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Dades de les poblacions amb més de 5.000 habitants 

PARETS DEL VALLÈS                      1.372                 72,4                232                   +0,8                           0               60,9            1,6           37,5

MOLLET DEL VALLÈS                     1.371,4                 26,9                86,2                  +4,4                           0               27,7             4,3          68

MONTORNÈS                                   595,4                 36,8                117,8                 -3,8                           0,3             54,6             3,1          42

MONTMELÓ                                     319,6                 36,6                117,2                 +9,7                            0               47,7             3,8          48,5

LA LLAGOSTA                                   267,9                 20,1                64,5                  +1,3                            0                41,7             6              52,3

SANT FOST                                       162,5                 18,8                60,1                   -5,6                            0                41,1             7,7           51,1

VALLÈS ORIENTAL                      12.483,6                 30,9                99,1                   +1,6                           0,4             39               4,9           55,7

CATALUNYA                                  234.680                 31,2                 100                   +3,6                             1               21                5,2           72,7

PIB
milions €

PRODUCTE INTERIOR BRUT AL BAIX VALLÈS (2017)

PIB x habitant
milers € Agric. Const.Cat=100 Indúst. Serveis

Taxa variació 
anual (PIB/hab)

VAB x sectors (%)

BAIX VALLÈS. Parets del Vallès con-
tinua sent la població del Baix 
Vallès que genera més riquesa, 
segons les dades del producte in-
terior brut (PIB), que mesura l'ac-
tivitat productiva al territori. Se-
gons les dades del PIB publicades 
al desembre per l'Institut d'Esta-
dística de Catalunya, el 2017 la 
xifra paretana se situava en els 
1.372 milions d'euros, el PIB mu-
nicipal més alt del Baix Vallès, que 
es traduïa en un PIB per càpita de 
72.400 euros per habitant, el se-
gon més alt de la comarca per da-
rrere de Lliçà de Vall (amb 72.800 
euros per habitant). De fet, Parets 
se situa entre les deu poblacions 
catalanes de més de 5.000 habi-
tants amb un PIB per càpita més 
alt, un rànquing que encapçala 
Martorell (amb  103.000 euros 
per habitant).

El denominador comú d'aques-
tes poblacions és l'important pes 
que té el sector industrial. Mar-
torell és l'epicentre del gegant de 
l'automoció SEAT, que representa 
a l'entorn d'un 4% del PIB català. 
De la mateixa manera, Parets dis-
posa d'importants polígons pro-
ductius, amb multinacionals com 
Grifols, que en xifres es plasma 
amb un sector industrial que ge-
nera el 60,9% del VAB (Valor Afe-
git Brut) del municipi.

 Pel que fa a Mollet, el PIB al mu-
nicipi continua amb la tendència a 
l'alça dels darrers anys després de 

tocar fons el 2013, com a colofó als 
anys més durs de la crisi econòmi-
ca. El 2017, el PIB molletà es va 
disparar �ins als 1.371,4 milions 
d'euros, una xifra que suposa un 
PIB per habitant de 26.900 euros 
i un increment del 4,4% respecte 
l'exercici anterior. 

L'altra cara de la moneda es 
troba a poblacions com Sant Fost 
i la Llagosta, que es troben a la 
cua pel que fa a la generació de 
riquesa, amb un PIB per habitant 
de 18.800 euros i 20.100 euros, 
respectivament, unes xifres molt 
per sota de la mitjana catalana 
(31.200 euros/habitant). ❉ l.ortiz

El PIB a Mollet 
continua a l'alça 
i va créixer un 
4,4% el 2017

Evolució del PIB a Mollet  (2011-2017)

Evolució del PIB a Sant Fost  (2011-2017)
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Previsions a Mollet

L'Idescat també fet públic l'avanç dels 
registres de 2018 als municipis de més 
de 50.000 habitants. En aquest cas, 
les dades provisionals indiquen que 
Mollet continuaria amb la tendència a 
l'alça dels darrers anys amb un PIB de 
1.415 milions d'euros i un PIB per càpita 
de 27.000 euros, que suposaria un in-
crment del 3,2% respecte el de 2017. 
La ciutat, però, continuaria amb un PIB 
per càpita per sota de la mitjana cata-
lana que seria de 32.100 euros.

L'IDESCAT PREVEU  
REGISTRAR UN PIB 
DEL 2018 MÉS ALT 
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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..

MOLLET. L'administració número 
1 de Mollet del Vallès va ser l'en-
carregada de repartir els 2 milions 
d'una sèrie del primer premi de la 
rifa de Reis. El número afortunat va 
ser el 57.342, amb 200.000 euros de 
premi al dècim. La gerent de l'admi-
nistració, María Dolors Pedrola, re-
bia la notícia "tremolant" mentre 
estava escoltant la retransmissió 
dels premis i amb "molta alegria"  
va expressar que "és el màxim que 
pot aspirar un 'lotero'". 

Pedrola va celebrar especial-
ment aquest premi, perquè des-
prés de 38 anys regentant l'admi-
nistració vol jubilar-se:"Arribar a 
això és una alegria 'tremenda'", 
va exclamar Pedrola, que va asse-
gurar haver venut tots els dècims, 
tot i que no sabia si era al mateix 
comprador. El que sí que assegu-
rava és que no havien retornat res 
del 57342, un número al qual no 
estan abonats, i  que havien posat a 
la venda feia un mes i mig. 

Una administració afortunada
El mateix dia de la rifa la propie-
tària de l'administració assegura-
va desconèixer els possibles guan-
yadors:  "Hi ha gent que ho diu i 
altres que s'amaguen i no diuen 
res, al Nadal també ens va passar 
que no va aparèixer ningú i al cap 
de dues setmanes una noia em va 
portar un ram de flors", va expli-

LOTERIA  EL PRIMER PREMI TAMBÉ ES VA REPARTIR A ALTRES MUNICIPIS CATALANS COM ARA VILANOVA DEL CAMÍ, PINEDA O LLEIDA 

El primer premi de la rifa del Nen 
reparteix 2 milions d'euros a Mollet

acn

REGAL DE REIS Els nens amb el número del premi del tradicional sorteig del Nen, que es va fer el 6 de gener al matí

car Pedrola.
Tot i que enguany ha estat el 

primer que aquesta administració 
reparteix un pessic del primer pre-
mi del Nen, l'administració ja havia 
portat la sort a Mollet amb la Grossa 
de l'Estat i un tercer premi, ambdós 
poc després d'obrir l'establiment, 
segons va explicar la propietària: 
"En aquella època va ser molt im-
portant també, perquè era quan 
començàvem", va indicar. 

Ara, la voluntat de la Maria Do-
lores Pedrola i del seu marit, An-
tonio Villar, és deixar el negoci en 
mans de la seva filla més petita, que 
aquest dilluns celebrava amb la 
resta del personal de l'administra-
ció el fet d'haver repartit el premi 
mentre rebia les felicitacions dels 
clients i obria ampolles de cava.

El primer premi de la rifa de Nen, 
el 57342, va estar molt repartit 
a tot l'Estat i també en diversos 

municipis catalans. En concret, va 
caure a Mollet, Vilanova del Camí, 
Pineda de Mar i Lleida.  acn

PARTICIPACIÓ

MARTORELLES. L'Ajuntament ha 
rebut 30 propostes al Progra-
ma d'Actuació Municipal (PAM) 
2019-2023. La xifra s'ha donat a 
conèixer un cop finalitzat el perí-
ode de presentació de propostes, 
el passat 27 de desembre.

De les 30 propostes presenta-
des 7 s’han entregat de manera 
telemàtica a través del portal 
Decidim i 23 s’han presentat en 
butlletes de paper a través de les 
urnes dipositades a les Oficines 
d'Atenció a la Ciutadania, a les ofi-
cines del Celler i a la Fira de Nadal.

Després d'aquesta primera fase 
de recollida, el consistori es troba 
a la fase d'avaluació i validació 
tècnica i pressupostària de les 
propostes per part dels tècnics del 
consistori. 

En la tercera fase del PAM, totes 
les que siguin viables seran agru-
pades i presentades a la sessió 
oberta a la ciutadania el proper 
dimarts 14 de gener a les 19 h al 
Celler de Carrencà. 

El govern de 
Martorelles rep 
30 propostes al 
PAM 2019-2023

SOCIETAT
Ja és al carrer la 16a edició de la guia de Mollet
Aquest divendres està previst que es distribueixi en tots els 
establiments del municipi la 16a edició de la guia urbana i de serveis 
de Mollet. Aquesta nova edició de la guia té 64 pàgines i la seva 
adquisició és gratuïta. Fa 26 anys que la publicació es distribueix a la 
localitat. La primera guia urbana i de serveis s'editava l'any 1994. 

La R3 recupera el recorregut i l'horari
Els trens de la línia R3 de Rodalies Catalunya van 
recuperar aquest dimarts el recorregut i horari 
habitual després de les obres de construcció dels 
túnels viaris de plaça de les Glòries. Els treballs es van 
efectuar entre el 21 de desembre i el 5 de gener.
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LLENÇOLS I COBRELLITS D’HIVERN · FUNDES NÓRDIQUES DE TOTES LES MIDES

DESCOMPTES DESDE 20% REBAIXES
LES TEVES
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VIDENTE ALMAMY 
MUY RECONOCIDO
Resuelve problemas de pareja, 

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

692 32 20 52

EQUIPAMENTS  ES PREVEU QUE LES OBRES DURIN 3 MESOS

Comença la reforma 
de la coberta de la 
Casa del Pintor 

MOLLET. Aquest dimecres van co-
mençar les obres per reformar la 
coberta de l'estudi de Joan Abe-
lló a la Casa del Pintor. El passat 
setembre es va treure a licitació 
aquesta reforma amb un pres-
supost de 123.486 euros, IVA in-
clòs. Es preveu que les actuacions 
puguin estar enllestides en tres 
mesos. Cal destacar, però, que la 
Diputació subvencionarà una part 
d'aquesta inversió. Concretament 
hi aportarà 88.362 euros.

La coberta cobreix l'antic taller 
de l'artista, un espai no museïtzat  
i una altra sala que corresponia a 
les estances privades del pintor. 

Ara fa uns tres anys, van aparèixer 
goteres sobre el taller de l'artista i 
es van haver de buidar i traslladar 
les peces i mobles que hi havia a 
les dues sales afectades a altres 
espais de la casa del pintor. La 
zona, a hores d'ara, continua inha-
bilitada.

És per això que se substituirà 
la coberta actual per una de nova 
que mantindrà la volumetria ac-
tual i tindrà una imatge similar 
a l’existent, amb acabat de teula 
ceràmica. Aprofitant les obres es 
faran altres millores en l’envoltant 
de l’espai, que afectaran la solera i 
elements de la façana. 

arxiu

L'ESTUDI  Ara fa tres anys van aparèixer goteres sobre el taller de l'artista

GANXET PUNT 
DE CREU PATCHWORK PUNTES 

DE COIXÍ MACRAMÉ

TALLERS 
CREATIUS

BONO DE 4 SESSIONS DE 2 H.
EXTRAESCOLARS: 
DIMARTS DE 17.30 H A 19.30 H.Horari: de 9 h a 13 h

i de 16 h a 20 h.

TALLERS INFANTILS NADAL - SETMANA SANTA - ESTIU

C/ Bailen, 1-A · 08150 Parets del Vallès · T. 653 68 68 56 / 93 199 23 63   
Merceria 21 botons           21 botons.parets

La substitució del 
sofà i la rentadora 
dels immobles 
arrendats són 
despeses 
amortitzables 
en l’IRPF
Si un arrendador d’un habitatge s’encar-
rega de substituir la rentadora i el sofà, 
pot deduir-ho com a despesa amortit-
zable en el seu IRPF perquè es tracta de 
despeses efectuades regularment amb 
la finalitat de mantenir l’ús normal dels 
béns materials.

Això és el que assenyala la Consulta Vin-
culant V2385-19, d’11 de setembre de 
2019, de la SG d’Impostos sobre la Renda 
de les Persones Físiques.

En qualsevol cas, l’import total a deduir 
per aquestes despeses no pot excedir, per 
cada bé o dret, de la quantia dels ren-
diments íntegres obtinguts, encara que 
l’excés es pot deduir en els quatre anys 
següents, sense que pugui excedir, con-
juntament amb les despeses per aquests 
mateixos conceptes corresponents a 
cadascun d’aquests anys, de la quantia 
dels rendiments íntegres obtinguts en 
cadascun d’aquests, per a cada bé o dret.

En definitiva, es tracta de despeses de 
conservació i reparació deduïbles per a 
la determinació del rendiment net del 
capital immobiliari, encara que aquesta 
deducibilitat no empara les adquisicions 
de mobiliari i electrodomèstics, la inci-
dència dels quals en el rendiment net es 
produirà a través de les amortitzacions 
en la forma prevista en l’article 14.b) del 
RIRPF, d’acord amb la taula d’amortitza-
cions simplificada a què es refereix l’ar-
ticle 30.1 del RIRPF, que, per a mobiliari 
i altres estris, és el 10% anual, amb un 
període màxim de 20 anys.

CONSULTORI

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

Salvador Xicola
Assessor Fiscal

salvador.xicola@asemax.org

ELS PROPIETARIS DEL SOLAR NO ES POSEN D'ACORD AMB LA VENDA

L'Ajuntament de Parets 
descarta Can Fradera per 
ubicar-hi l'institut La Sínia
PARETS. El procés per construir 
el nou institut de secundària La 
Sínia ha topat ara amb un nou en-
trebanc. Si el passat mes d'octubre 
la regidora d'Educació, Casandra 
Garcia, explicava que Can Fradera 
seria molt probablement el lloc on 
s'instal·laria el centre educatiu, 
ara descarta aquesta opció. 

Després de mesos de negocia-
ció, "aquest acord no ha pros-
perat", diu. "Els propietaris no 
s'acaben de posar d'acord per 
temes d'herència i no podem 
fer aquesta cessió del terreny 
a la Generalitat", afegeix. "Tot 
apuntava que la cessió del ter-
reny de Can Fradera seria una 
gestió fàcil", assevera Garcia, 
però no ha estat així.

Amb Can Fradera descartat, ara 
el consistori treballa per cercar 
alternatives. D'una banda, han de 
mirar si hi ha terrenys municipals 
que es puguin cedir de manera im-
mediata, "però aquesta via està 
sent molt difícil", lamenta Garcia. 

L'altra possibilitat és la compra 
d'un terreny privat –com es pre-
tenia fer amb Can Fradera–. Ara 
per ara, però, no hi ha cap opció 
que sigui ferma candidata a acollir 
l'institut, segons la regidora.

Un dels primers actes oficials 
després de la constitució del go-
vern actual va ser una reunió amb 
el vicepresident de la Generalitat, 
Pere Aragonès, i el delegat de la 

Generalitat Juli Fernàndez. Allà, el 
batlle, Jordi Seguer, va asseverar 
que "el compromís de les tres 
forces del nou govern plural és 
de desencallar-lo abans de fi-
nals d'any". No obstant això, en-
cara caldrà esperar més temps per 
trobar-hi la ubicació.  s.carrillo

Dissabte comença el 
13è Cicle de Cinema 
Cubà de Mollet
MOLLET. El Centre Cultural la Ma-
rineta acull aquest dissabte a les 
17.30 h, la primera projecció del 
13è Cicle de Cinema Cubà a Mollet. 
En aquesta primera torbada el pú-
blic podrà veure el film, El Benny, 
una obra realitzada durant l’any 
2006 a Cuba i dirigida i coescrita 
per Jorge Luís Sánchez, que tracta 
la història de ficció basada en el fa-
mós músic cubà Benny Moré.

L'Ajuntament 
recollirà els arbres i 
plantes de Nadal
MOLLET. El Servei de Parcs i Jardins 
de l'Ajuntament de Mollet recolli-
rà fins al 12 de gener, els arbres i 
plantes de Nadal que la ciutadania 
ha tingut a casa seva durant aques-
tes festes i que no vol conservar. 
Per tal de poder facilitar la seva 
recollida, el consistori ha instal·lat  
punts de recollida a les places Ma-
jor i Andalusia i als parcs de Can 
Borrell i de la Plana Lledó.

El govern local reconeix que
ara per ara no disposa de 

cap espai alternatiu per 
cedir a la Generalitat
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Oferta válida hasta � nales de enero del 2020

Av. Badalona, 22 · Mollet · Tel. 93 593 26 44 / 630 06 59 90            
info@garciautodelvalles.com · www.garciautodelvalles.com

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 €

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 €

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 Tiguan 2.0 TDI
110 CV · Año 2014 · Km 68.665

PVP: 
15.500 €*

PVP: 
15.500 €*15.500 €*PRECIO FINANCIADO

15.500 €

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

PVP: 
10.500 €*

PVP: 
10.500 €*10.500 €*PRECIO REBAJADO

10.500 €

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 €

Opel Corsa 1.4 90 CV · Selective · Año 
2015 · Km 90.216

PVP: 
7.500 €*

PVP: 
7.500 €*PRECIO FINANCIADO

7.500 €
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El govern de Parets engegarà un 
projecte de ciutat intel·ligent

director s'hauria d'elaborar amb 
un ampli procés participatiu en el 
qual hi participessin els càrrecs 
electes, els tècnics municipals i la 
ciutadania: "Hem de treballar 
conjuntament i ha de ser un rep·
te de poble. No tindria sentit si la 
resta de l'Ajuntament no entén 
que entrem en una revolució que 
té una millora interna i externa". 
De fet, l'antic govern socialista ja 
va encarregar a la Diputació un in-
forme destinat a impulsar mesures 
estratègiques en la línia d'una smart 
city. Aquest document lliurat al con-
sistori el març de 2019 també serà 
una primera base a partir de la qual 
començar a treballar en aquest pla 
director, del qual Moreno també 
destaca que "ha de ser molt trans·
versal" i que, per tant, ha de comp-
tar amb la implicació de totes les 
regidories de l'Ajuntament.

Algunes accions previstes
D'altra banda, el regidor de Par-
ticipació i Innovació reitera que 
probablement no es portaran a 

INNOVACIÓ  ENGUANY COMENÇARÀ L'ELABORACIÓ DEL PLA DIRECTOR I ES CONVIDARÀ LA CIUTADANIA A PARTICIPAR-HI

FANALS  Es pretén expandir la robotització de la llum arreu del municipi

pau muñoz

terme gaires accions palpables 
de ciutat intel·ligent fins al pro-
per mandat: "Tinc clar que en 
aquests quatre anys m'agrada·
ria veure molt poca cosa física". 
I assevera que, a més de crear un 
bon pla director, s'ha de treballar 
"per crear una consciència col·
lectiva" per potenciar la tecnolo-
gia de cara al futur dels municipis 
"per millorar la qualitat de vida 
dels ciutadans".

Tanmateix, sí que detalla algunes 
accions que s'haurien d'incloure en 
aquest pla director. D'una banda, 
actuacions d'eficiència energèti-
ca: "Hem de veure si els equipa·
ments que tenim amb plaques 
fotovoltaiques funcionen, per 
anar·ho expandint, i hem de fer 
que la robotització de la llum es·
tigui preparada, amb sensors que 
determinin els seus usos i que no 
depengui del factor humà".

Moreno també considera relle-
vant continuar amb la instal·lació de 
la fibra òptica i "connectar·la des 
de La Marineta fins a l'estació de 
Renfe". Precisament, el regidor clou 
apuntant que La Marineta podria 
ser "l'element físic en què es pu·
guin crear sinergies industrials 
i empresarials amb espais per a 
start·ups i coworking".  s.carrillo

PARETS. La regidoria de Participa-
ció i Innovació, de la qual s'encar-
rega Lluís Moreno –edil de Sumem 
Esquerres a Parets–, encapçalarà 
a partir d'aquest 2020 un projec-
te d'smart city (ciutat intel·ligent), 
que arrencarà amb l'elaboració 
d'un pla director que determini 
"cap a on volem anar com a po·
ble", apunta Moreno.

El regidor té clar que l'aposta 

per la sostenibilitat mediambien-
tal és fonamental, però que també 
caldria trobar "com utilitzar els 
recursos per poder arribar a la 
màxima població i que hi hagi 
millores pressupostàries". És 
a dir, construir un poble del futur 
que tingui en compte el planeta i 
que també cerqui el major estalvi 
econòmic per al consistori. 

Moreno apunta que aquest pla 

IMPOSTOS  ELS AJUNTAMENTS MATISEN QUE LA MODIFICACIÓ NO S'HA FET PERQUÈ S'HAGI DEMANAT

El canvi de coeficient del cadastre 
és "d'obligat compliment"
BAIX VALLÈS. Els ajuntaments de 
Mollet, la Llagosta, Martorelles i 
Santa Maria de Martorelles hauran 
d'actualitzar aquest 2020 el coefici-
ent del cadastre als seus municipis. 
Amb tot, els consistoris han vol-
gut matisar que no es tracta d'una 
sol·licitud que hagin fet els ajunta-
ments sinó que és una actualització 

d'"obligat compliment". "Hisen·
da va demanar l’actualització per 
l’aplicació del coeficient cadas·
tral i s’ha fet el procediment pro·
posat per la Direcció General del 
Cadastre al projecte de Llei de 
Pressupostos Generals de l’estat 
per al 2020 establint un 1’03% 
d’actualització", explica l'alcalde 

de Santa Maria, Luisma Pintor. El 
BOE del 28 de desembre indicava 
que tots aquells municipis que situ-
ïn la seva ponència de valors entre 
els anys 1989 i 2003 o que posin 
de manifest que hi ha canvis subs-
tancials entre el valor de mercat i el 
cadastral hauran d’aplicar el coefi-
cient d’actualització del 1,03%.  

Dissabte, 11 de gener de 2020 
A les 13.30h: Resum informatiu de la setmana 
Diumenge, 12 de gener de 2020 
A les 22h: La Jornada de diumenge
Dilluns, 13 de gener de 2020 
A les 20.30h: La Jornada, amb Albert Maspons i 
Xavier Aymamí
Dimarts, 14 de gener de 2020 
A les 20.30h: Parlem-ne, amb Susanna Aguilera 
Dijous, 16 de gener de 2020 
A les 20.30h: Visions, amb Alba López

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

www.vallesvisio.cat

programació

PARETS DEL VALLÈS
4/01 Jose Rodriguez Sánchez 78 anys
3/01 Setefilla Marin pineda 48 anys
2/01 Editinio Medina Casado 81 anys
1/01 Juan Mayolas Folguera 92 anys
 

LA LLAGOSTA
4/01 Miguel Angel Carmona Lopez 58 anys

Dades facilitades per la Funerària 
Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols

Defuncions

04/01 Itiel Stewart Rosa (Martorelles)
30/12 Aren Navarrete Lérida (Parets)
28/12 Raul Parrado Ferreira (Mollet)

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

Naixements
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BAIX VALLÈS. Un mes després de l’incendi 
de la fàbrica de gestió i tractament de dis-
solvents a Montornès del Vallès, l'Agència 
Catalana de l'Aigua (ACA) segueix amb els 
treballs del Pla de xoc per al seguiment 
de l’impacte ambiental al Besòs, que pre-
veu l’avaluació i anàlisi del grau d’impac-
te, afecció a mitjà i llarg termini, i grau de 
recuperació de l’ecosistema fluvial, de les 
aigües subterrànies i de les aigües costa-
neres de tot el tram afectat del riu Besòs. 
Segons el Consorci del Besòs Tordera, les 
primeres mostres indiquen una lleugera 
millora de la qualitat de l'aigua.

Segons fixa aquest pla, a finals d'aquesta 
setmana es durà a terme la segona campa-
nya de mostreig, que preveu la presa de 
mostres a diferents punts del riu, així com 
a la sortida de l’EDAR Montornès, a pous de 
diversos usos i a mar, just a la desemboca-
dura i a la platja del Parc del Litoral (Sant 
Adrià de Besòs). A més de l’evolució de la 
qualitat de l’aigua, aquestes campanyes 
analitzen altres paràmetres per conèixer 
quina és la situació global de l’ecosistema 
i la biodiversitat.

Tot i no tenir les anàlisis definitives de les 
mostres agafades durant la primera cam-
panya, realitzada els dies 17 i 18 de desem-
bre, els primers resultats indiquen ja una 
lleugera millora de la qualitat de l’aigua en 
comparar-la amb les mostres agafades du-
rant les 48 primeres hores després de l’in-

cident. De fet, la presència de compostos 
dissolvents volàtils el dia de l’incendi era 
100 vegades superior als límits regulats. 
Una setmana després de l’episodi la pre-
sència d’aquests compostos es va reduir de 
manera significativa, quedant entre 5 i 10 
vegades per sota dels llindars regulats.

Durant les diferents tasques d’inspecció 
i visites a la zona, els tècnics ja han con-
firmat la presència d’alguns exemplars de 
peixos vius a diferents punts propers a la 
zona afectada.

Nova trobada al febrer
D’altra banda, i segons es va acordar du-
rant la sessió de treball celebrada el 20 de 
desembre a la seu del Consorci Besòs Tor-
dera, a mitjans de febrer se celebrarà una 
segona trobada, durant la qual es podran 
analitzar ja els resultats definitius de totes 
les mostres preses fins al moment, fet que 
permetrà avaluar la situació real del riu, 
veure com evoluciona la seva recuperació 
i concretar les accions i actuacions adients.

Per a l’abril està prevista una tercera 
campanya de mostreig, que servirà per va-
lorar la situació real quatre mesos després 
de l’incendi.

Per la seva banda, l’EDAR Montornès 
funciona ja amb total normalitat i a ple 
rendiment, tot i que es continuen avaluant 
i analitzant els danys ocasionats a la instal-
lació durant el sinistre.  

MEDI AMBIENT AQUESTA SETMANA ES FARÀ UN NOU MOSTREIG

Les primeres mostres del Besòs 
després de l'incendi indiquen 
una lleugera millora de l'aigua

MOLLET. La convocatòria de 750 places dels 
Mosso d'Esquadra ha rebut 9.287 sol·licituds 
d'aspirants, de 28 anys de mitjana, un 25% 
dels quals tenen formació universitària i un 
27% són dones. Per zona de procedència, 
més del 20% dels aspirants viuen a la comar-
ca del Barcelonès, més del 10% viuen al Baix 
Llobregat i el Vallès Occidental, i més del 4% 
són del Maresme, el Vallès Oriental i el Segrià. 

La convocatòria es va obrir a l'octubre i ara 
hi ha uns dies perquè les persones excloses 
provisionalment puguin presentar esmenes. 
Posteriorment els admesos faran la prova 
de coneixements i aptituds, la prova física, 
el test psicotècnic i l'entrevista, i la prova de 
català. Finalment es faran les últimes com-
provacions de tatuatges i de causes d'exclu-
sió físiques, just abans d'entrar en el període 

de formació de l'Escola de Policia, situada a 
Mollet del Vallès. 

Nova promoció de Bombers
Per altra banda, el conseller d’Interior, Mi-
quel Buch, acompanyat de la directora de 
l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, 
Montserrat Royes, va presidir aquest dime-
cres a l’Institut de Seguretat Pública de Cata-
lunya (ISPC), l’acte d’inauguració del curs de 
formació bàsica per a bombers, que compta 
amb 250 alumnes, la primera de les quatre 
compromeses. Durant l'acte, el conseller va 
destacar que “aquesta promoció és la pri-
mera mostra que estem capgirant la situ-
ació completament adversa en què estava 
el cos de Bombers quan vaig entrar com a 
conseller d’Interior”, va dir Buch.   

SEGURETAT L'ISPC INAUGURA NOVA PROMOCIÓ DE BOMBERS AMB 250 ALUMNES

Més de 9.200 aspirants 
per cobrir les 750 places 
de mosso d'esquadra
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MOLLET DEL VALLÈS. Després que 
l'Ajuntament signés la declaració 
institucional per l'emergència cli-
màtica a mitjans de desembre, els 
comuns han presentat un llistat 
d'actuacions "imprescindibles" 
que consideren que s'haurien de 
tirar endavant. Dimarts, membres 
del grup municipal de Mollet en 
Comú i de la comissió de medi 

ambient del partit feien una va-
loració de la declaració, efectiva 
des d'aquest 1 de gener. "La vo-
luntat és que el compromís, que 
per part nostre ve de lluny, no 
quedi en paper mullat", explica-
va la portaveu Marina Escribano, 
qui també lamentava la manca de 
concreció pel que fa a les actuaci-
ons a dur a terme i a la creació de 

la taula de treball que, el comuns 
reclamen que sigui "operativa, 
representativa i plural".   

Així, Mollet en Comú ha presen-
tat un llistat de deu punts que re-
clamen per fer efectiva la declara-
ció. En concret, demanen la creació 
d'una xarxa ciclable a tota la ciutat 
i amb aparcaments segurs per a bi-
cicletes especialment a punts com 

MOLLET DEL VALLÈS. La cimera 
mundial ChangeNOW que se cele-
brarà a París del 30 de gener a l’1 
de febrer comptarà amb la partici-
pació de Mollet, que ha estat con-
vidada per donar a conèixer les 
actuacions d’aquests darrers anys 
per confeccionar un model de ciu-
tat verda. Es tracta d’una trobada 
on s’analitzaran i es debatran un 
seguit d’accions i innovacions 
concretes al voltant dels proble-
mes globals més urgents com són 
el canvi climàtic, el final de la con-
taminació plàstica, les noves for-
mes d’agricultura, els nous model 
d’educació o les ciutats sosteni-
bles, entre d’altres. 

Així, l’aportació de Mollet se 
centrarà, entre d’altres, en donar 
a  conèixer les seves polítiques en 
l’àmbit de l’energia, com la teleges-
tió de l’enllumenat, l'aposta per les 
renovables, les set instal·lacions fo-
tovoltaiques o el projecte 50/50 per 
estalviar energia a les escoles. Tam-
bé es parlarà de la promoció d'una 
mobilitat sostenible i segura amb 
l'aplicació de velocitat reduïda; po-
lítiques d'espais verds urbans; pre-
venció de residus i economia verda; 
consum sostenible de l’aigua i tele-
gestió dels regs de parcs i jardins i 
accions sobre el canvi climàtic. 

MEDI AMBIENT  MOLLET EN COMÚ RECLAMA CONCRECIÓ DESPRÉS DE LA DECLARACIÓ INSTITUCIONAL I UNA MESA "OPERATIVA I PLURAL"

Els comuns plantegen accions 
"imprescindibles" davant 
l'emergència climàtica

l.o.

PRESENTACIÓ  Membres del grup municipal de Mollet en Comú i de la comissió de medi ambient del partit

les estacions de tren. També de-
manen accions urbanístiques per 
"recuperar l'espai públic per als 
vianants" i reduir la presència de 
cotxes al centre de la ciutat. L'im-
puls d'una xarxa de transport pú-
blic eficient, la remunicipalització 
de la gestió del servei municipal 
d'aigua i l'impuls de les energi-
es renovables, també pel que fa a 
equipaments i subministraments 
municipals com l'enllumenat, són 
altres dels punts del llistat.

Nou model de gestió de residus
En el decàleg presentat també s'in-
clou la necessitat de replantejar la 
gestió de residus, amb l'estudi d'un 
nou model de recollida i una especi-
al atenció a la generació de residus 
plàstics; l'exigència d'un sistema 
de control de qualitat de l'aire; i la 
creació d'una escola de natura amb 
tasques pedagògiques i dinamitza-
dores i que vetlli pel compliment 
dels punts que es treballin a la tau-
la per l'emergència climàtica. Per 
últim, el punt més urgent a desen-
volupar segons els comuns són les 
actuacions d'emergència per recu-
perar el Besòs després de l'incendi 
de l'empresa Ditecsa, que provocar 
abocaments tòxics al riu. "Cal fer 
un control de les empreses amb 
les inspeccions corresponents i 
treballar per atraure empreses 
de l'anomenada indústria ver-
da", concloïa Roser Aguilar, mem-
bre de la comissió de medi ambient 
de Mollet en Comú.   s.carrillo

Mollet exposa en 
una cimera a París 
les polítiques 
sobre sostenibilitat

SANTA MARIA.  Els veïns de Santa 
Maria de Martorelles finalment 
no hauran de fer front a l'aug-
ment previst del 57% de la taxa 
de residus. Però tampoc es veu-
ran beneficiats pels increments 
previstos en les bonificacions 
d'aquesta taxa. Tot plegat, perquè 
les ordenances fiscals aprovades 
el novembre s'han hagut de revo-
car arran d'una errada adminis-
trativa de l'Ajuntament.

El grup polític a l'oposició, San-
ta Maria En Comú, va presentar 
dilluns 23 de desembre les al·le-
gacions explicant que l'expedient 
d'aprovació de les ordenances 
fiscals no s'havia sotmès a infor-
mació pública en els taulells mu-
nicipals. Així ho admet l'alcalde 
republicà, Luisma Pintor: "La 
gestió no es va fer com corres-
ponia i no n'érem conscients; 

ha estat un error administra-
tiu". El batlle també explica que, 
amb aquesta situació, s'havien de 
cancel·lar les ordenances apro-
vades. "Per responsabilitat, no 
podíem continuar amb el trà-
mit", assegura.

El passat dissabte 28 de desem-
bre va tenir lloc el ple extraordi-
nari, en el qual van tirar endavant 
les al·legacions de Santa Maria 
En Comú amb dos vots seus –la 
portaveu, Olívia Monés, no va po-
der assistir al ple– i quatre abs-
tencions dels regidors de l'equip 
de govern, que van fer efectiva 
l'anul·lació de les ordenances.

Les conseqüències
Tot això implica mantenir els im-
postos que es van aprovar per al 
2019. D'aquesta manera, malgrat 
que la xifra no és exacta, des de 

l'Ajuntament calculen que amb 
les ordenances prorrogades per-
cebran al voltant d'uns 30.000 
euros menys dels que preveien 
rebre amb les ordenances que 
han estat revocades.

L'alcalde, a més, assegura que 
la principal conseqüència la tro-
barà el consistori amb el servei de 
recollida de residus: "Els últims 
anys hi ha hagut un desajust 
entre els ingressos i el cost del 
servei: recaptàvem 60.000 eu-
ros dels ciutadans i el cost era 
de 85.000 euros". Assevera que 
aquests diners extra s'aconse-
guien "no reparant carrers i no 
contractant treballadors".

Enguany, però, el cost del ser-
vei de SAVOSA –l'empresa encar-
regada de la recollida dels resi-
dus– s'ha apujat fins a un preu 
d'entre 100.000 i 110.000 euros, 

i la cancel·lació de les ordenan-
ces –que preveia augmentar un 
57% la taxa de residus als veïns– 
"posa en risc les inversions, les 
reparacions urbanes i les acti-
vitats culturals al poble aquest 
2020".

El recorregut de les al·legacions
Sobre la revocació, Pintor lamen-
ta que Santa Maria En Comú no 
els avisés amb més temps per 
tenir marge de maniobra i haver 
pogut evitar aquesta revocació. 
El 20 de desembre es va reunir el 
govern amb l'oposició per tractar 
les al·legacions que inicialment 
volia presentar el partit encapça-
lat per Monés, sobre el contingut 
de les ordenances. En aquella tro-
bada, van informar el govern que 
podrien haver incorregut en un 
error perquè no s'havien publicat 

ARQUES MUNICIPALS  EL GOVERN MUNICIPAL PREVEU QUE AMB LA CONGELACIÓ DELS IMPOSTOS LOCALS, L'AJUNTAMENT DEIXARÀ D'INGRESSAR UNS 30.000 EUROS 

Es revoquen les ordenances fiscals de Santa 
Maria de Martorelles per un error administratiu

les ordenances als taulells muni-
cipals. David Escartín, regidor de 
Santa Maria En Comú, explica que 
es van adonar el 16 de desembre 
que al taulell digital no estaven 
publicades les ordenances. "Ales-
hores, no vam trobar si era mo-
tiu suficient per impugnar-les". 
A més, en la reunió del dia 20 van 
adonar-se que el document tam-
poc hi era al taulell físic.

Els dos dies següents –21 i 22 
de desembre– els van dedicar a 
clarificar el tema i a modificar les 
al·legacions que inicialment feien 
referència al contingut i que, final-
ment, van servir per demanar la 
seva revocació. Les van presentar 
el dia 23 de desembre al vespre, el 
penúltim dia hàbil per presentar 
les al·legacions. Tanmateix, Escar-
tín nega que hagin actuat de mala 
fe: "Hi havia una vulneració del 
dret del ciutadà a la informació 
i vam avisar dins dels terminis 
establerts". En tot cas, Escartín 
afirma que han ofert a l'equip de 
govern "treballar junts en unes 
ordenances de consens per al 
2021".  s.carrillo
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MOLLET DEL VALLÈS. Els 14 del Portal 
és el nom del primer documental 
que dirigeix el molletà Albert Raga. 
Una història que comença el maig 
de 2014 amb la detenció de 14 per-
sones dins la porteria de l’edifici 
número 50 del carrer Sant Crist de 
Barcelona, el quart dia d’aldarulls 
després del desallotjament del Cen-
tre Social Autogestionat Can Vies.

El relat segueix al llarg d’un any 
i escaig tot el procés –des de la de-
tenció fins al judici i la sentència–, 
dels 14 detinguts i ho fa donant veu 
a acusats, familiars, membres de 
l'assemblea de Can Vies, i l'advo-
cat d'una de les defenses, així com 
el periodista i editor de La Directa, 
Jesús Rodríguez. Declaracions inè-
dites sobre tot un procés que "no 
es va veure als mitjans", diu Raga.

Una història d’uns aldarulls que, 
per al seu director, “són un refe-
rent de com es tracta els movi-
ments socials a la ciutat de Bar-
celona i de com s’intentava evitar 
un teixit social potent desvincu-
lat de les institucions”. Una refle-

AUDIOVISUAL  EL REALITZADOR ALBERT RAGA ACONSEGUEIX FINANÇAMENT AMB MICROMECENATGE

Un molletà dirigeix un documental 
sobre el desallotjament a Can Vies

xió, en paraules del mateix creador, 
"sobre les sinergies del mercat 
capitalista i de com aquest gover-
na més que no pas la política".

El documental es va començar 
a gestar el gener del 2017 arran 
“d’una assignatura de grau de 
Comunicació Audiovisual de la 
Universitat Pompeu Fabra” i una 
primera versió de l’obra va veure la 
llum el juny del 2017. Entre l’abril 
i el juliol de 2018 es van tornar a 
gravar noves imatges per estrenar 

una nova versió que comptarà amb 
la col·laboració de la productora 
Mireia Vilanova i el muntatge del 
molletà Martí Matute.

El desig del director és que el 
documental s’estreni el pròxim 
mes de febrer. Per fer-ho possible, 
Els 14 del Portal ha aconseguit fi-
nançament a través del microme-
cenatge. Amb la campanya que va 
començar el mes de novembre i va 
acabar el desembre han recaptat 
2.535 €.  

a.r.

DAVANT DE CÀMERA  Un moment de l'enregistrament del documental

IUSF demana l'anul·lació del 
ple d'aprovació d'ordenances
SANT FOST. Independents Units 
per Sant Fost (IUSF) prepara una 
demanda contenciosa administra-
tiva perquè es declari la nul·litat 
del ple extraordinari celebrat el 
passat 23 de desembre en el qual 
es van aprovar les ordenances per 
al 2020. El partit ha emès un co-
municat anunciant la demanda on 
demana que es declarin nuls "els 
acords de desestimació de les 
al·legacions formulades contra 
l'increment abusiu i injustificat 
de l'IBI". Segons denuncia IUSF, 
l'equip de govern no els hauria 
lliurat la documentació completa, 
proposta i informes tot i haver-los 
reclamat en "dues ocasions (dis-

sabte i el mateix dia del ple)".
Si aquesta demanda prospera, 

podrien quedar sense efecte les 
ordenances del 2020, una qüestió 
improbable per a l'alcalde, Carles 
Miquel: "Seria una sorpresa que 
un jutge ho admetés a tràmit".

L'alcalde ha assegurat que 
l'Ajuntament "va facilitar tota la 
documentació requerida" i que 
només va quedar pendent l'infor-
me d'intervenció, el qual s'hauria 
lliurat el mateix dia del ple.

Segons Miquel, el fet d'entregar 
l'informe més tard, va ser a causa 
de la quantitat d'al·legacions pre-
sentades, gairebé 300, 114 d'elles 
l'últim dia hàbil. i

TRIBUTS  LA SESSIÓ ES VA CELEBRAR EL 23 DE DESEMBRE 

MOLLET. El Casal Cultural acollirà el proper dimecres la presentació de 
la novel·la Catalunya XXI 260 dies d'obstinació, amb la intervenció del 
seu autor Anthony Corey Sánchez. L'acte, que es farà a les 19 h, serà 
presentat per la diputada molletana al Parlament de Catalunya Aurora 
Madaula. L'acte compta amb la col·laboració de la llibreria L'Illa.

Aurora Madaula presenta 'Catalunya XXI 
260 dies d'obstinació' al Casal de Mollet
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BAIX VALLÈS. Mollet va ser el mu-
nicipi del Baix Vallès on més va in-
crementar l'atur durant el mes de 
desembre, i va arribar a la xifra de 
3.212 persones desocupades, 23 
més que el mes de novembre. Tot 
i l'augment (0,72%), Mollet acaba 
l'any amb 93 persones menys a les 
oficines de l'atur que les que hi ha-
via ara fa un any (desembre 2018). 

LABORAL  PER SETÈ ANY CONSECUTIU, LA XIFRA DE DESOCUPATS SEGUEIX A LA BAIXA AL BAIX VALLÈS AMB 7.101 PERSONES

Mollet tanca el 2019 amb 3.212 
aturats, 93 menys que ara fa un any

Pel que fa al total d'aturats 
aquest desembre en els vuit mu-
nicipis que conformen el Baix Va-
llès la xifra ha estat de 7.101, 27 
persones menys que el mes de 
novembre. Per municipis,  l'últim 
mes de l'any només es va incre-
mentar la desocupació respecte 
a les dades del mes de novembre 
a Mollet (12,28%) i a la Llagosta 

(13,03%). Mentre que la xifra de 
persones sense feina va baixar a 
Martorelles (11,66%), Montmeló 
(10,37%), Montornès (13,12%), 
Parets (9,44%), Sant Fost (9,36%) 
i Santa Maria (9,14%).

Pel que fa a la comparativa 
respecte a l’any passat, la taxa 
d’aturats ha disminuït en 150 per-
sones, sent Parets, Montmeló i la 

Llagosta les localitats on s'hauria 
incrementat el número de perso-
nes inscrites a l'Oficina de Treball 
de la Generalitat.

Segons, la UGT la de 2019 és 
"la davallada més fluixa des de 
l’inici de la recuperació econò-
mica" i alerta de la precarietat del 
mercat, ja que no s'estaria gene-
rant "ocupació de qualitat". ❉

ATUR 2009 - 2019 (Baix Vallès)

3.352 3.318 3.215 3.151 2.982 2.980 3.087 3.140 3.245

DADES ATUR 2019 (Mollet)

FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE

3.2123.189

GENER

3.333

11.298 12.292 13.047 12.516 11.052 9.875 8.754 7.251 7.1017.72011.174

Av. Jaume I, 1 · Mollet del Vallès · T. 93 570 57 86 / 93 593 95 02

FELICITEM A TOTS ELS AFORTUNATS 
I CLIENTS QUE L’HI HA TOCAT 

LA “LOTERIA DEL NIÑO”, 
HEM REPARTIT MÉS 

DE 2 MILIONS D’EUROS. 

HORARI: DE DILLUNS A DIVENDRES 
DE 9 H A 20 H I DISSABTE DE 9 H A 13.30 H.

“Perquè una pell bonica 
no és casualitat...”

Cristina Rodríguez
Avda. Catalunya, 243 
Parets del Vallès
T. 672 69 39 00

@cristinarodriguezestetica

ECONOMIA
Millores intel·ligents a Coca Cola55 compradors premiats en el sorteig del mercat de la Llagosta
La companyia Coca Cola està treballant perquè totes 
les plantes del grup siguin intel·ligents. En aquest 
sentit, a la fàbrica de Martorelles la companyia a 
introduït vehicles autònoms i millores d'estalvi 
energètic a través d'intel·ligència arti�icial.

L'Associació de Concessionaris del Mercat Municipal va celebrar divendres passat el 
sorteig de 2.200 euros en vals de compra. Unes 55 persones van ser les afortunades 
d'aquesta rifa que va servir per commemorar els 40 anys de la fundació del mercat. El 
president dels concessionaris, Francisco López, es va felicitar de la iniciativa tot i recordar 
que "encara falten coses, com la climatització", una millora prevista pel govern.

Sant Fost dóna
un nou impuls a
l'Associació de 
Comerciants
SANT FOST. Després d'uns anys sen-
se gaire activitat, la Patricia  Berme-
jo, de Can Maru, i la Rosa Vivas, de 
la Perruqueria Vivas, s'han posat al 
capdavant de l'Associació de Comer-
ciants per reimpulsar  el comerç 
local. En aquesta nova etapa han 
comptat amb el suport de l'Ajunta-
ment qui les ha ajudat a crear una 
nova imatge: "La intenció del go-
vern és rellançar el comerç local, 
per aquest motiu s'ha dissenyat 
un nou logotip i un nou eslògan", 
explica la regidora de Comerç, Pa-
tricia Orta, qui els darrers mesos va 
visitar, amb les noves responsables 
de l'Associació, els comerços del po-
ble per tal de promoure l'activitat 
comercial a Sant Fost. 

Amb aquest primer contacte, 
38 establiments han decidit ad-
herir-se a l'Associació que ara 
compta amb un total de 66 asso-
ciats. De fet, l'entitat ja va posar-se 
en marxa aquest Nadal, amb una 
gimcana al Parc de Nadal i la car-
rossa dels regals de la cavalcada.

La presidenta de l'Associació, Pa-
tricia Bermejo, ha rebut el suport 
del govern amb satisfacció i li de-
mana millores: "Necessitem apar-
caments per als clients", diu. 

El consistori també ha editat 
2.400 calendaris, com ja s'havia fet 
els últims anys, perquè els comer-
ços els reparteixin entre els clients 
i adhesius per als establiments. ❉

COMERÇ

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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MOBILITAT  EL CONCESSIONARI LA VOLIA INSTAL·LAR A L'ENTORN COMERCIAL DE LA RIERA SECA

Fecosauto descarta el projecte 
inicial de la gasinera a Mollet
MOLLET. El projecte que Fecosauto 
havia engegat per instal·lar una 
gasinera –una estació de servei 
que ofereix gas natural comprimit 
(GNC) per als vehicles– a l’avingu-
da de Rabassaires, a la Riera Seca, 
ha quedat descartat.

Ara fa un any que el gerent del 
concessionari Seat de Mollet, Joan 
Clapé, deia a aquest mitjà: "Estem 
pendents de signar un acord 
amb la comunitat de propietaris 
del centre comercial de la Riera 
Seca, però no hi ha d'haver cap 
problema. Espero que per al mes 
de març puguem tenir d'una ve-
gada la gasinera en marxa". Fi-
nalment, l'acord no hi va arribar. 
"No he aconseguit que veiessin 
les bondats d'instal·lar aquí una 
gasinera, que Naturgy ens posa-
va d'una forma molt senzilla", 
lamenta ara Clapé, qui afegeix que 
"ha estat complicat perquè els 
serveis jurídics de les diferents 
multinacionals que consten en 
aquest polígon no han volgut do-
nar ni un no ni un sí".

Tanmateix, Clapé continua treba-
llant perquè Mollet sigui la primera 
seu al Vallès Oriental d'una gasine-
ra i avança que "gràcies a la bona 
col·laboració que tenim amb 
l'Ajuntament de Mollet, s'està 
preparant un concurs públic per 
tal que es pugui instal·lar una ga-
sinera a la ciutat". Tanmateix, en-
cara caldrà esperar més d'un any i 
mig, segons el gerent de Fecosauto, 
perquè aquest projecte, si tira en-
davant, es faci realitat.  s.carrillo

arxiu

A FECOSAUTO Joan Clapé amb un Seat León de gas natural comprimit

10%
DE TOTS ELS VEHICLES SEAT QUE
inclouen un model amb combustible 
de gas natural comprimit (GNC), 
el 10% dels que es van vendre a 
Fecosauto el 2019 eren GNC. De fet, 
Joan Clapé afirma que "consumeix 
un 30% menys que un dièsel i un 
50% menys que un benzina".

MOLLET. L'empresa Expertus, en-
carregada de la neteja dels equi-
paments municipals de Mollet, va 
entrar en concurs de creditors el 
passat dia 2 de gener. Una situació 
que podria deixar sense cobrar els 
treballadors que diuen estar pas-
sant moments complicats: "Ens 
està afectant econòmica i emo-
cionalment", explicava la presi-
denta del comitè d'empresa, Bea-
triz Tórtola. Per aclarir la situació 
actual, divendres es reuniran amb 
l'advocada que els porta el cas.  

En concret, els empleats tenen 
pendent de cobrar la nòmina de 
desembre i la paga extra de Na-
dal, ja que el consistori molletà, 
que s'havia compromès en fer 
efectius els pagaments pendents, 
s'hauria endarrerit. Sí que hau-
rien cobrat la nòmina d'octubre i 
la de novembre.

Malgrat tot, aquest Nadal els tre-
balladors han pogut tenir regals de 
Reis per als petits de casa, gràcies 
a la recollida de joguines que im-
pulsada pel Club HC Mollet.  

LABORAL  LES TREBALLADORES TEMEN NO PODER COBRAR

L'empresa Expertus entra 
en concurs de creditors

REGALS DE REIS Les famílies han rebut joguines de part del Club HC Mollet 

expertus

Guia

MÈDICA i
ESTÈTICA

Psicoanalogia · Medicina Natural · Flors 
de Bach · Tests · Tècniques d’estudi...

Av. Llibertat, 20, 2n C · MOLLET
Tels. 93 570 43 04 - 618 077 220

contacte@psicopnaturmolins.cat
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OPINIÓ

El 2019 va consolidar una taxa d'atur que, malgrat la suposada recuperació 
econòmica, sembla difícil de disminuir i es tem que es converteixi en endèmica. 
CCOO albira un 2020 esperançador gràcies a la promesa del nou govern de l'Estat 
de la derogació de la reforma laboral i l'increment del salari mínim, així com al fet 
que la Generalitat ha d'aprovar el pla nacional per a la indústria –que ha de tenir 
una important repercussió per al Vallès Oriental, com una de les comarques del 
país més industrialitzades, tot i que la producció, cada cop més, ha deixat pas a 
la logística–. De moment, però, cap d'aquestes mesures s'ha fet efectiva, i el que 
sí que és vigent, és l'increment de temporalitat i parcialitat dels contractes i els 
salaris més baixos. A més, fa mesos que s'albira l'arribada d'una nova recessió, 
de manera que caldrà veure si aquestes mesures, presumptament immediates, 
seran efectives (si és que s'apliquen).

L'ECONOMIA QUE VINDRÀ
Editorial

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)

Rambla Pompeu Fabra, 32 · 08100 Mollet del Vallès 
T- 93 570 52 59 · sommollet@som.cat
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l 1999 tots érem conscients que 
l’any següent, el 2.000, viurí-
em un esdeveniment únic a la 
vida: canvi d’any, dècada, segle 

i mil·lenni. La sensació general era de fita 
històrica, de cosa gran, com si l’efemèride 
ens hagués de trastocar l’existència, com si 
el calendari no avancés indiferent, amb la 
fredor d’una màquina imparable.   

No cal dir que va arribar l’any nou i tot 
va seguir igual. Ni efecte 2.000, ni miracles 
dignes d’esmentar, ni el món va deixar de 
girar... Desgràcia amunt, desgràcia avall, tot 
va quedar més o menys a lloc. Potser sí que 
vam canviar de mil·lenni, però el temps no hi 
entén de mesuraments humans, viu amb les 
seves pròpies raons, el seu ritme, i el que per 
a nosaltres és una meta mental per a ell no 
deixa de ser rutina; pura habitud.

Hem intentat encapsular el temps amb 

E
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endavant

aquesta dèria tan humana de quantifi-
car-ho tot, com si un moment de dolor es 
pogués equiparar amb un de plenitud, com 
si els petons no duressin indefinidament, 
com si el record no visqués per sempre.

Per sort, hi ha coses que s’escapen a la 
raó i que així sigui. I ens seguirem fent 
grans sense rellotges, la felicitat viurà en 
el passat i l’edat seguirà sent subjectiva 
(amén!).

2020 i hem de canviar de dècada. Els 
anys 20 deixaran de ser els del segle vint, 
els del xarlestone i el jazz, els d’entreguer-
res, i sí, potser ens acostumarem a ano-
menar el temps d’una altra manera i ara 
parlarem dels anys vint, deu, quinze, com 
abans parlàvem dels seixanta, setanta o 
vuitanta, i ho acabarem normalitzant, per-
què ens acabem adaptant a tot. 

Però, tot i els esforços, mai podrem arribar 
a conjugar passat, present i futur amb la in-
tel·ligència, perquè la vida se’ns escapa de la 
raó i el temps... el temps se’ns escapa de tot.

treyu, el protagonista de La His-
tòria interminable d'Ende, veu 
extenuat i impotent com el seu 
estimadíssim cavall, entre penes 
i esforços, s'enfonsa en la indo-

lència i inexorablement és deglutit pel fan-
gar del Pantà de la Tristor. És el dolorós preu 
d'endinsar-se en aquestes tenebres on cada 
gest serveix per quedar-hi més atrapat.

Crec que ens trobem en aquest punt. 
Desorientats, mentre no som capaços de 
sortir-nos-en, i en cada intent que fem per 
alliberar-nos, més embrutits. Veieu com hi 
ha qui, a ultrança, estableix pactes amb el 
règim descompost del 78 per tirar del ca-
vall, mentre a la llunyania no se senten crits 
que orientin en la nit, sinó insults i impro-
peris que denuncien una suposada traïció, 
uns crits que no porten enlloc i només fan 
que enfonsar més el cavall al llim. 

N'hi ha que ni tant sols tenen el valor 
de subjectar les regnes del cavall i només 
escampen la boira inútilment amb la mà, 
com qui espanta els mosquits i la malaltia 
del son. El monstre, ens diran, el monstre 
ens encalçarà a tothom, famolenc i amb 

A
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ganes de cruspir-nos, el del feixisme que 
suposadament hem despertat nosaltres, 
però que la inconscient gent que viu a la 
vora del pantà ha alimentat sense un bri de 
sensatesa amb les restes del festí que ja ha 
acabat, el de les engrunes del franquisme.

No només és un desastre la inhabilitació 
del President, la tossuderia de mantenir se-
grestat Junqueras, i tot l'engranatge repres-
siu de la II Restauració borbònica. També ho 
és el fet que estúpidament omplim qualsevol 
espai de debat de merda, esberlant-nos el 
cap i llançant-nos fang pel damunt mentre el 
cavall s'enfonsa. Tothom legítimament ha de 
temptejar les seves estratègies en base al seu 
suport electoral, però els intents no són cap 
gesta heroica fins que no se'n demostri una 
més que dubtosa efectivitat. 

Continuem sense lideratges –tret d'es-
pelmes als nostres represaliats–, sense 
un rumb clar al nostre govern, aclaparats 
i amb driblades per tal de veure qui obté 
l'hegemonia. Ni tant sols hem explicat amb 
prou claredat quina República es pretén da-
vant el femer que hem pogut veure al debat 
d'investidura d'un estat fallit. No tenim cap 
resposta, només gesticulacions de guinyol.

Fins quan ens haurem d'estar en aquest 
maleït pantà? Salvarem el cavall?

Bústia
Urgències nadalenques
Moltes sabem el que és patir habitualment 
cistitis, coneguda com infecció d’orina: un 
terra fred, un texà pret o unes calces que 
no ens van bé. Tremolar a casa, negociar a 
la farmàcia, i les llargues cues d’urgències 
per aconseguir l’antibiòtic, quan els nabius 
ja no són suficients. Un cop alleugerides, en 
ocasions, tornem a recaure perquè el trac-
tament ha sigut insuficient. Més antibiòtic: 
la flora ens marxa, arriba la càndida amb la 
seva protuberància.

Aquesta ha sigut la crònica de les meves 
vacances de Nadal. Per any nou, sumant-t’hi 
alguna irregularitat intestinal per les dates, 
vaig arribar al col·lapse. Tanta pastilla i veu-
re que portava dies sense deixar de tenir al-
guna molèstia corporal, coïssor, cansament 
i formes noves al meu cos, estava esgotada 
i espantada. Vaig decidir anar a urgències 
per tal de cercar una solució que m’alleu-
gerís. Em vaig trobar, llavors, amb la preca-
rietat de la sanitat pública conjugada amb la 
pràctica androcèntrica dels professionals. 

Després d’una hora a la sala d’espera de 
l’Hospital de Mollet, m’avisen per primer 
cop per fer un triatge i decidir quin met-
ge és més adient que em visiti. Explico tota 
la meva crònica nadalenca culminada en 
protuberància en cinc minuts, la resposta 
a la qual va ser la reducció de: un grano 
no?. Una altra hora més tard, entro a una 
cabina on em diuen que em visitarà un ci-
rurgià. -Un cirurgià?- . Crònica nadalenca. 
Deixant de banda el diagnòstic, va dir que 
ara em portava la recepta, després de voler 
desenfundar el seu bisturí. Vaig haver d’es-
perar una altra hora, perquè vingués un 
altre cirurgià! Em diu que l’altre ha marxat 
i que necessita tornar-me a veure. Crònica 

nadalenca. Canvia el diagnòstic. Em porta 
la recepta que es veu que portava una hora 
signada al mostrador. -Perdoni, doctor, no 
em canvia la recepta amb un diagnòstic 
diferent?-No, no, tot val- em va respondre. 
Després de més de tres hores, marxo amb 
més dubtes que respostes, i angoixa. 
Em dirigeixo a la farmàcia propera que 
encara queda oberta. Crònica nadalenca, 
desconfiança amb la meva nova recepta. 
M’acaben atenent les tres farmacèutiques 
que hi havia treballant. El diagnòstic era 
erroni i el remei també. Atenent a les par-
ticularitats, millor dit comunalitats, de la 
meva narrativa en el cos de la majoria de 
persones menstruants, no tenia cap mena 
de sentit el que el metge m’havia dit i re-
ceptat. No tan sols això, si m’hagués medi-
cat amb el que em va proposar el cirurgià el 
meu malestar hagués proliferat molt més: 
volia engreixar un fong amb cortisona.
Quan des del feminisme demanem que vo-
lem unes pràctiques sanitàries amb pers-
pectiva de gènere, perquè aquestes són an-
drocèntriques, volem dir això: necessitem 
que ens escoltin i que el que ens passi als 
nostres cossos repensi la manera en com 
se’ns tracta. Què la norma i el símptoma 
masculí no sigui el patró de la comunitat 
mèdica. Perquè, davant d’aquesta normali-
tat, això és negligència? Què les professio-
nals no ens ajudin per ser dones, sinó per-
què la ciència contempli la realitat d’altres 
malestars possibles.  

Decididament, un bon propòsit per any 
nou seria lluitar per una sanitat pública, 
de qualitat i amb perspectiva de gènere. 
Aquesta precarietat, és com un gra al cul.

 ivet muñoz / Membre de Mollet Feminista
mollet del vallès
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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. 2º sin as-
censor, 3 hab., baño, 
cocina con lavade-
ro, salón-comedor. 
Piso de origen. CEE: 
F. Precio: 125.000 €. 
Ref. JV14209. Tel. 93 

579 33 33.

MONTMELÓ. PLAN-
TA BAJA. Zona IES. 
Ref. EV11176. 128 m2, 
a estrenar con ac-
ceso indep. 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. Finca 
con asc., 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 MONT-
MELÓ. CENTRO. 
Ref. EV11179. Asc., 

actualmente con 
inquilino con con-
trato vigente hasta 
final de julio 2020. 
3 hab., cocina, baño 
4 piezas con bañe-
ra y comedor salida 
a pequeño bal-
cón. CEE: E. Precio: 
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. Teléfon de 
contacte:  93 593 
71 14.

PEUGEOT 207 1.4. 
75 CV Acces, 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. 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.

SEAT ALTEA 1.6 TDI 
ECOMOTIVE. 105 CV, 
año 2014, 52.795 km. 
Precio: 10.500 euros. 
Tel:  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.

MERCEDES GLA 200 
D URBAN. 136 CV, 
año 2017, 14.476 km, 
cambio automático. 
Precio: 26.900 euros. 
Tel. 93 593 26 44.

IMMOBILIÀRIA

COMPRA
LLOGUER MOTOR

T. 651 04 00 07

S’OFEREIX AUTÒNOMA PER PORTAR 
COMPTABILITATS / FISCAL / IMPOSTOS, 
A PIMES I AUTÒNOMS AMB A3 I CONTAPLUS
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Una nova botiga al centre del poble 
per donar millor servei als clients. 

VINE A CONEIXE’NS!

COCINAS Y BAÑOS

5
Reformes en general:
· CUINES I BANYS
· PORTES INTERIORS
· FINESTRES D’ALUMINI
· PLADUR
· PARQUET

www.cocinasybanos5estrellas.com

Carrer de les Monges, 4  I  Carrer Ramón Casas, 5  I  08100 Mollet del Vallès  I  T. 93 593 03 02  I  M. 627 572 672

BÀSQUET | Formació  PAU GASOL DEMANA AL TÈCNIC MOLLETÀ, DE 24 ANYS, QUE NO HO DEIXI 

"Deixo el bàsquet. Aquest 
no és el meu esport"

ESPORTS
Duatló al Circuit de MontmelóEntrenament gratuït per la Cursa Sant Vicenç
El Duatló de Granollers, que se celebra el 26 
de gener al Circuit de Barcelona-Catalunya, ha 
obert inscripcions. La prova serà en la modalitat 
sprint que consta de 5 km en cursa a peu,  19 
km en bicicleta i 2 km més en cursa a peu. 

El Club Atlètic Mollet celebrarà diumenge un entrenament gratuït per 
preparar la Cursa Popular Sant Vicenç. L'entitat ha previst començar 
prop de les 10.30 h del matí amb un escalfament a la pista municipal 
d'atletisme la Pedra Salvadora i, tot seguit, es faran grups per córrer 
els circuits de 5 i 10 km. En acabar, hi haurà servei de vestidor i dutxa.

Lliga EBA  EL RECANVIS GAUDÍ ÉS QUART AMB 9 VICTÒRIES

MOLLET. El Recanvis Gaudí Mollet 
ha arribat a l'equador de la tem-
porada amb un balanç favorable 
de 9 victòries i 4 derrotes. L'equip 
de Josep Maria Marsà ocupa el 
quart lloc de la Lliga EBA empa-
tat amb el segon, el Sant Adrià; el 
tercer, el Cornellà; i el cinquè, el 
Mataró-Germans Homs. 

Precisament, el pròxim rival 
del Mollet és el segon classificat. 
Aquest dissabte els molletans es 
veuran les cares contra el Sant 
Adrià al Plana Lledó en el primer 
partit de la segona volta. A la pri-
mera jornada del campionat, el 
Mollet va perdre a domicili per 67 
a 61, en un duel que va estar ajus-

El Mollet inicia la segona 
volta contra el Sant Adrià

Segona Catalana  EL MOLLET FEMENÍ REBRÀ EL VILASSAR

tat i amb els locals sempre ma-
nant a l'electrònic. Aleshores, Ós-
car Amo i Albert Serra van ser els 
millors jugadors del Sant Adrià, 
amb 17 punts cadascun.

El Sant Gervasi rep el líder
A Copa Catalunya, l'Escola Sant 
Gervasi i el Recanvis Gaudí Mo-
llet B tanquen la primera volta 
del campionat. Els col·legials ho 
fan davant la seva afició contra El 
Masnou, mentre que el filial del 
Plana Lledó visitarà la pista de 
l'Horta. 

El Mollet B, 8è amb un balanç 
de 7 victòries i 5 derrotes, acomi-
adarà la primera volta en una pis-
ta complicada i contra un rival di-
recte perquè els barcelonins són 
desens amb 6 victòries. Pel que fa 
a l'Escola Sant Gervasi, 9è amb 6 
victòries, rebrà diumenge (19 h) 
el líder, que ha guanyat 9 partits i 
ha perdut 3 compromisos. 

L'Escola Sant Gervasi femení pot 
acabar la primera volta invicte

CB MOLLET - SANT ADRIÀ
Dissabte, 11  20 h Mollet

MOLLET. "Deixo el bàsquet. Quan 
acabi la temporada s'ha acabat. 
Aquest no és el meu esport". Amb 
aquest tuit, Sergio Balaguer, de Mo-
llet i de 24 anys, anunciava al seu 
perfil de Twitter que deixava de 
ser entrenador de bàsquet després 
de patir una agressió per part d'un 
pare en un torneig 3x3 de base, que 
va tenir lloc el dissabte passat. 

El missatge el va publicar diu-
menge i ràpidament es va fer vi-
ral a les xarxes socials amb més 
de 7.000 retuits i prop de 13.000 
m'agrada. "La decisió és irrevo-
cable. Quan acabi la tempora-
da deixo d'entrenar. El que va 
passar en el torneig 3x3 va ser 
la gota definitiva, estic cremat", 
admet l'entrenador, que porta des 
dels 6 anys jugant a bàsquet al 
Baix Vallès i des de fa set anys és 
entrenador d'equips de base. 

Segons explica Balaguer, l'agres-
sió la va patir en un partit de nois 
de 9 anys quan un pare va apar-
tar-li amb un cop de mà del costat 
d'un dels infants i, seguidament, 
va començar a increpar-lo enmig 
de la pista. "No va ser un cop ter-
rible, però sí que va deixar clar 
tot el menyspreu que tenia", deia 
el jove entrenador en el fil del tuit. 

Un tuit del tècnic molletà Sergio Balaguer es fa viral a les xarxes 
socials denunciant una agressió patida per un pare en un 3x3

jl.r.b.

MOLLET  Sergio Balaguer a la pista poliesportiva davant del Casal La República

Aquest fet ha provocat la renún-
cia de Balaguer. "Des de la tem-
porada passada ja ho meditava 
perquè la pressió en categories 
de formació ha crescut mol-
tíssim. Veig que aquest esport 
d'equip, s'ha individualitzat i 
futbolitzat", afegeix Balaguer.  

Pau Gasol li respon
Sergio Balaguer ha rebut un gran 
nombre de missatges de suport de 
dins i de fora del bàsquet. Entre 
aquests, el mateix Pau Gasol mit-

jançant Twitter, ha encoratjat Ba-
laguer perquè no deixi el bàsquet 
perquè "aquest esport necessita 
persones com tu". 

El molletà admet que no s'es-
perava aquest ressò mediàtic, 
tot i que la seva decisió és ferma. 
"Vaig publicar els tuits per fer 
un debat entre tècnics i s'ha fet 
un debat social. Tot i ser un fet 
desagradable, crec que podem 
treure aspectes positius per mi-
llorar l'esport de base", admet 
Balaguer.  jl rodríguez beltrán

MOLLET. L'Escola Sant Gervasi fe-
mení pot acabar la primera volta 
amb un ple de victòries si guanya 
diumenge a la pista del Sant Nico-
lau B, penúltimes. Les molletanes 

ocupen el 1r lloc amb 12 victòries. 
Pel que fa al Construccions Pere-
fran Mollet és 4t per la cua amb 3 
victòries i diumenge rebrà el Vi-
lasssar de Dalt (19.30 h). 
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HIDRATACIÓ CORPORAL
LA TEVA PELL SUAU I SENSE PICOR
UNA HIDRATACIÓ PER CADA TIPUS DE PELL

10%
DESCOMPTE

Plaça Catalunya, 1 · Mollet del Vallès ·  T. 93 570 34 28
Segueix-nos a       facebook.com/farmaciatugas

ESPECIALISTAS EN CERRADURAS, 
ESTAMOS CERTIFICADOS PARA LA APERTURA 

DE PUERTAS DE INMUEBLES Y AUTOMÓVILES.
INSTALAMOS SISTEMAS DE SEGURIDAD, 

Y PUERTAS ANTI ATRACO. 

REFORZAMOS PUERTAS 
Y CERRADURAS EXISTENTES.

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

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

3% DE DESCUENTO 
EN LA ACEPTACIÓN 
DE PRESUPUESTO.
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MONTORNÈS. El CF Montornès viu 
moments de canvi amb la incorpo-
ració de nous membres a la seva 
directiva des del passat setembre, 
que culminarà a finals de gener 
amb el relleu a la presidència que 
passarà d'Agustí Meca a Enric Ga-
valdà. El club, amb tretze equips 
de futbol base aquesta tempora-
da, mira d'enfortir-se amb una 
nova estructura de futbol femení i 
potenciar el futbol formatiu.

El club ha fet una aposta amb 
nous directius, que encapçala 
Oriol Olivé, com a director espor-
tiu. Olivé és un rodamón del fut-
bol català, que ha passat pel RCD 
Espanyol –fent tasques dins l'es-
tructura internacional–, l'EC Gra-
nollers o el CF Mollet UE, sempre 
en funcions  directives o de coor-
dinació. "Ens va trucar l'Agustí 
Meca a l'estiu i ens va proposar 
reforçar l'estructura esportiva, 
però ens hem capficat per fer 
del Montornès un club referent 
a l'escola formativa i amb el fe-

ALBERT RAGA

FUTBOL | Formació  ENRIC GAVALDÀ SERÀ EL NOU MANDATARI I ORIOL OLIVÉ CONTINUARÀ COM A DIRECTOR ESPORTIU DEL CLUB

Montornès i Can Fatjó, campiones 
El benjamí del CF Montornès i el cadet de l'Olímpic Can Fatjó, de Rubí, van 
proclamar-se campiones de la primera edició del Torneig de Reines. El 
campionat amistós femení va estar organitzat dissabte pel CF Montornès i 
va sumar una desena d'equips amb prop de 150 esportistes.  A més, durant 
el torneig de futbol base femení també es va celebrar un partit d'exhibició 
entre les veteranes del CF Montornès i del CF Palautordera, que va acabar 
amb una clara victòria local, per 3 a 1.

El CF Montornès es prepara per a la 
marxa del president Agustí Meca

mení", diu Oriol Olivé, que admet 
"no serà una prioritat muntar 
un sènior masculí". 

Juntament amb Olivé, que tam-
bé és tresorer, al setembre van 
entrar altres directius, i entre 
aquests hi ha Enric Gavaldà, que 
havia estat vinculat al Sant Cugat i 
serà, en principi, el nou president. 
"Deixo la presidència en bones 
mans perquè jo per motius per-
sonals no puc continuar", expli-
ca Agustí Meca, de 60 anys, que ja 
ha presentat la seva dimissió com 
a president. Aquesta era la sego-
na etapa de Meca al capdavant del 
club perquè el 2001 va començar 
una etapa que va durar vuit anys i 
ara portava des de l'abril de 2018. 
"Continuaré vinculat com a 
tècnic de les veteranes", admet 
Meca. 

La directiva preveu incorporar 
altres membres quan s'oficialitzi 
el relleu presidencial a la Federa-
ció Catalana, com ara Sito Fradera, 
reconegut tècnic vallesà.  jl r.b.

La Volta Ciclista a 
Catalunya rodarà 
a l'asfalt del Circuit
MONTMELÓ. El pilot de la Volta Ci-
clista a Catalunya rodarà per l’as-
falt del Circuit de Barcelona-Cata-
lunya coincidint amb l’edició 100 
de la prova, que se celebrarà del 
23 al 29 de març de 2020. Aquest 
pas coincidirà amb la penúltima 
etapa, fixada per al dissabte 28 de 
març i que finalitzarà a Mataró.

Els ciclistes realitzaran una 
volta pel Circuit i es realitzarà 
un esprint intermedi en la recta 
principal. “La Volta Ciclista a Ca-
talunya sempre busca millorar 
l’espectacle, i el pas per una ins-
tal·lació tant magnífica com el 
Circuit de Barcelona-Catalunya 
és un al·licient més en la sisena 
etapa”, ha afirmat Rubèn Peris, 
director general de la cursa.

La prova reunirà alguns dels 
millors ciclistes internacionals, 
com ara el colombià Miguel Ángel 
López, de l'Astana Pro Team, que 
va ser campió de l’última edició. A 
més, el 2018 va pujar al podi amb 
el tercer esglaó a la Vuelta a Es-
panya i el Giro d'Itàlia.  

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

Residència canina i escola d’educació

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

¡CONSIGUE EL CUERPO QUE SIEMPRE HAS DESEADO Y EMPIEZA YA LA OPERACIÓN 
VERANO 2020 PARA QUE ESTA VEZ NO TE PILLE TARDE! 

Ven a conocernos y descubre todos nuestros servicios de nutrición, 
entrenos, hipopresivos, y suplementación deportiva y saludable.

TU ESPACIO HOLÍSTICO-FIT DONDE APRENDERÁS A NUTRIR CUERPO Y MENTE.
¡Te esperamos en Unicornioland by Sther Garcia!

En la mágica calle Can Pantiquet, 2 de Mollet del Vallés

ÚNICO PUNTO DE 
VENTA DE AMIX EN 
MOLLET DEL VALLÉS

MOLLET. El CF Mollet UE disputarà 
un partit teòricament plàcid con-
tra el cuer, el Llagostera B. L'equip 
molletà és el pitjor equip visitant 
del grup 1 de la Primera Catalana 
amb tan sols un empat, que va te-
nir lloc el 24 de novembre al camp 
del Tona, 1 a 1. 

Tot i la dinàmica visitant negati-
va, els molletans ocupen el 8è lloc 
amb 18 punts. El conjunt de Jordi 
López confia superar la ratxa ne-
gativa aprofitant la debilitat dels 
gironins, que tan sols sumen 7 
punts. Això sí, l'entrenador de l'en-
titat molletana avisa de la perillo-
sitat del camp del Llagostera.  "És 
un camp que condiciona molt 
per les seves dimensions, molt 
diferent del que estem acostu-
mats, i haurem d’intentar adap-

tar-nos el més ràpid possible 
per començar l’any guanyant. 
Pel que fa al rival, es troben en 
una situació complicada, i ens 
exigirà molt des del primer mi-
nut", admetia López. Tanmateix 
explicava el davanter, David Cas-
tro: "A Primera Catalana no hi 
ha equips fàcils, i menys al seu 

arxiu

FUTBOL | Primera Catalana  L'EQUIP CONFIA SUMAR LA PRIMERA VICTÒRIA A DOMICILI

El CF Mollet UE visita el camp 
del cuer, el Llagostera B 

EN JOC Un partit anterior del CF Mollet UE al seu camp

camp, però nosaltres confiem 
a fer la nostra feina i sumar els 
tres punts".

Nou entrenador al juvenil A
Marc Castellsagué és el nou, i 
tercer, entrenador del juvenil A. 
L'equip molletà és quart per la cua 
de la categoria Preferent.   

La Molletense vol 
capgirar la situació 
contra el Masnou

MOLLET. La UD Molletense enca-
dena quatre partits sense guanyar 
amb tres derrotes i un empat. 
L'equip de Toni Filgaira no gua-
nya des del passat 26 de novem-
bre –contra el Sarrià a domicili, 
per 2 a 4– i vol capgirar la situació 
contra un rival directe, el Masnou. 

L'equip molletà ocupa el 10è 
lloc amb 21 punts i la promoció 
d'ascens ara queda a deu punts de 
distància, que ocupa al segon lloc 
el Sant Pol. Al primer lloc hi ha la 
Unificació Llefià, que és líder en 
solitari amb 39 punts. El rival del 
conjunt blanc-i-blau, el Mansou, 
és un rival directe per la promo-
ció que se situa al 6è lloc amb 26 
punts i ve d'empatar a casa l'últim 
partit del 2019 contra la Grame-
net, per 2 a 2. 

Pel que fa a la Lourdes, a la 
Quarta Catalana, rebrà diumenge 
el Ponent, de Granollers, a partir 
de les 16.30 h. 

Segona i Quarta Catalana

MOLLETENSE - EL MASNOU
Dissabte, 11  16.30 h Mollet

La Unió FS Mollet 
rebrà el FS Parets a 
la Copa Catalunya

MOLLET / PARETS. La Unió FS Mo-
llet i el FS Parets es disputaran 
el pròxim dimarts el passi a la 
següent ronda de la Copa Catalu-
nya. L'equip paretà, que milita a la 
Divisió d'Honor Catalana, és el te-
òric favorit per ser de superior ca-
tegoria que no pas els molletans, 
de la Primera Catalana. 

Amb tot, l'eliminatòria es juga 
en partit únic a la pista de l'equip 
d'inferior categoria i el Mollet po-
dria donar la sorpresa. Els molle-
tans ocupen l'11è lloc de la Prime-
ra Catalana i dissabte reben el Can 
Cuyàs (17 h). Per la seva part, el 
Parets, a la Divisió d'Honor, és 7è 
amb 14 punts, i diumenge rep el 
Cardedeu (12.15 h). 

També a la Divisió d'Honor, el 
FS Barri Can Calet, de Sant Fost, 
rebrà dissabte el Sant Cugat 
(19.45 h); i l'Sporting Montmeló, 
rebrà dissabte el Sant Julià de Ra-
mis (19.30 h). 

FUTBOL SALA | Copa

UFS MOLLET - FS PARETS 
Dimarts, 14  21.30 h Mollet

LLAGOSTERA B - CF MOLLET UE
Dissabte, 11  17 h Llagostera

MONTORNÈS. La Mitja Montor-
nès promou entrenaments des 
d'aquest 7 de gener –tots els di-
marts i dijous– per superar la 
cursa de 6 km, que se celebrarà 
juntament amb la prova de 21 km 
el 29 de març. El Club Atletisme 
Montornès i la regidoria de Polí-
tiques d'Igualtat de l'Ajuntament 

s'han unit, per sisè any consecu-
tiu, per promocionar la pràctica 
de l'esport i que aquesta sigui per 
la igualtat entre homes i dones.

Aquesta activitat consisteix a 
preparar i participar en la cur-
sa curta de la Mitja Montornès, 
Montmeló, Vilanova i La Roca. 
Per fer-ho possible, l'Atletisme 

CURSA POPULAR L'ACTIVITAT TÉ COM OBJECTIU PROMOCIONAR LA IGUALTAT ENTRE HOMES I DONES

Entrenaments per superar 
la cursa de 6 km de la Mitja

Montornès organitza fins al 26 
de març unes sessions d’entrena-
ment i preparació, que són diri-
gides per entrenadors especialit-
zats. Aquestes, tenen lloc tots els 
dimarts i dijous, de 17.30 a 18.30 
h, a la pista d’atletisme municipal 
de Les Vernedes.

El preu de l’activitat és de 19 eu-
ros, que s’hauran d’abonar a l’or-
ganització de la cursa, l'Atletisme 
Montornès. Aquest preu inclou els 
entrenaments i la inscripció a la 
prova del 29 de març. 
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CULTURA
'Fugir de l'oblit', a Montmeló'El hilo invisible', al videofòrum de la Llagosta
El col·lectiu Montmeló x les pensions 
projectarà dijous (18 h) la pel·lícula Fugir de 
l'oblit a la Sala de la Concòrdia. En acabar hi 
haurà un fòrum amb la participació d'Abel 
Moreno, realitzador del film.

La biblioteca de la Llagosta s'activa aquest 2020 amb una nova sessió de 
videofòrum, que tindrà lloc dimecres (16 h). La pel·lícula que es projectarà 
serà El hilo invisible, del director estatunidenc Paul Thomas Anderson 
(2017). El film s'ambienta en la ciutat de Londres durant la postguerra 
(1950) i mostrarà la relació entre un famós modista i la seva musa i amant.

L'Esbart Dansaire es mostra al carrer
per celebrar el seu 25è aniversari
MOLLET. L'Esbart Dansaire de Mo-
llet celebra aquest mes de gener 
el seu 25è aniversari. I per com-
memorar l'efemèride, l'entitat ha 
preparat una festa amb diverses 
activitats que puguin servir de 
retrobament per a aquelles per-
sones que en algun moment de 
la trajectòria de l'Esbart hi hagin 
estat vinculats. També, "una festa 
de retrobament i de celebració 
per tots aquests anys d’activi-
tats, dansa i compromís envers 
la cultura catalana", apunten des 
de l'entitat.

La primera de totes les activitats 
tindrà lloc aquest dissabte, quan 
diversos personatges sorgits de 
les diferents actuacions que ha fet 
l'Esbart durant aquest quart de 

segle passejaran pels carrers de la 
ciutat. Concretament, aniran pas-
sant per la cinquantena d'establi-
ments participants en aquest ani-
versari, per tal que els ciutadans 
puguin gaudir de les exposicions 
de vestits i fotografies que acullen 
tots aquests comerços de la ciutat. 
En total hi ha exposats 25 vestits 
i unes 80 fotografies en diverses 
botigues dels carrers Barcelona, 
Berenguer III i Jaume I, plaça Prat 
de la Riba, avinguda Pompeu Fa-
bra, les rambles molletanes, L’Illa, 
el Mercat Municipal i el vestíbul de 
l’Ajuntament.

L'acte central d'aquesta celebra-
ció serà el cap de setmana vinent, 
amb dues funcions al teatre de Can 
Gomà, el mateix lloc on es van do-

ENTITATS  ELS PERSONATGES DE LES ACTUACIONS HISTÒRIQUES PASSARAN PELS ESTABLIMENTS MOLLETANS QUE ACULLEN LA MOSTRA DE FOTOS I VESTITS DE L'ESBART

AL MERCAT VELL  Representant un quadre de l'espectacle Cançons de taverna

sergio carrillo

MOLLET. La molletana Anna San-
tolaria ha estat una de les res-
tauradores que ha participat re-
centment en la troballa del vitrall 
figuratiu més antic de Catalunya, a 
la catedral de Girona, que data de 
la primera meitat del segle XIII.

Santolaria assevera que "va ser 
un moment únic i irrepetible" i 
que "costava de creure, per les 
dimensions i perquè estava en 
molt bones condicions".

La molletana va rebre una tru-
cada en la qual li demanaven que 
es presenciés a la Catedral. "Hi 
vaig anar sense saber què ana-
va a veure, però pensava que li 
haurien donat un cop a algun 
vitrall".

Res d'això. Les restauradores 
d'un retaule de la capella de Sant 
Martí i Sant Francesc van localit-

zar el vitrall amagat precisament 
darrere del retaule. "Havia pas-
sat desapercebut durant molts 
segles", uns 500 anys, explica 
Santolaria.

Tot plegat, perquè "al Renaixe-
ment es va considerar que el gò-
tic estava passat de moda, i van 
posar-hi el retaule". D'aquesta 
manera, "la funció litúrgica va 
passar del vitrall al retaule, ja 
que tots dos inclouen imatges 
de Sant Martí i Sant Francesc, 
els sants de la capella".

La vitrallera molletana també 
destaca que "no hi havia res do-
cumentat sobre aquest retaule", 
i adverteix que aquest fet també 
és especialment important perquè 
"permet estudiar la restauració 
durant l'època medieval", ja que 
no han patit cap més intervenció. 

A més, Santolaria afirma que els 
vitralls exposats en aquesta capella 
podrien procedir de la catedral ro-
mànica que precedia l'actual tem-
ple gòtic gironí. De fet, la restaura-
dora apunta que ja s'havien trobat 
altres restes de vitralls romànics 
en la capella de Santa Caterina que 
apuntaven en aquesta direcció.

La troballa del vitrall
El 17 d'octubre es va començar la 
restauració del retaule de la cape-
lla de Sant Martí i Sant Francesc 
del temple gironí i durant aquestes 
tasques es va descobrir l'obra me-
dieval. El retaule tapava totalment 
la finestra on hi havia el vitrall i, 
posteriorment, s'havien construït 
altres dependències de la catedral 
que també havien tapiat aquesta 
obertura per l'altre costat. Això 

ha comportat que durant uns 500 
anys aquesta peça quedés total-
ment amagada, fins ara.

L'obra trobada es tracta d'una 
peça d'1,3 metres d'alçada per 3 
metres d'amplada i està dedicada 
als sants de la capella on ha estat 
trobada, Sant Martí i Sant Fran-
cesc. Els peus i la part superior del 
vitrall són els originals, mentre 
que la part central s'hauria res-
taurat durant el segle XIV.

Santolaria detalla que l'obra es 

divideix en dues parts: d'una ban-
da els peus i la part superior del vi-
trall, que són de la primera part del 
segle XIII. De l'altra, hi ha uns frag-
ments de la part central que serien 
de finals del segle XIV. Santolaria 
també explica que les parts del 
segle XIII estan formades per "pe-
ces molt petites" i la part central 
compta amb "peces més grans" i 
també hi ha "colors daurats amb 
plata" que s'utilitzava durant el 
segle XIV.   s.carrillo / acn

ART  ES TRACTA CONCRETAMENT DEL VITRALL FIGURATIU MÉS ANTIC, DATA DE LA PRIMERA MEITAT DEL SEGLE XIII, I HAVIA PASSAT DESAPERCEBUT DURANT 500 ANYS

AMB EL VITRALL  Francesc Pardo, Joan Piña i Anna Santolaria

La molletana Anna Santolaria 
participa en la troballa del 
vitrall més antic de Catalunya

nar a conèixer el 1995. Els infants 
de l’escola de dansa presentaran 
Balls i cançons en dansa i el cos 
de dansa de l'Esbart recuperarà 
Temps de llegendes, un dels seus 
primers espectacles. Serà dissabte 
18 (20 h) i diumenge 19 (18 h), i 
en acabar hi haurà un sopar a peu 
dret a càrrec del restaurant Pita-
pes. Les entrades es poden adqui-
rir els dies 13, 14 i 15 de 18 h a 20h 
a la Marineta.

Altres activitats
D'altra banda, l'Esbart Dansaire 
prepara diverses novetats i acti-
vitats excepcionals per a aquest 
2020. Per un cantó, enguany estre-
narà una nova pàgina web (www.
esbartmollet.cat).

L'entitat també preveu impul-
sar nous actes per carnaval, com 
ho han fet durant els darrers anys 
dins la Comissió Manyó. I, per úl-
tim, ja treballen perquè la trobada 
d’esbarts infantils, que es realitza-
rà el 16 de maig, sigui molt més llu-
ïda que en altres edicions. 
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REPARTINT IL·LUSIÓ
A LA CAVALCADA 
REIAL DE MOLLET

Melcior, Gaspar i Baltasar van tornar diumenge a Mollet per recórrer els carrers 
de la capital baixvallesana. Hi van arribar en tren, com és tradicional, a l'estació 
de Mollet-Sant Fost. Va ser pels volts de les 18 h i acompanyats d'un seguici de 
carrosses, la ruta els va portar cap a la porta de l'Ajuntament, on l'alcalde va 
lliurar-los la clau de la ciutat per poder obrir les portes de les llars molletanes 
per deixar-hi els regals. Just abans, els infants de l'Escola Sant Gervasi els 
havien rebut cantant nadales a l'escenari de la mateixa plaça Pau Casals.

víctor león

NADAL  COM ÉS TRADICIONAL, ELS REIS MAGS D'ORIENT VAN TORNAR A FER PARADA AL MUNICIPI

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

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

DIJOUS, 2 13ºC 2ºC 9ºC - 19 km/h SW

DIVENDRES, 3 11ºC 3ºC 8ºC - 19 km/h SW

DISSABTE, 4 14ºC 1ºC 9ºC - 18 km/h W

DIUMENGE, 5 15ºC 1ºC 10ºC - 16 km/h ESE

DILLUNS, 6 14ºC 1ºC 10ºC - 10 km/h SSE

DIMARTS, 7 14ºC 2ºC 9ºC - 13 km/h SW

DIMECRES, 8 16ºC 2ºC 11ºC - 15 km/h SSE

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

ARTS ESCÈNIQUES

Aprofundir en el 
coneixement del 
cos amb el CRA'P

MOLLET. L'associació local CRA’P 
(pràctiques de creació i recerca 
artística) ha estrenat darrerament 
el taller Universos en moviment. 
Aquest taller ofereix un procés 
continuat d’aprenentatge mitjan-
çant pràctiques regulars a partir 
de sis mòduls, i cada mòdul propo-
sa una visió i un espai de recerca i 
exploració, així com un temps d’in-
tercanvi i diàleg. Està dirigit a per-
sones que volen aprofundir en el 
coneixement del cos per a benefici 
personal o per al seu desenvolupa-
ment professional, i no es necessi-
ta experiència prèvia.  

Èxit del parc de nadal de Sant Fost
L'activitat que va acollir el pavelló 2 de Sant Fost el cap de setmana passat 
va ser la gran novetat de la programació d'actes nadalencs al municipi. 
Centenars d'infants van passar-hi a jugar amb els inflables, a futbol 
hexagonal o a la PlayStation, a llegir o participar dels tallers. L'Ajuntament 
calcula que de dijous a dissabte hi van passar unes 600 persones.

aj. sant fost

HI VAN PASSAR UNES 600 PERSONES DURANT ELS TRES DIESLa Marineta acull 
el 25è premi de 
fotos Sant Vicenç
MOLLET. Aquest divendres (19 h) 
tindrà lloc al Centre Cultural La Ma-
rineta el lliurament de premis de 
25è concurs de fotografia de Sant 
Vicenç, que tornarà a ser el primer 
acte de la festa major d'hivern de la 
ciutat. Des d'aquest moment i fins 
als 31 de gener es podran veure 
exposades totes les imatges pre-
sentades en el certament, així com 
les diferents guardonades. Hi ha 
tres premis amb la temàtica Mollet 
(250, 150 i 100 euros per als autors 
respectivament), un premi de te-
màtica Lliure (200 euros), un pre-
mi per a un participant local (150 
euros) i el premi Mirada jove, per a 
autors d'entre 12 i 25 anys (rebran 
una càmera aquàtica). 

TEATRE

La Xarxa estrena 
l'any a Mollet
amb L'últim vagó

MOLLET. El teatre municipal Can 
Gomà acollirà diumenge (12 h) La 
llibreria de l'avi Josep de la compa-
nyia L'últim vagó. Es tracta d'una 
obra inclosa dins del cicle d'especta-
cles infantils i juvenils de La Xarxa.

La llibreria de l'avi Josep és una 
vella botiga del barri on gairebé 
ningú hi entra. Quan l'avi Josep 
mor, el seu nét Alex l'hereta. A ell 
mai li han preocupat massa els 
llibres i vol muntar un estudi mu-
sical, així que decideix vendre-la. 
Però els llibres tenen alguna cosa 
a dir en tota aquesta decisió. I la 
Marta, una noia a qui li encanta la 
lectura, i uns llibres ben vius el fa-
ran canviar d'opinió.  

'Nyam, Nyam!', un 
xou musical per a 
infants a Montbarri
MONTORNÈS. La companyia Daqui-
dallà representarà dissabte (dues 
sessions a les 11 h i a les 12 h) l'es-
pectacle de teatre musical Nyam, 
nyam! a l'Espai Cultural Montbarri. 
Es tracta d'una obra dirigida als més 
petits de la casa (principalment per 
a infants d'entre 0 i 3 anys i les seves 
famílies). El xou inclou cançons dol-
ces i senzilles que proposen un joc 
entre l'infant i l'adult, que l'acompa-
nyarà en els seus primers contactes 
amb el món de la música a través de 
la seva veu. L'escenografia s'articu-
la a partir d'un espai casolà i proper 
a l'infant, el de la cuina, amb tocs vi-
sualment atractius. El preu de l'en-
trada és de 5 € amb bonificacions 
disponibles, i es poden adquirir a 
entrades.montornes.cat.  

Masterclass del 
saxofonista Dani 
Pérez a Mollet
MOLLET. L’Associació Musical Pau 
Casals sortirà dissabte al carrer 
per anunciar l’espectacle Saxplo-
sion i la masterclass de Dani Pérez 
(divendres 17 de gener a les 21 h al 
Mercat Vell). Concretament faran 
un assaig a la plaça Catalunya.

Dani Pérez, qui va formar part 
d'una banda tan reconeguda com 
Los Rebeldes i va ser col·labora-
dor de Seguridad Social, Loquillo i 
La Frontera, és un dels millors sa-
xofonistes de l’escena actual, una 
veu sorprenent i un compositor i 
arranjador amb molta classe i bon 
gust. La setmana vinent portarà a la 
capital baixvallesana el seu espec-
tacle de Soul, Rythm&Blues Saxplo-
sion, amb la banda Big Dani Pérez. 
Les entrades es poden adquirir a 
partir de dilluns a La Marineta i al 
Mercat Vell per 5 euros.  

Un front del nord, que 
passarà durant el matí, 
ens portarà un dia gris i 
fred, amb temperatures 
baixes i ruixats.

Amb el cel serè i el vent 
en calma, la temperatura 
mínima podria ser la més 
baixa del que portem 
d’hivern. Les màximes 
pujarien un xic.

Continuarem sota la influ-
ència de l'anticicló, altre 
cop amb una matinada 
molt freda, amb cel serè i 
màximes un pèl més altes.

EL TEMPS per Felip Comas 

dissabte 11

diumenge 12

divendres 10
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Tapes variades · Menú diari
Menú cap de setmana · Plats combinats

ESPECIALITAT EN 
TAPES CASOLANES

c. Agricultura, 9 · Mollet · Tel. 93 570 57 57

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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