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EN PORTADA

laura ortiz

El debat

Actualment, la carretera C-17 presen-
ta una Intensitat Mitja Diària (IMD) de 
91.630 vehicles/dia, en el tram comprès 
entre Parets i Granollers. La carretera té 
un nivell de servei –relació entre la in-
tensitat de vehicles que passen i la ca-
pacitat de la via– catalogat de nivell C. 
S’estima que en els propers deu anys els 
vehicles augmentin fins als 100.000 dia-
ris. Les simulacions de l’Estudi de Tràn-
sit del Projecte de Traçat (juny de 2017) 
preveuen que, en cas de no realitzar cap 
actuació, l’any 2028 el nivell de servei 
passaria a ser E i, fins tot, F en algun tram. 

Amb tot, hi ha qui qüestiona aquest 
argument i es mostra contrari a l'am-
pliació del tercer carril. És el cas del 
col·lectiu #Noensvendreulamoto, grup 
contrari al Pla Director del Circuit i que 
defensa una mobilitat més sostenible, 
que considera que "afegir carreteres 
no representa millora de trànsit, sinó 
un col·lapse pitjor a curt-mig termi-
ni", apunten en referència a la para-
doxa de Braess. Aquest co·lectiu opi-
na que la via tornarà a col·lapsar-se i 
"aleshores podran presentar la solu-
ció definitiva: l'autopista paral·lela". 

De fet, l'alternativa del desdoblament 
de la C-17 ja s'ha posat sobre la taula 
en alguna ocasió. La proposta arriba-
va el 2016 al Parlament de la mà d'una 
proposta de resolució presentada pel 
diputat del PSC, Jordi Terrades, que de-
fensava el desdoblament com a eina per 
millorar la competitivitat del territori. 
Aleshores, la moció presentada a la Co-
missió de Territori va ser rebutjada amb 
els vots a favor del PSC i el PP, en con-
tra, de Junts pel Sí, Ciutadans i la CUP i 
l'abstenció de Catalunya Sí que es Pot.

ARGUMENTS A FAVOR 
I EN CONTRA DE 
L'AMPLIACIÓ

A LA CARRETERA  Segons la Generalitat, cada dia hi passen pel tram entre Parets i Granollers gairebé 92.000 vehicles

El Govern licita la construcció del 
tercer carril de la carretera C-17
El projecte entre Parets i Granollers té un 
pressupost de més de 12 milions d'euros 
i la previsió és que l'obra es pugui iniciar 
a l'estiu i duri un màxim de 18 mesos 

PARETS DEL VALLÈS. El Departament 
de Territori i Sostenibilitat de la Ge-
neralitat ha tret a concurs les obres 
per construir el tercer carril de la 
C-17 entre Parets i Granollers, uns 
treballs que tenen una durada pre-
vista d'un any i mig com a màxim i un 
pressupost de 12.270.449,03 € (IVA 
inclòs), dels quals 10.940.360,13 € 
són per a l'obra civil i 1.330.088,91 
€, per a senyalització, abalisament i 
defenses. La licitació preveu que el 
procés d'obertura de pliques s'allar-
gui fins a finals de febrer i Territori 
apunta que l'adjudicació i l'inici dels 
treballs es farà aquest estiu.

En concret, l'ampliació de la cal-
çada es farà en sentit sud (sentit 

Barcelona), del punt quilomètric 
14,7 al 18,7, un tram que té secció 
d’autovia amb calçades separades i 
dos carrils per sentit de circulació. 
La construcció del tercer carril i la 
reordenació d’accessos es farà entre 
l’enllaç amb la C-35 i la ronda sud 
de Granollers (C-352). El carril ad-
dicional previst en aquesta calçada 
es construirà integrant com a tercer 
carril el ramal que s’incorpora des 
de la ronda sud de Granollers, fins 
passat l’enllaç de la C-35, on la car-
retera ja té tres carrils actualment.

Aquesta ampliació de la calçada 
comporta l’adaptació de les conne-
xions dels ramals d’entrada i sorti-
da dels enllaços. Els accessos des 

Menús Navidad

ABRIMOS
el 26 de diciembre
y el 1 y 6 de enero.

MENÚ 
Fin de semana

20 PRIMEROS 
Y SEGUNDOS

PARA ESCOGER
+ PAN TOSTADO

12,90 €

¡RECUERDA!
ADULTOS

23 €
INFANTIL
16 €

dels enllaços de la carretera C-155 
(de Sabadell a Lliçà de Vall) i de 
la C-35 es canalitzen a través dels 
carrers dels polígons industrials 
de la zona i d’una nova sortida des 
del tronc de la C-17 al quilòmetre 
17. Els accessos directes s’anul·la-
ran i es vehicularan a través dels 
enllaços i de la sortida esmentats. 

Segons el projecte de licitació, 
l'execució del tercer carril suposa-
rà una millora de la seguretat vià-
ria a la carretera amb un augment 
de la capacitat de la via, la millora 
dels carrils d’acceleració i desac-
celeració –amb l'ampliació de les 
falques de transició– i la limitació 
dels accessos directes a la C-17. 

Al·legacions acceptades
El projecte licitat ha incorporat di-
verses al·legacions, com les efec-
tuades per l'Ajuntament de Parets, 
que reclamava la conservació de 
Can Volart, una esmena que ha 
comportat el desviament de l’eix 

de la calçada en direcció Vic per 
tal d’evitar l’afectació a la masia 
catalogada com a patrimoni; i la 
millora de l’accessibilitat i la se-
nyalització en l'àmbit del polígon 
de Llevant. També s'ha incorporat 
un estudi acústic en el qual s’ana-
litza la necessitat de la disposició 
de pantalles acústiques a la zona.

Reivindicació al territori
Amb aquesta licitació es dóna un 
pas endavant per posar fil a l'agu-
lla a una reivindicació històrica del 
territori. Fa dos anys, el secretari 
d’Infraestructures i Mobilitat del 
Departament de Territori i Soste-
nibilitat de la Generalitat, Ricard 
Font, anunciava el compromís de 
destinar 35 milions d’euros a la 
millora de la via entre Mollet i Lli-
çà d'Amunt, amb actuacions com 
l'execució de la construcció del ter-
cer carril en el tram entre Mollet 
i Granollers –que ara s'ha licitat–, 
i amb nous enllaços amb Mont-

meló i l’empresa Mango de Lliçà 
d’Amunt, la connexió amb l’AP-7 a 
Parets i la millora dels enllaços de 
la Vinyota de Mollet.  laura ortiz
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SOCIETAT
Jornades de captació de sang al Baix Vallès
El Bang de Sang inicia l'any visitant el Baix Vallès. Aquesta captació es fa de 
forma extraordinària davant la previsió de manca de plaquetes en aquesta 
època d'inici d'any. A Mollet es farà aquest divendres de 17 h a 21 h davant 
del Mercat Municipal i el dia 7 davant de la masia Can Borrell. A la Llagosta 
la captació es va fer dimarts al matí i dijous a la tarda al Casal d'Avis.

Premi de Fotografi a Sant Vicenç
Ja estan obertes les inscripcions per participar 
al 25è Premi de Fotogra�ia de Sant Vicenç de 
Mollet. Els interessats tenen temps �ins al dia 
7 de gener per presentar la seva obra. El 10 de 
gener es donaran a conèixer els premiats.

MOLLET. Desenes de persones es 
van concentrar dissabte a la tar-
da a la plaça Pau Casals de Mollet 
per donar la benvinguda a l'Alexis 
Codina, detingut el passat 23 de se-
tembre en el marc de l'Operació Ju-
des i deixat en llibertat divendres a 
la nit, després d'estar empresonat 
durant poc més de tres mesos.

Familiars i amics van estar pre-
sents a l'acte que va tenir lloc a les 
17 h, davant de l'Ajuntament, on es 
van poder veure diverses pancar-
tes de suport a tots els encausats 
amb lemes com No esteu soles i So-
lidaritat amb les detingudes del 23-

S. Una trobada amb moltes mos-
tres de suport cap a l'Alexis i els 
seus familiars i en la qual membres 
del CDR també van llegir uns par-
laments: "El castell de cartes que 
s’havia muntat per part de la 
Guàrdia Civil i l'Audiència Naci-
onal amb la connivència de l’Es-
tat Espanyol, està caient, com no 
podia ser d’una altra manera", 
deien afirmant que "tot va ser un 
muntatge per tenir com a ostat-
ges nou persones innocents".

"Volien tenir-nos a casa calla-
des i amb por, però som aquí al 
carrer dempeus i cridant ben 

fort", van cridar durant el discurs, 
assegurant que no pararan "fins 
a la llibertat de totes les preses 
polítiques i el lliure retorn de 
les exiliades".

En llibertat
Alexis Codina va quedar en llibertat 
després que la sala penal de l'Audi-
ència Nacional va constatar que no 
van trobar en la pericial feta pels 
dos tècnics del Grup de Desactiva-
ció d'Explosius de la Guàrdia Civil 
de Barcelona cap referència "a 
l'existència d'explosius" entre les 
substàncies trobades al seu domi-

TRIBUNALS  EL SANTFOSTENC VA SORTIR DE LA PRESÓ DIVENDRES A LA NIT DESPRÉS DE PAGAR UNA FIANÇA DE 10.000 EUROS

Benvinguda a Alexis Codina, 
un dels CDR detingut el 23-S

VIDENTE ALMAMY 
MUY RECONOCIDO
Resuelve problemas de pareja, 

negocios, amor, impotencia sexual, 
quita mal de ojo, desesperación.

692 32 20 52

ona cervera

EN LLIBERTAT Desenes de persones es van concentrar davant l'Ajuntament dissabte per rebre l'Alexis 

cili, sinó "únicament substàncies 
que degudament barrejades i se-
guint els corresponents procedi-
ments tècnics podrien arribar a 
convertir-se en explosius".

La resolució sobre Codina tam-
bé sembra dubtes sobre l'exis-
tència d'una "organització ter-
rorista" formada pels set CDR 
detinguts en l'Operació Judes. "El 
tribunal en aquest moment de 
resolució d'un recurs no pot 
emetre un judici definitiu sufi-
cientment fundat sobre la natu-
ralesa terrorista o no dels fets, 
ni de l'existència d'una organit-
zació que s'hagués constituït ex 
novo/de nou", afirma la resolu-
ció de l'Audiència.

Amb tot, Codina, que ha que-
dat en llibertat sota una fiança de 
10.000 euros, la més cara de tots 
els encausats que han sortit fins 
ara de Soto del Real, haurà de pre-
sentar-se setmanalment davant 
del jutjat o la comissaria dels Mos-
sos més pròxima al seu domicili, no 
pot sortir del territori, té retirat el 
passaport i haurà de comunicar el 
domicili on se'l pot localitzar.

Encara a la presó
Amb la sortida d'Alexis Codina i 
Ferran Jolis divendres passat, ja 
són cinc els detinguts de l'Opera-
ció Judes posats en llibertat. Res-
ten a la presó Jordi Ros, qui encara 
estaria en règim d'aïllament a Soto 
del Real, i Germinal Tomàs. Aquest 
últim, veí de Mollet, es preveu que 
pugui sortir en els pròxims dies, ja 
que els advocats que el defensen 
ja haurien presentat els recursos 
pertinents per demanar la seva lli-
bertat davant del jutge.  

SUCCESSOS

Troben mort el 
veí de Sant Fost 
desaparegut 
diumenge
SANT FOST. Els Mossos d'Esquadra 
van confirmar dilluns a la tarda 
que havien trobat mort el veí de 
Sant Fost desaparegut diumenge, 
Francisco Javier Jiménez Moral. 

L'operatiu de recerca engegat 
dilluns al matí es va paralitzar al 
voltant de les 16.30 h, quan es va 
localitzar el cos d'un home sense 
vida. Les proves d'identificació 
que es van fer a posteriori van po-
der clarificar que es tractava del 
veí desaparegut. 

Ara s'investiguen les causes de 
la mort, però els Mossos descarten 
que hagi estat una mort violenta.

El cos de Policia Local i Protecció 
Civil de Sant Fost, conjuntament 
amb Mossos van activar l'operatiu 
de recerca dilluns al matí. El centre 
de comandament es va situar a La 
Bòbila, just davant del Pavelló 2, i 
des d'allà es van anar coordinant 
els grups de cerca en els quals hi 
van participar cossos de Protecció 
Civil i de policies locals dels mu-
nicipis de l'entorn, així com Bom-
bers i desenes de ciutadans.  
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MARTORELLES. El govern ha decidit 
mantenir la taxa de la recollida de 
residus del 2019. D'aquesta ma-
nera els martorellencs continua-
ran pagant 134 € i s'estalviaran la 
pujada de 87 € que el govern volia 
aplicar per aquest 2020. Un incre-
ment que havia generat queixes 
entre els veïns.

La congelació de la taxa arriba 
després que l'Ajuntament s'ado-
nés, al desembre, un cop aprova-
des provisionalment les ordenan-
ces fiscals pel 2020, que l'informe 
econòmic financer que sustentava 
la modificació de l'ordenança fis-
cal número sis, la de la recollida 
de residus, tenia errors de càlcul.

Segons l'alcalde, Marc Candela, 
"un error històric que s'arros-
segava des de 2010", motiu pel 
qual es va aprovar dilluns en el 
ple d'aprovació definitiva de les 
ordenances, congelar la taxa de 
residus. En aquest sentit, el con-
sistori ha decidit estimar l'al·le-
gació presentada per l'exalcalde, 

TRIBUTS  ELCONSISTORI VA APROVAR DILLUNS LES ORDENANCES EN UN PLE EXTRAORDINARI 

Martorelles fa un pas enrere i 
congela la taxa d'escombraries

Romualdo Velasco, on es feien pa-
lesos aquests errors.

A banda d'aquesta al·legació, el 
govern havia rebut cinc al·legaci-
ons més a aquesta taxa, entre elles 
la del grup municipal d'ERC, que 
plantejava una pujada progressi-
va. També havien presentat al·le-
gacions un parell de veïns i Juan 
Francisco Garcia Caba, en repre-
sentació del grup municipal Mar-
torelles en Comú Podem (MECP), 
qui no va assistir al ple i no va po-
der votar la seva aprovació.

Modificació progressiva
Qui sí que va votar a favor de les 
ordenances va ser Margarita Ca-
sanovas, del grup municipal Units 
per Martorelles (UxM), qui es 
congratulava així de la congelació 
de la taxa de residus: "Gràcies a 
aquest error hem sortit bene-
ficiats els veïns de Martorelles. 
Jo estava en contra de la pujada 
d'aquesta taxa", deia Casanovas 
qui demanava també anar estu-

diant durant l'any l'increment 
d'aquesta taxa "per arribar a una 
pujada en la qual estem tots 
d'acord".

Un acord al qual també s'hi su-
mava Octavi Mill del Partit dels 
Socialistes de Catalunya - Més Ac-
ció per Martorelles (PSC-MAPM) 
qui recordava a l'equip de govern 
que "la pressió fiscal en un po-
ble petit com el nostre està molt 
al límit".

Per la seva banda, el regidor 
d'Hisenda i Medi Ambient, Joan 
Marc Flores insistia en el fet que 
"si els diners els estem desti-
nant a pagar a les persones que 
vénen a recollir les escombrari-
es, no els estem destinant a una 
altra cosa", fent referència a què 
aquesta congelació suposarà que 
el govern segueixi assumint l'en-
cariment del cost de la gestió.

Tot i aquesta congelació, l'alcal-
de ha recordat que l'objectiu de 
l'Ajuntament és incrementar pro-
gressivament aquesta taxa. i

MARTORELLES. Maria del Carmen 
Villarrazo va prendre possessió del 
càrrec de regidora del Partit dels 
Socialistes - Més Acció per Marto-
relles al ple de dilluns.

Durant la sessió Villarrazo que 
va prometre el càrrec, va voler te-
nir unes paraules en record al seu 
pare, "una persona que va estar 
molts anys treballant en aquesta 

casa", va dir la nova regidora.
Villarrazo substitueix en el càrrec 

Assumpta Pastor, qui al novem-
bre va presentar la seva renúncia. 
Una substitució que Villarrazo as-
sumeix com un repte: "És tot un 
desafiament entrar al seu lloc, 
però de totes maneres la seguei-
xo tenint al meu costat", va dir en 
declaracions al diari Som. 

M.C.V.
GOVERN  ES VA PRESENTAR COM A NÚMERO 4 A LA LLISTA ELECTORAL DEL PSC-MAPM

MARIA DEL CARMEN VILLARRAZO

Maria del Carmen Villarrazo 
s'estrena com a regidora

Joan Martínez, nou 
degà de l'Il·lustre 
Col·legi d'Advocats
BAIX VALLÈS. L'Il·lustre Col·legi d'Ad-
vocats de Granollers (Icavor) va ce-
lebrar divendres eleccions entre els 
més de 800 advocats de la comarca 
–van participar en la votació gaire-
bé 300– per renovar la junta de l'en-
titat, que a partir del gener i per als 
pròxims quatre anys encapçalarà 
l'advocat Joan Martínez. El nou degà 
té 54 anys, està especialitzat en me-
diació i dret penal i té despatx a 
Canovelles. Substitueix en el càrrec 
Josep Medina, qui ha estat al capda-
vant de l'entitat des del 2011. Mar-
tínez, membre de la junta des de fa 
12 anys, va imposar-se per 29 vots a 
l'altre candidat, Antoni Font, mem-
bre també de la junta, qui va obtenir 
241 vots pels 270 de Martínez. Es 
dóna la circumstància, però, que la 
resta de membres de la junta que 
s'han renovat –el vicedegà i els di-
putats 5è, 6è i 7è– formaven part 
de la candidatura de Font. Són Jesús 
Santos –que repetirà com a vicede-
gà–, Pilar Ballestero, Dolors Salazar 
i Sílvia Catot. Aquesta és la primera 
vegada que surten elegits membres 
de diverses candidatures.   

ELECCIONS

Com evitar 
el tancament 
registral per 
falta de dipòsit 
de comptes?
La majoria de les societats mercan-
tils tanquen el seu exercici el 31 de 
desembre per la qual cosa tenen 
de termini fins a finals de juliol per 
presentar els comptes anuals al Re-
gistre Mercantil de la seva província.

L’incompliment per l’òrgan d’admi-
nistració de l’obligació de dipositar 
els comptes dins del termini esta-
blert, pot donar lloc al tancament 
de la fulla registral de la societat al 
Registre Mercantil, o el que és igual, 
al fet que no s’inscrigui en el Regis-
tre cap document referit a l’entitat 
sempre que l’incompliment persis-
teixi, a més de la possible imposició 
de multes i de la més que probable 
responsabilitat dels administradors 
socials.

Per evitar aquest rigor, el Reglament 
del Registre Mercantil estableix que, 
si els comptes anuals no s’hagues-
sin dipositat per no estar aprovats 
per la Junta general, no procedirà el 
tancament registral ni la responsa-
bilitat dels administradors derivada 
d’aquest fet, sempre que s’acrediti 
aquesta circumstància mitjançant 
certificació de l’òrgan d’adminis-
tració amb signatures legitimades 
o per mitjà de l’acta notarial de la 
junta general en la qual consti la no 
aprovació.

CONSULTORI

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

Salvador Xicola
Assessor Fiscal

salvador.xicola@asemax.org

PARETS. Els professors de les es-
coles bressol del municipi rebran 
pròximament unes formacions de 
primers auxilis al Centre d'Atenció 
Primària (CAP) de Parets, que les 
impartiran el mateix personal sani-
tari del servei de pediatria del CAP. 
L'objectiu és que els docents tinguin 
les eines i habilitats necessàries per 
saber actuar, fins a l’arribada dels 
sanitaris, en casos en els quals la 
salut dels infants pot estar en perill.

El CAP formarà 
els mestres de les 
escoles bressol
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Hola a tod@s!
Después de más de 20 años, 
cierro las puertas de mi 
negocio, no sin antes dar 
las gracias a tod@s los 
que habéis depositado 
vuestra confianza en mi.
¡MIL GRACIAS!

ESTILISTA / MAQUILLADORA

675636393

SUSANA CORONADO

No perdáis mi contacto por si algún día me necesitáis.

MONTMELÓ. L'Ajuntament va 
aprovar el passat 17 de desembre, 
un pressupost de 14.365.900 € 
pel 2020 i ho va fer comptant amb 
els vots a favor de tots els partits 
polítics amb representació al ple-
nari municipal. 

Entre les inversions previstes 
per enguany destaca l'adquisició 
de la parcel·la de la deixalleria que 
passarà a ser de titularitat mu-
nicipal. El cost pressupostat per 
aquesta inversió és de 414.000 
euros, els quals estaran subvenci-
onats al cent per cent per l’Agèn-
cia de Residus de Catalunya. Amb 
aquest tràmit es donaria per 
tancat el procés de recuperació 

GOVERN  ENTRE LES INVERSIONS DESTACA L'ADQUISICIÓ DE LA PARCEL·LA DE LA DEIXALLERIA I L'AMPLIACIÓ DE CAN DOTRAS

L'Ajuntament de Montmeló aprova per 
unanimitat el pressupost de 2020

d'aquesta parcel·la, inicialment 
titularitat de la Generalitat, i que 
havia estat venuda a FCC ámbi-
to –empresa contigua a la deixa-
lleria– sense haver promogut la 

segregació de la parcel·la que ocu-
pa la deixalleria de la finca matriu, 
fet que va suposar que el terreny 
passés a contemplar-se com a sòl 
industrial. Una condició que es va 

MONTORNÈS. El Quinto de Nadal 
organitzat el passat 26 de de-
sembre conjuntament entre la 
Penya Pere Anton i els Gegants de 
Montornès va recaptar 1.000 €. 
La totalitat de la recaptació anirà 
destinada a Globus pels Valents. 
El teatre Margarita Xirgu va aco-
llir l'activitat que va obrir portes 
a les 17:30 i des del primer quinto 
a les 18 h va aconseguir una gran 
afluència de públic. Un èxit que 
esperen repetir l'any vinent. 

El Quinto de 
Nadal recapta 
1.000 €

penya pere antons

EN JOC  Unes 200 persones van participar de l'activitat per Sant Esteve 

TRIBUNALS

A judici un 
instructor de 
l'ISPC per disparar 
a una alumna
MOLLET. L'Audiència Provincial de 
Barcelona celebrarà els dies 8 i 9 
de gener el judici contra un ins-
tructor de l'Institut de Seguretat 
Pública de Catalunya (ISPC), per 
haver disparat a una alumna. A 
l'home se l'acusa d'un delicte de 
lesions per imprudència greu pro-
fessional utilitzant arma de foc. 

La Fiscalia demana per a l'acu-
sat la pena d'un any de presó, in-
habilitació especial per a l'exercici 
de la seva professió, ofici o càrrec 
per un període de dos anys, priva-
ció del dret a la tinença i port d'ar-
mes per un període de dos anys i 
inhabilitació especial per al dret 
de sufragi passiu durant el temps 
de la condemna.

A més a més, també se li dema-
na pagar una indemnització de 
60.471,66 euros per les lesions 
que hauria provocat a la víctima.

Segons l'escrit de la fiscalia, els 
fets haurien tingut lloc l'11 de 
febrer del 2009, durant una for-
mació a l'aula de desplaçaments 
de l'ISPC coneguda com a Killer 
House, on l'acusat impartia classe 
acompanyat d'un altre professor.

Segons l'escrit, l'home intentava 
explicar als alumnes un moviment 
conegut com a "punxada" i per 
fer-ho va treure la seva arma i va 
disparar a la zona de la passarel-
la on estaven situats els alumnes, 
entre ells la víctima.

La bala va impactar al maluc dret 
d'una alumna i li va ocasionar dife-
rents lesions per les quals segons 
la fiscalia, "van requerir tracta-
ments quirúrgics que la van te-
nir 16 dies hospitalitzada i 87 
impedida per realitzar les seves 
activitats habituals".  

MOLLET DEL VALLÈS

18/12 Eduardo Serra Pascual 94 anys

18/12 Ángela Suriñach Arnau 88 anys

19/12 Rafael Pachon Torres 96 anys

20/12 Núria Mayor Pastor 47 anys

20/12 Antonia Cruz García 90 anys

MONTMELÓ

23/12 Eulàlia Prats Benítez 84 anys

LA LLAGOSTA

19/12 Antonio López Caballero 76 anys

28/12 José Jurado Porras 85 anys

Dades facilitades per la Funerària 
Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols

Defuncions

aprovar per unanimitat de tots els 
partits polítics, requalificar a equi-
pament de serveis urbans el juny 
del 2018.

Ampliació de Can Dotras
En l'apartat d’inversions també 
estan previstos grans projectes 
com l’ampliació de la residència 
Can Dotras o la nova seu del centre 
de Formació Professional, ambdós 
pendents encara de concretar amb 
quines subvencions podran comp-
tar. Així com partides de menor 
import com ara la remodelació de 
la plaça de la Constitució, la reno-
vació de la xarxa d’aigua, la cons-
trucció d’un Skate parc, les grades 
de la Sala Polivalent, la renovació 
de la maquinària de les Piscines. 

També s'inclou un increment de 
les partides de despesa social del 
18%, les quals, contemplen recupe-
rar projectes de cooperació. 

aj. montmeló

D'ACROD  L'últim ple de 2019 en el qual es van aprovar els pressupostos
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NECROLÒGIQUES  EL DOCTOR ATENIA ELS PACIENTS A L'AVINGUDA ONZE DE SETEMBRE CIUTADANIA  VA NÉIXER EL DIA 1 DE GENER A LES 10.43 H 

Mor el pediatre Javier Ballabriga, 
amb consulta a Montornès 
durant gairebé quatre dècades 

Aboubacar, el primer 
nadó nascut a l'Hospital

MONTORNÈS. El passat 23 de de-
sembre el doctor Javier Ballabriga 
Vidaller va morir a l'edat de 83 anys 
a causa d'una operació de la qual no 
se'n va sortir. Era conegut a Montor-
nès per exercir durant gairebé qua-
ranta anys de pediatre amb consul-
ta al municipi i rebent infants de tot 
el Baix Vallès. Ballabriga atenia a la 
seva consulta, situada a l'avinguda 
Onze de Setembre, els dimarts, di-
jous i dissabtes a la tarda. A més, als 
matins treballava a l'hospital Vall 
d'Hebron i també tenia consulta 
privada a Barcelona a les tardes. Es-
tava jubilat des de fa uns vint anys.

Nascut a Montmeló l'any 1936, 
va anar a Barcelona per treba-
llar i poder-se pagar la carrera 
de Medicina després que la seva 
mare enviudés. Un cop acabada la 
carrera i l'especialització a la Vall 
d'Hebron va ser cridat pel direc-
tor d'aleshores per treballar d'ad-

MOLLET / PARETS. Aboubacar Cis-
sohho és el nom del primer nadó 
nascut a l'Hospital de Mollet aquest 
any 2020. El petit va néixer el dia 1 
a les 10.43 h. El petit ha nascut amb 
un pes de 3.030 grams d'un part va-
ginal sense complicacions i tant ell 
com la mare es troben en perfecte 
estat, segons informa l'Hospital 
de Mollet. L'Aboubacar és �ill de la 
Coumba Kante i el Lamine Cisso-

hho, una parella d'origen senegalès 
que viu fa uns quants anys a Parets. 

Aquest és el tercer �ill de la pare-
lla que ja tenen dos més: un �ill de 
12 anys que va néixer al Senegal i 
una �illa de quasi 6 anys que ja va 
néixer a Catalunya. De fet, el pare va 
arribar a Espanya farà uns 12 anys 
i la mare va reunir-se amb ell fa 7 
anys. Des d'aleshores viuen a Parets 
del Vallès.  

junt a pediatria amb nounats.
Va decidir obrir la consulta a 

Montornès a �inals dels 60, poc 
després de veure que no hi ha-
via pediatres a la zona. "Quan el 
nostre pare anava a Montornès 
sabíem que tornaria tard entre 

les 23 h i la una de la matinada", 
explica el seu �ill Xavier Ballabriga. 
La seva dona Alícia Díaz subratlla 
la seva vocació per la feina: "Era 
un home entregat totalment a 
la seva professió, en cos i ànima 
i no mirava mai el temps".  f.f.

família ballabriga

VOCACIÓ  El doctor Ballabriga, amb un dels seus néts

hospital

EN FAMÍLIA  El nadó amb els seus pares, dijous a l'Hospital

dv, 29 novembre 201918
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SOLIDARITAT

50 equips quirúrgics 
a l'Argentina amb 
una donació de 
Mollet amb Cuba
MOLLET. El Centro Oftalmológico 
Dr. Ernesto Che Guevara (Cór·
doba, Argentina) ha adquirit 50 
equips quirúrgics amb una aporta·
ció econòmica donada per part de 
l'entitat local Mollet amb Cuba. Es 
tracta de la recaptació econòmica 
del Sopar Solidari amb Cuba cele·
brat el passat mes d'octubre.

Aquest centre es va obrir gràcies 
a l’Operación Milagro, projecte en·
gegat per Hugo Chávez i Fidel Cas·
tro i que avui dia segueix comptant 
amb el suport de Cuba i Vene·
çuela. Des de l'entitat molletana 
expliquen que amb els 50 equips 
quirúrgics "podran seguir fent 
la seva extraordinària tasca de 
tornar la visió i una bona quali-
tat de vida a milers de persones 
que econòmicament no podrien 
fer front a la despesa que su-
posa accedir a aquests serveis 
mèdics". Mollet amb Cuba també 
agraeix la participació dels assis·
tents al sopar, que ha fet possible 
aquesta donació solidària. 

PARETS. El Grup de Recerca de l'Es·
cola de la Natura (GRENP) –l'únic 
centre d'investigació i acollida  
d'animals verinosos de Catalu·
nya– deixarà Parets aquest 2020 
per anar a Calafell. Segons expli·
ca el president del GRENP, Daniel 
Fernández, des de l'Ajuntament  
paretà els han comunicat que la 
sala del verí –on hi ha els animals 
verinosos– no hi pot continuar 
al municipi, i per això han cercat 
l'acord amb el consistori tarragoní.

En aquest sentit, la regidora de 
Medi Ambient i Benestar Animal 
de Parets, Rosa Martí, explica que el 
conveni que hi ha signat entre l'en·
titat i l'Ajuntament "no contempla 
que hi hagi animals verinosos". 
A més, afegeix que "la normativa 
urbanística tampoc ho permet". 
És a dir, d'acord amb el document i 
amb la llei vigent, no es poden allot·
jar animals verinosos en les instal·
lacions de l'Escola de la Natura.

Tanmateix, Fernández creu que 
es podria haver buscat un lloc al·

ternatiu per allotjar i mantenir la 
recerca a Parets dins la llei. Sobre el 
conveni, però, discrepa amb la regi·
dora i destaca que el GRENP fa mol·
tes accions que no estan explícita·
ment descrites en el document, que 
se centra en amfibis i rèptils autòc·
tons. Per exemple, assevera que "el 
conveni tampoc parla d'acollir 

amfibis exòtics", tasca que també 
realitzen. I destaca que fan inves·
tigació amb alguns animals autòc·
tons verinosos, com els escurçons, 
i que aquests sí que estarien dins 
dels paràmetres del conveni.

En tot cas, l'Ajuntament els ha do·
nat marge fins al juliol –quan acaba 
el conveni actual– perquè portin els 

animals verinosos a un altre empla·
çament. El problema amb què es 
troba ara el GRENP és que les instal·
lacions de Calafell, que es comença·
ran a habilitar aquest gener, proba·
blement no estaran finalitzades a 
l'estiu, i Fernández lamenta que "si 
no es trobés una solució, haurí-
em de sacrificar els animals".

D'altra banda, Martí remarca 
que la investigació amb els amfi·
bis i els rèptils no verinosos és una 
tasca "molt maca" i afirma que 
seria "interessant" que es pogués 
mantenir al municipi. Malgrat això, 
Fernández no creu que puguin 
continuar aquesta tasca a Parets, 
ja que probablement traslladaran 
tota la seva recerca a Calafell.

El GRENP és el lloc de referència 
al qual s'adrecen els cossos de segu·
retat i mediambientals de la Genera·
litat per destinar·hi els animals exò·
tics que localitzen. Alguns els troben 
en zones urbanes i molts d'ells són 
requisats pels Mossos en escorcolls 
a habitatges.  sergio carrillo

MEDI AMBIENT  EL GRUP DE RECERCA DE L'ESCOLA DE LA NATURA HA DE TREURE LA SALA DEL VERÍ, A DEMANDA DE L'AJUNTAMENT

EL 2018  En un taller del GRENP sobre la manipulació d’espècies perilloses

arxiu

El centre de recerca d'animals verinosos, 
l'únic de Catalunya, deixarà Parets
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ECONOMIA

SUPRAMUNICIPAL  EL PLE DE L'ÒRGAN APROVA UN PLA ECONÒMIC FINANCER IMPOSTOS  IMPLICARÀ PUJADES DELS VALORS URBANS D'UN 3%

El Consell Comarcal planteja 
noves taxes per finançar 
els serveis deficitaris

Quatre ajuntaments 
baixvallesans 
demanen la revisió del 
cadastre per al 2020BAIX VALLÈS. Actualitzar i crear 

nous preus públics i taxes i incre·
mentar les aportacions dels ajun·
taments per mitjà dels convenis. 
Aquestes són algunes de les ac·
cions que planteja el Consell Co·
marcal de cara a l'any vinent per 
finançar els serveis que són defici·
taris, en el marc del Pla Econòmic 
Financer (PEF), que es va aprovar 
la setmana passada al ple de l'ens.

El PEF estableix les accions a fer 
per garantir l’equilibri pressupos·
tari i és conseqüència de l’incom·
pliment de l'objectiu d’estabilitat 
pressupostària fixat per la Llei d'Es·
tabilitat Pressupostària i Sostenibi·
litat Financera. El pla posa de ma·
nifest que s’incompleix l'objectiu 
d’estabilitat pressupostària, amb 
una manca de capacitat de finan·
çament al tancament de l’exercici 
2018 d'1.106.857,95 euros. Se·
gons fonts del Consell Comarcal, 
en aquest resultat pressupostari 
negatiu té a veure amb el siste·

ma pressupostari del Consell Co·
marcal, on la despesa bàsicament 
s’imputa a partides finalistes, 
que "fa que el marge de ma-
jors ingressos per sobre de les 
previsions sigui pràcticament 
inexistent i, per tant, qualsevol 
desviament produeix automàti-
cament dèficits pressupostaris 
sense capacitat de cobertura 
amb altres fonts d’ingressos", 
expliquen des de l'ens. 

També s’incompleix l’objectiu 
de regla de la despesa tot i que sí 
que es compleix el nivell de deute, 
quantificat en 1.430.000,00 euros 
(per operacions a curt termini) que 
suposa un 7,03% sobre els ingres·
sos corrents de caràcter ordinari.  

Respecte al romanent de tre·
soreria, l’import  al tancament 
es xifra en 360.511,82 euros,  la 
qual cosa representa l’1,77% so·
bre recursos ordinaris liquidats 
del pressupost, "un percentatge 
insuficient per garantir el fons 

BAIX VALLÈS.   Els ajuntaments de 
Mollet, la Llagosta, Martorelles i 
Santa Maria de Martorelles han sol·
licitat al Ministeri d’Hisenda revisar 
el 2020 els valors cadastrals dels 
seus immobles urbans, que són els 
que, sobretot, serveixen per aplicar 
l’impost sobre béns immobles (IBI).
La revisió implicarà pujades dels 
valors urbans d’un 3% aproxima·
dament, ja que l’anterior revisió 
que es va fer en cadascun dels 
quatre municipis s’havia realit·
zat en dates anteriors al 2011. En 
concret, a Mollet, l'any d'entrada 
en vigor de l'anterior revisió va 
ser el 1996; a la Llagosta, el 1994; 
a Martorelles, el 1999, i a Santa 
Maria de Martorelles, el 1995.
 
Petició dels consistoris
El Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) 
publicava dissabte l’ordre del Mi·
nisteri d’Hisenda que estableix la 
relació dels 1.092 municipis de tot 
Espanya que han sol·licitat revisar 
els seus valors cadastrals urbans 
el 2020. Els ajuntaments poden 
sol·licitar l'actualització dels seus 
valors sempre que hagin trans·
corregut almenys cinc anys des 
de l’entrada en vigor dels últims 

valors cadastrals. Els ajuntaments 
que apareixen ara en l’ordre mi·
nisterial la van haver de sol·licitar 
abans del 31 de juliol passat.

Una pujada dels valors cadas·
trals implica un augment de la 
base imposable sobre la qual cada 
ajuntament aplica el seu impost 
sobre béns immobles (IBI). Si puja 
el valor cadastral puja l’IBI tret 
que l’ajuntament decideixi neu·
tralitzar d’alguna manera aquest 
efecte reduint el tipus impositiu 
(percentatge) que s’aplica sobre 
la base imposable per evitar l'in·
crement del que paguen els pro·
pietaris. En tot cas, els possibles 
efectes no es noten l’any en què es 
realitza l’actualització cadastral, 
sinó en exercicis posteriors.
El BOE també publica el reial de·
cret llei de mesures en matèria 
tributària, cadastral i de Seguretat 
Social que estableix quant hauran 
de pujar o baixar els nous valors 
cadastrals el 2020 en funció de 
l’últim any en què es van revisar. 
Per als municipis que se situen en 
l’interval entre 1989 i el 2003 –
que és el cas dels quatre municipis 
baixvallesans–, es preveu un coe·
ficient d’1,03 (pujada del 3%). 

Drets dels consumidorsPujada del 0,74% del peatge de la C-33
Una Unitat Mòbils d’Informació al Consumidor 
(UMIC) de la Diputació visitarà el proper 21 de 
gener a Martorelles (de 10.30 a 11.30 h) i a Santa 
Maria de Martorelles 8de 12 h a 13 h) per recollir 
queixes i dubtes en l'àmbit de consum.

El preu dels peatges de les autopistes catalanes que són 
titularitat de la Generalitat experimentarà un increment 
del 0,1% de mitjana el 2020. En el traçat entre Barcelona 
i Montmeló de la C·33 l’increment serà del 0,74% i el seu 
preu se situarà en 1,36 euros.

de solvència  que precisa l’enti-
tat per respondre hipotètiques 
eventualitats o imprevistos". 

Per altra banda, el dèficit pres·
supostari en determinats serveis 
– que afecten bàsicament a po·
lítiques socials i d’igualtat, medi 
ambient i territori, transport es·
colar obligatori, no obligatori i 
menjadors i turisme– s'ha quan·
tificat en 585.062 euros. "La con-
tinuïtat d’alguns d’aquests ser-
veis només es podrà garantir 
si aquests estan suficientment 
finançats i aquest és l’objectiu 
bàsic del PEF", apunten. 

Per la via dels ingressos es pro·
posa l’increment de les aportaci·
ons per convenis que financen els 
serveis que són deficitaris, i l’actu·
alització o creació de nous preus 
públics i taxes per a la prestació 
de serveis que actualment o bé no 
s’apliquen o bé resulten insufici·
ents per cobrir el cost dels serveis.
Les mesures a adoptar han de po·
sar·se a la pràctica en un termini 
màxim de tres mesos i s'han d'in·
corporar en el pressupost per a 
l’exercici del 2020.

El PEF es va aprovar amb els 16 
vots a favor de PSC, Junts i En Comú 
Guanyem, els 8 en contra d'ERC·
Acord Municipal i l'abstenció d'Al·
ternativa Municipalista·Amunt. 
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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

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.

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. 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.

BUSCO HABITA-
CIÓN ECONÓMICA 
en Mollet y alrede-
dores. Melania. Tel. 
606 23 29 80.

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. 
Teléfono de concto: 

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

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 €*VENDIDO

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 � nales de enero del 2020

Os deseamos un 
feliz Año Nuevo

Av. Badalona, 22 · Mollet · Tel. 93 593 26 44 / 630 06 59 90           · info@garciautodelvalles.com · www.garciautodelvalles.com
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La detenció el passat 23 de setembre de diversos membres dels CDR, entre ells el 
santfostenc Alexis Codina i el molletà Germinal Tomàs, va alimentar l'argumentari 
d'aquells que volen associar l'independentisme amb la violència. L'anomenada 
Operació Judes va minar de paraules com "terrorisme" i "bombes" els titulars 
d'alguns mitjans de comunicació. Acusats de pertinença a organització terrorista, 
de fabricació i tinença d'explosius –de fet la casa de Codina a Sant Fost era 
un presumpte laboratori– i conspiració per provocar estralls, ara, i després de 
passar tres mesos a la presó, cinc dels set acusats surten al carrer amb fiances 
que no semblen gaire acords amb la gravetat dels fets dels que se'ls acusa. La 
mateixa Audiència Nacional explicita ara, d'una banda, que no s'hi van trobar 
explosius, i de l'altra, que no es pot afirmar que formin part de cap organització 
terrorista. Potser no es pot descartar que volguessin tirar endavant alguna acció 
–no contra persones– però el vocabulari emprat i les acusacions ja els posaven 
en l'imaginari de l'opinió pública al mateix nivell que el terrorisme d'ETA o de 
grups jihadistes. Sembla evident que es va fer una bombolla del cas –de manera 
intencionada– per criminalitzar el moviment independentista però probablement 
tot quedarà en un foc d'encenalls, tot i el mal que ja se'ls ha infligit a tots ells.

S'està jugant una nova partida
entre les estructures ocultes de

l'Estat, que no volen perdre 
quotes de poder, i les forces 

polítiques que volen fer govern

n encetar l’any renovem desitjos 
i propòsits i constatem que la 
incertesa encara campa pel tau-
ler de la vida pública. El tribunal 
europeu de justícia ha donat una 

enorme bufetada al sistema judicial espa-
nyol  i encara no sabem quins efectes pràc-
tics tindrà, però hi ha unes quantes evidènci-
es que convé recordar. La dreta espanyolista 
va portar el conflicte polític català als tribu-
nals  sabent que les altes instàncies judicials 
compartien les seves tesis, mentrestant, els 
socialistes miraven cap a una altra banda. 

El sobiranisme català va reptar l’Estat 
amb la consulta del 2014, el referèndum del 
2017 i una declaració simbòlica d’indepen-
dència sense preveure una resposta repres-
siva de tanta envergadura: cops de porra 
planificats, pilotes de goma, relats policials 
plens de fantasia i detencions arbitràries. 
La màxima expressió de repressió ha estat 
la condemna centenària al conjunt de líders 
socials i polítics. Per contra, la resposta ciu-
tadana a la sentència ha estat massiva, ima-
ginativa i pacífica. La via judicial per afron-
tar el conflicte ha fracassat i el sobiranisme 
català continua fort, ja que, ha guanyat  totes 
les eleccions dels darrers anys.

Aquests primers dies del 2020 tornen a 
ser d’infart. S’està jugant una nova partida 

E
PROPÒSITS

Mestre
JAUME NORÓA peu pla

entre les estructures ocultes i profundes 
de  l’Estat, que no volen perdre quotes de 
poder, i les forces polítiques que volen for-
mar govern. Estan en joc la investidura de 
Pedro Sánchez, la inhabilitació del presi-
dent Torra i el prestigi de l’alta judicatura. 
Amb la sentència del TJUE s’ha iniciat un 
degoteig  de posicionaments a favor d’aca-
tar-la, líders europeus, tertulians, jutges 
en actiu, acadèmics o humoristes que no 

es volen veure esquitxats per les males 
praxis de la justícia espanyola.

El govern que es formi té el repte d’allu-
nyar-se de la tendència reaccionària que 
marquen les dretes, ha de tornar la solu-
ció del conflicte català a la via política i ha 
d’abandonar la via repressiva. La llibertat 
dels presos polítics és un deure ineludible, 
com ho són la recuperació dels drets i les 
llibertats retallades aquests darrers anys.  
Fem-nos propòsits però, sobretot, treba-
llem per fer-los possibles.

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

triarà aquells poemes a publicar en aquest espai

Encara que ara sembli
que un oceà separa les nostres platges,
un dia em veureu tornar
sobre un pont d’històries i de contes
que us haurè explicat.
Aleshores, Lluc i Joana, una infinitat 
d’abraçades
consolarà la llarga absència
i les nostrtes ànimes, ara ja són fortes,
no permetran
que cap petitesa els robi mai el somriure.

Oriol Junqueras

oema recitat i molt aplaudit en la 
Festa de la Poesia de Nadal 2019 
del Niu d’Art Poètic de Parets. 
Aquest poema d’Oriol Junqueras, 

poema d’un afecte paternal com el de la Cova 

P

UN DIA EM VEUREU TORNAR

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

de Betlem fa dos mil anys, fa brillar l’estrella 
de la llibertat que és el missatge més sublim 
de la poesia. La llibertat del pare en l’amor 
als fills, que en Oriol Junqueras va de bracet 
amb l’amor a Catalunya. I aquest amor és 
creatiu perquè des de la foscor d’una injus-
tícia, la llum de Junqueras i dels seus com-
panys i companyes empresonats, ningú ha 
estat capaç d’extingir-la, tot el contrari en-
cara brilla més. I Junqueras está molt a prop 
del pont de la seva història i dels seus con-
tes, potser quan es publiqui aquest poema, 
el pont haurà viscut l’abraçada del Lluc i la 
Joana. Un dia em veureu tornar, és la certesa 
de la seva innocència i de la veritat de la seva 
lluita política i, a la vegada, humana, per a 
una humanitat més justa, solidària i feliç.

Racó poètic

antes coses que voldria dema-
nar-vos canviar...

Avui ha bufat fort el vent i he 
tingut l’esperança que les fulles 
seques caigudes dels arbres, 

records ja caducs i ara de color esmorteït, 
que se’m queden enganxades a les sabates i 
m’embruten la casa. Però després de tot, en 
arribar ja la calma eòlica seguien allà i he 
hagut d’agafar escombra i pala.

Tenia l’esperança de no trobar pel camí 
una dona amb la mà estesa demanant al-
moina que em despertés aquells senti-
ments ambivalents d’entre tristesa i culpa 
que voldria evitar tot girant la cara. Però 
l’he trobada i avui, he regirat la bossa per 
deixar-li la mà una mica menys buida i sen-
tir els meus sentiments una mica més en 
calma.

Tinc l’esperança de viure en un país mi-
llor i penso en llençar pregàries al mar, al 
cel, a la terra... al foc perquè cremi la brossa 
del món que no és reciclable es miri per on 
es miri. Però les pregàries solen ser lentes 
en les seves respostes i veig que després de 
clamar solucions a l’Univers hauria d’impli-

T
ESTIMATS REIS MAGS

Psiquiatra
EULÀLIA RIPOLLParaules a 

l'epidermis

car-me en fer del meu entorn un espai més 
saludable i afable dia a dia.

Hi hauria un seguit llarg d’esperances 
guardades al cap i al cor... però no vull 
deixar de dir de l’esperança de tornar a 
casa de tots aquells que hi volen tornar i 
no poden, de trobar casa per a aquells que 
creuen el mar, que ben aviat puguem dir 
que el malson de la injusta presó i l’exili 

s’ha acabat. Però mentrestant haurem de 
seguir apel·lant a la solidaritat i cridant 
justícia i llibertat des de la lluita pacífica. 

Que tinguem un nou any ple de bones 
experiències i els Reis Mags ens portin 
moltes forces per seguir lluitant i fer del 
món un món millor.

Hi hauria un seguit llarg
d'esperances guardades al cap i al

cor... però no vull deixar de dir de
l'esperança de tornar a casa tots

aquells que hi volen i no poden
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MILLORS INSTAL·LACIONS  I  BOTIGA MÉS GRAN  I  PARKING  I  SKATEPARK PÚBLIC
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EL TEU PATINET ESTÀ A “RADICAL 360”!

ESPORTS
Campionat per la IgualtatEl CF Montornès crea el Torneig de Reines
El CE la Llagosta celebrarà dissabte una nova 
edició d'un torneig per la igualtat adreçat a 
pares, mares, entrenadors i entrenadores.  
L'objectiu de la jornada de futbol a la Llagosta 
és fomentar la igualtat entre dones i homes.

El CF Montornès celebrarà dissabte la primera edició del Torneig de 
Reines, de futbol femení. El campionat tindrà lloc al camp municipal 
de Les Vernedes amb un total de 10 equips. Els partits començaran a 
partir de les 10.30 h i es preveu la seva �inalització a les 17 h. Durant la 
jornada, també hi haurà un partit d'exhibició de veteranes.

SANT FOST. El santfostenc Adri Lle-
dó ha acceptat el repte de formar 
part del FC Andorra, de Gerard 
Piqué, i ha signat un contracte 
professional fins a final de tempo-
rada més la campanya 2020-2021. 
El jugador, de 22 anys, es vincula 
amb l'equip andorrà amb l'objec-
tiu de consolidar el projecte a la 
Segona Divisió B i intentar fer el 
salt a la Segona Divisió espanyola.

Lledó va començar la tempo-
rada al Llagostera, també de la 
Segona Divisió B, però la falta de 
minuts va fer-li pensar en un canvi 
d'aires. "No jugava el que jo volia 
i necessitava minuts. L'Andorra 
és una gran oportunitat", admet 
el migcampista, que es mostra 
il·lusionat amb la seva nova eta-
pa esportiva: "Per a mi suposa 
un salt professional i personal 
molt alt. A l'Andorra tot és molt 
professional, i s'agraeix, com 
també la qualitat dels compan-
ys, que és molt alta".

El santfostenc juga de migcam-
pista i considera que la propos-
ta de l'Andorra, que està dirigit 
pels exjugadors del Barça Gabri 
García i Albert Jorquera, s'adapta 
més a les seves condicions de joc. 
"M'agrada tenir la pilota i ser 
dominador en el joc. I l'Andorra 
també vol la pilota, per això crec 
que la proposta andorrana és 
més adient per al meu futbol", 
diu el migcampista. Adri Lledó, tot 

i la seva joventut, ha destacat en 
equips de renom com ara l'Horta i 
el Sabadell B, a la Tercera Divisió.

Debut contra l'Olot
Adri Lledó ja ha fet els seus pri-
mers entrenaments aquesta set-
mana al camp Prada de Moles i 
diumenge podria debutar a casa 
contra l'Olot. L'Andorra ocupa el 
quart lloc del grup 3, en zona de 
promoció d'ascens, amb 31 punts. 
"Aquesta temporada l'objectiu 
és consolidar el projecte a la Se-
gona Divisió B, però mai se sap. 
A la pròxima campanya hem 
d'intentar fer el salt de catego-
ria", remarca Lledó.  jl.rodríguez

fc andorra

fcf

FUTBOL | Segona Divisió B  EL SANTFOSTENC SIGNA PER AQUESTA TEMPORADA I LA PRÒXIMA

Adri Lledó s'incorpora al 
FC Andorra de Gerard Piqué

PRESENTACIÓ Lledó amb la bufanda i samarreta del FC Andorra

EQUIP El combinat català va guanyar els dos partits a Malgrat

Perfil

Adri Lledó, de 22 anys, va militar a les 
categories inferiors del CF Martorelles 
fins que a l'edat infantil va passar al 
CF Mollet UE. Posteriorment, va assolir 
l'oportunitat de fitxar per un dels clubs 
referents en formació, la Damm. El 
jove jugador es va consolidar a l'equip 
barceloní i va competir fins a la Divisió 
d'Honor juvenil, que és la màxima ca-
tegoria estatal de futbol.    

LLEDÓ, FORMAT 
AL CF MARTORELLES

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, s'han classificat per a 
la fase final del Campionat d'Es-
panya de futbol sala amb la selec-
ció de Catalunya sub-16. El com-
binat català va certificar el bitllet 
per a la fase final després de guan-
yar contra Navarra, per 7 a 1.

Catalunya, amb les tres baix-

vallesanes, va obtenir la classifi-
cació després de guanyar els dos 
partits de la fase prèvia disputada 
a Malgrat de Mar. Dissabte va im-
posar-se a Andalusia, per 2 a 0, i 
diumenge, contra Navarra, per 7 
a 1, i amb quatre dianes d'Emma 
Cardona.

El combinat català sub-16 asso-
leix l'objectiu marcat i disputarà 
el Campionat d'Espanya del 7 al 9 
de febrer a Madrid. 

FUTBOL SALA  CATALUNYA S'IMPOSA A NAVARRA I ANDALUSIA

Tres baixvallesanes, a la 
fase final de l'estatal sub-16

SANT FOST. La UE Sant Fost va cele-
brar una jornada de futbol femení 
entre les categories infantil i cadet. 
L'activitat va tenir lloc dissabte al 
camp de futbol santfostenc entre 

els equips del Tibidabo, la Romà-
nica i el Montmeló. Durant l'activi-
tat, el club va recollir joguines per 
al servei de pediatria de l'Hospital 
de Granollers. 

Trobada de futbol femení
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MOLLET.  La 21a edició de la Cursa 
Popular de Sant Vicenç ja ha obert 
el període d'inscripcions i se cele-
brarà el 26 de gener. La tradicio-
nal prova atlètica del Club Atlètic 
Mollet que té lloc durant la Festa 
Major d'Hivern de la ciutat comp-
tarà novament amb les distàncies 
de 5 i 10 km.

L'organització de la cursa mo-
lletana té una previsió d'uns 1.100 
participants entre les dues dis-
tàncies. "L'any passat van ser 
un miler d'inscrits i enguany 
creiem que podrem mantenir 
el nombre, tot i la gran oferta 
de curses que hi ha", admet el 
responsable de la prova, Rogelio 
Vega. La cursa reina seguirà sent 
la de 10.000 metres, tot i que la de 
5 km ja està consolidada després 
de la seva posada en marxa ja fa 
uns anys: "Acostumem a tenir-hi 
prop de 200 inscrits i creiem 
que enguany la xifra serà simi-
lar. Tot i que d'aquesta dada, el 
més important és que la meitat 
dels inscrits són dones", remar-
ca Vega. 

El recorregut de 10 km man-
tindrà el circuit dels darrers anys 
amb uns primers quatre quilòme-
tres pel centre urbà de la ciutat 
fins endinsar-se per l'espai natu-
ral de Gallecs, per acabar a la pista 
municipal d'atletisme. "És un cir-

cuit molt maco perquè després 
de superar els primers quilòme-
tres per la ciutat, passa directa-
ment a Gallecs i és un espai ideal 
per fer la cursa i per córrer", as-
senyala el responsable de la cursa 
popular molletana.

Pel que fa a la cursa de 5 km, 
compartirà la línia de sortida amb 
la categoria reina a l'avinguda del 
Parc, tot i que aquest circuit curt 
només passarà per tram urbà.

Festa atlètica per Sant Vicenç
L’Ajuntament de Mollet del Vallès 
i el Club Atlètic Mollet organitzen 
la 21a Cursa Popular de Sant Vi-

arxiu

ATLETISME | Cursa Popular LA PROVA ATLÈTICA SE CELEBRARÀ EL DIUMENGE 26 DE GENER

La Cursa Popular de Sant 
Vicenç obre les inscripcions

PRIMERS METRES Un dels moments de la sortida del 2018

Obsequis

Tots els participants de la Cursa Popu-
lar Sant Vicenç rebran una bossa d'ob-
sequis i un pantaló curt i una samarreta 
de màniga curta. El preu del dorsal per 
a qualsevol de les dues distàncies és 
de 13 euros per als corredors amb xip 
groc i de 15, amb xip de lloguer.

UNA SAMARRETA I 
UN PANTALÓ CURT

MOLLET.  Jordi Serra, del Recanvis 
Gaudí Mollet B, i José Manuel Coe-
go, de l'Escola Sant Gervasi, han 
estat convocats per participar en 
la quarta edició del partit Allstar 
de Copa Catalunya. El partit tin-
drà lloc el 25 de gener al pavelló 
municipal de Granollers i servirà 
per veure els millors jugadors de 
la màxima categoria catalana de 
bàsquet.

Coego és el jugador més en for-
ma de la categoria amb una mit-
jana de 22 punts per partit i amb 
un total anotador de 242 punts. 
El pivot és el màxim anotador del 
grup, en tirs lliures i de dos. Amb 
aquestes dades, el pivot col·legial 

ha aconseguit el 29% dels punts 
totals del seu equip, que ocupa el 
9è lloc amb 6 victòries i 6 derro-
tes. 

Pel que fa a Serra, és l'11è 
màxim anotador del grup 1 amb 
una mitjana de 12 punts per par-
tit i cada 19 minuts anota un tri-
ple. Unes xifres que ajuden al seu 
equip, el Recanvis Gaudí Mollet B, 
que se situa 8è amb 7 victòries i 5 
derrotes.

Concurs d'esmaixades
Amb el partit Allstar, també se 
celebra un concurs d'esmaixades 
amb la participació de Xavi Cami-
nal, de l'Escola Sant Gervasi. 

BÀSQUET | Copa Catalunya  EL PARTIT SERÀ EL 25 DE GENER

Jordi Serra i José Coego, 
seleccionats per a l'Allstar

Formació  EL CAMPIONAT VA TENIR LLOC DISSABTE A EL TURÓ

El CB la Llagosta celebra un Torneig
El Club Bàsquet la Llagosta 2017 va celebrar un Torneig de Nadal dissabte 
al CEM El Turó. El campionat amistós va ser entre les categories júnior, 
cadet i escola. L’equip cadet llagostenc va inaugurar la jornada amb una 
victòria contra el CB Mollet. Tot seguit, van jugar els més petits amb 
l'escola que van enfrontar-se a les AMPA dels col·legis Sagrada Família i 
Les Planes, també de la Llagosta. El campionat amistós va acabar amb el 
duel júnior amb victòria contra el MIR de Montcada i Reixac.

cb la llagosta 2017

cenç, que també és el 10è Memo-
rial Jordi Solé Tura. L'activitat es-
portiva s'emmarca dins els actes 
del patró de la ciutat, Sant Vicenç, 
que s'escau el 22 de gener.

Tot i ser una cursa competiti-
va, manté el caliu festiu a la ciutat 
sent un dels esdeveniments es-
portius més multitudinaris. 

La sortida tindrà lloc a les 10.30 
h el 26 de gener.  jl.rodríguez b.
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cub karate montornès

KARATE  LA MONTORNESENCA ES VA IMPOSAR A LA SEVA COMPANYA DE CLUB, LAIA FERRERTENNIS TAULA  EL CAMPIONAT VA SER A L'ESCOLA DEL BOSC

AL PODI  María López, amb la copa, i Laia Ferrer, a Valls

María López guanya el Trofeu 
Nadal de Karate a Valls

Més podis

El passat cap de setmana el club mon-
tornesenc va participar en l'última 
competició de l'any a l'Open Lloret 
de Mar. L'entitat va sumar un total de 
quatre medalles amb l'or infantil en 
kata de Judith Anguera i Usama Ka-
rach. Les altres dues medalles van ser 
de bronze amb el júnior Ilia Gutiérrez, 
en kata, i la sènior Wiam Koubiss, en la 
modalitat de combat. 

QUATRE MEDALLES 
A LLORET DE MAR

Votació popular a Montmeló

Andreu Simón venç l'Open de Nadal
Andreu Simón ha estat el guanyador de l'Open de Nadal de Tennis Taula, 
que va tenir lloc dissabte al gimnàs de l'Escola del Bosc, de Mollet. El 
campionat era gratuït i estava organitzat pel Club Mollet 2002 Tennis 
Taula. Andreu Simón va imposar-se en la categoria sènior i segon 
classificat va ser Jonathan Cortés. També es van disputar les categories 
júnior i màster. En menors, el campió va ser Joan Roca i el subcampió Isaac 
Castillo; i en veterans, va guanyar Martín Bernal i segon, Jordi Sánchez. 

ctt moLLet

MONTORNÈS. María López, del 
Club Karate Montornès, va guan-
yar el Trofeu Nadal de karate, que 
va organitzar la Federació Catala-
na de Karate el 21 de desembre a  
la localitat de Valls. El campionat 
va reunir els millors karatekes ca-
talans i López va imposar-se en la 

modalitat de kata contra una com-
panya de club, Laia Ferrer, que va 
penjar-se la medalla de plata.

Bronze de Cristina Fernández
En combat,  Cristina Fernández va 
sumar un tercer metall per al club 
montornesenc. Fernández va pen-

jar-se una medalla de bronze en la 
categoria de menys de 61 quilos. 

En el Trofeu de Nadal també 
van participar altres membres 
del Club Karate Montornès. Entre 
aquests, van lluitar per les meda-
lles, sense èxit, Ilia Gutiérrez, Ciro 
Gutiérrez i Xavier Talavera.  

MONTMELÓ. La 6a edició de la Fes-
ta de l'Esport de Montmeló ja té les 
candidatures dels diferents equips 
i esportistes que es presentaran el 
24 de gener a la Sala Polivalent. 
La tria dels millors esportistes del 

municipi es realitza entre un jurat 
consensuat pel Consell Esportiu i 
un procés de votació popular que 
s'obrirà el pròxim dimarts, 7 de 
gener, a la pàgina web de l'Ajunta-
ment (www.montmelo.cat). 
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CULTURA
Mercadet de col·leccionistesRepresentació de 'Conte de Nadal' a la Polivalent
L'Associació de Col·leccionistes de
Mollet i comarca organitzarà diumenge al 
matí un nou mercadet de col·leccionistes, 
que tindrà lloc a les rambles Fiveller i
Balmes de la capital baixvallesana.

L'entitat local Montmeló Cultura i Tradició representarà dissabte (18 h) 
a la Sala Polivalent l'obra Conte de Nadal, de Charles Dickens, a la Sala 
Polivalent. El senyor Scrooge és un vell avar i rondinaire. No coneix la 
compassió ni la caritat, té el caràcter agre i un cor dur. Però aviat rebrà
la visita inesperada de tres esperits que li canviaran la vida.

NADAL  SES MAJESTATS RECORRERAN DIUMENGE A LA TARDA ELS CARRERS DELS MUNICIPIS BAIXVALLESANS I RECOLLIRAN LES CARTES DELS INFANTS

Els Reis Mags d'Orient ja estan 
a punt per tornar a Mollet

MOLLET DEL VALLÈS. Els Reis Mags 
d'Orient ompliran diumenge a 
la tarda els carrers de la capital 
baixvallesana de màgia i il·lusió, 
abans que a la nit, quan tothom ja 
estigui al llit ben adormit, comen-
cin la seva jornada anual de feina, 
repartint regals i joguines a les 
llars molletanes.

Com és tradició, Melcior, Gas-
par i Baltasar arribaran a Mollet 
en tren i arrencaran la cavalcada 
a les 18.08 h des de l'estació de 
Mollet-Sant Fost. Des d'allà aniran 
fins a la plaça Major –passant pel 
carrer Berenguer III i l'avinguda 
Llibertat–, on els infants de l'Esco-

la Sant Gervasi els rebran cantant 
nadales. Tot seguit, Ses Majestats 
continuaran el recorregut per 
l'avinguda Burgos, l'avinguda Jau-
me I i l'avinguda Antoni Gaudí, on 
clourà la cavalcada.

Preparant l'arribada dels Reis
D'altra banda, aquest cap de set-
mana hi haurà diverses activi-
tats prèvies a l'arribada dels Reis 
d'Orient. Concretament, el Mercat 
Municipal serà un dels pols cen-
trals de les activitats. Divendres 
(de 18 h a 19 h), l'Associació de 
Paradistes del Mercat Municipal 
rebran el Patge Xumet a les ma-

teixes instal·lacions del Mercat, 
a L'Illa. I dissabte al matí (de 10 
h a 13 h), hi haurà un taller de 
cartes als Reis Mags i una visita 
del Patge Reial perquè els infants 
puguin lliurar-li les seves cartes, 
que posteriorment el Patge farà 
arribar als Reis Mags.

Per últim, l'Associació de Dones 
i Homes Emprenedors de Cata-
lunya (ADHEC) rebrà la Cartera 
Reial a la Masia de Can Borrell, 
qui també recollirà les cartes dels 
infants. Serà divendres (de 18 h a 
20 h), dissabte (d'11 h a 14 h i de 
18 h a 20 h) i diumenge (d'11 h a 
14 h). 

arxiu

EL 2019  Els Reis Mags van recollir les cartes dels infants a la plaça de Pau Casals durant la cavalcada de l'any passat

Cavalcades a Sant Fost, 
Martorelles i Santa Maria
BAIX VALLÈS. Els Reis d'Orient pas-
saran per tots els municipis baixva-
llesans. A Sant Fost arrencaran a les 
17.30 h de la plaça Esbert i pujaran 
fins a la plaça de la Vila, on es preveu 
que hi arribin a les 19 h. Allà, els in-
fants els podran lliurar les cartes.

Per la seva banda, a Martorelles hi 
haurà la rebuda institucional de Ses 
Majestats i de la Patgessa Murtra a 
l'Ajuntament a les 17 h. I a les 17.30 
h arrencarà la cavalcada fins a la Ma-
sia de Carrencà, on es preveu que ar-
ribin a les 19 h. A partir de les 19.30 
h hi haurà xocolatada. A més, l'Agru-
pació del Ball de Gitanes de Marto-
relles també organitzarà dissabte 

la benvinguda a la Patgessa Murtra, 
que arribarà al Pati de la Masia a les 
18.30 h. Prèviament, la companyia 
La Tal escenificarà l'espectacle Ca-
rilló (17 h) i a les 18 h arrencarà un 
berenar per als infants.

Per últim, a Santa Maria de Mar-
torelles els Reis recorreran les pla-
ces Joan Matons –on hi haurà una 
xocolatada i animació–, de l'Esglé-
sia i Mossèn Josep Paituví (davant 
de l'edifici de l'Ajuntament). Allà els 
rebrà l'alcalde i els infants podran 
lliurar-los les seves cartes. Entorn 
d'aquesta plaça també hi haurà una 
botifarrada popular i animació. La 
comitiva reial sortirà a les 17 h. 

La Colla de Torrats va organitzar dissabte una jam session de nadales a la plaça 
de Catalunya, a la qual s'hi van animar molts infants a participar. Abans que 
acabin les festes, també es podran gaudir a Mollet d'altres activitats, com les 
incloses en la campanya I love my city, a la plaça Major (L'Illa). Foto: Ona Cervera

Nadales torrades a la plaça Catalunya
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L'Home dels Nassos, amb la canalla
El parc de les Pruneres es va omplir dimarts al matí de gent per rebre 
L'Home dels Nassos, aquell home que té tants nassos com dies li manquen 
a l'any i que només apareix el 31 de desembre. Mentre els infants 
començaven a cantar i ballar al ritme dinamitzat per la companyia Sona 
que trona, L'Home dels Nassos va arribar per ser el rei de la festa. Els 
animadors i el personatge protagonista de la jornada van fer gaudir la 
canalla assistent en aquesta activitat organitzada per Torrats i Morats.

s.carrillo

POPULAR  SONA QUE TRONA VA AMENITZAR L'ACTIVITAT

Amb l'escena al portal de Betlem, la Joventut Sardanista de Martorelles va 
acomiadar la 43a edició del Pessebre Vivent, escenificat als Pins d'en Rabasa –al 
final del carrer del Montseny–. El tradicional espectacle interactiu, amb vestimentes 
hebrees i romanes, es va poder gaudir fins a l'1 de gener. Foto: Ona Cervera

Comiat al 43è pessebre martorellenc Dos parcs de
Nadal a Sant
Fost i Martorelles
SANT FOST / MARTORELLES. Aquest 
cap de setmana hi haurà parcs na-
dalencs a Sant Fost i a Martorelles. 
Al primer municipi té lloc al pave-
lló 2 de dijous 2 a dissabte 4 (de 
16 h a 20 h), està adreçat a infants 
i joves, i l'entrada és gratuïta. I al 
segon municipi va arrencar el 30 
de desembre i també estarà obert 
aquest divendres (de 10.30 h a 
13.30 h i de 16 h a 19 h) i dissabte 
(de 10.30 h a 13.30 h). És al Pave-
lló d'Esports i el preu és de 3 eu-
ros al dia o 10 euros per als 5 dies 
d'obertura.  

ACTUACIONS  TINDRAN LLOC A CAN RAJOLER I A LA COOPERATIVA FINS AL MES DE MAIG

Una quinzena d'espectacles en 
la nova programació de Parets
PARETS. L’espectacle de gòspel 
contemporani Gospelizing va do-
nar dimecres el tret de sortida a la 
nova temporada d'Els Espectacles 
a Parets. Fins al 17 de maig hi ha 
programades gairebé una quin-
zena d'actuacions d'àmbits ben 
diferents que es representaran al 
teatre de Can Rajoler i a la Coope-
rativa.

N'hi ha de teatrals, com Un dia 
qualsevol, d'Oriol Tarrason (27 de 
gener a les 19 h); Rita, de Marta 
Buchaca (2 de febrer a les 18.30 
h); The Opera Locos, d'Yllana (1 
de març a les 18.30 h); Degenérate 
mucho, de Las XL (7 de març a les 
22.30 h); Els Brugarol, de Ramon 
Madaula (19 d'abril a les 18.30 
h), i Monroe - Lamarr, de Carles 
Batlle (3 de maig a les 19.30 h). 
Algunes d'elles completament 
humorístiques, com #DPutuCool, 
de The Chanclettes (8 de febrer a 

la villarroel

'UN DIA QUALSEVOL' Aquesta comèdia sobre la vellesa es podrà veure el gener

les 22.30 h); 17 veces, de Faemino 
y Cansado (5 d'abril a les 18.30 
h); Rarities, d'Agustín Jiménez (9 
de maig a les 22.30 h) o Mi lucha, 
d'Antonia San Juan (17 de maig a 
les 19.30 h).

Però també hi ha lloc per a la 

música amb els concerts de Mòni-
ca Green (25 de gener a les 22 h) 
i de la Cobla Sant Jordi - Ciutat de 
Barcelona (16 de febrer a les 18.30 
h) i per a la dansa amb l'espectacle 
Tres pilars, de la Companyia Mala-
guilla (15 de març a les 18.30 h). 

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

Desfilada de núvols alts 
i mitjans, que enteranyi-
naran el cel tot el dia, 
amb unes temperatures 
que no variaran gaire.

Entrarà el vent del nord, 
que esvairà els núvols i 
ens deixarà un dia total-
ment assolellat i amb 
temperatures semblants.

L’anticicló es refermarà i 
tornarem a tenir un dia en 
què el sol serà el domina-
dor i amb temperatures 
un altre cop semblants.

EL TEMPS per Felip Comas 

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

DIJOUS, 26 17ºC 5ºC 13ºC - 13 km/h SW

DIVENDRES, 27 14ºC 4ºC 9ºC - 18 km/h W

DISSABTE, 28 16ºC 2ºC 12ºC - 15 km/h SSE

DIUMENGE, 29 15ºC 8ºC 12ºC - 16 km/h SW

DILLUNS, 30 14ºC 6ºC 10ºC - 18 km/h W

DIMARTS, 31 13ºC 5ºC 9ºC - 26 km/h W

DIMECRES, 1 13ºC 1ºC 9ºC - 11 km/h SSE

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

dissabte 4

diumenge 5

divendres 3
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CAMPANYES I 
ADHESIONS

• LLIBERTAT PRESOS POLÍTICS I 
RETORN DELS EXILIATS
Després de la sentència del Tribunal 
Europeu es fa més palesa la necessitat 
de llibertat dels presos, el retorn de 
tots els exiliats i la fi de la repressió. 
Des de la Comissió de Drets Humans 
de l’ONU fins a nombroses sentències 
de Tribunals europeus ens estan mar-
cant el camí. Cal tornar a la política 
i deixar la via judicial i de repressió, 
perquè votar en un referèndum mai 
ha de ser considerat delicte. Votar és 
democràcia!
• MARATÓ DE TV3 PER LES 
MALALTIES MINORITÀRIES
A la Guardiola Solidària que tenim a 
disposició dels socis del Casal hem 
recollit enguany 123,30 euros que 
ingressarem al compte de la Marató 
per ajudar a les investigacions mèdi-
ques per trobar cura a les malalties 
minoritàries.

LA CUCA MOLLA
• LA CUCA MOLLA ja forma part 
del nou bestiari popular que el Casal 
ha aportat a la ciutat, amb la il·lusió 
i esforç d’un grup de pares i mares 
“cucaires” que mantenen la iniciativa 
que de mica en mica va arrelant. Si 
teniu mainada i esteu interessats en 
formar part d’aquesta Colla, poseu-vos 
en contacte amb Secretaria del Casal. 
Recordeu que “segons la llegenda, la 
CUCA MOLLA dorm durant tot l’any 
als Pinetons i només es desperta quan 
hi ha gresca a la ciutat, normalment 
per les Festes Majors d’Hivern (Sant 
Vicenç) i d’estiu (diumenge posterior a 
la Mare de Déu d’agost, enguany el 16 
d’agost) i llavors baixa a la ciutat per 
afegir-s’hi”
• Dissabte 18 de gener 
Cercavila de la CUCA MOLLA des del 
Casal fins la plaça Prat de la Riba 
amb la música dels Castellers, els 
Capgrossos de la Colla Gegantera, la 
Santa Teca de la Colla dels Torrats i el 
Moll Fer de la Colla dels Torrats. 11.30 
h plantada davant del Casal. 12 h inici 
de la Cercavila. Ball de conjunt amb el 
tema de la polka d’ours.

CONFERÈNCIES
• DIMARTS 14 DE GENER A LES 
19.30 H. “EL PAPER DE LES ONG A 
COLÒMBIA” a càrrec de la molletana 
Mar Calvet Nogués i Sara Abril Sanz, 

Hi col·laboren:PER A MÉS INFORMACIÓ:  www.elcasal.cat  | mail: secretariat.elcasal@gmail.com   
Rambla Balmes, 2 · 08100 MOLLET DEL VALLÈS

Telèfon i fax de secretaria:  93 593 11 74 

BUTLLETÍ GENER 2020

voluntàries de l’IAP (International Action 
for Peace) que ens explicaran el paper 
de l’acompanyament internacional en 
l’escalada del conflicte a Colòmbia i 
com les organitzacions camperoles del 
país han creat un mecanisme per pro-
tegir-se de les vulneracions dels drets 
i de les persecucions que pateixen, fent 
servir la solidaritat internacional, des 
de la firma dels acords de pau entre les 
FARC i el Govern colombià l’any 2018. 
Una ocasió única per a conèixer de pri-
mera mà l’experiència d’aquestes dues 
voluntàries catalanes que porten més 
d’un any vivint la realitat a Colòmbia.  

FESTA MAJOR 
D’HIVERN SANT VICENÇ

• DINAR DE FESTA MAJOR del Servei 
de Menjador dimarts 21 de gener a les 
13 h.
• BALL DE FESTA MAJOR dime-
cres 22 de gener a les 17 h amb el 
músic Albert Esplugas de l’Orquestra 
Internacional del Janio Marti. El Casal 
romandrà tancat aquest dia perquè és 
festa oficial local i només obrirà pel ball.

SORTIDES I EXCURSIONS
• CALÇOTADA COMERCIAL A 
VILANOVA I LA GELTRÚ. Diumenge 
26 de gener. Sortirem de Mollet a 
les 8 h del matí en direcció a Vilanova 
preparats per fer un bon esmorzar. 
Seguidament ens faran una xerrada 
comercial i en acabat tindrem temps 
per fer una visita per la vila mentre fem 
gana per la calçotada. Preu tot inclòs 
15 euros. Inscripcions a partir del 13 de 
gener a les 16 h a la segona planta.
• CARNAVAL A TOSSA DE MAR 
16-17-18 de febrer de 2020. Sortirem 
de Mollet per gaudir de la gresca del 
carnaval, amb pensió complerta i festa 
de carnestoltes, concurs de disfresses, 
ball i dinar al Gran Casino de Lloret amb 
espectacle de cabaret. Preu tot inclòs:  
149 euros. Inscripcions a partir del dia 
20 de gener, 16 h, 2ª planta.
• EL MODERNISME A REUS AMB 
UNA CALÇOTADA DE NIVELL A 
VALLS. Dissabte 15 de febrer. Sortirem 
a les 8 h cap a Reus per fer una visi-
ta a la Casa Navàs. e i l’establiment 
comercial del seu client, i que mostrava 
a la plaça del Mercadal una imponent 
façana de pedra amb una torre situada 
a la cantonada. Per fer la Calçotada 
anirem a la famosa Casa Fèlix on ens 
serviran calçots a go-go, escudella bar-
rejada, xai i botifarra a la brasa amb una 
carxofa sencera, mongetes, patata al 

caliu i tomàquet, crema catalana, pa, vi, 
aigua, cava, cafè i gotes. Preu tot inclòs 
59 euros. Inscripcions del 13 al 17 de 
gener de 17 h a 19 h a la segona planta.
• MATINAL DE VISITA A LA CASA 
DE LES PUNXES DE BARCELONA. 
Dissabte 21 de març: visita guiada a 
la Casa de les Punxes de Barcelona. 
Sortida en tren a les 10 h de l’estació 
Mollet Sant Fost. Preu 12 euros. Grup 
mínim 15 persones.
• VIATGE A LA XINA, TRIANGLE 
IMPERIAL BEIJIN-XIAN-SHANGHAI. 
Del 25 d’abril al 3 de maig. 9 dies 
de viatge amb trasllat des de Mollet 
a l’aerport de Barcelona, amb hotels 
de 5*, pensió complerta, espectacles 
d’Acrobàcia i especial de la Dinastia 
Tang, creuer pel riu Huangpu, bitllet 
del tren bala Beijin a Xian, vol intern 
d’avió de Xian a Shanghaii tot amb guia 
acompanyant. Presentació del viatge a 
la Sala d’Actes el dimecres 5 de febrer 
a les 19h. Preu tot inclòs 1.995 euros 
(taxes i visat +395 euros). Inscripcions 
els dies 6-7-10-11-12 i 13 de febrer de 17 
h a 19 h a la segona planta.

CINECLUB DEL CASAL. 
LA MIRADA DEL CINEMA

• Divendres 17 de gener visionarem 
la pel·lícula “THELMA & LOUISE” 
dirigida per  Ridley Scott, amb Brad 
Pitt, Geena Davis, Susan Sarandon i 
Jason Beghe.

BALLS DE GENER
Cada dissabte a partir de les 17.30 h a 
la Sala d’Actes.
Dissabte 4  Alberto Paulo
Dissabte 11  Sebastian
Dissabte 18 Fernando
Dimecres 22 Albert Esplugas Ball de 
Festa Major d’Hivern Sant Vicenç
Dissabte 25 Joan Serra

ACTIVITATS CATIFAIRES
Fer catifes de flors és un art que està 
a l’abast de qualsevol persona. El seu 
origen és religiós i gira a l’entorn de 
la Diada de Corpus però de catifes en 
fem tot l’any i a molts llocs diferents 
i per diferents motius. Al Casal tenim 
un grup de catifaires que està a la 
Federació Catalana d’entitats catifaires 
i participa en les trobades i congressos 
que s’organitzen. Del 25 de maig a l´1 
de juny del 2020 participarem al VIII 
Congrés d’Art Efímer floral a la ciutat 
de Tòquio. 25 maig sortida de BCN i 
26 maig arribada a Tòquio. Dies 27 i 
28 de maig Turisme i excursions. Dies 

29,30,31 de maig Congrés i confecció 
d’una catifa gegant de 1.200 m2 entre 
les 20 delegacions (Mèxic, Índia, Malta, 
Itàlia, Alemanya, Federació Catalana, 
Espanya, etc). 1 de juny tornada i arri-
bada a BCN. Preu de tot el paquet: 
1.500 euros + bitllet d’avió (que ara val 
uns 700 euros). Per tant serien uns 
2.200 euros. L’estada seria al Prince 
Hotel Shinagawa de Tòquio. Per a més 
informació adreceu-vos a la Sra Glòria 
(tardes).

CALENDARI D’ELECCIONS 
AL PATRONAT 

DEL CASAL CULTURAL
D’acord amb allò que estableix l’art.21.4 
dels Estatuts de la Fundació Casal 
Cultural de Mollet del Vallès, es pro-
cedeix a publicar la CONVOCATÒRIA 
D’ELECCIONS per a la renovació del 
PATRONAT i PRESIDÈNCIA del Casal 
pel període 2020-2024.
• CONSTITUCIÓ DE LA COMISSIÓ 
ELECTORAL: 27 de gener de 2020.
La Comissió Electoral vetlla per la 
transparència del procés i resolt els 
dubtes que no estiguin reglamen-
tats. En formen part el President, el 
Secretari, un membre de la Junta 
Executiva i dos socis que no siguin 
candidats. Les persones que vulguin 
formar part d’aquesta Comissió han de 
presentar la seva petició abans del 22 
de gener 2020 a Secretaria. 
• PUBLICACIÓ DEL CENS 
ELECTORAL: del 15 al 31 de gener 
de 2020.
Es publicarà el Cens als taulells de 
Secretaria del Casal Cultural. Formaran 
part del Cens tots aquells socis i sòcies 
que tinguin aquesta condició abans 
de l’1 de gener de 2020 i que esti-
guin al corrent del pagament de quo-
tes. Durant aquest període es podran 
efectuar les reclamacions pertinents 
al Cens, que anirà resolent la Comissió 
Electoral. Un cop acabat el termini, 
no se n’acceptaran reclamacions i es 
donarà el Cens com a definitiu el 31 de 
gener 2020.
• PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES:  
fins el 5 de febrer de 2020. 
A Secretaria es facilitaran els impresos 
per a la presentació de candidatures 
i els corresponents avals. Es podran 
presentar candidatures individuals, que 
han de reunir l’aval d’un mínim de 10 
socis que figurin al cens. Un mateix soci 
no podrà avalar més de dos candidats.
El dia 12 de febrer 2020 es publicaran 
les candidatures provisionals. 

Fins al 19 de febrer 2020 es podran 
presentar reclamacions respecte a les 
candidatures provisionals publicades, 
que resoldran la Comissió Electoral. 
Passat aquest període, les candida-
tures tindran la consideració de defi-
nitives.
• ELECCIÓ DE 7 PATRONS PER PART 
DELS SOCIS:  25 de febrer de 2020. 
De 9 h a 13 h i de 16 h a 20 h els socis i 
sòcies podran votar a Secretaria.
Finalitzada la jornada electoral a les 20 
h, es procedirà a efectuar el recompte 
i la proclamació dels 7 Patrons electes 
per part dels socis.
• ELECCIÓ DE 7 PATRONS PER 
PART DELS PATRONS NATS:  
Es reuniran els Patrons Nats en una 
data consensuada. Acabada la sessió, 
es publicarà al taulell, l’acta d’elecció 
dels 7 Patrons elegits per part dels 
Patrons Nats.
• CONSTITUCIÓ DEL NOU PATRONAT 
I ELECCIÓ DEL PRESIDENT: 5 de 
març de 2020.
Els nous Patrons acceptaran el càrrec i 
en prendran possessió. 
Es constituirà el nou Patronat format 
pels 7 Patrons Nats + 7 Patrons ele-
gits pels socis + 7 Patrons elegits pels 
Patrons Nats. Seguidament es proce-
dirà a l’elecció del President del Casal 
pels propers 4 anys.

CURSOS I TALLERS 
DEL CASAL CÍVIC DE LA 

GENERALITAT (GRATUÏTS)
• BALLS EN LÍNEA (pots venir sense 
parella). Del 21 de gener  al 31 de març. 
Dimarts de 18:15 a 19:15 h.
• FRANCÈS PER VIATJAR. Del 23 de 
gener  al 2 d’abril. Dijous de 18 a 19 h.
• GODSPEL. Del 23 de gener al 2 
d’abril. Dijous de 19:15 a 20:15 h.
• PILATES. Del 29 de gener a l’1 d’abril. 
Dimecres de 9 a 10 h. i de 18.30 a 
19.30 h.
• RISOTERÀPIA. Del 24 de gener  al 3 
d’abril. Divendres de 16 a 17 h.
NOTA: Tots aquests cursos i tallers 
son gratuïts (excepte el material que 
utilitzi cada alumne),  oberts a tota la 
ciutadania de Mollet, les places son 
limitades i s’adjudiquen per ordre d’ins-
cripció. La realització d’una activitat 
està condicionada a la inscripció d’un 
nombre mínim de persones. Les acti-
vitats organitzades per les entitats són 
responsabilitat d’aquestes, així com els 
requisits per accedir-hi. Inscripcions a 
partir del dia 19 de desembre i fins el 9 
de gener 2020.
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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

Si us agraden les explosions de gus-
tos, la pizza Mona és la vostra! 
Sobre una fina capa cruixent s’hi 
troben una varietat d’aliments que 
combinats fan que sigui un regal per 
als sentits. 
El gust de la ceba i la patata ben cui-
tes es barregen amb el pernil dolç i 
la crema de llet que aconsegueixen 
crear un resultat molt curiós. Una 

pizza que aposta per la diversitat i 
contrast de sabors que no deixarà 
indiferent els paladars més refinats. 
I la cirereta de la pizza: el format-
ge de cabra desfet per cada un dels 
ingredients que fa de cada mosse-
gada un autpentic plaer. No deixis 
de tastar aquesta novetat de LA 
TOMATE MAGIQUE! La Mona t’ena-
morarà només sortir del forn!

Pizza ‘Mona’
Amb pernil dolç, ceba, formatge de cabra, 
patates i crema de llet

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

pizzerialatomatemagique.com
SUGGERIMENT
GASTRONÒMIC
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HOMER

ILÍADA

“Aquesta traducció és, per això, un esdeveniment literari 
molt important, tant perquè es tracta de l’obra que es 

tracta, com perquè tradueix Homer amb una llibertat com 
ningú s’havia atrevit a fer des de Riba.”

E L O I  C R E U S

“La Ilíada és un adolorit cant a la vida, el preludi d’un lament amb la destrucció 
de Troia al fons, allà, més endavant, i també és el plaer d’un artista que es diverteix 

explicant com es banya la deessa i quines arracades es posa.” 
E N R I C  C A S A S S E S

Traducció de Pau Sabaté 
Pròleg d’Enric Cassasses

ILÍADA

U N 
P R O J E C T E 

D E

U N A 
I N I C I AT I V A 

D E 
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