que no s’imprimís ni El Perió-
dico ni l’Sport durant dos dies consecutius. Finalment, al juny es va fer 
efectiu l’ERO i el tancament de la planta.  

da de taules i cadires i una pantalla 
de projecció. L'espai està a dispo-
sició d’aquells joves que tinguin 
una idea i necessitin formació i 

assessorament per dur-la a terme. 
l’Ajuntament ha arribat a un seguit 
d’acords de col·laboració amb em-
preses tecnològiques.  

arxiu 

L’empresa Mon Pa va presentar 
al setembre un ERO que va supo-
sar el tancament de les seves 23 
botigues, quatre d'elles a Mollet 
del Vallès. Les negociacions entre 
l’empresa i els treballadors van fi-
nalitzar sense acord.  

La cadena Mon Pa 
presenta un ERO

Els montmelonins es van acomiadar al març de l’edifici de 
l’antiga fàbrica Starlux, la qual va començar la seva activitat el 
1965 i va ser enderrocada després d’uns mesos d’inactivitat.

ADÉU A LA FÀBRICA DE L'ANTIGA STARLUX
arxiu

Idilia Foods, amb seu a Parets, no 
aconsegueix comprar Pastas Gallo. 
Proa va guanyar la licitació al juliol

L'Ajuntament de Parets del Vallès va 
trencar al setembre l'acord perquè 

Inkemia obrís una seu universitària a 
la ciutat baixvallesana

El rebuig als pressupostos 
generals posa fre a 
l'estació Intermodal de 
la Llagosta

Mor un home en 
accident laboral 
al setembre a la 
fàbrica Embalajes 
Petit de Parets

La tecnològica Idneo, amb 
seu a Mollet, contracta 
un centenar d'enginyers 
durant el 2019

Adif va adjudicar a l'abril els 
treballs previs al desdoblament 
de la R3 a Parets a l'empresa 
Alstom Transporte. Les 
obres costaran més de 
10 milions d'euros

El gegant Mediapro va 
comprar al maig Vysion, una 
empresa de realitat virtual 
amb arrels paretanes

El grup Nuroil obre 
una nova estació de 
servei a Montornès 
Nord

El novembre l'empresa 
Alstom, amb seu a 
Santa Perpètua de 

Mogoda, va anunciar 
que crearà 150 llocs 

de treball directes 
per fabricar 42 nous 

combois del metro de 
Barcelona
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esports

MOLLET. Mollet va ser una de les 
subseus oficials dels World Roller 
Games de Barcelona. La ciutat va 
acollir la totalitat del Roller Derby 
al pavelló de la Riera Seca, del 4 al 
14 de juliol. La cita internacional 
va ser dominada  per les seleccions 
masculines i femenines dels Estats 
Units. A totes dues categories els 
combinats nord-americans no van 
cedir cap derrota. 

La més igualada va ser la cate-
goria masculina, i el duel de la fi-
nal entre Estats Units i Espanya va 
ser el més igualat, amb un resultat 
final de 42 a 37. El combinat es-
panyol va estar a punt de donar la 
sorpresa i és que a tres quarts de la 
final va anar per davant a l’electrò-
nic. En aquest sentit, Estats Units 
es va convertir en el primer guan-
yador masculí del Mundial i el podi 
es va completar amb Espanya, al 
segon lloc, i Austràlia, al tercer.

En categoria femenina es va 
repetir el podi de fa dos anys a la 
Xina. Estats Units va guanyar la fi-
nal contra Austràlia, per 224 a 70. 
Tot i que Espanya va ser la gran 
sorpresa, novament, posant en 
molts problemes la selecció aus-
traliana a les semifinals, finalment 
va guanyar el bronze, ja que va per-

Marcats pels World Roller Games

La patinadora molletana Júlia Marco es va proclamar campiona 
del món en patinatge artístic en els World Roller Games. Ho va 
aconseguir amb el Club Patí l'Aldea, amb el qual va assolir el seu 
primer títol mundial, en la modalitat de grups de xou petits que 
es va disputar el 14 de juliol al Palau Sant Jordi de Barcelona. 
Pel que fa a la patinadora del CP Parets Sara Castillo va ser 
6a classificada mundial en la disciplina de patinatge artístic 
individual, dels World Roller Games. Tot i que en la categoria 
júnior, un altre paretà va competir al més alt nivell i va guanyar 
el títol mundial. Pau Garcia, del CP Parets, es va proclamar 
campió del món júnior individual dels World Roller Games.

JÚLIA MARCO, CAMPIONA EN GRUPS DE XOU PETITS

Més baixvallesans als WRG
BAIX VALLÈS. En la modalitat d'scooter, el Baix Vallès també va tenir re-
presentació a la cita internacional sobre rodes del 2019. La molletana 
Lucía Martín va ser 13a del món en la disciplina d'Scooter Park; Erik 
Ávila va quedar 6è del món en la final d'Scooter World Street; i Adrián 
Navarro, va quedar eliminat a la fase classificatòria.   

dre la semifinal contra el combinat 
d’Oceania per 95 a 77

Més de 270 esportistes
En total, es van disputar 28 partits 
d’aquesta disciplina i es van ven-
dre més de 1.500 entrades al pave-
lló de la Riera Seca. Els partits amb 
més espectadors, que van omplir 
el pavelló, van ser el duel de la fase 
de grups femení entre Espanya-Es-
tats Units, la semifinal femenina 
d’Espanya-Austràlia i la final mas-
culina entre Estats Units-Espanya. 

En total van participar prop de 270 
esportites entre les deu seleccions 
que hi van prendre part.  

Impacte econòmic
Respecte a l’impacte econòmic que 
va tenir el Mundial, des del consis-
tori molletà es van calcular xifres 
que ronden els 300.000 euros en 
total, entre àpats, pernoctacions 
i altres despeses. L’alcalde, Josep 
Monràs, assegurava en acabar la 
competició que havia estat un èxit  
esportiu i d'assistència.  

arxiu 
arxiu

Al novembre 
acaben les obres 
del Zona Sud, de 
Mollet, amb la nova 
gespa. Al desembre 
van començar les 
del Montmeló

El CF Mollet UE 
va recuperar la 
Primera Catalana 
després de 
guanyar la fase 
d'ascens contra 
l'Artesa de Segre

Alèxia Putellas, 
pitxitxi catalana 
18-19, perd la 
fi nal de la Lliga 
de Campiones 
amb el Barça

Més de 160.000 persones 
van assistir al Circuit de 
Barcelona-Catalunya per 
veure la Formula 1. El dia 
de la cursa van ser 
87.000 persones

El CF Parets 
va guanyar la 
lliga de Segona 
Catalana i va 
assolir el seu 
primer ascens 
a la Primera 
Catalana

La Concòrdia guanya la 
lliga de la Segona Divisió i 
perd la fase d'ascens 
contra el Cidade as Burgas

Robert Cuesta queda 
subcampió del Mundial 
d'handbol femení amb 
la selecció espanyola al  
Japó al desembre

El Sant Gervasi masculí 
torna a Copa Catalunya 
i permet veure el derbi 
contra el fi lial del Mollet

Antonio 
García 

Robledo
marxa del BMG i 
fi txa pel Nantes,

de França

Antonio 
García 
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PARETS. L’alpinista Sergi Mingote 
va aconseguir completar el pro-
jecte solidari 3x2x8000 el 14 de 
juliol després d’assolir el cim del 
sisè vuit mil: el Gasherbrum II 
(8.035 metres). Mingote finalitza-
va d’aquesta manera el repte d’as-
solir sis vuit mils en un any i sense 
l’ajuda d’oxigen artificial; de ma-
nera que aconseguia fer el rècord 
Guinness amb la coronació del 
Gasherbrum II , el Nanga Parbat, el 

El rècord Guiness de Sergi Mingote

PARETS. El CF Parets va fer història 
a Palamós a l'agost aixecant la seva 
primera Copa Catalunya Amateur 
de futbol guanyant la final contra 
el Cubelles als penals. 

El CF Parets, campió 
de Catalunya

Karakoram, a l’Himàlaia, el K2, el 
Manaslu, el Broad Peak i el Lhotse.

El repte té segona part
Si l'alpinista paretà va establir un 
nou rècord Guiness el juliol passat 
després de completar els sis vuit 
mils sense l'ajut d'oxigen en un 
total de 367 dies, ara té la in-
tenció de continuar el projecte i 
completar la resta de vuit mils en 
un temps rècord de 1.000 dies, 

arxiu 

20è aniversari 
La Cursa Popular Sant Vicenç, 
del Club Atlètic Mollet, va 
celebrar el 27 de gener el seu 
20è aniversari. Els campions de 
10 km van ser Hector González i 
Katherine Jane Chaplin. 

esports

segons va comunicar al setembre.
La nova aventura passa a anome-
nar-se 14x1000 Catalonian Pro-
ject Pirineus Barcelona 2030. 

A Mingote ja només li queden  
set vuit mils perquè a l'octubre va 
completar el seu setè vuitmil amb 
la coronació del Dhaulagiri. El pro-
jecte continuarà el 2020 amb un 
calendari que passa al març per 
l'Annapurna (8.091 m), al maig 
el Kanchenjunga (8.586 m), al ju-
liol el Gasherbrum1 (8.068 m), al 
setembre el Cho Oyu (8.201 m) i 
l'octubre el Sisha Pangma (8.027 
m). Pel 2021, Mingote afrontarà 
els dos últims cims del projecte: a 
l'abril el Makalu (8.463 m) i, final-
ment, al maig l'Everest (8.848 m), 
que suposarà la tercera vegada que 
hi puja.

Mingote publica un llibre
Sergi Mingote va publicar a l'octu-
bre el llibre del projecte complert 
del 2x3x8000. El volum s'anomena 
A pulmón, seis ochomiles sin oxíge-
no en 367 días, i ha estat publicat 
per la prestigiosa editorial Edicio-
nes Desnivel. 

Eli Gordón, subcampiona del món
Eli Gordón, de l'Atletisme Montornès i del Team Salomon, es va penjar una 
medalla de plata al Campionat del Món de curses de muntanya per equips 
amb la selecció espanyola. La cita internacional, que arriba en l'acabament 
de la temporada 2019 al novembre, va tenir lloc a l'Argentina. Gordón ha 
estat escollida també millor esportista 2018-2019 a Montornès. 

arxiu

RESUM DE L'ANY
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MOLLET. La molletana Neús Ballús 
acaba el 2019 amb la nominació 
com a millor directora als Premis 
Gaudí per la seva pel·lícula El viat-

La consolidació de Neus Ballús

La Mostra Internacional de Titelles 
de Mollet va aplegar 35.000 perso-
nes en la seva 13a edició el cap de 
setmana del 14 d’abril. Es van ex-
haurir totes les entrades, i dissabte 
a la tarda i diumenge al matí van ser 
els moments més àlgids.  

Més de 300 persones van viure la 
primera edició del festival infantil 
i familiar Mainafest, que es va ce-
lebrar el maig a Sant Fost. L’assis-
tència va superar la xifra prevista 
i l'organització va anunciar una 
nova edició de cara al 2020.  

La MITMO reuneix
35.000 persones

El primer Mainafest 
supera expectatives

ge de la Marta (Staff Only). El film 
també ha estat nominat al premi 
de la millor pel·lícula en català, i al 
millor so (Albert Manera i Amanda 

arxiu 

La Colla de Geganters de Montor-
nès ha celebrat el 2019 tres dè-
cades d’història i l'acte central va 
tenir lloc el juliol a la plaça Pau Pi-
casso. Una altra de les trenta acti-
vitats programades va ser l’expo-
sició fotogràfica a Can Saurina.  

Tres dècades dels 
gegants de Montornès

cultura 

Villavieja) i al millor actor prota-
gonista (Sergi López). Amb la seva 
opera prima, La Plaga, Ballús ja va 
guanyar quatre Premis Gaudí 

El viatge de la Marta (Staff Only) 
es va estrenar a les sales de cine-
ma a finals d’octubre, poc després 
que Ballús presentés l’obra al Fes-
tival de Cinema de Sant Sebastià. 
Aquest també va passar pel BFI 
London Film Festival, el Festival 
International du Film de Femmes 
de Salé, el Film Fest Gent, el Miami 
Film Festival GEMS i la Berlinale, 
on es va poder veure la première 
mundial del llargmetratge. Men-
trestant, Ballús ha rodat un film 
sobre la vida de tres lampistes, Sis 
dies corrents. Moltes de les escenes 
tenen lloc a Mollet i al polígon Lle-
vant de Parets.  

El diumenge 3 de novembre la plaça de la Vila de Parets va acollir la millor 
actuació castellera de la història dels Manyacs. L'entitat paretana va aconseguir 
per segona vegada fer tres castells de 6, però en aquest cas amb 
la particularitat d'haver fet dos pilars de sortida. Al juny, a la Trobada Comarcal 
de Granollers, havien descarregat per primera vegada la torre de 6.

Any històric per als Manyacs de Parets

L'actor i director 
molletà Josep Maria 
Pou, nomenat al febrer 
nou director artístic 
del Teatre Romea

El 2019 s'han 
complert 25 anys de 
la mort de Cesc Bas, 
l'artista molletà que 
va deixar un 
important llegat
escultòric a la ciutat

La biblioteca municipal de 
la Llagosta millora el servei 
de prèstec i el fa 24 hores 
des del novembre

Al maig va morir Lolita 
Milà, la bibliotecària i 
conta-contes de tota una 
generació de martorellencs

La sevillana Rocío 
Serrano va guanyar el 
36è Concurs de Cante 
Jondo de la Llagosta
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Què és la personalitat?
Actualment la personalitat es pot 
definir de moltes maneres, però 
bàsicament es pot reduir en quatre 
aspectes principals:
La manera de pensar, com mostrem 
els nostres sentiments, les formes 
de comportar-nos en diferents oca-
sions i per últim de quina manera 
dominem la nostra impulsivitat. Per 
tant, com pensem, actuem, sentim i 
controlem els nostres impulsos defi-
neix d’una manera fiable quin tipus 
de personalitat tenim, es com un 
patró permanent que ens defineix i 
que les persones que ens envolten 
reconeixen.

Pateixo un trastorn de persona-
litat?
Si comencem a tenir maneres de en-
tendre’ns a nosaltres mateixos o als 
altres, o als esdeveniments de forma 
aliena a l’habitual, comportar-nos de 
forma anòmala i persistent malgrat 
que el temps i circumstàncies siguin 
diferents, manifestant alteracions en 
els sentiments i reaccionem emoci-

onalment de forma diferent davant 
els altres o tenim sentiments adver-
sos cap a nosaltres mateixos, llavors 
parlem d’un trastorn de personalitat. 
En molts casos pot veure’s alterat 
el control dels impulsos i tenir una 
forma de reaccionar, exagerada, des-
proporcionada e inesperada davant 
els conflictes. Tot això afecta la rela-
ció amb els altres, tant a casa com 
fora, i en definitiva, ens mostrem de 
una forma notòriament diferent de 
la manera que s’espera que siguem 
dins del nostre entorn social i cultu-
ral que estem.

Quins tipus de trastorns de la 
personalitat hi ha?
Identificar-los i reconèi-
xer-los no és difícil, malgrat 
sigui complicat entendre’ls: 
són els evitadors, els tristos, 
els submisos, els histèrics, 
els egoistes, els psicòpa-
tes, els obsessius, els com-
pulsius, conformistes, 
excèntrics, suspicaços, els 
abusadors, els indecisos, els 

autodestructius, els inestables, sen-
se oblidar-nos els relacionats amb 
símptomes psicòtics. Tots podem 
identificar en nosaltres mateixos 
alguns indicis però és molt impor-
tant que si aquests trets o maneres 
de ser és tornen constants, no can-
vien amb l’edat ni circumstàncies i 
persisteixen en el temps, aleshores 
hem de concloure que es pateix un 
trastorn de la personalitat. I ens cal 
ajuda, no només per a un diagnòstic 
sinó també per un tractament. No 
caiguem en el parany de la idea que 
s’ha nascut així, som així i no es pot 
fer res per a canviar la nostra manera 
de ser o actuar.

PERSONALITATS PROBLEMÀTIQUES:

“ A l’Institut Mèdic Baix Vallès disposem del Servei de Psicologia Clínica, 
Neuropsicologia, Logopèdia i Psiquiatria per poder fer un diagnòstic acurat “

Dr. Josep Rebordosa
Psiquiatra
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MONTORNÈS. El teló del reformat 
teatre Margarida Xirgu es va alçar 
el dissabte 5 d’octubre amb un èxit 
rotund de públic. Més de 800 veïns 
van participar en les visites al nou 
equipament, que, després de tres 
anys d'espera pels problemes so-
brevinguts amb les obres, obria les 
seves portes amb una festa en què 
les entitats del municipi vincula-
des a les arts escèniques esdeve-
nien els veritables protagonistes.

El teatre disposa de la sala prin-
cipal, amb 402 butaques retràctils 
que permeten l'ús de la sala lliure 
de la grada; de les bambolines i 
els camerinos, i, a la planta baixa 
–l'antiga discoteca Stoping– d'una 
sala gran polivalent, una sala peti-
ta i els espais de magatzem. El nou 
teatre també ha suposat la reforma 

El Margarida Xirgu obre el teló

El 1979, després de desaparèixer 
durant quasi dues dècades, el Ball 
de Gitanes va tornar a Mollet amb 
noves colles que, fins als nostres 
dies, han mantingut aquesta tra-
dició. El diumenge 7 d’abril es van 
celebrar els 40 anys.   

40 anys del retorn
del Ball de Gitanes

El Museu Abelló celebra
les dues dècades de vida
MOLLET. El 2019 el Museu Abelló ha celebrat els seus primers vint anys 
de vida i l’exposició protagonista, com no podia ser d’una altra manera, 
ha estat dedicada al pintor molletà. Concretament, als seus viatges pel 
món que va començar a portar a terme el 1962 un cop va morir el seu 
mestre, Carles Pellicer. Des d'aleshores i vorejant la quarantena, l’ar-
tista va recórrer, colors en mà, països d'Europa, Amèrica, Àsia, Àfrica 
i Oceania, que van quedar retratats en l'exposició Un món sense mapes. 
Els viatges d’Abelló, comissariada per Susanna Portell, que va estar pre-
sent a l'equipament des del maig fins a l’octubre. Els visitants van poder 
gaudir del voltant de 120 obres de 25 col·leccionis.  

de tot l'entorn i el canvi d'ubicació 
de l'entrada principal que ara es 
fa per la plaça. El cap de setmana 
d'obertura es va arrodonir diu-

menge amb l'espectacle de clown 
Guillem Albà & La Marabunta, que 
va omplir la sala gran del teatre en 
la seva estrena oficial.  

arxiu 

La banda barcelonina Los Sírex  va omplir de gom a gom la 
plaça de la Vila de Sant Fost en la seva actuació del diumenge 
21 de juliol, emmarcada en la prèvia de la festa major.

ÈXIT TOTAL DE LOS SÍREX A SANT FOST
arxiu

Decepció pel Doctor Music
A principis d’abril es va confirmar la sospita que l’esperat retorn del Doc-
tor Music Festival es traslladava d’Escalarre, la seva localització històrica, 
al Circuit de Barcelona-Catalunya arran de la denegació de permisos per 
part de l’Agència Catalana de l’Aigua. Així, Montmeló acolliria del 12 al 14 de 
juliol una seixantena de concerts, entre els que destacaven els de The Smas-
hing Pumpkins, The Strokes, The Chemical Brothers o la mateixa Rosalía. 
Finalment, el juny arribava la decepció amb la cancel·lació del festival.  

La quarta edició del festival 
Brunzit de Martorelles 
supera el rècord d'entrades 
venudesamb Mishima 
com a cap de cartell

El Museu Abelló treu a la 
llum el desembre un àudio 
inèdit de Joan Brossa 
parodiant Francisco Franco

Albert Carreras va substituïr
Aitor Millán al capdavant de 
la colla dels Torrats

Nou cap de colla

Victòria morada a 
la Festa Major.
La colla liderada per 
José López es va 
imposar per 11 a 4 i 
va aconseguir el seu 
tercer triomf seguit

Mor Jordi Vila,
Morat i Torrat 
d'Honor el 2013 
i col·laborador 
de les colles 

Mor el llagostenc 
Joan Olesti,
fundador i 
president de la 
Unió de 
Radioafi cionats de 
Catalunya, als 71 anys

L'estudiós i divulgador 
de la història de Sant 
Fost Jaume Rifà va morir
el juny als 75 anys. 
L'Ateneu portarà el seu 
nom com a homenatge. 

Manel Domènech.
L'alpinista santfostenc 

de 78 anys ha publicat un 
llibre autoeditat, 

Del cim als cims, en el 
qual narra els cims que 

ha coronat arreu del món 
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Els pneumàtics amples

És millor muntar un pneumàtic més 
ample? Resulta que per a alguns as-
pectes sí que és millor, però per d’al-
tres és pitjor. El que no hem de fer és 
deixar-nos emportar per modes, sinó 
muntar el pneumàtic més adequat 
per al tipus de cotxe, potència, con-
ducció que fem i clima de la zona.

El club automobilista alemany 
ADAC va comprovar fa uns anys que 
un pneumàtic més ample dona més 
adherència en sec. Amb un mateix 
pneumàtic (parlant de compost i di-
buix), com més ample sigui es millo-
ra l’adherència. Això es nota sobre-
tot a l’hora de frenar en sec. A més, 
augmenta la superfície de contacte i 
suport del cotxe sobre el terra, i això 
implica millorar lleugerament l’es-

tabilitat. L’amplada del pneumàtic 
acostuma a tenir a veure sobretot 
amb la potència i amb el pes del vehi-
cle. Com més gran sigui més amplada 
ha de tenir el pneumàtic.

Però un pneumàtic més ample 
també té diversos inconvenients. 
Comparat amb un pneumàtic d'igual 
compost i dibuix, el més ample fa aug-
mentar la resistència al rodament, la 
qual cosa implica que augmenta lleu-
gerament el consum i les emissions 
contaminants, i també que augmenta 
el soroll de rodament. L’altre inconve-
nient és que augmenta la probabilitat 
de patir hidroplanatge (aquaplan-
ning), és a dir, la pèrdua de tracció i 
control quan hi ha molta aigua en el 
paviment.  amic - tot sant cugat

El cinturó de seguretat i els sistemes 
de retenció infantil són fonamentals 
per a la seguretat dels menors i de la 
resta dels ocupants.

Tant el cinturó com les cadires in-
fantils són d’ús obligatori, sigui quin 
sigui el trajecte i la via. Si no utilitzem 
aquests sistemes podem sortir dispa-
rats del cotxe. Si viatgem en les places 
posteriors, és igualment important 
cordar-nos el cinturó. 

Pel que fa als més petits de la casa, 
és important portar-los asseguts i sub-
jectes amb una cadira adequada al seu 
pes i a la seva talla. 

No heu d’oblidar que cal desactivar 
l’airbag quan es col·loca la cadira in-
fantil al seient davanter i que aquesta 
cal situar-la en el sentit contrari a la 
marxa.

Els menors de 12 anys tenen pro-
hibit viatjar als seients davanters, 
excepte que utilitzin dispositius ho-
mologats. Si tenen una estatura igual 
o superior a 1,35 m poden viatjar als 
seients davanters sempre que utilitzin 
el cinturó de seguretat.

Als seients posteriors els menors 
que no arribin a 1,35 m hauran d’uti-
litzar una cadira.

A més, si el nen mesura 1,35 metres 
o més i viatja als seients posteriors pot 
fer-ho indistintament amb una cadira 
o únicament amb el cinturó de segure-
tat.  amic - tot sant cugat

Com podem 
viatjar segurs
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Derrota del Mollet B contra el Granollers
El Recanvis Gaudí Mollet B va perdre el derbi vallesà de la Plana Lledó 
contra el CB Granollers, per 55 a 70. L'equip molletà va signar un mal segon 
període que va condemnar el conjunt de Pau Garcia. El Mollet va començar 
amb més ritme de joc però al segon quart es va desfer amb un parcial de 8 
a 21. D'aquesta manera el Granollers va arribar al descans amb un 
avantatge de 9 punts, 26 a 35. Els visitants no van poder ampliar el marge 
al tercer quart però a l'últim, novament van ser superiors, 9 a 15, i van 
assolir la victòria final. El Mollet B baixa fins al 8è lloc amb 7 victòries i 5 
derrotes. Pel que fa al Sant Gervasi, va perdre contra el Lliçà d'Amunt, per 
83 a 62, i ocupa el 9è lloc amb un balanç de 6 victòries i 6 derrotes. 

ESPORTS
Open de tennis taula a MolletLa Llagosta celebra l'Handball Day d'Antonio García
L'Open de Nadal Tennis Taula se celebrarà 
aquest dissabte a Mollet. El Club Mollet 2002 
Tennis Taula celebrarà una nova edició d'un 
campionat ja tradicional per aquestes dates, i 
gratuït, al gimnàs de l'Escola del Bosc. 

Més d’un centenar d’infants van participar dilluns a l’Handball Day, 
que promou el jugador professional d’handbol de la Llagosta, Antonio 
García Robledo, que aquesta temporada milita al Nantes de França. La 
jornada de tecnificació d'handbol va tenir lloc a la pista poliesportiva 
llagostenca del Pavelló Antonio García Robledo, de 9.30 a 18 h.

MOLLET. Victòria de mèrit del Re-
canvis Gaudí Mollet contra el Sa-
lou, per 90 a 73, per mantenir el 
pols de les primeres posicions. 
L'equip de Josep Maria Marsà va 
marcar les diferències en els pri-
mers compassos i Javi Rodríguez 
va ser novament el millor del par-
tit, amb 23 punts i 7 rebots. 

El Mollet va sanar la dolorosa 
derrota de la jornada passada a la 
pista del penúltim, l'Olivar, contra 
un equip tarragoní, que aspirava a 
situar-se entre els primers classi-
ficats. Ja al primer quart, el Mollet 
aconseguia nou punts d'avantat-
ge, 29 a 20, i al descans ja era de 
13, 54 a 41. A la represa, el Mollet 
no va donar cap opció als visitants 
i va seguir ampliant la diferència 
fins als 17 punts d'avantatge. 

El Mollet tanca l'any al quart 
lloc amb 8 victòries i 4 derrotes, 
empatat amb Sant Adrià, Cornellà 
i Mataró, que són segon, tercer i 
cinquè, respectivament. L'equip 
líder és el Tarragona amb 11 vic-
tòries i 1 derrota. 

Victòria de mèrit del conjunt de Josep Maria Marsà contra el CB 
Salou, per 90 a 73, amb un estel·lar Javi Rodríguez amb 23 punts

jordi mayor

BÀSQUET |  Lliga EBA  EL MOLLET ÉS QUART EMPATAT AMB SANT ADRIÀ, CORNELLÀ I MATARÓ

El Recanvis Gaudí manté el 
pols pel play off d'ascens

MARTORELLES. La Unió Esportiva 
Bàsquet Martorelles va presentar 
dissabte els nou equips de la tem-
porada 2019-2020. L'acte va tenir 
lloc al pavelló municipal amb més 
d'un centenar d'esportistes, que 
suposa el doble de fitxes respecte 
a la campanya passada. 

El Martorelles ha crescut en 
quatre equips i ha passat de cinc a 
nou i l'objectiu és seguir creixent, 
sobretot, en equips femenins. 
Aquest curs el club compta amb 

gerard magrinyà / UeB martorelles

Formació  LA UNIÓ ESPORTIVA BÀSQUET TÉ UN TOTAL DE NOU EQUIPS AQUESTA TEMPORADA

ACTE DE PRESENTACIÓ  El club celebra enguany el 30è anibersari

sant gervasi

EN JOC L'equip col·legial va guanyar contra l'Argentona, 52 a 45

MOLLET. L'Escola Sant Gervasi fe-
mení ha esvaït qualsevol dubte de 
la seva superioritat a la categoria 
després de guanyar l'Argentona, 
per 52 a 45. El conjunt maresmenc 
arribava al pavelló col·legial amb 
tan sols una victòria i amb l'aspi-
ració de doblegar les molletanes, 
però el mur del Sant Gervasi no es 
va superar. 

Ja al primer quart les molletanes 
van signar un parcial de piconado-
ra, 18 a 4, que va noquejar qualse-
vol ambició visitant. L'avantatge 
més gran local va ser de 18 punts i 
en cap moment el Sant Gervasi va 

patir per guanyar. Tot i que l'últim 
quart va ser per les visitants amb 
un parcial insuficient, 12 a 20. La 
molletana Júlia Gómez va ser la 
més destacada amb 12 punts. 

El Sant Gervasi encara és més 
líder del grup 1 de la Segona Ca-
talana amb 12 partits guanyats i 
dues victòries de marge respecte 
al segon i tercer, l'Argentona i el 
JET, respectivament. 

Tercera victòria del Mollet
Pel que fa al Mollet, va guanyar al 
Can Parellada, 48 a 79, i puja fins a 
l'11è lloc amb tres victòries. 

Segona Catalana  EL FEMENÍ DEL MOLLET VENÇ EL TERCER DUEL

El Sant Gervasi femení, 
intractable a Segona

El Martorelles 
presenta més 
d'un centenar 
d'esportistes 

set equips federats, una escola de 
base i un femení sub-21. "L'ob-
jectiu que ens marquem és 
aconseguir la paritat d'equips 

al club. Ara per ara tenim el 
sub-21 que no està federat, tot 
i que entrena", admet la secre-
tària del club, Anna Nogueres. 

MOLLET. El CF Mollet UE va cedir 
un empat a casa contra la Funda-
ció Esportiva Grama (1 a 1). David 
Castro va avançar els molletans 
però a les acaballes els de Santa 
Coloma de Gramenet van tornar a 
posar les taules a l'electrònic del 
Germans Gonzalvo. 

El conjunt molletà va avan-
çar-se passada la mitja hora de joc 
amb el gol de Castro, que aprofi-
tava un refús a la línia de gol. La 
intenció molletana era acomiadar 
l'any amb una victòria però el tra-
vesser a la segona part va ser un 
impediment. Poc després, la Fun-

dació Esportiva Grama va muntar 
una bona acció d'estratègia, que 
culmina Óscar Muñoz i que provo-
ca el repartiment de punts. 

El Mollet ocupa el 8è lloc, del 
grup 1 de la Primera Catalana, 
amb 18 punts. El Parets, que des-
cansava, és penúltim amb deu 
punts. 

Derrota de la Molletense
La Molletense va perdre al camp 
del Turó de la Peira, per 5 a 2. 
L'equip de Toni Filgaira baixa fins 
al 10è lloc, del grup 2 de la Segona 
Catalana, amb 21 punts. 

Empat del CF Mollet UE contra 
la Fundació Esportiva Grama

FUTBOL |  Primera Catalana  DESFETA DE LA UD MOLLETENSE
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LA LLAGOSTA. El CD la Concòrdia 
s'acomiada del 2019 amb una ma-
neta de gols a la pista del penúltim 
classificat, el Red Stars, d'Alfaja-
rín, a Saragossa. Les llagostenques 
es van mostrar més encertades de 
cara a la porteria rival i no van 
donar cap opció a les locals, que, 
del que va de temporada, tan sols 
han aconseguit una victòria i dos 
empats. 

L'equip de Javier Ruiz es va 
mostrar superior al llarg dels 40 
minuts de joc contra un conjunt 
que donava facilitats defensives. 
La Concòrdia es va imposar amb 
els gols de Paula, per partida do-
ble, i les dianes de Sandra, Sonia 
i Júlia. 

El conjunt llagostenc marxa de 
vacances per Nadal al 7è lloc, del 
grup 2 de la Segona Divisió, amb 
20 punts. El pròxim partit de les 
blavetes serà el 18 de gener con-
tra l'Eixample, que és el quart per 
la cua amb 15 punts.  

MONTMELÓ.  El Circuit de Barcelo-
na-Catalunya tanca la temporada 
2019 amb un 87% d'ocupació, 
amb un total de 317 dies d'acti-
vitat. La xifra total es divideix en 
250 dies de lloguers i 67 dies de 
curses. S'han invertit 24 dies a la 
realització d'obres i tasques de 
manteniment i només hi ha hagut 
24 dies sense cap mena d'activitat. 

Després de 12 mesos d'intensi-
tat, la pista catalana ha ofert les 
seves instal·lacions per a múlti-
ples experiències com ara entre-
naments privats i col·lectius, de 
competicions automobilístiques, 
motociclistes i ciclistes, jornades 
d'incentius i de formació, cursos 
de conducció, filmacions, presen-
tacions, esdeveniments, visites 
educatives i altres activitats.

Increment d'assistència
Durant el 2019, el Circuit ha obert 
les portes a un total de 576.891 
assistents, xifra que suposa un 
increment del 3% respecte a la 
temporada anterior, que va ser de 
558.404. L'esdeveniment que va 
registrar la xifra més elevada de 
públic ha tornat a ser el Gran Pre-

LA CONCÒRDIA

CIRCUIT

FUTBOL SALA |  Segona Divisió  VICTÒRIA CONTUNDENT A LA PISTA DEL RED STARS, A SARAGOSSA

MOTOR  ES PREVEU UN CALENDARI AMB UN TOTAL DE 19 CURSES AL LLARG DE L'ANY 2020

Maneta de gols de la Concòrdia 
contra el penúltim classificat 

EN PISTA Un dels moments del campionat de la Formula 1 del 2019

El Circuit tanca el 2019 amb 67 dies de 
curses i més de mig milió d'assistents

Recull el trofeu de campiones a Madrid
El CD la Concòrdia va recollir dijous passat a la Ciutat del Futbol de Las 
Rozas, a Madrid, el trofeu de campiona de lliga del grup 2 de la Segona 
Divisió de la temporada 2018-2019. La gala va estar organitzada per la 
Reial Federació Espanyola de Futbol. La delegació del club llagostenc va 
estar encapçalada pel seu president, Antonio Rubio, que va recollir el 
trofeu –a la fotografia amb el president de la federació espanyola, Luis 
Rubiales–. La Concòrdia va guanyar la lliga la temporada passada en un 
final de temporada apassionant. L'equip llagostenc va guanyar el títol a 
l'última jornada del campionat després de guanyar contra l'Eixample (2-0).

Copa de Catalunya  VICTÒRIA CONTRA LA VALL DEL TENES, 1 A 5

BAIX VALLÈS. Emma Cardona, de 
la PB Montmeló, Júlia Sanz, de 
la Concòrdia, i Aïna Torrents, de 
Martorelles i que juga a la Penya 
Esplugues, disputaran del 27 al 
29 de desembre amb la selecció 
de Catalunya sub-16 la fase prèvia 
del Campionat d’Espanya de Selec-

cions Autonòmiques a Malgrat de 
Mar. La selecció catalana jugarà 
contra els combinats autonòmics 
d'Andalusia i Navarra. El primer 
partit de Catalunya serà dissabte 
contra Andalusia, a les 10.30 h, i 
el segon, contra Navarra el 29 de 
desembre, a les 10.30 h. 

BAIX VALLÈS. El FS Barri Can Calet, 
de Sant Fost, va guanyar contra 
la Vall del Tenes la segona elimi-
natòria de la Copa Catalunya de 
futbol sala. L'equip santfostenc va 
passar a la tercera ronda després 
de guanyar l'eliminatòria, de par-
tit únic, per 1 a 5.  

Els altres tres representants del 
Baix Vallès no disputaran el seu 
partit de Copa fins al 19 de gener. 
Aleshores, la Unió FS Mollet rebrà 
el FS Parets i l'AE Montornès, el 
Ciutat de Mataró. 

Victòria del Montmeló a lliga
A la Divisió d'Honor, l'Sporting 
Montmeló va sumar una impor-
tant victòria en el derbi vallesà 

contra el Cardedeu, per 1 a 3. Els 
montmelonins sumen la segona 
victòria de la temporada i surten 
dels llocs de descens i ara són 
quarts per la cua amb 8 punts. 

Més complicat ho tenia el FS Pa-
rets, que va perdre contra el tot-
poderós Mataró B, per 4 a 3, men-
tre que el Can Calet -amb l'esforç 
de disputar dos partits a la setma-
na per jugar Copa- va empatar a la 
pista del Montcada, 2 a 2. Els sant-
fostencs ocupen el 6è lloc amb 15 
punts i els paretans el 7è, amb 14.

La Divisió d'Honor catalana 
s'atura per les festes del Nadal i 
els tres equips baixvallesans no 
reprendran la competició fins l'11 
i 12 de gener.  

Amb la selecció sub-16

El Can Calet passa ronda de 
la Copa Catalunya a Lliçà

CAN CALeT

VICTÒRIA La plantilla del Can Calet a la pista de la Vall del Tenes

Estatal  TRES BAIXVALLESANES CONVOCADES AMB CATALUNYA

El CH Parets surt golejat de la pista de 
l'Handbol Esplugues B i és penúltim
BAIX VALLÈS. El CH Parets man-
té la ratxa negativa de resultats 
i dissabte va perdre a la pista de 
l'Handbol Esplugues B, per 32 a 
22. Els paretans ja perdien a la 
mitja part per 14 a 10, però a la 
represa l'equip local va ser encara 
més contundent de cara a la por-
teria paretana. 

HANDBOL |  Primera Catalana  DESENA DERROTA PARETANA
mi de la Fórmula 1, amb un total 
de 160.428 assistents durant els 
quatre dies de l'esdeveniment. El 
diumenge van ser 87.511 les per-
sones que van assistir al Gran Pre-
mi. Molt de prop segueix el Gran 
Premi Monster Energy de Catalu-
nya de MotoGP, amb 157.827 as-
sistents en tres dies. 

Calendari 2020
El calendari de la temporada 
2020 es presenta amb un total 
de 19 esdeveniments esportius. 

D'entre aquests, la gran novetat 
és el WorldSBK Round del 18 al 
20 de setembre. També presenta 
una altra incorporació, l’Ultimate 
Cup, que estrenarà la seva segona 
temporada a Barcelona. 

Després d’un any d’absència, 
torna la Ferrari Challenge, que 
per a aquesta ocasió farà front 
a una cursa nocturna al mes de 
juliol. A més, el Circuit tornarà a 
acollir la totalitat de la pretem-
porada de la Fórmula 1 amb sis 
jornades d’entrenaments. 

El Parets ocupa el penúltim lloc 
de la Primera Catalana amb tan 
sols un punt i amb un total de deu 
derrotes. 

Pel que fa a la Segona Catalana, 
al grup B va guanyar el Sant Fost 
contra el Sant Vicenç B (22-30) i, al 
grup A, va perdre el Vallag contra 
el Vilamajor B (28-29). 
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CULTURA
Patge Xume i carter reialRevetlla de cap d'any amb el Duo Mar i Cel
Del 2 al 4 de gener hi seran el carter reial (de 
17 h a 20.30 h) i el patge Xumet (de 17.30 h 
a 20.30 h) a la rambla Balmes de Mollet per 
rebre els infants. Els primers recolliran
cartes i els segons s'enduran els xumets.

Quan les campanades ja hagin donat la benvinguda al nou any 2020, 
l'Associació de Ball de Saló arrencarà la celebració del ball de cap d'any 
al Mercat Vell de Mollet, amb l'actuació del Duo Mar i Cel, que arrencarà 
a la 1 h de la matinada. El preu de l'entrada és de 15 euros i inclou una 
bossa de Cotilló, una copa de cava i xocolata amb melindros.

PROGRAMACIÓ NADALENCA  L'ESPLAI XIVARRI VA FER EL PESSEBRE VIVENT AMB UNS 60 PARTICIPANTS

albert raga

El Segle XX arrenca la 
commemoració del 50è 
aniversari amb 'Pastorets'

SANT FOST. El grup de teatre Segle 
XX va representar diumenge uns 
Pastorets ben especials. Una seixan-
tena d'actors i actrius de totes les 
èpoques del Segle XX van encarnar 
en Lluquet i en Rovelló, en Satanàs i 
en Llucifer, i la resta de protagonis-
tes de la tradicional obra nadalenca 
en una adaptació a càrrec de Jordi 
Soler. Aquesta obra, que segueix la 
trama original de Josep Maria Folch 
i Torres però hi incorpora escenes 
genuïnes, és la primera activitat 

amb la qual l'entitat commemora 
els 50 anys de vida que complirà el 
pròxim 2020. Després d'omplir de 
gom a gom l'auditori de l'Ateneu, 
les tres generacions d'intèrprets 
tornaran a representar Els Pasto-
rets aquest diumenge a les 19 h. 
L'entrada té un preu de 5 euros.

D'altra banda, també estava 
previst que els més menuts de la 
companyia representessin dijous 
(Sant Esteve) la seva pròpia versió 
d'Els Pastorets.  

TEATRE  HAN APLEGAT ACTORS DE TOTES LES ÈPOQUES

víctor león

A ESCENA  Un Rovelló i un Lluquet que no surten a l'obra de Folch i Torres

Can Mulà es torna a convertir 
en Betlem, tot i el fort vent

MOLLET. Les males condicions me-
teorològiques del cap de setmana, 
principalment per les fortes venta-
des, no van aturar una nova edició 
del pessebre vivent de l'Esplai Xi-
varri de Mollet. D'aquesta manera, 
el parc de Can Mulà es va tornar a 
convertir en Betlem i va acollir no-
vament la història del naixement 
del nen Jesús.

Rut Bertran, una  de  les  dues  di-
rectores  de  l'esplai, assevera que 
haver-lo pogut dur a terme va ser 
"una satisfacció molt gran", so-
bretot perquè "el pessebre el fem 
tant per a nosaltres com per al 
poble". Bertran també destaca que 
"és un acte que preparem amb 
mesos d'antelació" i la gran aflu-
ència de participants: una seixante-
na entre monitors, infants i famílies.

Més activitats de Nadal
Més enllà d'això, les activitats na-
dalenques continuaran els prò-
xims dies. D'una banda, la plaça 
Major (a L'Illa, gaudirà d'un nou 
cap de setmana amb activitats 
organitzades per l'Agrupació de 
Comerciants zona de L'Illa, dins 
la campanya I love my city. Aquest 
divendres (18 h) hi haurà el con-
cert dels rockers The Walkers Jo-
hnnies. Dissabte serà el torn per a 
l'acte Back to Basis (13 h) i per al 
taller infantil Demana un desig (13 

h i 17 h). I diumenge (13 h) es lliu-
raran els regals del calendari d'ad-
vent organitzat per l'agrupació de 
comerciants.

També hi haurà lloc perquè els 
infants gaudeixin de l'art durant 
aquests dies. Concretament el 
Museu Abelló organitza aquest di-
vendres i dissabte (de 17 h a 19 h) 
el taller sobre Joan Brossa L'art és 
un joc. Adreçat per a infants d'en-
tre 4 i 12 anys i amb un preu de 3 
euros per participants, els nens i 
nenes aprendran a elaborar objec-
tes nadalencs seguint els principis 
de la poesia visual de Joan Brossa. 
Divendres faran un arbre de Nadal 
pop-up, i dissabte crearan els per-
sonatges del pessebre.

Dissabte, dia dels innocents, tam-
bé hi ha programades més activitats 
a la ciutat. De 10 h a 13 h al Mercat 
Municipal hi haurà un taller de llu-
fes. A les 11 h els Torrats organitza-
ran una jam-session de nadales a la 
plaça Catalunya (hi haurà vi calent 
i xocolata desfeta, i un taller de llu-
fes). El Club Patinatge Artístic de 
Mollet farà un espectacle a les 12 
h a l'avinguda llibertat (davant del 
Mercat). L'Associació Musical Pau 
Casals acomiadarà l'any amb un 
concert nadalenc al Mercat Vella les 
19.30 h (entrades a 3 euros i gratuït 
per als menors de 12 anys). I la Colla 
Morada farà la primera sessió del 

A CAN MULÀ  L'Esplai Xivarri va representar dissabte i diumenge el seu tradicional pessebre vivent 

Pessebre vivent

Les fortes ventades del cap de setma-
na passat van obligar a suspendre les 
funcions de diumenge dels pessebres 
vivents de Sant Fost i Martorelles. De 
fet, al pessebre santfostenc es van 
registrar alguns desperfectes. Tan-
mateix, estava previst que es repren-
guessin les funcions dels dies de Nadal 
i Sant Esteve. Les pròximes seran el 29 
de desembre, i els dies 1, 6 i 12 de gener 
a Sant Fost, i els dies 29 de desembre i 1 
de gener a Martorelles.

ES VAN SUSPENDRE 
LES FUNCIONS A SANT 
FOST I MARTORELLES

Quinto de Nadal (de 21 h a 1 h) al Ca-
sal Cultural; diumenge hi tornaran 
al mateix lloc (de 17 h a 23 h).

L'últim dia de l'any, les colles de 
Torrats i Morats tornaran a portar 
L'Home dels Nassos, qui visitarà 
el Casal Cultural a les 11 h i a les 
11.30 h serà al parc de les Prune-
res, en un matí ambientat per la 
música de Sona que Trona. Els 
Torrats també representaran El 
miracle del campanar el 31 de de-
sembre a les 20 h davant la font de 
l'església de Sant Vicenç.  

Inflables, futbol 
hexagonal i tallers 
al parc de Sant Fost
SANT FOST. El pavelló 2 acollirà els 
pròxims dies 2, 3 i 4 de gener (de 16 
h a 20 h) la novetat de la programa-
ció nadalenca del municipi: el parc 
infantil i juvenil de Nadal. Els as-
sistents podran gaudir d'inflables, 
futbol hexagonal, tallers, una ludo-
teca per a nadons, una zona juvenil 
amb PlayStation, un espai de lec-
tura de la Biblio@teneu i algunes 
sorpreses. A més, de 17 h a 19 h hi 
haurà el patge reial i tindrà lloc un 
taller de fanalets per rebre els Reis 
Mags. L'entrada és gratuïta.

D'altra banda, al pavelló 2 també 
se celebrarà la festa de cap d'any a 
partir de la 1 h. Les entrades (3 €) 
es poden comprar fins a aquest di-
vendres a l'OAC i inclouen ressopó 
i xocolata amb xurros. La música 
anirà a càrrec de Ràdio Sant Fost. 

El parc de Nadal
de Martorelles
es farà al pavelló
MARTORELLES. Els pròxims dies 30 
i 31 de desembre, i 2, 3 i 4 de gener 
tornarà el parc de Nadal al muni-
cipi. Enguany canvia el Celler de 
Carrencà pel pavelló i l'horari serà 
de 10.30 h a 13.30 h i de 16 h a 19 h, 
excepte el 31 i el 4 que només serà 
al matí. Hi haurà un rocòdrom, 
una ludoteca infantil, tallers de 
maquillatge i de manualitats, jocs 
gegants, simuladors de Formula 1 
i inflables, entre d'altres. El preu 
serà de 3 euros per dia, o 10 euros 
pels cinc dies.

D'altra banda, la festa de cap 
d'any organitzada pel Club de Fut-
bol Martorelles sí que tornarà a 
celebrar-se al Celler. Serà de 0 h a 
5 h i el preu de l'entrada és de 15 
euros –inclou consumició, xocola-
ta desfeta i un got–. 
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Carrer Fèlix Ferran, 66 local 2
08100 Mollet del Vallès
(Barcelona)
soleifills@hotmail.com
T. 93 127 11 38 
M. 610 766 523

Miquel Solé i Fills estrena
nou local al carrer Fèlix Ferran

La històrica empresa molletana de 
pintures Miquel Solé i Fills ha estrenat 
aquest mes de desembre un nou local 
al número 66 del carrer Fèlix Ferran 
de Mollet –fins ara estaven a l'avingu-
da Jaume I, 76–.

Es tracta d'una empresa familiar 

amb una seixantena d'anys de recor-
regut a la ciutat i que està especialit-
zada en el sector de la pintura per a 
parets –tant a interiors com a exte-
riors– així com a la decoració general 
de la llar.

A l’empresa també realitzen rehabi-

litacions de façanes, així com imper-
meabilitzacions de cobertes i altres 
treballs com envernissats, tant d’in-
terior com d’exterior. A Miquel Solé i 
Fills treballen tant per a particulars 
com per a empreses, i també són els 
encarregats de mantenir diverses ins-
tal·lacions i comerços com, per exem-
ple, en l’àmbit sanitari molletà.

Miquel Solé i Fills, que estan al dia 
amb les últimes tendències en deco-
ració de parets, ofereix un servei de 
qualitat per a pintar les parets de la 
teva llar o negoci amb qualsevol dels 
acabats que desitgi el client.

MIQUEL SOLÉ I FILLS
Carrer Fèlix Ferran, 66 - MOLLET

Tel. 93 127 11 38 - 610 766 523
soleifills@hotmail.com

No només de llum i aigua viuen les 
plantes. Els fan falta certs minerals 
que hauran de treure del sòl. El ni-
trogen és el principal implicat en el 
creixement de la planta. El fòsfor afa-
voreix el creixement de les arrels i li 
atorga resistència. El potassi intervé 
en la floració i fructificació. Qualse-
vol adob compost aporta almenys 

aquests tres macronutrients.
Altres minerals necessaris per a les 

plantes són els micronutrients (ferro, 
manganès, molibdè, coure, bor, zinc i 
clor). Si en plantar-les vàreu propor-
cionar un substrat amb la textura ade-
quada, el pH correcte i matèria orgà-
nica suficient, les plantes hauran estat 
fins ara amb bon aspecte. Però, amb el 

Adobar les plantes del jardí temps la terra es va empobrint.
Després de l’hivern les vostres 

plantes necessitaran aliment per al 
seu creixement, floració i fructifica-
ció. Per tant, serà necessari adobar 
des de la primavera fins a la tardor. 
Una alternativa molt pràctica és utilit-
zar un granulat de lent alliberament, 
el típic de color blau amb formulat 
universal en N-P-K (nitrogen, fòsfor i 
potassi), espaiant l’aplicació cada tres 
mesos.  amic - tot sant cugat
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C. d’Antonia Canet, 6. Mollet | Tel. 93 570 88 61 
reserves@elvellnou.cat | www.elvellnou.cat

Cocina variada
distinta cada día

Productos de
PROXIMIDAD

SLOW COOKMENÚ DIARIO

MENÚ
EJECUTIVO

CARTA
Fin de semana

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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Venda, reparació i manteniment  
informàtic, venda de consumibles.

Av Sant Jeroni 5 - Tel 93 579 19 95 - Sant Fost

REALE VIDA RISC

ASSEGURANCES DE VIDA
RISC, PER A LA VIDA REAL
Perquè la vida també és cuidar dels teus millors projectes.
Ens agrada la vida tal i com és, per això l’assegurem.

COBERTURES
Defunció n Incapacitat Permanent absoluta n Incapacitat Per-
manent Total n Defunció per Accident n Incapacitat Permanent 
Absoluta per Accident n Malaltia Greu/ Malaltia Greu Terminal n 
Depedència Severa i Gran Dependència n Defunció per Accident 
de Circulació n Incapacitat Permanent Absoluta per Accident de 
Circulació

Av. Piera, 35, local 3. MARTORELLES
mail: ar.martorelles@reale.es

T.935 705 462
F.935 796 123 

ASSEGURANCES
ASSEGURANCES PER A LA VIDA REAL
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