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EN PORTADA

Mollet promou 
l'ocupació de 
les parades del 
mercat municipal

LA PARADA GUIU JUNCA, LA PRIMERA QUE 
S'ADHEREIX AL PROGRAMA A MOLLET 

L'Ajuntament i la Diputació han posat en 
marxa el programa Reempresa Mercats 
Municipals, que treballa per facilitar el 
traspàs i la reactivació de les parades

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

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

Clínica Dental 
Dra. Eva Morales

Somriure 
perfecte amb 
ortodòncia 

invisble

Ens trobaràs a:
Vilanova i a Montornès

MOLLET. Amb l'objectiu de donar 
una major visibilitat i promoció 
per a la transmissió i l'ocupació de 
les parades del Mercat Municipal, 
l’Ajuntament de Mollet i la Dipu-
tació de Barcelona van presentar 
aquest dimecres el programa Re-
empresa Mercats Municipals. 

La iniciativa impulsada pel Cen-
tre de Reempresa de Catalunya es 
duu a terme en 92 mercats de 59 
municipis catalans des del 2017. 
Una proposta que segons el presi-
dent de Cecot i del Centre Reem-
presa de Catalunya, Antoni Abad, 
és tota "una oportunitat per ga-
rantir la continuïtat i el relleu 
de les parades dels mercats mu-
nicipals i evitar d'aquesta ma-
nera la desertització d'aquest 
espai als municipis".

Facilitat en els tràmits 
El programa compta amb un equip 
format per més de 150 tècnics 
arreu de Catalunya que s'enca-
rreguen d'assessorar els paradis-
tes que volen deixar de gestionar 
el seu negoci en tots els aspectes 
que comporta la transacció de 
compravenda, ja sigui en la cerca 

18%
DE LES PARADES DEL MERCAT 
MUNICIPAL ESTAN DESOCUPADES
El Mercat Municipal de Mollet té 
actualment 43 parades, 8 de les quals 
estan desocupades, el que representa 
un 18%. Una xifra que no dista gaire 
del total de la província amb un 23% 
de parades disponibles. 

Segons dades de la Diputació, a 
la província de Barcelona, el 67% de 
les parades en cessió valen menys 
de 10.000 € i un 42% de les que 
decideixen fer aquest traspàs ho fan 
per jubilació. El 64% d'aquestes estan  
gestionades per dones. 

En Lluís Guiu ha decidit apostar 
pel programa Reempresa per fer el 
traspàs del seu negoci, la Xarcuteria 
Guiu Junca ubicada al mercat de 
Mollet. El xarcuter farà 65 anys al 
febrer i es vol jubilar i els seus dos fills 
no volen continuar al capdavant de la 
parada familiar: "Acabem d'entregar 

tota la documentació als tècnics 
de Reempresa. Ens van explicar el 
programa i el vam trobar una molt 
bona opció", afirma Guiu. 

La xarcuteria que regenta Guiu és 
una de les parades de tota la vida 
del mercat: "La meva esposa i el seu 
pare ja portaven el negoci al mercat 

vell i jo m'hi vaig afegir quan es va 
jubilar el meu sogre", explica Guiu 
qui assegura tenir una clientela molt 
fidel: "El 90% de les persones que ens 
compren són clients fixos". 

El paradista es mostra molt confiat 
amb el programa i espera trobar 
comprador ben aviat.

de compradors com en la valo-
ració i l'elaboració de l'oferta de 
cessió de la parada i en el procés 
de negociació. Unes tasques d'as-
sessorament que també es fan a la 
inversa, per a persones emprene-
dores que es plantegen posar en 
marxa una parada de mercat.

Segons Judit Peñella, consul-
tora de Reempresa, "els empre-
nedors no estan acostumats a 
adquirir un negoci i per això és 
important acompanyar-los en 
tot el procés". 

Per la seva banda, el delegat 
de Comerç a la Diputació de Bar-
celona, Óscar Sierra, va afirmar 
que decidir-se per participar en 
el projecte és una aposta clara 
cap a la reactivació del comerç lo-
cal:  "Les administracions anem 
per darrere i necessitem d'ens 
innovadors que puguin crear 
llocs d'ocupació per tenir ciu-
tats plenes de vida", una vida 
que, segons Sierra, promouen es-
pais de proximitat com els mer-
cats municipals. 

En aquest sentit, Antoni Abad, 
feia una crida a les institucions i 
als professionals: "Els paradistes 
han de ser els primers prescrip-
tors, perquè són agents de con-
fiança, però també els ajunta-
ments han d'ajudar a impulsar 
aquesta promoció", en la qual 
segons Abad, és clau la confiança 
que aporta la proximitat. 

Reempresa Mercats Municipals 
compta amb més de 60 reempre-
ses que han finalitzat amb èxit el 
programa a Catalunya. i anna mir

anna mir
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SOCIETAT
Òmnium crea delegació a Montmeló
La Sala de la Concòrdia acollirà dilluns (19 h) la presentació 
en societat de la nova agrupació d'Òmnium a Montmeló, 
presidida per Enric Fontcoberta, i que pretén incrementar 
el nombre de socis a la població, actualment 116. A l'acte 
assistirà el vicepresident de l'entitat, Marcel Mauri.

Campanya per la detecció ràpida del VIH
Amb motiu de la Setmana Europea de la Prova Ràpida del 
VIH, el Col·legi de Farmacèutics de Barcelona i l'Associació 
Actuavallès llencen una campanya coordinada per afavorir la 
realització de proves ràpides del VIH, que es poden fer a les 
farmàcies, a Actuavallès i als CAP del Baix Vallès.

MOLLET. La reclamació per part 
dels veïns d'un pla integral de 
millora del barri de l'Estació del 
Nord ha arribat al ple municipal. 
Dilluns, Ara Mollet ERC MES feia 
un prec reclamant al govern local 
que engegui, conjuntament amb 
els grups municipals i amb l’As-
sociació de Veïns del Barri de l’Es-
tació del Nord, l’estudi i redacció 
d'aquest pla per al barri que recu-
lli les demandes veïnals expressa-
des en els darrers mesos. A més, el 
prec també reclamava que es faci 
una actuació al parc de la plaça 
de l’Estatut i que se substitueixin 
els gabions amb pedres per altres 
materials "que facin desaparèi-
xer la seva perillositat".

Ara Mollet criticava la man-
ca d’inversions des de fa anys en 
aquest barri, un argument que va 
voler rebatre Mireia Dionisio, co-
ordinadora de l'àmbit de Territo-
ri, Planificació urbanística i Obres, 
que va llistar un seguit d'actuaci-
ons que s'han dut a terme els dar-
rers anys al barri com la il·lumi-
nació al carrer Onze de Setembre, 
la remodelació del pati de l'Escola 
Sant Jordi i la reforma de la plaça 
de l'Estatut, entre altres. En aquest 
últim cas, Dionisio sortia al pas de 
les crítiques pels gabions que han 
provocat algunes ferides als usu-
aris del parc. "N'hi ha a d'altres 
parcs i no han donat problemes. 

PLE MUNICIPAL  ARA MOLLET FA UN PREC AL GOVERN DEL PSC I PODEM PERQUÈ ENGEGUI LA REDACCIÓ DEL PLA DEMANAT PELS VEÏNS

La petició d'un pla integral de reforma 
del barri d'Estació del Nord arriba al ple

"Volem tornar a ser un barri viu i acollidor"
L'AV de l'Estació del Nord i l'associació juvenil Atzarola organitzaven el cap de setmana una jornada de barri amb 
l'objectiu d'enfortir vincles entre el jovent i el veïnat i fer difusió de les reivindicacions de diversos col·lectius com 
la CGT, Marea Blanca, la PAH, Mollet Feminista, Mollet pel Futur i Aturem la Guerra –a banda dels organitzadors. 
Durant el matí de diumenge, es va pintar un mural participatiu a la plaça de l'Estatut i a continuació es va fer 
una taula rodona, en la qual l'AV va assegurar que "el nostre barri pateix carències. El barri va començar a patir 
una decadència per la manca de comerços, de centres culturals. Volem donar-li la volta a tot això amb un pla 
integral d'actuació, que no siguin pedaços". "Volem tornar a ser un barri viu, acollidor, per això treballem des de 
la comunitat de veïns", exposaven.

@atzarola

MOLLET. La llibreria L'Illa acollirà 
dimarts (20 h) la presentació del 
llibre El primer procés contra Ca-
talunya, de l'historiador i perio-
dista Pere Bosch, que recorda la 
repressió i resistència després del 
6 d'octubre de 1934, quan l'ales-
hores president de la Generalitat, 
Lluís Companys, va proclamar 
l'Estat Català. L'obra serà presen-
tada per l'exalcaldessa de Mollet i 
exconsellera del Govern de la Ge-
neralitat, Montserrat Tura.

Presentació del llibre 
'El primer procés 
contra Catalunya' 

MOLLET. El grup municipal de Ciu-
tadans va presentar dilluns un 
prec al ple en què demanava al 
govern local la creació d'una Tau-
la del Comerç Local un organisme 
que "analitzi la situació dels 
petits comerços i dissenyi les 
línies d'actuació per impulsar 
la seva presència a la ciutat". En 
aquest sentit, la regidora de Co-
merç, Mercè Pérez, recordava que 
fa uns mesos es presentava l'es-
tudi previ del Pla de dinamització 
comercial i avançava que "ara ini-
ciem la fase de formulació del 
pla d'acció que consistirà en 
prioritzar actuacions", deia.

Cs també va presentar una altra 
iniciativa per defensar la igualtat 
entre les parelles de fet i els matri-
monis en l'accés a les pensions de 
viduïtat, que "ha de equiparar-se 
al dels matrimonis". En aquest 
cas, la petició es va poder vehicular 
amb una moció, que va rebre el su-
port unànime de tots els grups.  

Cs demana una 
taula per enfortir 
el comerç local

MOLLET. Ara Mollet presentava di-
lluns un prec perquè s'instal·lin 
a Mollet les llambordes –conegu-
des com Stolpersteine– correspo-
nents a Pere Cuyàs Niubó, Joan 
Molins Maynou, Joan Tura Ros, 
Vicenç Bachs Villa, Antonio López 
Tarragona, i Josep Fortuny i To-
rrents. La iniciativa Stolpersteine 
(“pedres amb què pots ensope-
gar”) va iniciar-se a Alemanya ara 
fa 20 anys i consisteix a recordar 
persones –normalment assassin-
ades en camps de concentració– 
amb la col·locació d’uns llambor-
dins d’uns 10cm x 10 cm de llautó 
i on hi ha inscrit el nom, l’any de 
naixement i les circumstàncies de 
la seva mort. El regidor socialista 
Raúl Broto indicava que ja fa uns 
mesos que l'Ajuntament va dema-
nar informació sobre la iniciativa 
al Memorial Democràtic. "Ens van 
dir que hi ha una llarga llista 
d'espera. Estem esperant res-
posta", va assegurar. 

Ara Mollet vol 
la col·locació 
de llambordes 
Stolpersteine 

En aquest cas, no s'han executat 
bé i s'estan arreglant", deia. 

Tant Cs com Mollet en Comú es 
mostraven d'acord amb la petició 

d'Ara Mollet. Per contra, Dionisio 
defensava que "el govern no en-
trarà a estigmatitzar cap barri", i 
avançava que durant el 2020 es farà 

"una carta de serveis de tots els 
barris que marcarà el full de ruta 
de les actuacions amb la partici-
pació dels veïns", concloïa.  l.o.
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BENVINGUTS AL MÓN DE LA JOGUINA EDUCATIVA I CREATIVA

Som distribuïdors autoritzats de les següents marques:

 Av. Jaume I, 1-3 · Mollet del Vallès · T. 935 931 384 
escuintoys@gmail.com · www.escuintoys.com

Joc 
Enfonsar els 

Vaixells

Joc Qui Sóc? 
en anglès

ELS dies 
1, 6, i 8 DE DESEMBRE

OBERT  
d’11 H a 14 H. 

i de 17 H  a 20 H.

Caixa de maquillatge 
amb 4 pisos

Camió Ràdio Control
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MOLLET. Renfe va presentar dilluns 
a l’alcalde de Mollet, Josep Monràs, 
el projecte de millora de l’accessi-
bilitat a l’Estació de França (Mo-
llet-Sant Fost). La nova redacció, 
que inclou la renovació i modernit-
zació de l’edifici de viatgers a més 
de mesures de seguretat i accessi-
bilitat, es preveu licitar durant el 
primer trimestre de l'any que ve.

Segons l'alcalde, aquesta remo-
delació "suposa molt més que 
posar uns ascensors o ampliar 
andanes, sinó que es fa una re-
forma integral del conjunt de 
l'estació i de la zona d'aparca-
ment de l'entorn", uns treballs 
que segons Monràs tindran "un 
cost d'uns 6 milions d'euros i un 
període d'execució d'aproxima-
dament dos anys".

Canvi de projecte
La retirada unilateral de Comsa 
S.A. per realitzar les actuacions ad-
judicades al seu moment va obligar 
a realitzar un nou projecte per l’es-
tació de Mollet Sant Fost. La nova 
redacció inclou la renovació i mo-
dernització de l’edifici de viatgers 
i s’afegeix a les ja previstes com la 
construcció d’un pas inferior amb 
ascensors a ambdues andanes; 

Renfe presenta a l'Ajuntament 
el projecte de remodelació de 
l'estació Mollet-Sant Fost

INFRAESTRUCTURES  ES PREVEU QUE EL PLA SURTI A CONCURS EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2020

Competències

El president de la Cambra de Barcelona, 
Joan Canadell, va denunciar aquest di-
jous davant el Síndic de Greuges, Rafael 
Ribó, la manca d’inversions que pateix la 
línia R3 en tot el seu conjunt.  La Cambra 
denuncia "els incompliments sistemà-
tics per part d’ADIF en matèria d’in-
versions en l’R3, amb independència 
de quin partit polític governi a l’Estat". 
I per aquest motiu demana un traspàs 
efectiu de la competència, actualment 
coordinada per tres actors diferents -la 
Generalitat de Catalunya, el Ministeri de 
Foment i Adif -. Ja que segons denúncia 
la línia no ha patit cap remodelació tot i 
tenir projectes des de fa 20 anys.

LA CAMBRA RECLAMA 
EL TRASPÀS DE L'R3 
DAVANT EL SÍNDIC

recrescut d’andanes i prolongació 
fins a 200 metres, el que possibili-
tarà l’accés al tren des de l’andana; 
substitució de la il·luminació exis-
tent a les andanes; urbanització 
d’accessos, i instal·lació de noves 
marquesines que cobreixin l’accés 
als ascensors i les escales.

Paral·lelament amb objecte de 
millorar l’accés als trens s’ha lici-
tat per prop de mig milió d’euros 
l'adequació, prolongació i repa-
vimentat de l’andana principal, 
una obra, en aquest cas, que està 
prevista que comenci el març del 
2020.

Segons fonts de Renfe, totes 
aquestes actuacions, permetran 
adequar les instal·lacions a les 
necessitats dels més de 10.000 
viatgers que diàriament utilitzen 
aquesta estació. 

En el marc de la reunió, l’Alcalde 
va sol·licitar que Renfe expliqui el 
projecte als veïns, entitats, associ-
acions i altres ajuntaments de la 
zona durant el mes de gener.

"Aquest projecte té una gran 
complexitat que ha fet que la 
seva nova redacció no s’hagi po-
gut enllestir abans", asseguren 
des de Renfe.

El projecte es feia públic una set-
mana després que la Plataforma 
per la Sanitat Pública al Baix Vallès 
i Adimo demanés a Renfe un Pla de 
Transició perquè els viatgers amb 
discapacitat puguin accedir a l'es-
tació mentre no se solucioni el pro-
blema d’accessibilitat a l’estació de 
Mollet-Sant Fost.  

La Marineta acull 
dissabte la jornada 
Imaginem el Mollet 
del futur
MOLLET. La Plataforma Mollet pel 
Futur organitza aquest dissabte 
a La Marineta, la jornada parti-
cipativa Imaginem el Mollet del 
futur. La trobada comença a les 
10 h amb una taula rodona amb 
la participació de Fridays For 
Future, Ecologistes en Acció, Ex-
tinction Rebellion i la Plataforma 
en Defensa de Gallecs. L'acte que 
farà una parada a les 11.30 h per 
esmorzar, es clourà amb la ce-
lebració de les comissions de la 
mobilitat i la qualitat de l'aire, la 
biodiversitat i la gestió de residus, 
energia i aigua.

MEDI AMBIENT

Dos nous punts de 
càrrega de vehicles 
elèctrics a Montmeló
MONTMELÓ. Els montmelonins ja 
disposen de punts nous de càrre-
ga per a vehicles elèctrics al muni-
cipi. Els punts estan situats al Sec-
tor Nord i al Circuit de Catalunya. 
La recàrrega de vehicles elèctrics 
serà gratuïta el primer any per a 
tots els usuaris. A partir del segon 
any només estaran exempts de 
pagar la càrrega els ciutadans que 
paguin l’impost de vehicles elèc-
trics a Montmeló.

MOLLET DEL VALLÈS
19/11 Maria Pilar Pérez Padilla 87 anys
21/11 Josefina García Galindo                    100 anys
22/11 Ismael Gómez Muñoz 85 anys
23/11 Manuela Toribio González                65 anys
23/11 Jose Antonio Paco Latre                    64 anys
24/11 Ángeles Díaz Villaescusa                  97 anys
GALLECS
23/11 Mercè Díaz Pérez                                  91 anys
MONTMELÓ
20/11 Ramon Caralt Gelabert                      81 anys
PARETS DEL VALLÈS
22/11 Juan Manuel Plaza Torrecillas 69 anys
21/11 Pilar Lorenzo Calvo                                91 anys
SANT FOST DE CAMPSENTELLES
22/11 Alberto Frías Benítez 84 anys
25/11 Loreto Fulla Valls 91 anys

Dades facilitades per la Funerària 
Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols

Defuncions

11/11 Ian Nieto Orejuela (Parets)
15/11 Ian Hidalgo Villanueva (Mollet)
16/11 Pablo Pastor Paredes (Mollet)
21/11 Robert Chirita-Munteanu (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. El Consorci Besòs Tor-
dera ha posat en marxa el Premi de 
Treballs Acadèmics, que promou la 
feina dels estudiants de batxillerat 
i cicles formatius que han dedicat 
les seves recerques a l'aigua o els 
entorns fluvials. Per presentar-s'hi, 
cal que els treballs siguin inèdits, 
que s'hagin presentat el curs 2019-
2020 i que tractin l’aigua com a re-
curs escàs i indispensable per a la 
vida humana i el desenvolupament 
humà i industrial. També s'accep-
ten treballs centrats en els entorns 
fluvials del Besòs i la Tordera 

–fauna, flora, usos socials, història, 
patrimoni i evolució–. Les bases 
del 5è premi de treballs acadèmics 
estan disponibles al web del con-
sorci, i el termini per presentar-s'hi 
finalitzarà el 29 de maig de 2020. 
D'altra banda, l’Observatori de la 
Tordera i el Besòs ha programat 
aquest dissabte l'activitat d’educa-
ció ambiental Els peixos del Congost 
i el seu paper com a bioindicadors: 
demostració de pesca elèctrica. Per 
participar en les activitats, gratuï-
tes, cal inscripció prèvia al web del 
consorci. ❉

SANT FOST. L'Ajuntament es plan-
teja canviar l'actual sistema de re-
collida de residus al municipi, que, 
segons el consistori, genera males-
tar entre els veïns que es queixen 
de les males olors que desprenen 
els contenidors i de la distribució 
de les àrees de recollida. 

Segons fonts municipals, un dels 
problemes detectats en els últims 
mesos ha estat que el volum de 
contenidors i la manca de tapes 
generen pudors, sobretot en les 
èpoques de més calor. També con-
sideren que alguns dels conteni-
dors estan situats en zones massa 
allunyades del nucli de població 
fet que en dificultaria el seu ús.

A més, els dos sistemes de reco-
llida que té actualment el municipi 
és una altra de les problemàtiques. 
D'una banda, hi ha el sistema de 

recollida lateral a diferents zones 
del poble amb els 250 contenidors 
nous que va comprar l'anterior 
equip de govern –125 de matèria 
orgànica i 125 de resta– i per altra 
banda, la càrrega posterior, que 

es fa a la Conreria i Mas Llombart 
Sud, on els contenidors no es van 
renovar. L'ús d'aquests dos siste-
mes fa que les tasques de recolli-
da d'escombraries al municipi les 
hagin de realitzar dos camions 
diferents. Per tot plegat, l'Ajunta-
ment està estudiant modificar el 
sistema de recollida, però mentre 
no troba una solució ha optat per 
licitar el servei durant sis mesos 
amb un cost de 200.000 €. 

La setmana passada, l'alcalde, 
Carles Miquel, visitava l'Smart City 
Expo World Congress de Barcelona 
on va contactar amb proveïdors 
per millorar els serveis de l'Ajunta-
ment, entre ells el de la recollida. ❉

Convocat el Premi de Treballs
Acadèmics del Besòs Tordera

El govern de Sant Fost es planteja
canviar la recollida de residus

EL TERMINI DE PRESENTACIÓ FINALITZARÀ EL MAIG DE 2020

MEDI AMBIENT  ELS NOUS CONTENIDORS COL·LOCATS A PRINCIPIS D'ANY GENEREN MALESTAR ENTRE ELS VEÏNS PER LES PUDORS

Els alumnes de l'escola Anselm Clavé de Mollet es van submergir fa uns dies en la 
Setmana de la Ciència, amb xerrades, tallers i jocs de divulgació científica. Entre 
altres, van treballar les disolucions, la relació resistència-força, l'aparell digestiu, 
el magnetisme i l'ecosistema del riu Besòs. foto: anselm clavé

Petits científics a l'Anselm Clavé

Afectats pel temporal

L’Ajuntament de Sant Fost ha donat 65 
contenidors al Consell Comarcal de la 
Conca de Barberà per abastir munici-
pis de la comarca afectats pel temporal 
de pluges dels dies 22 i 23 d’octubre 
de 2019, que van provocar la pèrdua de 
molts contenidors, enduts pel corrent. El 
municipi n'ha cedit 30 de 1.000 litres de 
càrrega posterior per a fracció resta i 35 
de 240 litres de càrrega posterior per a 
fracció orgànica que són incompatibles 
amb el nou sistema de recollida de resi-
dus al municipi, que es va canviar a prin-
cipis d’any. La donació no suposarà cap 
cost afegit a l’Ajuntament de Sant Fost.

DONACIÓ DE 
65 CONTENIDORS A LA 
CONCA DE BARBERÀ 

ENERGIA

La CUP vol un punt 
d'assessorament 
energètic a Mollet
MOLLET. La CUP de Mollet ha recla-
mat la creació d'un Punt d'Infor-
mació i Assessorament Energètic 
(PIAE) a la ciutat, un servei muni-
cipal per facilitar informació sobre 
les maneres eficients, útils i pràcti-
ques de reduir i optimitzar la des-
pesa dels rebuts de la llum, l'aigua 
i el gas i de promoure alternati-
ves més sostenibles. Aquest PIAE 
hauria de "contribuir a acabar 
amb la sensació de desempara-
ment de la ciutadania" davant 
l'"opacitat" de les companyies. 
En aquest sentit, la CUP organitza 
aquest divendres (19 h) al Casal El 
Tabaran, el taller Llegint la factura 
de la llum: conceptes, claus i tot allò 
a tenir en compte. 

L'Ajuntament licita el servei
actual durant sis mesos per

200.000 euros mentre no 
trobi una alternativa
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CONVIVÈNCIA  LA PLAÇA MAJOR ACOLLIA DILLUNS L'ACTE CENTRAL DEL 25-N, DIA INTERNACIONAL PER L'ERADICACIÓ DE LA VIOLÈNCIA VERS LES DONES

doble via

MISSATGES  Estudiants molletans van realitzar murals pel 25-N

tia de les dones, de les super-
vivents i de les que han estat 
assassinades, de les que han 
trencat el silenci i de les que llui-
ten dia a dia per fer-ho. El movi-
ment feminista és imparable i la 
nostra sororitat és la nostra for-
ça. Si ens toquen a una, ens to-
quen a totes”. D'aquesta manera 
acabava la coordinadora de l’Àrea 
de Drets Socials, Ana María Díaz, 
la lectura del manifest, consensuat 

per la Generalitat, les quatre dipu-
tacions catalanes, la Federació de 
Municipis de Catalunya i l’Associa-
ció Catalana de Municipis.

Abans de la lectura del manifest i 
del minut de silenci, una professo-
ra de l’Escola Municipal de Dansa 
de Mollet va oferir una coreografia 
en record de les víctimes de la vio-
lència masclista. Al marge de la lec-
tura, l’Ajuntament de Mollet també 
ha organitzat un seguit d’activitats 

'No' en majúscules a la violència masclista
MOLLET. Desenes de missatges 
de rebuig a la violència masclis-
ta escrits per alumnes de centres 
molletans es van poder llegir di-
lluns al migdia en l'acte central 
per commemorar el 25-N, Dia In-
ternacional per l’Eradicació de la 
Violència vers les Dones.

Un any més, l’Ajuntament de 
Mollet ha donat suport al manifest 
en el qual s’ha expressat el rebuig 
més rotund a la violència contra 
les dones que encara és present a 
la societat. En l'acte hi van partici-
par alumnes de l’IES Mollet, l'Agru-
pació Escolar Anselm Clavé, l'IES 
Vicenç Plantada i l'IES Gallecs, les 
representants de l’Associació de 
Dones Àgora i Mollet Feminista, i 
membres del programa Aula Dona 
i del servei municipal SIAD. Un dels 
moments més emotius va ser quan 
l’alumnat dels instituts va col·locar 
uns murals, que han treballat dins 
del programa Estimar no fa mal, a 
la plaça Major, en què es podien 
llegir desenes de missatges de re-
buig a aquesta violència i de suport 
a les víctimes.

“La força, el coratge i la valen-

creu roja

ACCIÓ DE CREU ROJA

participatives que van començar 
el 14 de novembre i que acabaran 
aquest divendres amb un cinefò-
rum que projectarà El pájaro de la 
felicidiad, de Pilar Miró, a les 18.30 
h a El Lledoner.

A més, durant tot el matí, la de-
legació de Creu Roja Mollet Baix 
Vallès va organitzar una acció amb 

els seus voluntaris a la plaça Prat 
de la Riba. L'acció reivindicativa va 
consistir en la pintada de sabates 
en color vermell, en record de cada 
dona morta durant aquest any 
2019, que posteriorment es van 
col·locar en forma del 016 per do-
nar a conèixer el telèfon d’atenció 
a la dona.  

Moció

El ple de dilluns va aprovar per una-
nimitat la declaració de Mollet com a 
ciutat feminista i l'adhesió a la carta 
europea per a la igualtat de dones i ho-
mes a la vida local. La moció aprovada, 
presentada per Mollet en Comú, pretén 
enfortir el compromís de la ciutat amb la 
lluita per una major igualtat i contra el 
masclisme. Segons la regidora ponent, 
Marina Escribano, "aquest compromís, 
ara, s'haurà de fer més visible amb més 
dotació pressupostària i de serveis".

MOLLET ES DECLARA 
CIUTAT FEMINISTA

SANT FOST. L'Ajuntament va apro-
var dimarts en un ple extraordi-
nari un expedient de transfor-
mació de crèdit per un import de 
69.600 euros. L'acord per aprovar 
en l'únic punt de l'ordre del dia va 
progressar gràcies als vots a favor 
de l'equip de govern. Mentre que 
el partit de l'oposició, Indepen-
dents Units per Sant Fost (IUSF), 
va votar-hi en contra.

Segons l'alcalde, Carles Miquel, 
"sempre que s'arriba a fi d'any 
hi ha partides amb una disponi-
bilitat justa i d'altres que encara 
tenen crèdit", i per aquest motiu 
s'han suplementat partides.

Amb aquesta aprovació, la parti-
da que s'endú més diners és la de 
la recollida de residus, amb un im-
port de 40.000 euros. Mentre que 
8.000 euros es destinaran a les 
entitats esportives del municipi i 
1.600 euros es reserven al pressu-
post de la festa major. 

L'expedient de modificació de 
crèdit també comporta millorar 
les partides de Dona i Igualtat 
(1.000 €), Transport Urbà (1.700 
€), Manteniment de maquinària i 
actuació vial (2.000 €), Participa-
ció Ciutadana (3.000 €), Salut Pú-
blica (4.000 €) i Assistència a Per-
sones Dependents (46.900 €).  

MOLLET. L'Institut de Seguretat 
Pública de Catalunya, amb seu 
a Mollet, inaugurava dilluns el 
curs de formació 2019-2020, amb 
1.442 aspirants a agents de Mos-
sos d'Esquadra i de policies locals.  
En concret, enguany seran 700 els 
aspirants al cos de la policia cata-
lana (220 dones i 480 homes); i 
742 a agent de policia local (154 
dones i 588 homes).

Pel que fa al curs de formació 
bàsica per a Bombers, hi ha 148 
aspirants al cos de la Generalitat 
(4 dones i 144 homes) i 77 al cos 
de bombers de l'Ajuntament de 
Barcelona (2 dones i 75 homes).

El conseller d’Interior, Miquel 
Buch, acompanyat de la directora 
de l’Institut de Seguretat Pública 
de Catalunya, Montserrat Royes, 
va presidir l’obertura de l’any 
acadèmic. En el seu discurs, Buch 
destacava que del 2013 al 2018 no 
hi va haver cap promoció de Mos-
sos d’Esquadra, "en canvi ara en 
els 16 mesos que portem de Go-
vern hem tirat endavant dues 
promocions que sumen 1.500 
mossos més i altres dues que 
suposen 500 Bombers més”. 
Per la seva part, Royes apuntava 
que l'increment d'aspirants –el 
doble– és "un repte".  

MOLLET. L'Audiència de Barcelona 
iniciarà dilluns el judici contra M.J., 
un presumpte traficant de Mollet, 
per al qual la fiscalia demana qua-
tre anys de presó. L'acusat va ser 
detingut a l'octubre de 2016 per 
una parella de Mossos d'Esqua-
dra, que feia vigilància de paisà a 
la rambla Pompeu Fabra de Mollet. 
Allà van veure com presumpta-
ment M.J. venia dosis de cocaïna a 
diferents clients que s'apropaven 
al domicili per comprar. En un 
d'aquests intercanvis els Mossos 
es van identificar i van detenir 
l'acusat que es va resistir i que va 
provocar lesions als agents.  

GOVERN MUNICIPAL  L'IMPORT ÉS DE 69.600 € SEGURETAT  EL CONSELLER BUCH PRESIDEIX L'INICI DE CURS TRIBUNALS

Sant Fost aprova una 
modificació de crèdit per 
reajustar el pressupost

L'ISPC comença el curs amb 
més de 1.400 aspirants a 
Mossos i policia local

Demanen quatre 
anys per a un 
presumpte traficant 
de droga a Mollet 
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l’HISTÒRIC
AGRUPACIÓ BALL DE GITANES DE MARTORELLES
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Pàg. 17: CATIFES DE FLORS DE CORPUS DE 1991

Pàg. 18: 8-4-2006: LA COLLA DE PETITS ESTRENA LA POLCA DEL CAP RAS

Pàg. 19: 1959: HOMENATGE AL MESTRE BALDOMERO, I COLLA DE GRANS

Pàg. 20: EL BALL DE CASATS i la discriminació de la dona

Pàg. 21: EN PEPET FRANCESC

Pàg. 22: 2002: xx TROBADA DE TRABUCAIRES DE CATALUNYA, a martorelles

Pag. 23: Les colles de baix de PETITS DEL 1947 i grans del 1955

Pàg. 24: programa ballada a Martorelles 1997

No n’està permesa ni la còpia ni la reproducció, sigui total o parcial, de cap dels documents ni continguts d’aquest exemplar de 12 pàgines.

(Foto original: Agrupació Ball de Gitanes de Martorelles)

9 DE SETEMBRE DE 2018, BALLADA DE FESTA MAJOR:

f fotografia CONJUNTA DE LES 4 COLLES DE M

artmaRtorelles (PETITS, MITJANS, JOVES I GRANS)

DIMARTS 10 DE DESEMBRE A LES 19H 
A LA BIBLIOTECA MONTSERRAT ROIG, 
DE MARTORELLES. 

Posteriorment, 
es podrà adquirir 
la revista 
el 14 de desembre 
a la fira de Nadal 
de Martorelles.

PRESENTACIÓ DEL NÚMERO 2 
DE LA REVISTA “L’HISTÒRIC”
DEL BALL DE GITANES 

DE MARTORELLES
90è aniversari

1929-2019
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LA SOLIDARITAT 
ALS MUNICIPIS

BAIXVALLESANS

MOLLET     36.000 kg                       30.491 kg

PARETS     16.000 kg                        15.050 kg 

MONTORNÈS      6.000 kg                                4.733 kg

LA LLAGOSTA      2.700 kg                           2.000 kg

MONTMELÓ      6.200 kg                           4.234 kg

SANT FOST      8.900 kg                                 9.900 kg

MARTORELLES      1.245 kg      1.335 kg 

2018 2019

TOTAL 77.045 kg 67.743 kg 

BAIX VALLÈS. Els municipis del Baix 
Vallès van recol·lectar gairebé 68 
tones de menjar en aquesta nova 
edició del Gran Recapte, quasi un 
10% menys que l'any anterior. 
Una xifra que ha disminuït en to-
tes les poblacions baixvallesanes, 
menys a Martorelles i a Sant Fost, 
on ha incrementat lleugerament. 

Segons Joan Hidalgo, delegat al 
Vallès Oriental del Banc dels Ali-
ments, el mal temps de divendres 
al matí i el descens d'un cente-
nar de voluntaris a la comarca en 
aquesta campanya podrien haver 
estat les causes d'aquesta davalla-
da, així i tot assegura: "Totes les 
pèrdues són preocupants, però 
la baixada no és alarmant. En 
principi s'han acomplert les ex-
pectatives".

Per municipis, Mollet, amb 15 
punts de recollida, va ser la po-
blació que més aliments va recol-
lectar, 30 tones, seguida de Parets 
on es van aconseguir 15 tones i de 
Sant Fost amb 9,9 tones. Mentre 

que Montornès i Montmeló van 
tenir uns registres similars: 4,7 
tones i 4,2 tones, respectivament. 

Les localitats del Baix Vallès on 
es van registrar els índex més bai-

xos de recollida d'aliments van  ser 
la Llagosta amb 2 tones i Martore-
lles amb 1,3 tones. 

Tot i el descens, a Mollet, Parets 
i Sant Fost s'ha recollit més del que 

les entitats precisaven, la qual cosa 
ha permès que l'excedent acumu-
lat es pugui repartir entre les po-
blacions del Baix Vallès que no han 
arribat a la xifra esperada. 

SOLIDARITAT  MARTORELLES I SANT FOST, ELS ÚNICS MUNICIPIS DEL TERRITORI ON S'HA INCREMENTAT LA RECOL·LECTA 

Descens en la recollida d'aliments 
pel Gran Recapte al Baix Vallès

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

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

PRESENTANDO

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

Ventanas y cerramientos 

de aluminio y PVC

Puertas

Toldos y Pérgolas

Mamparas de baño

Persianas, mosquiteras 

y automatismos

Rejas y Rejas de ballesta

Barandas y pasamanos

ESTE  ANUNCIO, 

5% DTO.
EN TODOS 

LOS PRODUCTOS

MOLLET.  L’Associació de gent gran 
d’Amics de l’Art ha fet entrega a 
la Taula de Coordinació d’Entitats 
per la Inclusió Social de Mollet 
dels 600 euros recaptats en el seu 
darrer espectacle de teatre.

L’import de les aportacions 
per l’entrada de l’espectacle que 
el grup de teatre de l'Associació 
va fer el passat 16 d’octubre al 
Mercat Vell, anirà adreçat íntegra-
ment a Càritas i la Creu Roja. ❉

aj.mollet

ENTREGA  Les entitats durant l'acte de donació que es va fer al consistori

Amics de l'Art dóna 600 euros
LA CREU ROJA I CÀRITAS HAN ESTAT LES DUES ENTITATS QUE HAN REBUT EL DONATIU

MOLLET. L'Associació Espanyola 
Contra el Càncer (AECC) de Mollet 
va organitzar divendres al Mercat 
Vell el Festival Infantil Solidari, que 
va aplegar unes 90 persones. La 
jornada, amb un donatiu de 5 € per 
assistent, va comptar amb la col·la-
boració dels grups de dansa La Tra-
molla i NeferShu i Eva Contacontes.

AECC organitza el 
Festival Infantil 
Solidari a Mollet

INFANTIL

MOLLET. Enric Collado va ser l'en-
carregat de presentar la segona 
edició de la Marxa Mundial per 
la Pau i la No Violència a Mollet. 
Impulsada per l'associació huma-
nista Món sense guerres i sense 
violència, la marxa va començar a 
Madrid el 2 d'octubre i recorrerà 
tot el món fins al 8 de març.

Inici de la segona 
edició de la Marxa 
Mundial per la Pau 

MÓN

RECONEIXEMENT

MOLLET. El municipi baixvallesà 
és una de les 28 localitats de tot 
l’Estat espanyol que més inver-
teixen en serveis socials, segons 
l’Asociación Estatal de Directoras 
y Gerentes de Sevicios Sociales, a 
partir de les dades del Ministeri 
d’Hisenda. 

Segons aquest organisme, amb 
113 euros per habitant, que re-
presenta l’11,1% del pressupost 
total, Mollet del Vallès és el 21è 
municipi de l’Estat espanyol i el 
tercer de Catalunya de més de 
20.000 habitants que arriba al 
nivell d’excel·lència en inversió 
social. També han rebut aquesta 
menció Sabadell, Santa Coloma 
de Gramenet, Esparraguera i Sant 
Adrià de Besòs.

L’Asociación Estatal de Directo-
ras y Gerentes de Servicions Soci-
ales va fer l'entrega dels guardons 
als ajuntaments premiats el pas-
sat divendres 22 de novembre a 
Madrid. 

L'Ajuntament de 
Mollet, un dels 
que més destina 
a inversió social
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MOLLET. Què senten els usuaris d'una resi-
dència d'avis? Quines són les seves neces-
sitats quotidianes? Per saber-ho i millorar 
l'atenció als residents, la residència de gent 
gran Les Masies de Mollet du a terme un 
projecte d'immersió dels seus treballadors 
perquè copsin en primera persona allò que 
senten els usuaris. El projecte ha merescut 
un premi de l’Associació Catalana de Recur-
sos Assistencials (ACRA).

La iniciativa, que es va començar al febrer, 
planteja un intercanvi de rols entre la gent 
gran i els cuidadors. "Un dels professionals 
d'atenció directa passa la seva jornada 
laboral com si fos un resident, fent les ac-
tivitats, els àpats... viu com si fos un dels 
usuaris", explica la directora del centre, 
Elisabet Mesa. El projecte Immersió, a més, 
adapta la condició física del professional al 
nivell de percepció, mobilitat i autonomia 
funcional en diferents tipus de dependència. 
És a dir, potser haurà d'anar amb cadira de 
rodes o amb algun membre immobilitzat 
perquè la immersió sigui més real.

"Ho vaig acceptar com un repte inte-
ressant", explica la gericultora del centre 
Sílvia Castañón, qui assegura que l'expe-
riència "em va fer sentir més a prop dels 
usuaris, entendre més les seves necessi-
tats", assegura. De fet, el principal objectiu 
del projecte és que professionals del centre 
desenvolupin l'empatia i la sensibilitat. 
A més, el projecte també serveix per de-

tectar millores a fer en la distribució dels 
espais, identificar els canvis necessaris en 
l’organització, fomentar les bones pràcti-
ques i accions que generin satisfacció als 
residents i modificar aquelles que els in-
comodin o els generin insatisfacció. "L'ex-
periència ha estat positiva per a tothom. 
Posem molt el focus en cuidar, no només 
el tema mèdic, sinó també l'emocional. 
Que s'intentin sentir com a casa", explica 
el psicòleg del centre, Josep Parera.

Segons els responsables de Les Masies de 
Mollet, el projecte ha despertat sentiments i 
sensacions que han provocat una modificació 
en la seva manera de cuidar i ajudar el resi-
dent. Per ara, asseguren que es perceben mi-
llores en la proactivitat davant la necessitat 
del resident, el tracte personalitzat, el temps 
dedicat al resident de forma individual i la in-
timitat durant les higienes. A dia d’avui, han 
participat 32 professionals de Masies de Mo-
llet i es preveu fer extensiu el projecte a altres 
centres del grup FIATC Residències.

El projecte Immersió de Masies de Mo-
llet ha estat guardonat amb el Premi ACRA 
2019 a la Millora de la Qualitat. Els Premis 
ACRA per la millora del benestar i la quali-
tat de vida de les persones van ser creats 
amb l’objectiu d’augmentar el prestigi del 
sector de l’atenció a persones grans i el po-
sen en valor mitjançant el reconeixement 
de projectes, accions i professionals que 
han contribuït al seu desenvolupament.  

Els treballadors de la residència
de gent gran Les Masies de 
Mollet, usuaris per un dia

SERVEIS SOCIALS  PROJECTE D'IMMERSIÓ DELS PROFESSIONALS DEL CENTRE 

fiatc

A LA PELL DELS USUARIS Una de les gericultores del centre molletà el dia de la immersió 

SOLIDARITAT  L'ENTITAT VOL AJUDAR UNES 400 FAMÍLIES AQUEST NADAL

BAIX VALLÈS. Sota el títol Els seus drets en 
joc, Creu Roja ha posat en marxa la campa-
nya per recaptar el màxim de joguines no-
ves per distribuir-les aquest Nadal entre les 
famílies que pateixen situació de dificultat 
econòmica. Aquest any, la campanya tanca-
rà el 3 de gener i pretén recollir unes 1.500 

joguines per arribar a unes 400 famílies del 
Baix Vallès. Es podran fer aportacions de jo-
guines –noves, no sexistes i no bèl·liques–a 
l’oficina de Creu Roja de la Plaça Enric Ro-
sés de Mollet i als diferents punts de reco-
llida distribuïts entre comerços col·labora-
dors. S'hi mobilitzaran uns 50 voluntaris.   

Creu Roja comença a recollir joguines
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“Perquè una pell bonica no és casualitat...”

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

@cristinarodriguezestetica

BLACK 
FRIDAY 
20% DTE

Salvador Xicola
Assessor fiscal

salvador.xicola@asemax.org

Tribunal Suprem: 
la indemnització 
obligatòria per 
cessament dels 
alts directius està 
exempta d’IRPF
La Sala contenciosa administrativa 
del Tribunal Suprem ha determinat, 
en una recent sentència, que, en 
els supòsits d’extinció del contrac-
te d’alta direcció per desistiment 
de l’empresari, on existeix el dret 
a una indemnització mínima obli-
gatòria de 7 dies de salari per 
any de treball, amb el límit de sis 
mensualitats, la quantia indemnit-
zatòria està exempta de tributació 
en l’Impost sobre la Renda de les 
Persones Físiques.

Conforme a aquesta nova doctri-
na, la indemnització que perfila el 
Suprem ha de considerar-se com a 
indemnització mínima obligatòria 
per als supòsits de desistiment de 
l’ocupador d’un treballador d’alta 
direcció. Això serà així fins i tot 
en els casos de pacte exprés que 
exclogui tota indemnització per 
cessament.

D’aquesta manera, el Tribunal Su-
prem supera l’anterior interpreta-
ció judicial sobre el sotmetiment 
de la indemnització a l’IRPF, con-
firmant el caràcter obligatori de la 
indemnització. Així, la totalitat de 
la indemnització per cessament 
del personal d’alta direcció està 
exempta de tributació en l’IRPF.

CONSULTORI

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

ARQUES MUNICIPALS  EL GRUP FA PÚBLIC UN DOCUMENT AMB 140 ACTUACIONS QUE VOL PRESENTAR AL GOVERN DE PSC-PODEM

l.o.

REGIDORS  Els membres de Mollet en Comú, durant la roda de premsa dilluns

grup de suport encausats

A L'ESCENARI  El grup de suport als encausats durant els parlaments

Un tercer bloc està dedicat ínte-
grament als barris amb propostes 
més genèriques com actuacions 
en la il·luminació i la via pública, 
la implementació de la policia de 
barri i d'una xarxa d'agents cívics 
i la potenciació del comerç de pro-
ximitat, i altres propostes més es-
pecífiques en funció de les neces-
sitats de cadascun dels barris. "La 
mirada es posa en la necessitat 

d’un pressupost que atengui 
més als barris, que és el lloc on 
la gent hi viu i hi conviu, i on fa 
temps que hi ha demandes de-
sateses", indiquen els comuns, 
que lamenten la davallada de la 
partida d'inversions dels pressu-
postos molletans dels últims anys. 

Davant la quantitat de propos-
tes del document, que està encara 
en fase d'esborrany, des del grup 

Mollet en Comú presenta propostes 
de millora dels barris al pressupost
MOLLET. El grup municipal de Mo-
llet en Comú ha fet públic el docu-
ment que vol presentar a l'equip 
de govern en el marc de les nego-
ciacions del pressupost municipal 
de l'any que ve. Amb el nom Un 
pressupost per millorar els barris i 
la ciutat, el document elaborat du-
rant mesos amb la col·laboració de 
la ciutadania recull 140 propostes 
estructurades en tres àmbits. 

Un dels blocs agrupa les actuaci-
ons pendents d'aquelles 50 acor-
dades com  a Canviem Mollet amb 
el govern del PSC –i que van servir 
per tirar endavant el pressupost de 
2017–. Un segon apartat parla de 
propostes de ciutat que són priori-
tàries per als comuns com el parc 
públic d'habitatge de lloguer; una 
residència de gent gran pública; 
un nou model de gestió de residus; 
mesures contra el canvi climàtic; la 
recuperació de la llera del Besòs; la 
millora de l'accessibilitat i l'apar-
cament a punts estratègics de la 
ciutat; iniciatives de lleure per a 
joves i el pacte local de civisme.

s'és conscient que "hi ha moltes 
accions que no es poden fer en 
un any però se n'han d'assentar 
les bases i preveure recursos 
per a tot el mandat", apuntava 
la portaveu del grup, Marina Es-
cribano, qui afegia que el moment 
més oportú és ara, coincidint amb 
la redacció del Pla d’ordenació ur-
banística municipal (POUM), l’eina 
urbanística que determinarà com 
ha de ser la ciutat en el futur.

Mollet en Comú considera que 
aquest document demostra que 
són "una oposició constructi-
va; volem sumar i treballar en 
equip per la ciutat", deia Escri-
bano. En aquest sentit, però, els 
comuns lamentaven que el go-
vern, dilluns, encara no els hagués 
concretat una trobada per parlar 
del pressupost, que es preveu 
aprovar el proper 16 de desem-
bre. "Si hi ha voluntat de negoci-
ació ens haurien de convocar ja. 
De moment la mà estesa anun-
ciada per l'alcalde no la veiem", 
concloïa Escribano.  laura ortiz

MOLLET. Dissabte va tenir lloc a Mo-
llet un acte en solidaritat amb els 
set membres del CDR acusats de 
terrorisme per l'Audiència Nacio-
nal en el marc de l'operació Judes. 

L'acte es va celebrar coincidint 
amb la data exacta dels dos mesos 
de les seves detencions, el passat 
23 de setembre. 

La trobada, organitzada pel grup 
de suport amb els 9 encausats el 
23-S, es va fer al Parc de Can Mulà, 
de les 12 h a les 20 h i va comptar 
amb la presència de les entitats 
ANC, Òmnium Cultural i ACDC. 
També van assistir-hi represen-
tants polítics de partits com ERC, 
Junts x Cat i la CUP.  

SOLIDARITAT  EL GRUP DE SUPORT AMB ELS ENCAUSATS VA ORGANITZAR L'ACTE COINCIDINT AMB ELS DOS MESOS DE LA DETENCIÓ

Homenatge pels dos mesos 
a presó dels CDR del 23-S 
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MOLLET. Les limitacions per deba·
tre i votar mocions i perquè col·
lectius i entitats puguin intervenir 
al ple municipal, com feien fins a 
aquest mandat, ha estat el germen 
d'una nova plataforma ciutadana 
anomenada Mollet Democràtic, 
que feia la seva primera aparició 
pública dilluns durant el ple mu·
nicipal. Una trentena de persones 
amb pancartes amb lemes com 
Monràs no ens faràs callar, Aquest 
ple és un paripé o Perill: regressió 
democràtica i amb mascaretes i 
caretes com a símbol de censura 
van ser presents durant els pri·
mers minuts del ple durant els 
quals, tal i com ja s'ha repetit en 
les darreres sessions plenàries, 
els portaveus d'Ara Mollet ERC 
MES i Mollet en Comú mostraven 
el seu rebuig als nous criteris d'in·
tervenció al ple.  

La protesta de Mollet Demo·
cràtic volia fer visible "el rebuig 
al retrocés que patim les orga-
nitzacions de la ciutat a nivell 

PARTICIPACIÓ  DIVERSES ENTITATS CREEN UNA PLATAFORMA CIUTADANA QUE CONSIDERA ELS NOUS CRITERIS D'INTERVENCIÓ ALS PLENS UNA REGRESSIÓ DE DRETS

Mollet Democràtic reclama recuperar la 
veu dels ciutadans als plens municipals 

l.o.

ACCIÓ  Una trentena de ciutadans mostraven el seu rebuig al ple de dilluns

de participació política. Volíem 
evidenciar la nostra disconfor-
mitat i preocupació pel fet que 
nombroses mocions no s'hagin 
acceptat ni tant sols per ser de-
batudes al ple amb criteris que 
considerem arbitraris, a més 
del fet que ara ja no es permeti 

a membres de la societat civil 
parlar en el ple per defensar les 
seves mocions i propostes", ex·
pliquen fonts de la plataforma. 

Mollet Democràtic ha estat pro·
mogut per diverses entitats de 
la ciutat com Mollet Feminista, 
Espai Gos Mollet, la Plataforma 

MOLLET. La incorporació dels dos 
regidors de Podem al govern mu·
nicipal no ha estat exempta de  
crítiques. Després que a mitjans 
de novembre es fes efectiva l'en·
trada de Buzón i Muñoz al govern 
molletà, dilluns es donava compte 
al plenari municipal dels diversos 
decrets d'Alcaldia sobre la nova 
composició de l'executiu local –
nomenament dels membres de la 
junta de govern, tinences d'Alcal·
dia i delegacions de competències 
als regidors. 

En les seves intervencions, Ma·
nel Sostres, d'Ara Mollet ERC MES, 
posava l'accent en l'increment de 
despesa que suposa per a les ar·
ques municipals l'ampliació del 
govern, uns 50.000 euros anuals. 
Per la seva part, Iván Garrido, 
mostrava la seva "desconfiança" 
davant un acord per al qual no 
s'estalviava adjectius –tots ells 
negatius– i que titllava de "pac-
te fantasma, frívol, rupturista i 
caòtic".  

Crítiques d'Ara 
Mollet i Cs al nou  
govern molletà de 
PSC i Podem

en Defensa de la Sanitat Pública 
al Baix Vallès, Mollet amb Cuba, 
Mollet Pel Futur i Atzarola, entre 
altres. La plataforma ha redactat 
un manifest titulat per un Mollet 
democràtic i participatiu que vol 
recollir adhesions d'altres entitats 
de la ciutat. En el text es conside·
ra que els nous criteris que es fan 
servir per decidir els punts que 
es debatran i votaran en els plens 
municipals "semblen obeir a l'ar-
bitrarietat i a la conveniència de 
l'equip de govern" i consideren 
que, a la pràctica, "suposa una 
pèrdua de drets polítics per a 
la ciutadania que perd canals 
per a la participació política". El 
col·lectiu acusa l'alcalde Monràs 
d'aquest "gir autoritari" i recla·
men que es torni a la "normalitat" 
i que les entitats i plataformes pu·
guin tornar a presentar mocions i a 
prendre la paraula als plens, a més 
de la revisió del Reglament Orgà·
nic Municipal (ROM) i del Regla·
ment de Participació.  laura ortiz
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ECONOMIA

EMPRENEDORIA  EL TECNOPARC S'INAUGURA AQUEST DISSABTE 1 DE DESEMBRE AL PASSATGE COMTE URGELL NÚMERO 11 INSTITUCIONAL

Obre a Mollet el primer centre formatiu 
per aprendre a muntar i fer volar drons

Reconeixement de PIMEC al Baix VallèsEl concurs de les '12 Tradicions' ja té guanyadors
Les empreses L.González Catalán SA, de la Llagosta, i Gemalto 
SP SA, de Parets del Vallès, són dues de la desena de pimes 
reconegudes per Pimec Vallès Oriental pels seus 10 anys com a 
sòcies de la patronal. L'acte de reconeixement es va celebrar la 
setmana passada al restaurant DO de Granollers.

El concurs de les 12 Tradicions Catalanes-Molletanes organitzat per 
l'ADHEC l'octubre passat ja té guanyadors. 13 persones han estat les 
afortunades de la primera edició. David Delgado s'ha endut el primer 
premi d'una nit a Port Aventura, mentre que la segona i tercera posició, 
premiades amb una bicicleta, han estat per a Pol Serrano i Pau Fort.

Moretó, nou vocal 
de la delegació 
de la Cambra al 
Vallès Oriental

MOLLET. L'empresari molletà, Joan 
Moretó, president de la Farine-
ra Moretó i de l'Agrupació d'In-
dustrials del Baix Vallès, és un 
dels nous vocals de la delegació 
del Vallès Oriental de la Cambra 
de Comerç de Barcelona. Així ho 
aprovava dimecres el Consell de 
la delegació comarcal, que donava 
llum verda a l'ampliació de vocals 
proposada per Jaume Aragall, pre-
sident de la delegació des del mes 
d'agost. A més de Moretó, s'in-
corporen al consell Mercè Comas 
(Educem), Lourdes Botifoll (Aqua 
Blau Solucions) i Ferran Martínez 
(Jo Brand Comunicació), tots tres 
de Granollers. Ja en formen part 
Roser Xalabarder (Nubur XXI), En-
ric Gisbert (Hotel Granollers) i Joan 
Fontserè (Circuit de Catalunya). i  

arxiu

JOAN MORETÓ

MOLLET DEL VALLÈS. Aquest dissab-
te a les 17 h s'inaugura a Mollet el 
Tecnoparc, el primer centre for-
matiu de la ciutat per aprendre a 
muntar i fer volar drons. El centre 
dirigit a infants i joves a partir de 
sis anys, ofereix a les famílies opci-
ons d'oci i formació en l'àmbit de 
la tecnologia. "El nostre objectiu 
és situar-nos com a pioners al 
sector de l'oci i la formació tec-
nològica", explica el molletà Marc 
Subirà, gerent del Tecnoparc. 

"Estem en una època en què 
la tecnologia és bàsica per a 
tothom, els nens només volen 
jugar amb tecnologia i en depe-
nem per a tot", afirma Subirà, qui 
considera que en els pròxims anys 
l'oci tant per a adults com per a 
infants estarà enfocat en aquest 
àmbit. 

Tanmateix, segons Subirà, so-
cialment encara "estem en una 
època d'aprenentatge de com 
educar els infants amb la tec-
nologia" i per aquest motiu con-
sidera imprescindibles espais 
com el Tecnoparc. "El que volem 
amb aquest projecte és fomen-
tar l'ús de la tecnologia perquè 
no es relacioni amb l'aïllament 
dels infants i joves, sinó tot el 
contrari. Amb aquest centre vo-
lem que els nens comparteixin 
la tecnologia amb altres infants. 
Perquè creiem que és necessà-

a.mir

TECNOPARC És el nom del nou centre on també s'oferiran cursos de robòtica i de muntatge i pilotatge de cotxes 

ria, però s'ha de regular i s'ha 
de fomentar la seva comparti-
ció", afirma Subira.

El centre estarà obert de dime-
cres a divendres de 17 h a 20 h i els 
caps de setmana de 10 h del matí 
a 20 h del vespre. L'espai compta 
amb un circuit d'obstacles d'apre-
nentatge, que és on ensenyen a fer 
volar drons; un circuit de batalla 
de drons, ambientat en el món 
d'Star Wars; i un circuit d'Scale-
xtric, amb cotxes i motos jedi als 

quals han incorporat la tecnolo-
gia FPV (First Person View) amb 
càmeres de realitat augmentada 
que permeten conduir els vehicles 
com si es pilotessin de forma real. 
A banda, també disposa d'un cir-
cuit per a cotxes petits, mini-Z, al 
qual creua per dalt un circuit de 
4x4, orientat a aconseguir des-
tresa i tècnica per aprendre a pilo-
tar amb obstacles, ambdós també 
amb tecnologia FPV. I per últim, 
l'espai també disposa d'un parell 

de simuladors d'automoció amb 
una plataforma d'streaming per-
què els usuaris juguin en línia.

Per altra banda, el Tecnoparc es 
planteja oferir cursos i tallers per 
a totes les edats i nivells, a partir 
de 6 anys: "El nostre objectiu 
és programar anualment tres 
campus, un per Setmana Santa, 
un altre a l'estiu i un per Nadal", 
explica Subirà. L'espai també esta-
rà disponible per a celebracions 
d'aniversari.  anna mir
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Cira Jardineria ofereix un servei de 
lliurament de ponsèties i nadales
La botiga molletana Cira Jardineria ha en-
gegat una nova campanya de pointsetties 
(ponsèties) i de nadales. En aquesta ocasió, 
incorporen un nou servei perquè els clients 
no s'hagin de moure del lloc per adquirir 
aquests productes o per fer-los arribar a qui 
es desitgi. Aquest servei està especialment 
pensat per a empreses, hotels, col·legis, clí-
niques privades, oficines o particulars, i con-

cretament la companyia fa un servei de lliu-
rament arreu de la província de Barcelona.

Des de Cira Jardineria apunten: "Si té 
pensat realitzar detalls als seus clients, 
treballadors o familiars, no busqui més; 
regali el més típic del Nadal, una nadala 
amb una targeta de felicitació persona-
litzada. I en el cas d'empreses podem in-
cloure el logotip".

CIRA JARDINERIA
Carrer Santa Mardarida, 2. Mollet. Tel. 686 790 541

www.cirajardineria.com / cirajardineria@gmail.com
L’APARADOR

DE LA SETMANA

L'afecte és essencial per viure
Reconec que m'encanta escriure sobre les 
emocions, perquè sóc absoluta defensora de 
què som energia emocional. Avui proposo la 
lectura d'una entrevista feta a Elsa Punset, 
publicada per La Contra de La Vanguardia 
(bit.ly/elsapunsetentr) de la qual en destaco 
algunes idees per facilitar la seva lectura:

- "El cervell té un mecanisme que fa que 
engrandeixin les males experiències. Per això 
els neuròlegs diuen que s'ha d'equilibrar una 
emoció negativa amb cinquanta positives".

- "El que has de fer constantment és desa-
fiar el teu cervell i evitar que et faci fer sem-
pre el mateix i de la mateixa manera".

- "Les persones amb bona sort són aque-
lles capaces d'obrir noves portes a la seva 
vida i de no fer sempre el mateix".

- "Una abraçada ha de durar sis segons 
perquè tingui un impacte químic al cervell".

- "L'afecte té una importància molt supe-
rior als diners".

- "L'afecte no és només la parella; hem de 

tenir una societat més preparada per am-
pliar aquesta xarxa d'afectes".

- "L'enamorament és l'etapa en què estàs 
més oberta a aprendre. És la química de la 
dopamina i per al cervell és extraordinari".

- "El cervell odia les incerteses; per a ell, 
qualsevol canvi és un atac a la supervivència".

- "Si poses una cara trista o d'enfadat sen-
se estar enfadat, et sents enfadat; si som-
rius encara que no en tinguis ganes, gene-
res una mica de la química del benestar".

Rellegint-ho, sento que es tracta d'una 
invitació a l'ampliació de consciència, a la 
interconnexió que ha d'existir entre tots, a 
la llibertat de decidir què i com sentir, a ser 
de debò utilitzant l'afecte com la millor de 
les nostres riqueses humanes. Però sento 
que aconseguir una autogestió emocional 
significa una feina diària de reprogramació 
de les nostres memòries, tant ancestrals 
com familiars. I si et cal ajut, compta amb 
Gabinet Molins, no et decebràs.

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

www.psicopnaturmolins.cat I esther@psicopnaturmolins.cat

ESTHER MOLINS
Psicoanalogista, pedagoga,

naturòpata i terapeuta floral

EL RACÓ DEL
PROFESSIONAL
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Classifi cats PER ANUNCIAR-TE EN AQUESTA SECCIÓ: PUBLICITATDIARISOM@SOM.CAT

Centre Dental del Vallès busca 
recepcionista con perfil comercial 
para su centro en Mollet del Vallès. 
Horario de 14:30 a 20:30 h (viernes 
19:30 h) 1 sábado al mes de 09.30 
a 13.30 h. Buscamos persona con 
experiencia en atención telefónica, 
atención al paciente, con un perfil 
comercial y conocimientos del sector 
odontológico, Redes Sociales, Gesdent 
y ofi mática.Funciones de recepción de 
llamadas, organización de agendas 
de los Doctores, atención al paciente y 
explicación del plan de tratamiento.
Experiencia demostrable.
Interesados enviar currículum  por mail 
a: victor@dentalvalles.com

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

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

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

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

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

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

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

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

LOCAL DE 40 M2 
PER LLOGAR A 
MARTORELLES a 
l'Avinguda Piera. 
Per oficina, o per-
sona per fer arran-
jaments, o locutori 
i internet, etc. Alta 

vigent d'aigua i llum. 
Preu assequible a 
tractar. Tel. 93 593 
71 14.

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

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

SEAT ALTEA 1.6 TDI 

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

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

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

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

9.900 euros. Tel. 630 
06 59 90.

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

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

TOYOTA AIGO 

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

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

IMMOBILIÀRIA

TREBALL

COMPRA

LLOGUER

MOTOR

DEMANDA

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

PVP: 
6.500 €*

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

PVP: 
9.900 €*

Opel Adam 1.4 JAN
87 CV · Año 2016 · Km 59.959 

PVP: 
8.500 €*

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

PVP: 
10.300 €*

Skoda Spaceback 1.4 TDI Ambition DSG
90 CV · Año 2017 · Km 18.900

PVP: 
12.990 €*

PVP: 
10.500 €*

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

PVP: 
26.900 €*

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

PVP: 
26.900 €*

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

PVP: 
10.500 €*

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

PVP: 
19.600 €*

PVP: 
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EL BUTLLETÍ
El Projecte agroecològic de Gallecs 

SEGUEIX-NOS! https://www.facebook.com/consorcigallecshttps://twitter.com/GallecsInfo espairuralgallecs

www.espairuralgallecs.cat

Gallecs és un espai protegit de 733,52 hectàrees, situat a 15 quilòmetres al nord de Barcelona, amb im-
portants funcions agràries, ecològiques, paisatgístiques, culturals, educatives i de lleure, que esdevé un 
pulmó verd al servei de la regió metropolitana de Barcelona i, en concret, d’un entorn intensament ur-
banitzat de 200.000 habitants. 
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 La sobirania alimentària, 
la producció, l’alimentació 
saludable i la biodiversitat 
cultivada
Des de l’any 2005, l’agricultura ecològica s’ha anat instau-
rant a Gallecs, amb l’objectiu d’establir un nou model de 
gestió. L’alimentació saludable i l’economia circular n’és 
l’eix conductor, fomentant l’economia local, la biodiversitat 
natural i cultivada i el no malbaratament alimentari.

El canvi d’orientació de la producció agrària, s’ha basat en 
passar d’un monocultiu d’ordi per alimentació animal (fins 
al 2005) a l’establiment d’un nombre més elevat de cultius 
destinats a l’alimentació humana, fet que ha permès un 
augment de la biodiversitat agrària de l’Espai Rural. Actu-
alment,  amb el suport de projectes com el del foment de 
la Biodiversitat cultivada s’estan conreant fins a 40 varie-
tats locals i tradicionals. Els cultius extensius de secà són 
els dominants. S’hi fan blats antics com l’espelta petita de 
més de 8.000 anys d’antiguitat,  el blat del cor, la xeixa, el 
florence-aurore i altres cereals dels quals se n’obté  gra i 
se’n fa farina, pa, pasta galetes i la cervesa TOC d’espel-
ta. També es conreen diferents lleguminoses, com ara la 
mongeta del ganxet (baluard slow food), el cigró menut i 
la llentia pardina. 

Quant als cultius de regadiu, a Gallecs es fan hortalisses 
i  verdures ecològiques de temporada, com ara l’albergí-
nia blanca, la col de galàpet, el bròquil de santa Teresa, el 
tomàquet rosa ple, el cor de bou...També s’hi cultiven les 
mongetes del ganxet, del carai, de la neu , la paretana i l’or 
i plata entre d’altres.

 El no malbaratament 
i les energies netes 
Amb l’objectiu de no malbaratar els aliments, a l’obrador 
de Gallecs, dels excedents de l’horta s’elaboren melmela-
des, cremes i conserves, i llegums cuits. Cal esmentar que 
l’Associació Agroecològica i el Consorci de Gallecs formen 
part de la Plataforma per a l’Aprofitament Alimentari ( 
PAA)

Els molins de vent són elements integrats en el paisatge de 
l’Espai Rural des del segle passat . Per fomentar les energi-
es renovables i el reg dels productes de Gallecs de manera 
més sostenible s’han recuperat els molins de vent de can 
Blanc, can Salvi, can vila i can Cruz.

 La comercialització 
i la venda directa
Tots els productes ecològics  obtinguts a Gallecs, certifi-
cats pel Consell Català de la Producció Ecològica (CCPAE) 
es comercialitzen amb el segell  de Producte de Gallecs 
ecològic i de proximitat i es poden trobar a l’Agrobotiga de 
l’Espai Rural, a més d’estar presents en diversos menjadors 
escolars, petits establiments,  mercats, restaurants km 0 i 
fires alimentàries.

Una de les principals línies de comercialització va lligada al 
foment del menjar ecològic als menjadors escolars, fet pel 
qual el Consorci col·labora amb empreses que ofereixen 
menús 100% ecològics. Actualment, Gallecs serveix hor-
talisses de temporada, llegums, cereals i pa a 14 escoles.

 L’economia local 
i la instauració de la gent jove 
al territori 
Un dels principals resultats de la implementació del pro-
jecte agroecològic ha estat  la creació de petites empreses  
de la gent del territori, fet que permet fomentar  l’econo-
mia local i la instauració de noves pageses i elaboradores 
a l’Espai: 

• El Rave Negre: cistelles de verdures ecològiques. 
• Hereus Can Jornet S.L: farines ecològiques. 
• Gallecs Dolç: galetes, magdalenes i brioixeria.  
• Associació agroecològica de Gallecs: melmelades 
   i conserves elaborades a l’obrador de l’Espai Rural.   
• Laura Blasco: ous ecològics. 
• SAT agroecològica de Gallecs: Agrobotiga  de Gallecs. 
• Can Blanc, can Quildo, can Vila: horta ecològica.
• Can Jornet, can Salvi: blats antics.
• Valanga: verdures d’autor. 

També s’han generat sinergies amb altres empreses de 
l’entorn que elaboren aliments a partir dels productes ob-
tinguts a Gallecs, com ara els forners i els elaboradors de la 
cervesa Toc d’Espelta (Art Cervesers). 

 La innovació , la recerca i la 
transferència del coneixement
Des de l’any 2005 el Grup de Recerca Emergent d’ Ecolo-
gia dels Sistemes Agrícoles (Agroecosistems)  de la Uni-
versitat de Barcelona i el Consorci de Gallecs estan treba-
llant conjuntament per a la recerca i la innovació. Es porten 
a terme  diversos estudis a llarg i curt termini,  lligats a 
projectes europeus i nacionals, encaminats a millorar la 
gestió dels cultius hortícoles, amb l’objectiu d’ harmonitzar 
la gestió agrícola i la conservació dels recursos naturals.

La transferència del coneixement generat es realitza amb 
la presentació dels resultats en congressos d’àmbit nacio-
nal i internacional, i mitjançant jornades i visites tècniques  
a l’Espai Rural.

També s’estan fent col·laboracions amb altres centres de 
recerca, com ara la Fundació Mas Badia, per a la recupe-
ració de blats antics, com el blat Montjuic, referent a la co-
marca del Vallès, amb l’objectiu de posar  en valor aquest 
cultiu  i crear nous productes lligats al  territori , amb una 
comercialització pròpia i amb un valor afegit .

 La promoció , la difusió 
i l’educació 
Gallecs, és  un espai ric en diversitat i de fàcil accés, bo per 
a la salut, idoni per córrer, caminar, passejar i també per 
promoure activitats d’educació ambiental, ecosocials i de 
coneixement del territori. 

 La governança
El Consorci del Parc de l’Espai d’Interès Natural de Ga-
llecs és l’òrgan gestor .El Consorci es va constituir l’any 
2006 i està format pel Departament de Territori i Sosteni-
bilitat, l‘Institut Català del Sòl de la Generalitat de Catalu-
nya i els ajuntaments Mollet del Vallès, Santa Perpètua de 
Mogoda, Palau-solità i Plegamans, Parets del Vallès, Lliçà 
de Vall i Montcada i Reixac.

La finalitat del model de gestió de Gallecs ha estat posar 
en valor aquest espai rural mitjançant l’agroecologia, amb 
l’objectiu d’aconseguir un equilibri entre l’activitat agrària 
(element principal per a la sostenibilitat econòmica i social 
de l’espai), el medi natural i l’ús públic. 

Una de les principals línies estratègiques del Consorci de 
Gallecs ha estat establir un model de gestió en el sòl agrari 
de l’espai, econòmic i socialment viable i respectuós amb 
el medi ambient, mitjançant l’agricultura ecològica que 
fomenti la qualitat dels aliments, el comerç de proximitat,  
la incorporació de joves agricultors i que contribueixi a la 
mitigació del canvi climàtic i  potenciï l’associacionisme 
agrari. 

Per portar-ho a terme, el Consorci ha treballat conjunta-
ment amb l’Associació Agroecològica de Gallecs, que 
actualment agrupa els 14 productors ecològics del territo-
ri, i que com a comunitat de l’aliment d’ecogastronomia 
(slow food)  des del 2006 produeixen seguint els principis 
dels conceptes de bo , just i net. 

També s’ha treballat amb universitats, per potenciar la re-
cerca i la innovació aplicada a l’espai agrari, així com amb 
escoles, cooperatives de consumidors, restaurants km 0 i 
entitats mediambientals i culturals del territori.

L’oferta pedagògica adreçada als escolars i el programa de 
dinamització Fira’t a Gallecs en són dos exemples relle-
vants, en què les activitats relacionades amb l’agricultura 
ecològica i l’alimentació saludable són els protagonistes 
principals. 

En són un exemple:
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EL BUTLLETÍ
El Projecte agroecològic de Gallecs 

El Consorci de Gallecs i l’Associació Agroecològica de Gallecs han recuperat aquest cultius en agricultura ecològica amb l’objectiu 
d’augmentar la biodiversitat agrària de l’Espai Rural i potenciar els productes ecològics de qualitat i de proximitat.SEGUEIX-NOS! https://www.facebook.com/consorcigallecshttps://twitter.com/GallecsInfo espairuralgallecs

www.espairuralgallecs.cat

Gallecs és un espai protegit de 733,52 hectàrees, situat a 15 quilòmetres al nord de Barcelona, amb im-
portants funcions agràries, ecològiques, paisatgístiques, culturals, educatives i de lleure, que esdevé un 
pulmó verd al servei de la regió metropolitana de Barcelona i, en concret, d’un entorn intensament ur-
banitzat de 200.000 habitants. 
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natural i cultivada i el no malbaratament alimentari.
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alment,  amb el suport de projectes com el del foment de 
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tats locals i tradicionals. Els cultius extensius de secà són 
els dominants. S’hi fan blats antics com l’espelta petita de 
més de 8.000 anys d’antiguitat,  el blat del cor, la xeixa, el 
florence-aurore i altres cereals dels quals se n’obté  gra i 
se’n fa farina, pa, pasta galetes i la cervesa TOC d’espel-
ta. També es conreen diferents lleguminoses, com ara la 
mongeta del ganxet (baluard slow food), el cigró menut i 
la llentia pardina. 
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i  verdures ecològiques de temporada, com ara l’albergí-
nia blanca, la col de galàpet, el bròquil de santa Teresa, el 
tomàquet rosa ple, el cor de bou...També s’hi cultiven les 
mongetes del ganxet, del carai, de la neu , la paretana i l’or 
i plata entre d’altres.
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Amb l’objectiu de no malbaratar els aliments, a l’obrador 
de Gallecs, dels excedents de l’horta s’elaboren melmela-
des, cremes i conserves, i llegums cuits. Cal esmentar que 
l’Associació Agroecològica i el Consorci de Gallecs formen 
part de la Plataforma per a l’Aprofitament Alimentari ( 
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Els molins de vent són elements integrats en el paisatge de 
l’Espai Rural des del segle passat . Per fomentar les energi-
es renovables i el reg dels productes de Gallecs de manera 
més sostenible s’han recuperat els molins de vent de can 
Blanc, can Salvi, can vila i can Cruz.
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es comercialitzen amb el segell  de Producte de Gallecs 
ecològic i de proximitat i es poden trobar a l’Agrobotiga de 
l’Espai Rural, a més d’estar presents en diversos menjadors 
escolars, petits establiments,  mercats, restaurants km 0 i 
fires alimentàries.

Una de les principals línies de comercialització va lligada al 
foment del menjar ecològic als menjadors escolars, fet pel 
qual el Consorci col·labora amb empreses que ofereixen 
menús 100% ecològics. Actualment, Gallecs serveix hor-
talisses de temporada, llegums, cereals i pa a 14 escoles.
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de la gent del territori, fet que permet fomentar  l’econo-
mia local i la instauració de noves pageses i elaboradores 
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• El Rave Negre: cistelles de verdures ecològiques. 
• Hereus Can Jornet S.L: farines ecològiques. 
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   i conserves elaborades a l’obrador de l’Espai Rural.   
• Laura Blasco: ous ecològics. 
• SAT agroecològica de Gallecs: Agrobotiga  de Gallecs. 
• Can Blanc, can Quildo, can Vila: horta ecològica.
• Can Jornet, can Salvi: blats antics.
• Valanga: verdures d’autor. 

També s’han generat sinergies amb altres empreses de 
l’entorn que elaboren aliments a partir dels productes ob-
tinguts a Gallecs, com ara els forners i els elaboradors de la 
cervesa Toc d’Espelta (Art Cervesers). 

 La innovació , la recerca i la 
transferència del coneixement
Des de l’any 2005 el Grup de Recerca Emergent d’ Ecolo-
gia dels Sistemes Agrícoles (Agroecosistems)  de la Uni-
versitat de Barcelona i el Consorci de Gallecs estan treba-
llant conjuntament per a la recerca i la innovació. Es porten 
a terme  diversos estudis a llarg i curt termini,  lligats a 
projectes europeus i nacionals, encaminats a millorar la 
gestió dels cultius hortícoles, amb l’objectiu d’ harmonitzar 
la gestió agrícola i la conservació dels recursos naturals.

La transferència del coneixement generat es realitza amb 
la presentació dels resultats en congressos d’àmbit nacio-
nal i internacional, i mitjançant jornades i visites tècniques  
a l’Espai Rural.

També s’estan fent col·laboracions amb altres centres de 
recerca, com ara la Fundació Mas Badia, per a la recupe-
ració de blats antics, com el blat Montjuic, referent a la co-
marca del Vallès, amb l’objectiu de posar  en valor aquest 
cultiu  i crear nous productes lligats al  territori , amb una 
comercialització pròpia i amb un valor afegit .

 La promoció , la difusió 
i l’educació 
Gallecs, és  un espai ric en diversitat i de fàcil accés, bo per 
a la salut, idoni per córrer, caminar, passejar i també per 
promoure activitats d’educació ambiental, ecosocials i de 
coneixement del territori. 

 La governança
El Consorci del Parc de l’Espai d’Interès Natural de Ga-
llecs és l’òrgan gestor .El Consorci es va constituir l’any 
2006 i està format pel Departament de Territori i Sosteni-
bilitat, l‘Institut Català del Sòl de la Generalitat de Catalu-
nya i els ajuntaments Mollet del Vallès, Santa Perpètua de 
Mogoda, Palau-solità i Plegamans, Parets del Vallès, Lliçà 
de Vall i Montcada i Reixac.

La finalitat del model de gestió de Gallecs ha estat posar 
en valor aquest espai rural mitjançant l’agroecologia, amb 
l’objectiu d’aconseguir un equilibri entre l’activitat agrària 
(element principal per a la sostenibilitat econòmica i social 
de l’espai), el medi natural i l’ús públic. 

Una de les principals línies estratègiques del Consorci de 
Gallecs ha estat establir un model de gestió en el sòl agrari 
de l’espai, econòmic i socialment viable i respectuós amb 
el medi ambient, mitjançant l’agricultura ecològica que 
fomenti la qualitat dels aliments, el comerç de proximitat,  
la incorporació de joves agricultors i que contribueixi a la 
mitigació del canvi climàtic i  potenciï l’associacionisme 
agrari. 

Per portar-ho a terme, el Consorci ha treballat conjunta-
ment amb l’Associació Agroecològica de Gallecs, que 
actualment agrupa els 14 productors ecològics del territo-
ri, i que com a comunitat de l’aliment d’ecogastronomia 
(slow food)  des del 2006 produeixen seguint els principis 
dels conceptes de bo , just i net. 

També s’ha treballat amb universitats, per potenciar la re-
cerca i la innovació aplicada a l’espai agrari, així com amb 
escoles, cooperatives de consumidors, restaurants km 0 i 
entitats mediambientals i culturals del territori.

L’oferta pedagògica adreçada als escolars i el programa de 
dinamització Fira’t a Gallecs en són dos exemples relle-
vants, en què les activitats relacionades amb l’agricultura 
ecològica i l’alimentació saludable són els protagonistes 
principals. 

En són un exemple:
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OPINIÓ

La Diputació i l'Ajuntament de Mollet presentaven aquesta setmana el programa 
Reempresa Mercats Municipals. La iniciativa, impulsada pel Centre Reempresa 
de Catalunya, fa un parell d'anys que funciona amb la finalitat d'impulsar 
l'ocupació als més de 90 mercats municipals repartits per tota la província. Una 
proposta que es presenta com una oportunitat tant per a les persones que es 
jubilen i volen traspassar el seu negoci, com per a les que decideixen emprendre 
una nova activitat empresarial en un sector, el del comerç local, on la confiança 
i la proximitat es converteixen en valors diferenciadors clau per seguir en actiu. 
És per això, que en moments com els actuals, on les compres per internet són 
el pa de cada dia, i sobretot en dies com el Black Friday, es fa indispensable 
plantejar a les administracions i als comerciants que no defalleixin i apostin per 
la innovació, perquè els mercats de "tota la vida" segueixin sent part de la cultura 
que ens defineix com a societat i com a país.

UNA APOSTA DE PROXIMITAT 
Editorial

Els egoismes i els sectarismes de
tot tipus ataquen les identitats

singulars per evitar la pluralitat i,
amb ella, l'expressió lliures del

pensament i de la vida

a ben pocs dies, en un cicle de 
xerrades del CEM a l’Ateneu 
Gran, vaig estar parlant dels 
magnes valors humans i socials 

que inclou l’Himne de Mollet; dels valors 
que contenen les paraules claverianes i re-
publicanes de Progrés, Virtut i Amor, de Lli-
bertat, Igualtat i Fraternitat. Formidables 
columnes humanistes per a un edifici on la 
persona és el centre de totes les coses i el 
bé comú l’objectiu col·lectiu d’emancipació.
Així ho diu aquest singular poema de Joan 
Ambròs i Lloreda que, sota el Roure del 
Mil·lenari del Parc de Can Mulà ara fa vint-
i-cinc anys, vam assumir com a nord i guia 
per a la vida del nostre poble. 
Però, són aquests els nostres valors? La 
nostra identitat se sustenta en aquests va-
lors permanents?

La identitat d’un poble –i d’una nació– 
està conformada per trets mutables i d’al-
tres que voldríem permanents. Amb el con-
junt de tots ells es reconeix un poble –una 
nació. Els signes mutables ho són com ho és 
la història, però la seva essència és bo que 
perduri per mantenir el lligam amb els orí-
gens i amb el recorregut viscut. La llengua, 
per exemple, és un signe mutable –la histò-
ria i el present ens ho mostren– però d’una 
enorme càrrega simbòlica i identificadora 
que mai no s’hauria de violentar. 

F
IDENTITAT

Humanitòleg i gestor cultural
ORIOL FORTPer compartir

Ni Mollet –ni Catalunya– són el que eren 
el segle X o el XIX, però és bo que allò que 
anem construint ho fem sobre aquelles 
bases que són la nostra història, la nostra 
vida. Transformem i mantenim alhora. No 
fer-ho ens portaria a deixar d’existir com 
a poble singular –com a nació certa. Els 
egoismes i els sectarismes de tot tipus ata-
quen les identitats singulars per evitar la 
pluralitat i, amb ella, l’expressió lliure del 

pensament i de la vida. L’uniformisme, el 
pensament únic és la millor arma dels po-
ders.

Per això, els trets identitaris que salva-
ran els pobles i la humanitat són aquells 
que, arreu i tothora, ens caracteritzen com 
a éssers humans: la llibertat, la igualtat i 
la fraternitat. La dignitat de l’ésser humà.
Llibre suggerit: Amin Maalouf. Les iden-
titats que maten. Per una mundialització 
que respecti la diversitat. «Per què hi ha 
tantes persones que actualment cometen 
crims en nom de la seva identitat religiosa, 
ètnica, nacional o d’altra mena?».

èxic 68, competició de salt d’al-
çada, el jove Dick Fosbury no és, 
a priori, un dels favorits: vint-
i-un anys, atleta poc conegut, 
estudiant universitari, els pri-

mers Jocs Olímpics... No sembla que el jove 
nord-americà tingui opcions a les medalles.

Però aquell noi d’Oregon té un as amagat. 
Els últims anys ha anat perfeccionant una 
nova tècnica de salt; una tècnica que con-
sisteix a saltar d’esquena al llistó. Saltar 
d’esquena, una cosa mai vista, quina frivo-
litat! Això és el que pensa el públic, acostu-
mat a veure saltadors que utilitzen la tèc-
nica de les tisores o del rodet des de temps 
immemorials, però no aquell salt del revés.

I Fosbury salta, salta més que ningú, salta 
com no s’havia vist mai en uns Jocs (dos-
cents vint-i-quatre centímetres, nou rècord 
olímpic). S’eleva més enllà dels límits cone-
guts per obtenir la victòria i arribar a la 
glòria olímpica, allà on reposen les gestes 
memorables.  

Dos anys després, quan tothom havia 
començat a adoptar el seu salt del revés 
(conegut ja, per sempre més, com el Fos-
bury flop) va decidir retirar-se. Quan tot-
hom va copiar-li la tècnica, Fosbury ja no 
era un atleta amb opcions de guanyar cam-
pionats. 

M
UN AMERICÀ ESPIGAT

Escriptor
SERGI PONSPilotada 

endavant

Amb la tècnica Fosbury un saltador 
expert guanya, de mitjana, quinze centí-
metres d’alçada. Per entendre bé aquesta 
dada cal tenir en compte que en els últims 
quaranta anys el rècord del món de salt 
d’alçada només n’ha pujat deu. 

Fosbury va guanyar aquells Jocs Olím-
pics tot i no ser el millor saltador. Aquest 
és precisament el seu gran mèrit. Amb el 
talent i les aptituds físiques que tenia no 
hagués passat de ser un bon atleta, un 

campió regional, potser nacional. Però ell 
va saber trobar la manera de superar les 
seves limitacions. 

Va tenir la valentia, i la intel·ligència, per 
sortir del camí i buscar una altra manera 
d’enfocar les coses; una manera diferent i 
innovadora, però sobretot efectiva. Perquè 
a vegades cal una altra perspectiva per so-
lucionar els problemes, per avançar, per 
millorar... i si no que li preguntin al jove 
espigat d’Oregon.

El gran mèrit de Fosbury per 
guanyar els Jocs Olímpics va ser 

saber trobar una altra manera 
d'enfocar les coses; diferent,

innovadora i efectiva

LA VINYETA de Manel Fontdevila
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CONSULTORI 
MÈDIC
1. Què és la neuropsicologia?
És una especialitat pertanyent al camp de les 
neurociències, que estudia la relació entre els 
processos mentals i conductuals i el cervell. 
Constitueix un punt de trobada entre la psi-
cologia i la neurologia.
Treballa en els problemes cognitius, conduc-
tuals i emocionals que poden ser resultat de 
diferents processos que afectin el normal 
funcionament cerebral. 
Aquests són:
• Orientació
• Atenció-concentració
• Velocitat de processament
• Llenguatge
• Funcions perceptives
• Memòria i aprenentatge
• Funcions executives (inhibició, planificació, 
iniciativa)

2. En quines patologies intervé?
A) PROBLEMES NEUROLÒGICS
• Accident Vascular Cerebral (AVC); Ictus
Es donen 120.000 casos a l’any en tot el terri-
tori espanyol (1/6 persones al llarg de la seva 
vida), dels quals 1.394 a l’any viuran amb una 
discapacitat greu.
La Societat Espanyola de Neurologia (SEN) 
classifica l’ictus com primera causa de mort 
en dones i segona en població general. El 15-
20% es donen abans dels 40 anys.

• Demència
La neuropsicologia treballa amb els casos 
de demència en tots els seus estadis; des 
dels problemes lleus de memòria, fins a la 
demència greu.
Entre el 10-20% de persones majors de 
65 anys presenten Deteriorament Cog-
nitiu Lleu (fase inicial de la demència) 
i, d’aquests, el 10-15% progressaran a 

demència greu. 
El 2015, hi havia 47 milions de persones amb 
demència en el món i les previsions per l’any 
2050 se situen en 130 milions de persones.

La neuropsicologia pretén enrederir aquest 
procés degeneratiu i intentar que, si ja hi ha 
dany cerebral, els dèficits que se’n derivin 
afectin el menys possible a la vida quotidi-
ana del pacient.

• Malalties neurodegeneratives (Esclerosi 
múltiple, Parkinson, Huntington)

• Traumatisme cranioencefàlic (TCE)
Cada any a Espanya es registren 80.000 nous 
casos de Traumatismes Cranioencefàlics, ge-
nerant una discapacitat greu en 923 d’ells.
• Tumors cerebrals
• Patologia infecciosa
• Pacients postquirúrgics

B) MALALTIES INFANTILS i RETARDS DEL 
DESENVOLUPAMENT
Com el TDAH, Dis- lèxia, dificultats d’apre-

nentatge, problemes de conducta, PCI

C) PATOLOGIES CRÒNIQUES
Com la Diabetis, l’Hipotiroïdisme, la Hiper-
tensió Arterial o el Lupus, que són patologies 
que poden repercutir en el funcionament 
cognitiu.

D) MALALTIES PSIQUIÀTRIQUES
Com l’Esquizofrènia, la Depressió, el Trastorn 
bipolar, el Trastorn obsessiu-compulsiu…

3. Quin tipus d’intervenció hi ha?
Integrant les contribucions científiques, pro-
fessionals i educatives de la psicologia amb 
el desenvolupament de les neurociències, es 
pretenen dos tipus d’intervenció:
- Avaluació diagnòstica (identificar, descriure, 
quantificar i classificar els dèficits i patologi-
es dels pacients).
- Tractament / rehabilitació dels dèficits neu-
ropsicològics.

La rehabilitació neuropsicològica és un pro-
cés actiu que ajuda al pacient a optimitzar 
la recuperació o conservació de les funcions 
superiors, a comprendre millor les alteracions 
que presenta i a desenvolupar estratègies 
que permetin compensar aquests trastorns. 
(G.Prigatano, 1989)

S’adreça tant als pacients com a les seves fa-
mílies, per tal de reduir alteracions cognitives 
i conductuals, manejar dificultats i reduir el 
seu impacte en la vida diària.

A l’Institut Mèdic Baix Vallès et podem oferir 
tots aquests serveis per la formació especia-

litzada en neuropsicologia en Instituci-
ons tan reconegudes com l’Institut 

Guttmann.

Lorena Hernández
Neuropsicòloga
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MOLLET / PARETS. El CF Mollet UE 
i el CF Parets es veuran les cares 
per primer cop a la Primera Cata-
lana. El Camp Municipal del Ger-
mans Gonzalvo serà l'escenari del 
derbi baixvallesà entre dos equips 
que lluiten per la permanència. 

El CF Mollet UE arriba en un 
millor estat de forma, sobretot a 
casa. Els molletans han sumat 13 
dels 14 punts al fortí del Germans 
Gonzalvo. Del que va de tempo-
rada només han cedit un empat i 
una derrota. Els molletans, al 9è 
lloc, vénen d'empatar contra el 
Tona (1-1).

cf mollet ue

FUTBOL | Primera Catalana  ÉS EL PRIMER COP QUE ES VEUEN LES CARES A LA CATEGORIA

Derbi entre Mollet i Parets 
al Germans Gonzalvo

BAIX VALLÈS. El CF Martorelles 
manté el pols a la part alta de 
la Tercera Catalana després de 
guanyar contra el Cerdanyola B, 
per 2 a 0. Els martorellencs ocu-

pen el quart lloc amb 27 punts 
–empatat amb el tercer, el Santa 
Maria de Montcada– i dissabte re-
ben la Penya Barcelonista Angue-
ra, a les 16 h.  

Tercera Catalana  EL MONTMELÓ ENCADENA QUATRE VICTÒRIES I JA OCUPA EL 9è LLOC

ESPORTS
Antonio García, a la Copa EHFQuinze fi nalistes als premis d'Onat Foundation
El llagostenc Antonio García Robledo jugarà 
la fase de grups de la Copa EHF amb el Nantes 
després de passar la fase prèvia contra 
l'Arendal. L'equip francès milita al grup C amb 
Magdeburg, Ademar i Gorenje.  

Onat Foundation, amb seu a Parets i que impulsa Sergi Mingote, 
celebrarà dilluns la primera edició de la gala dels Premis Inclusius de 
l'Esport Català amb una quinzena de �inalistes. L'acte tindrà lloc al 
Palau de Pedralbes, a Barcelona, a les 19 h. Entre els �inalistes hi ha 
associacions, esportistes, esdeveniments, federacions i centres. 

Quarta Catalana  LA LOURDES SIGNA UN NOU ENTRENADOR

MOLLET. Ángel Valor és el nou en-
trenador de la UD Lourdes, que  
ocupa el 8è lloc del grup 11 de 
la Quarta Catalana i està a  a nou 
punts de l'ascens. Valor substi-
tueix en el càrrec la parella de 
tècnics que estava formada per 
Roger Sarrià i Juan Moya. "Van 
marxar perquè ells creien que 
era el millor per a l'equip i la 
directiva ha treballat en el nou 
tècnic, en qui confiem per llui-
tar per estar en la part alta", 
admet el president de la Lourdes, 
Fernando Diago. 

El nou entrenador ja va veure 
l'últim partit de la Lourdes des 
de la banda, amb victòria per 4 a 

Ángel Valor s'estrenarà 
contra el Corró d'Amunt

a.v.

MOLLET. Dani Busquets és el nou 
entrenador del juvenil A del CF 
Mollet UE en substitució de Quim 
Ruiz, que continuarà com a coor-
dinador del futbol 11 de l'entitat. 
El nou tècnic va estrenar-se dis-
sabte amb derrota a casa contra el 
Sant Celoni, per 1 a 2.

El juvenil molletà aspirava a 
l'inici del curs a recuperar la Lliga 
Nacional juvenil, però després de 
deu jornades és 10è amb 11 punts. 
"Ara mateix lluitem per mante-
nir la categoria, s'està compli-
cant l'ascens", diu el president 
del Mollet, Jordi Candela. 

Preferent juvenil  SUBSTITUEIX QUIM RUIZ A LA BANQUETA

ÁNGEL VALOR

2 contra el Caldes B. "M'he tro-
bat un equip que he de recupe-
rar anímicament. Tenen molta 
qualitat", admet Valor. 

EN JOC  Un partit anterior del CF Mollet UE contra el Girona B

Pel que fa al CF Parets, traves-
sa la Primera Catalana amb una 
mica menys de fortuna. Els pare-
tans, que militen per primer cop 
a Primera, són penúltims amb set 

punts i vénen de perdre contra el 
Sabadell Nord (1-3) en un duel 
que van jugar amb deu gairebé tot 
el compromís. Fora del seu camp 
només sumen una victòria. 

CF MOLLET UE - CF PARETS 
Diumenge, 25  12 h Mollet

CORRÓ D'AMUNT - UD LOURDES 
Dissabte, 30  17 h Corró d'Amunt

Dani Busquets, nou entrenador 
del juvenil A del CF Mollet UE El CF Martorelles, consolidat a la 

part alta de la Tercera Catalana
Pel que fa al Montornés Norte, 

ocupa el 7è lloc amb 20 punts i 
dissabte rebrà el Cardedeu B, a les 
16 h. Per la seva part, el Montme-
ló, que ha encadenat quatre vic-
tòries consecutives, ha pujat fins 
al 9è lloc i suma 19 punts, empa-
tat amb el 8è. El pròxim partit del 
Montmeló serà dissabte a Lliça de 
Vall. 
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Cocinas y baños 5 estrellas 
estrena local a Ramon Casas
L'emblemàtic establiment molletà de 
reformes integrals d'interiors Cocinas 
y baños 5 estrellas ha obert una nova 
botiga al número 5 del carrer Ramon 
Casas de Mollet, al centre de la ciutat.

Segons apunta el propietari del 
negoci, Jonatan Gordillo, l'objectiu 
d'afegir aquest establiment al del nú-
mero 4 del carrer de les Monges és 
"guanyar visibilitat" i "que la gent 
que passa pel centre de Mollet ens 
conegui".

Gordillo també assegura que en els 
tres mesos que fa que la nova boti-
ga està oberta "hi ha entrat molta 
gent" i, per tant, estan complint les 
expectatives amb les quals es van 
plantejar aquesta novetat.

Pel que fa als serveis Cocinas y 
baños 5 estrellas, amb 25 anys d'ex-
periència, fa tota mena de reformes 

interiors, però també, actuacions de 
llum, aigua i gas. Pel que fa a les re-

formes interiors en destaquen les de 
cuines i banys, així com la col·locació 
de portes interiors, finestres d'alumi-
ni, pladur i parquet, entre d'altres. El 
gerent de Cocinas y baños recalca que 
"quan comencem una obra no ens 
n'anem fins que no estigui acaba-
da". I assevera que "l'experiència, la 
professionalitat, la responsabilitat 
i la garantia de la feina ben feta" 
són alguns dels valors que porten els 
clients a confiar en aquest negoci que 
ja fa un quart de segle que exerceix a 
la capital baixvallesana.

COCINAS Y BAÑOS 5 ESTRELLAS
Carrer de les Monges, 4 / Carrer Ramon Casas, 5

MOLLET DEL VALLÈS
Tel. 93 883 32 99 / 627 572 672

www.cocinasybanos5estrellas.com

El saló és una de les estances de la casa 
on més ens centrem en la decoració. 
De fet, és en la qual més molèsties ens 
prenem i on més detallistes som, ja que 
no només hi passarem molt de temps, 
sinó que quan tenim visites serà la part 
de la nostra llar on més temps passin. 
És per això que hem d’escollir a cons-
ciència tot allò que posarem al saló, es-

pecialment si són elements decoratius. 
I entre les moltes coses amb les quals 
podeu decorar el saló estan els quadres 
grans, que es convertiran en protago-
nistes del vostre saló i en els objectes 
que més mirades atrauran quan rebeu 
convidats. Les parets són l’espai perfec-
te per col·locar coses que realment cri-
din l’atenció, el lloc ideal perquè deixeu 

Quadres grans al saló volar la vostra imaginació i decidiu com 
i amb quins quadres voleu cobrir-les. 
Per exemple, a la paret que hi ha darre-
re del sofà hi podeu col·locar un quadre 
que tingui la mateixa amplada que el 
sofà i que sigui molt cridaner. Si teniu 
el televisor penjat a la paret, és reco-
manable que en aquella paret no poseu 
cap quadre.  Si teniu alguna paret més 
lliure, podeu optar per col·locar dos o 
tres quadres grans que formin alguna 
composició.   www.decoraryreformar.com
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MOLLET. L'acte de presentació de 
la UD Molletense va tenir com a 
protagonistes els 270 esportistes 
i les instal·lacions renovades del 
Camp Municipal de la Zona Sud. 
El club molletà va aprofitar la pre-
sentació del seu futbol base per 
inaugurar la nova gespa artificial 
i la nova graderia. 

Fa poques setmanes que la Mo-
lletense ja pot rodar la pilota a la 
seva renovada gespa artificial i fa 
uns mesos que compta amb una 
graderia lateral amb una pèrgo-
la. "Estem molt satisfets de les 
instal·lacions. Hem fet un pas 
endavant, tot i que sempre hi 
ha coses a millorar com ara els 
vestidors o l'aparcament de 
terra", admet el president de la 

FUTBOL | Segona Catalana  EL CLUB COMPTA AQUESTA TEMPORADA AMB 270 ESPORTISTES

La Molletense presenta 
20 equips i la nova gespa

MOLLET. El Recanvis Gaudí Mollet 
rebrà dissabte el CB Valls al Plana 
Lledó. Els molletans tindran da-

Rècord d'esportistes del Vila 
de Montornès amb 242 fitxes

MONTORNÈS. El CB Vila de Montornès segueix guanyant esportistes. A la 
seva 12a campanya ja suma 242 jugadors i jugadores amb un total de 21 
equips. "És el nostre rècord en nombre d'esportistes. Hem crescut 
gairebé un 12% en jugadors respecte a la temporada passada", 
admet el president del club, Xavier Espín. L'acte de presentació va 
tenir lloc diumenge a la tarda amb espectacle d'esmaixades i free style 
amb Markie Smith i Carlos Ceacero. Tot seguit, es van presentar els 21 
equips, amb 17 federats, 3 d'escola, 1 especial i 1 de lleure femení. 

EL CLUB VA CELEBRAR DIUMENGE LA SEVA 12a PRESENTACIÓ

UD molletense

UD MOLINOS - UD MOLLETENSE 
Diumenge, 1  12 h Mataró

BÀSQUET | Formació SE CELEBRARÀ DEL 6 AL 8 DE DESEMBRE 

Es presenta el Torneig Vila de Parets
El Torneig Vila de Parets, que organitza el CB Parets, comptarà amb 32 
equips de categoria masculina i femenina en edat infantil. El club va 
presentar dimecres a l'Ajuntament la 15a edició, que tindrà lloc del 6 al 8 
de desembre. Entre esportistes, cos tècnic i acompanyants es calcula 
que passin per la localitat paretana prop de 3.000 persones.  

ajUntament parets

Molletense, Kiko Montoya.  
Durant l'acte, el club molletà va 

presentar un total de 20 equips, 
repartits en una escola, dos 
prebenjamins, cinc benjamins, 
quatre alevins, quatre infantils, 
dos cadets, un juvenil i un pri-
mer equip. "Portem ja algunes 
temporades que estem amb un 
gruix d'equips i jugadors simi-

lar. Creiem que per a la pròxi-
ma temporada podríem créixer 
amb les millores que s'han fet a 
les instal·lacions", diu el respon-
sable del club molletà. 

Un dels equips destacats del 
club és el primer equip, que aspi-
ra a recuperar la Primera Catala-
na. La Molletense ocupa el 6è lloc 
amb 20 punts.  

BÀSQUET | LLIGA EBA  EL MOLLET B, A LA COPA CATALUNYA, S'ENFRONTARÀ AL GIRONA

vant seu un equip de la part alta, 
que posarà a prova la bona ratxa 
dels darrers partits dels de Josep 
Maria Marsà. A l'últim duel, el Mo-
llet va esclafar el penúltim clas-
sificat, el Càmping Bianya Roser, 
per 65 a 90. 

El Recanvis Gaudí Mollet ocupa 
el 7è lloc amb sis victòries, que 
són les mateixes que el seu proper 

El Recanvis apallissa el Vianya 
Roser abans de rebre el Valls 

ESMAIXADA  Markie Smith durant l'acte de presentació a Montornès

NOVA GESPA  Un dels moments de l'acte de presentació al Zona Sud

ràDio montornès

rival. El Valls és 6è classificat i ve 
de guanyar a casa contra el Palma, 
per 88 a 76.  

Mollet B contra CEB Girona
A la Copa Catalunya, el Recanvis 
Gaudí Mollet B, que és 3r amb sis 
victòries, rebrà dissabte el CEB 
Girona, a les 17.45 h. Pel que fa a 
l'Escola Sant Gervasi, que va im-
posar-se el cap de setmana contra 
el Salt (99-82), visitarà dissabte 
el Sol Gironès Bisbal. Els escolars 
molletans ocupen el 7è lloc de la 
classificació. 

CB MOLLET - CB VALLS  
Dissabte, 30  20 h Mollet
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Carrer Fèlix Ferran, 66 local 2
08100 Mollet del Vallès
(Barcelona)
soleifills@hotmail.com
T. 93 127 11 38
M. 610 766 523

A PARTIR DE DESEMBRE ENS TROBARÀS A LES NOVES INSTAL·LACIONS:
Carrer Fèlix Ferran, 66 local 2 de Mollet del Vallès

KOYO IIIKOYO III
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MONTORNÈS. Eloi Cabezas, de 
l'Atletisme Montornès, i Vanesa 
Pérez, de l'Atletisme Parets, van 
guanyar la categoria Open del 
38è Cros Escolar Sant Sadurní, 
de Montornès. La competició, que 
estava organitzada per l'Atletisme 
Montornès, va tenir lloc dissabte 
al recinte firal amb prop de 360 
participants.

El podi absolut masculí va ser 
monopolitzat pel club amfitrió 
amb el primer lloc de Cabezas, que 
va superar els 3.500 metres del 
circuit amb un temps de 12 minuts 
i 21 segons, seguit de Sergio Pérez 
(12 minuts i 34 segons) i Roger 
Abad (12 minuts i 39 segons). 

Pel que fa a la categoria feme-
nina absoluta, la campiona va ser 
la paretana Vanesa Pérez amb un 
temps de 15 minuts i 34 segons, 
que va arribar a la meta amb un 
marge de deu segons respecte la 
segona, Paula Fabregat, de l'At-
letisme Montornès. El podi es va 
completar amb la paretana Esther 
Montosa, amb un temps de 16 mi-
nuts i 10 segons.

Tot i la pluja de divendres i el 

vent del mateix dissabte, la cur-
sa es va celebrar amb normalitat. 
"Tan sols es va endarrerir la 
sortida pel vent i això que di-
vendres va ploure molt. Des-
prés de començar el cros vam 
recuperar el temps perdut", ad-
met el secretari tècnic de l'Atletis-
me Montornès, Alfredo Acebedo, 
que es mostra satisfet pel nombre 

atletisme montornès

ona cervera
ATLETISME | Cros PROP DE 360 CORREDORS VAN PARTICIPAR A LA 38a EDICIÓ DE LA PROVA

Eloi Cabezas i Vanesa Pérez 
guanyen el Cros Sant Sadurní

CROS El campionat per Sant Sadurní va tenir lloc al Recinte Firal

EN JOC Un dels moments del derbi baixvallesà a terres montmelonines

BAIX VALLÈS. El duel baixvallesà de 
la Divisió d'Honor entre l'Sporting 
Montmeló i el FS Parets va aca-
bar en empat, 5 a 5. Els montme-
lonins, que s'estrenen enguany a 
la categoria, van plantar cara als 
paretans, que veuen trencada la 
seva dinàmica de dues victòries 
seguides.

La trajectòria dels dos equips era 

FUTBOL SALA | Divisió d'Honor  DERROTA DEL BARRI CAN CALET

Empat del FS Parets contra 
l'Sporting Montmeló

de participants en la 38a edició del 
cros: "És similar a altres anys, 
és un cros prou consolidat a la 
comarca, que fins i tot va tenir 
atletes d'altres comarques cata-
lanes". 

Durant el cros es va llegir un 
manifest en contra de la violència 
masclista i els participants van re-
bre una motxilla de color lila. 

CARDEDEU -  CAN CALET
Dissabte, 30  19 h Cardedeu

FS PARETS - RUBÍ
Diumenge, 1  12.15 h Parets

PINEDA DE MAR -  MONTMELÓ
Diumenge, 21 12.30 h Pineda

del tot oposada però dins la pista 
l'electrònic va estar molt ajustat. 
De fet, els locals van arribar a po-
sar-se 5 a 2 en el marcador a l'inici 
de la represa. Tot i això, els pare-
tans van signar un millor tram fi-
nal i amb tres gols van empatar el 
duel. 

El FS Parets ocupa el 5è lloc amb 
11 punts, mentre que l'Sporting 
Montmeló és penúltim amb cinc 
punts i trenca una ratxa negati-
va de quatre derrotes. El pròxim 
partit dels paretans serà a casa 
diumenge contra el Rubí, que és 
segon classificat. Pel que fa als de 
Montmeló, visitaran diumenge el 
Pineda de Mar, que és el tercer 
classificat.

Ensopegada del Can Calet
D'altra banda, el FS Barri Can Ca-
let, de Sant Fost, va perdre contra 
el líder, el Mataró B, per un con-
tundent 11 a 4. Els santfostencs, 
que van ser totalment superats,  
baixen al 10è lloc amb vuit punts 
i el seu pròxim duel serà dissabte 
a la pista del Cardedeu, que és 11è 
amb sis punts. 

FUTBOL SALA | Segona Divisió  VICTÒRIA AMB JAVIER RUIZ

LA LLAGOSTA. La Concòrdia va su-
mar una victòria de mèrit contra 
el fins aleshores colíder, l'Intersa-

Triomf de mèrit de la Concòrdia contra 
l'Intersala abans de l'Hispànic València

CONCÒRDIA - HISPÀNIC
Dissabte, 30  17.30 h La Llagosta

SANT FOST. Després d'ajornar-se 
al setembre la Cursa de Cabanyes, 
finalment, la seva 33a edició se 
celebrarà aquest diumenge. L'or-
ganització manté la cursa de mun-
tanya competitiva, de 14 km, i la 
caminada, de 7 km. 

Diumenge, la Cursa 
de Cabanyes

CURSA DE MUNTANYA

la Promesas, de Saragossa, per 5 a 
3. Les llagostenques van sumar la 
primera victòria des que fa dues 
setmanes va tornar a la banqueta 
Javier Ruiz. La Concòrdia rebrà 
dissabte l'Hispànic València, cuer 
del grup 2 de la Segona.  
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Mecànica avançada, 
amb V8 motor service

El taller V8 motor service ofereix ser-
veis de mecànica avançada i treballa 
principalment amb avaries complexes, 
en la seva nau de Lliçà de Vall. Concre-
tament a V8 reparen avaries electròni-
ques, reprogramacions, frens i injecció, 
també fan xapa i peritatge dels vehi-
cles, i són taller autoritzat de suspensi-
ons i reparacions de neumàtics. A més 
dels vehicles convencionals, al taller 
lliçanenc també són especialistes en 
vehicles clàssics i de competició.

Francisco Manuel Palacios, gerent 
de V8 motor service, assegura que 
ofereixen als clients "un tracte simi-
lar al d'un concessionari oficial" i 
que sempre que és possible netegen 
el cotxe i "evidentment, sempre el 

tornem millor de com ens els por-
ten". També disposen de vehicle de 
substitució gratuït.

D'altra banda, recalca que posen 
per damunt l'interès dels clients: "Si 
les avaries superen el valor del 
vehicle, o si preveiem que darrere 
d'aquesta avaria en vindran d'al-
tres, n'informem el client". I clou: 
"Potser així no guanyes ara, però 
amb la confiança del client, gua-
nyes posteriorment".

A l’hivern es farà de nit més aviat i les 
condicions climàtiques seran més ad-
verses, i per conduir amb major segu-
retat convé preparar el vehicle. Així, 
caldrà revisar l’estat dels pneumàtics, 
llums, frens, escombretes o el nivell 
dels líquids. Però també convé pren-
dre algunes precaucions:

En un dia plujós. En passar per un 
bassal, circular lentament posant la 
primera marxa per evitar que es mulli 
el motor i s’aturi, i per evitar l’efecte 
aquaplaning. En cas d'aquaplaning, 
no trepitgeu el fre, aixecar lentament 
el peu de l’accelerador i aguantar el 
volant amb força. També és important 
augmentar la distància de seguretat 
amb el vehicle de davant i reduir la 
velocitat, ja que els frens no funcionen 
igual de bé quan les rodes estan molt 
mullades.

Si hi ha bancs de boira. És important 
augmentar la distància de seguretat, re-
duir la velocitat i circular guiant-se per 
les línies de la carretera. No oblidar-se 
d'encendre els llums antiboira de darre-
re per ser vist, i els de davant només si 
la visibilitat és molt escassa.

Si fa molt de vent. Convé reduir la 
velocitat i agafar el volant amb força, 
sobretot en avançar un vehicle gran. 
A més, si es manté el nombre de re-
volucions elevat, la força del motor 
us ajudarà a mantenir la trajectòria.  

amic - tot sant cugat

V8 MOTOR SERVICE
Avinguda Vallès, 38, Nau B

LLIÇÀ DE VALL
Tel. 627 987 520 

v8motorservice@gmail.com

Conduir
a l'hivern

AUTOMOCIÓ
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MONTORNÈS. Wiam Koubiss, del 
Club Karate Montornès i que 
participava amb Catalunya, s'ha 
proclamat campiona d'Espanya 
sub-21 de karate. La competició 
va tenir lloc el cap de setmana a 
Talavera de la Reina, a Castella la 
Manxa, i va reunir els millors llui-
tadors entre les categories cadet, 
júnior i sub-21. 

Koubis va penjar-se la medalla 
d'or en la categoria de combat 
de menys de 50 kg. A la final, va 
imposar-se amb un clar combat 
contra Ana Ruiz, d'Extremadura, 
per 6 a 1. La lluitadora montorne- 
senca va certificar un campionat 
impecable imposant-se als quatre 
combats de la fase única. 

Bronze de Teresa López
El club montornesenc va sumar 
una segona medalla amb el bron-
ze de Teresa López a la categoria 

KARATE PEL QUE FA A TERESA LÓPEZ VA SUMAR UN BRONZE SUB-21 A LA MODALITAT DE KATA

Wiam Koubiss, campiona 
d'Espanya sub-21 de karate

Quatre medalles per 
a Lee Young Parets
PARETS.  El Lee Young Parets va 
guanyar quatre medalles en el 
Campionat de Catalunya infantil 
de taekwondo, que va tenir lloc fa 
una setmana al pavelló de la Mar 
Bella, de Barcelona. El club paretà 
va aconseguir un or, dues plates i 
un bronze. La medalla d'or va ser 
per a Lucia Navio, les plates per 
a Hugo Retana i Adrián Briante; 
i el bronze per a Aitor Contreras. 
També va participar l'infantil pa-
retà Dani Gómez. 

TAEKWONDO EL CLUB PARETÀ  PUJA QUATRE VEGADES AL PODI DEL CAMPIONAT CATALÀ INFANTIL 

ck montornès

JUDO PRIMER TORNEIG DE LA TEMPORADA DE L'AE LA LLAGOSTA

Quatre bronzes al català cadet de judo
L’AE Karate-Judo la Llagosta va guanyar quatre medalles de bronze a la 
Copa de Catalunya cadet, que va tenir lloc dissabte a Barcelona, al Pavelló 
Llars Mundet. Aquesta és la primera competició oficial que realitza aquesta 
temporada el club llagostenc, que va marxar amb quatre medalles de 
bronze. Els quatre medallistes llagostencs van ser Ainhoa Cortés, en més 
de 70 kg; Andrea Lara, en menys de 52 kg; Naiara González, en menys de 
57 kg; i Kaisan Molina, en menys de 81 kg. 

sergi pons

BUJUTSU EL TORNEIG VA TENIR LLOC AL RIERA SECA DE MOLLET

Prop de 200 lluitadors de Bujutsu
El Pavelló Riera Seca de Mollet va reunir dissabte prop de 200 esportistes 
amb el Torneig Open Nacional de Bujutsu, que va comptar amb 
participants de totes les edats. El campionat, que estava organitzat pel 
Club Esportiu Can Pantiquet, de Mollet, va omplir la pista poliesportiva 
molletana amb tres tatamis.  

ce cAn pAntiQUet

AMB L'OR  A la pista del poliesportiu de Talavera de la Reina

sub-21 de la modalitat de kata. En 
combat, López va caure a la pri-
mera ronda. 

A l'estatal van participar una 
desena de membres del Karate 

Montornès i dos esportistes més 
van fregar el podi amb el 5è lloc 
de la júnior Helena Ortiz, en kata, 
i el sub-21 Sergio Hernández, en 
menys de 60 kg, en combat. 

lee yoUng pArets

LLUITADORS  Membres de l'equip infantil del Lee Young Parets
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CAMPUS DE NADAL
2019-20

ACTIVITATS:
Exercicis de tècnica individual, joc global, partits i activitats lúdiques.

DIES: 23, 24, 27, 30 I 31 DE DESEMBRE · 2 I 3 DE GENER

PREU JUGADOR: 35 € / PREU JUGADOR DE FORA DEL CLUB: 45 € 
GERMANS: 25% DE DESCOMTE.

SOM ELS REFERENTS DE LA COMARCA!
MÉS DE 100 ANYS FENT FUTBOL

Horari: Acollida de 8 h a 9 h. Campus de 9.00 h a 13.00 h

info@cfmolletue.com · T. 625 538 887

MOLLET. El Museu Isern exposarà dissabte 
una dotzena de bicicletes amb motor, que 
daten entre els anys 20 i 50 del segle passat. 
La visita, que serà gratuïta, estarà oberta de 
10 a 13 h i comptarà amb les xerrades amb 
dos experts en aquest sector, Josep Iglesias, 
de Moià, a les 11 h, i Josep Maria Aragonès, 
de Santa Perpètua de Mogoda a les 11.30 h. 

D'entre les bicicletes amb motor expo-
sades hi ha una d'elles que és totalment de 
Mollet, la Ducson Motor Mosquito 49cc de 
1954. La més antiga data de l'any 1922, la 
Griffon 90cc. "Són bicicletes úniques que 

van ser les primeres a incorporar un mo-
tor. Abans dels anys 40 no hi havia gaires 
motocicletes, aleshores a les bicicletes 
se'ls podia incorporar un motor. Les bici-
cletes d'abans eren molt pesades, no són 
com les d'ara, molt més lleugeres", admet 
el responsable del Museu Isern, Josep Isern.

Durant la visita, també es podran veure 
la resta de motocicles del Museu Isern, que 
són prop de 75 peces. De totes aquestes 
motos exposades, el 30% són baixvallesa-
nes amb denominació d'origen de les mar-
ques Derbi i Ducson.   jl.rodríguez beltrán

Bicis amb motor al Museu Isern

museu isern

PEÇA CLÀSSICA Aquesta és la Griffon 90 cc de l'any 1922, que es podrà veure a la visita

LA VISITA SERÀ DISSABTE AL MUSEU MOLLETÀ DEL MOTOR, DE 10 A 13 h

MONTMELÓ.  El Circuit de Bar-
celona-Catalunya celebrarà per 
sisè any consecutiu la totalitat 
de la pretemporada de Fórmula 
1 World Championship, i ho farà 
amb sis jornades d'assaigs repar-
tides en dues setmanes diferents, 
del 19 al 21 i del 26 al 28 de febrer. 
Al 2020, la caravana mundialista 

circuit

MOTOR | Internacional  ELS ENTRENAMENTS TINDRAN LLOC DEL 19 AL 21 I DEL 26 AL 28 DE FEBRER EL CERTAMEN TINDRÀ LLOC DISSABTE A LA PLAÇA LA QUINTANA 

A BOXES  Un dels moments del passat Gran Premi d'Espanya al Circuit

A la venda les entrades per 
a la pretemporada de la F1

de la F1 afrontarà la temporada 
més extensa de la història, amb 22 
grans premis, entre els quals es 
troba el Gran Premi de Fórmula 1 
d'Espanya –que tindrà lloc el cap 
de setmana del 10 al 12 de maig–. 

Per a assistir als entrenaments 
de la Formula 1 ja es poden com-
prar les entrades, anticipada-

ment. Per una banda, l'entrada 
general, per 23 euros, inclou 
l'accés al Circuit per presenciar 
l'activitat des de qualsevol de les 
tribunes obertes. Per 59 euros, a 
banda de l'accés general, els afi-
cionats podran realitzar una visi-
ta guiada per conèixer els racons 
més secrets i exclusius del traçat 
El tiquet de pàdoc és la modalitat 
més completa de totes les que 
s'ofereixen i inclou l'accés gene-
ral i l'entrada al pàdoc durant tot 
un dia, l'accés al pit walk, a la te-
rrassa i a la tribuna VIP. El preu 
de l'entrada pàdoc és de 109 eu-
ros. 

Entrada Montjuïc Club
Per últim, l'opció de Montjuïc 
Club i pàdoc és l'entrada més ex-
clusiva de totes. Permet accedir a 
un dels espais d'hospitalitat del 
Circuit, el Montjuïc Club, situat 
damunt de boxs, amb vistes al 
pit lane i a tota la seva activitat. 
A més, també inclou l'accés a pà-
doc. El cost és de 266,20 euros. 

MONTMELÓ. El Clàssic Club Mont-
meló celebrarà dissabte la sego-
na edició del Critèrium Clàssic 
amb vehicles mítics. El certamen 
comptarà amb un recorregut de 
240 km en un circuit que passarà 
per una vintena de municipis en-
tre les comarques del Vallès Ori-
ental, Osona, Moià i la Selva.

El Critèrium Clàssic és una pro-
va de regularitat no competitiva. 
"Vol dir que els participants 
hauran d’anar seguint una ruta 
per carreteres obertes al tràn-
sit i respectant el codi de cir-
culació", informa l'organització, 
que afegeix: "Els temps dels dife-
rents vehicles seran cronome-

trats a través d’una aplicació de 
GPS, havent-hi també punts de 
control horari on se segellaran 
els carnets de ruta". El guanya-
dor de la prova serà el que com-
pleti el circuit en un temps aproxi-
mat al qual marqui el Clàssic club 
Montmeló. 

La segona edició del Critèrium 
Clàssic de Montmeló serà enguany 
la darrera prova puntuable per a 
la Copa Gironina de Regularitat,  
on es coneixeran els campions de 
la temporada 2019. Les verificaci-
ons dels vehicles es faran a partir 
de les 11 h a la plaça de la Quinta-
na i la sortida serà a partir de les 
13 h en intervals d'un minut.  

El Clàssic Club Montmeló 
celebra el segon Critèrium

Rodada de cotxes mítics
MONTMELÓ. El Circuit de Barcelona-Catalunya celebrarà dissabte una 
rodada de vehicles clàssics pel seu traçat. La trobada tindrà lloc a par-
tir de les 11 h i permetrà fer tres voltes guiades per l'asfalt del Circuit. 
La rodada està oberta a cotxes de més de 25 anys d'antiguitat i està 
limitada a 30 vehicles. Es podran acceptar altres vehicles sempre que 
es tractin de models mítics. El preu de l'activitat és partir de 25 euros. 
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Llums de Nadal a MolletTercer festival artístic del Voluntariat Sant Fost
L'Ajuntament de Mollet encendrà 
dimecres (19 h) els llums de Nadal 
i, per segon any consecutiu, també 
comptarà amb un arbre de Nadal. 
L'acte serà a la plaça de Catalunya.

El Voluntariat Social per Sant Fost farà dissabte (17 h) a l'Ateneu el tercer 
festival artístic pel Dia internacional del voluntariat. Es podrà gaudir 
d'actuacions de l'escola Assaig, de l'Associació Cultural de Danses de Sant Fost, 
dels usuaris de la Casa Bastinos i de la Residència El Lluc, així com del senyor 
Antonio cantant Juanito Valderrama, del Martinet o dels balls de bastons.

CULTURA

nificat i dels signes de puntuació 
és baix. D'aquesta manera, la so-
noritat de la paraula passa per 
davant del significat. Cadascun 
d'ells fa que aquestes paraules 
sonin absolutament diferents".

Allunyar-se de Brossa
Cabosanroque ha volgut allu-
nyar-se de Brossa, i no reproduir 
una obra tal com l'hagués fet el ma-
teix homenatjat, en aquest cente-
nari del seu naixement, segons va 
asseverar Torrents: "Crèiem que 
per ser més brossians el que ha-

víem de fer era allunyar-nos de 
Brossa i ser nosaltres mateixos 
a partir de les seves estratègies. 
Vam decidir no fer una obra de 
Brossa, sinó fer una obra de Ca-
bosanroque a partir de la inter-
pretació sonora dels textos més 
desconeguts de Joan Brossa".

I Aixut va afegir: "El que no 
hem volgut fer és, un cop hem 
interpretat aquests textos, con-
frontar la nostra interpretació 
amb el text. Intencionadament 
hem tret el text i no el tenim. No 
cal entendre res. El públic farà 

la seva interpretació i és igual 
de vàlida que la nostra".

Els vincles amb Mollet
Aquest "itinerari sonor, emoci-
onal, sensitiu i plàstic" –com el 
va definir la regidora de Cultura, 
Mercè Pérez– compta amb diver-
sos vincles amb la ciutat de Mollet 
i amb el Museu Abelló. Pel que fa a 
Cabosanroque, L'Aparador del Mu-
seu va ser el primer lloc on aquest 
grup de música experimental va fer 
una exposició. Concretament va ser 
el 2003, obrint el Cicle Carles Poy.

s.c.

EN UNA SALA FOSCA  El moviment dels diferents objectes exposats fan la construcció sonora de la mostra

ART  EL DUET SONOR CABOSANROQUE HA FET UNA INTERPRETACIÓ "SONORA I EMOCIONAL" A PARTIR D'OBJECTES EN MOVIMENT DE LA PROSA PRIMERENCA DE BROSSA

La mostra sensorial 'No em va fer 
Joan Brossa', al Museu Abelló
MOLLET. El Museu Abelló va in-
augurar divendres l'exposició No 
em va fer Joan Brossa, produïda 
per Cabosanroque –el duet sonor 
format per Laia Torrents i Roger 
Aixut–, el festival Temporada Alta, 
el Teatre Nacional de Catalunya, la 
Institució de les Lletres Catalanes 
i la Fundació Lluís Coromina, i que 
es podrà visitar fins al 12 de gener.

Laia Torrents va explicar durant 
la presentació que van decidir in-
vestigar el poeta visual surrealista 
Joan Brossa "a través del so, un 
aspecte que mai s'havia explorat 
d'ell". I ho fan en una instal·lació 
fosca amb un centre farcit d'objec-
tes en moviment generant un so 
que vol reflectir els diferents pai-
satges de la prosa primerenca i més 
desconeguda de Joan Brossa, dels 
anys 40 i 50. Són uns escrits plens 
d'al·literacions: "En repetir una 
mateixa paraula moltes vegades, 
el seu significat queda bandejat i 
la sonoritat passa a ser molt més 
important que el significat", va 
assegurar Roger Aixut.

Torrents també va destacar que 
"tot el que sona està passant en 
directe, no hi ha res gravat a ex-
cepció de les veus". Pel que fa a 
les veus, Aixut va explicar que han 
treballat els textos "amb discapa-
citats psíquics i mentals que te-
nen la capacitat de llegir, però el 
seu nivell de comprensió del sig-

I pel que fa al vincle amb Brossa, 
Pérez va destacar "la seva última 
obra, l'A ajaguda amb peix –a la 
façana de l'Ajuntament– que avui 
és símbol de la nostra ciutat". 
A més, va explicar que Joan Bros-
sa i Joan Abelló van protagonitzar 
"tertúlies lúdiques, poètiques 
i culturals al Museu", i mentre 
duri l'exposició de Cabosanroque 
també es podran consultar "docu-
ments i àudios inèdits d'aques-
tes tertúlies esbojarrades", així 
com altres imatges i textos de Bros-
sa, com per exemple, "uns poemes 
visuals que va fer per anunciar 
unes jornades de màgia a Mo-
llet, a principis dels anys 90".

Per últim, Pérez va assegurar 
que des de l'Ajuntament i el Museu 
van "batallar" la mostra per tres 
motius: "Perquè era l'any Bros-
sa; perquè la feia Cabosanroque, 
de qui tenim molt bon record; i 
per la vinculació de la ciutat i 
el mestre Joan Abelló amb Joan 
Brossa".  sergio carrillo

A Parets

La biblioteca Can Rajoler de Parets 
acollirà divendres (18.30 h) un espec-
tacle musical a càrrec del grup paretà 
D'Amagat, també emmarcat en el cen-
tenari del naixement de Joan Brossa. 
L'actuació, sota el nom de Brossa entre 
cançons, pretén explicar la poesia de 
l'autor per mitjà de la música.

CAN RAJOLER ACULL 
L'ACTUACIÓ 'BROSSA 
ENTRE CANÇONS'
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Martínez i Diggler, 
premiats al Fantasmoll
MOLLET. Marc Martínez Jordán i 
Pol Diggler van ser dissabte els 
guanyadors del certamen de curt-
metratges del setè Fantasmoll, la 
Mostra de cinema fantàstic, cele-
brada a la Sala Fiveller. Martínez va 
guanyar el premi al millor curt, es-
collit pel jurat, i va rebre 150 euros 
i un Blogos d'Or. Tot plegat va ser 
per Tu último día en la tierra, una 
faula sobre la moralitat humana 
amb un futur incert. I Diggler va re-
bre el premi simbòlic del públic, en 

aconseguir-ne la millor nota (7,95) 
amb Horrorscope, una divertida crí-
tica als mitjans de comunicació. Se-
gons assegura el president del Grup 
d'Activitats Culturals (GAC), Àlex 
Aguilera, un dels organitzadors, 
enguany "l'assistència ha anat 
millor que l'any passat". De cara a 
la vuitena edició, assegura que vo-
len "fer el festival més gran". "Si 
incrementa la partida pressu-
postària, es poden portar curts 
molt interessants", clou.  s.c.

CINEMA  LA MOSTRA DE CINEMA VA TENIR LLOC DISSABTE

POL DIGGLER  Va rebre el primer premi del públic de la història del certamen

fantasmoll

La comèdia 'Fum, 
fum, fum' arriba
a la Sala Fiveller
MOLLET. La companyia Triangle Te-
atre, de Cornellà del Llobregat, re-
presentarà diumenge (18 h) l'obra 
Fum, fum, fum a la Sala Fiveller. Al-
guns dels protagonistes d'aquesta 
comèdia escrita per Jordi Sánchez 
són un home que només vol estar 
tranquil, una mare que beu, que 
crida i que culpa tothom del seu 
propi fracàs, o un fill que confon 
l'èxit amb la popularitat i les hipo-
teques amb el matrimoni.

Can Rajoler acull 
'Jugant a pintar',
de Tonet Martorell
PARETS. El Centre Cultural Can Ra-
joler acollirà a partir de divendres 
i fins al 15 de desembre l'exposició 
Jugant a pintar, a càrrec de Tonet 
Martorell. Es tracta d'un projec-
te pictòric realitzat amb pintura 
acrílica en el qual l'autor cerca "la 
manera de poder transmetre di-
verses imatges en una mateixa 
tela", per tal que l'espectador "pu-
gui gaudir de diverses sensaci-
ons en la seva contemplació".

Anna Tamayo porta un cabaret 
sobre els seus fongs vaginals
MOLLET. El Centre Cultural La Ma-
rineta acull aquest divendres (20 
h) el cabaret Cándida, a càrrec 
d'Anna Tamayo, qui explica, canta 
i balla la seva experiència personal 
amb els fongs vaginals. L'actriu, 
acompanyada d’en Joange i el seu 
violí, es riu del seu propi drama 
utilitzant tots els recursos que té al 
seu abast. Només cal llegir la fitxa 
artística de l'espectacle per saber 
que els assistents gaudiran d'un 
xou sense pèls a la llengua: "Amb 
sarcasme i amb tendresa, amb 
humor i titelles, amb la seva veu 
i amb el seu cony, l’Anna conver-
teix una íntima confessió en un 
espectacle irreverent, emotiu i 
alliberador". La mateixa artista 
també el defineix com "un solo ca-
nalla i personal".

L'actuació compta amb Valenti-
na Azzati com a assessora de movi-
ment, amb Bárbara Massana com a 
escenògrafa i el muntatge està fet 

amb la col·laboració de l'Instituto 
de Arteterapia de Barcelona (IAT-
BA) i Espai104. I les entrades són 
gratuïtes, amb aforament limitat. 

TEATRE  LA REPRESENTACIÓ D'AQUEST ESPECTACLE IRREVERENT ÉS DIVENDRES A LA MARINETA

ANNA TAMAYO  La Marineta gaudirà del seu cabaret, 'Cándida'

núria Gàmiz

PARETS. El teatre Can Rajoler aco-
llirà diumenge (18.30 h) l'obra de 
teatre Sembla que rigui, escrita 
per Òscar Constantí i Mont Plans, 
i representada per la segona. Plans 
oferirà un monòleg sobre la mort 
i sobre els amors encarnant Júlia 
Català i Verdaguer, qui va néixer el 
1914 i va sobreviure a dos marits, 
un fill, a la Marilyn Monroe, al Nino 
Bravo, a Charles Chaplin i a nou 
Sant Pares. Explicarà el seu pas per 
la vida des de l’altre cantó i repas-
sarà la realitat de la mort des de di-
ferents mirades: biològica, social 
i sentimental. Sense morbositats 
innecessàries però amb rigor i va-
lentia, les paraules es nodreixen 
amb fragments de cançons i músi-
ques que envernissen el contingut 
i el fan brillar. 

Mont Plans reflexionarà
a Parets sobre la mort

L'ACTRIU INTERPRETARÀ L'ESPECTACLE 'SEMBLA QUE RIGUI' DIUMENGE A CAN RAJOLER

MONT PLANS  L'actriu representarà el monòleg 'Sembla que rigui'

@fdhrzt frederic
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Binary Emotions Knights vol 
organitzar un concert mensual

PARETS. L'entitat Binary Emotions 
Knights està treballant amb l'Ajun-
tament per oferir una programació 
musical regular al municipi. Con-
cretament, aposten per organit-
zar un concert cada mes. Així ho 
assegura Xavi Nadal, membre de 
l'entitat, després que dissabte ce-
lebressin el seu cinquè aniversari a 
la Sala Basart amb el Binary Emo-
tions Fest. Unes 200 persones van 
passar-hi per gaudir de la desena 
d'actuacions programades: Alcar-
rer!, Police Line, Danan & Welst, 
Dooux, Uri Beer, Bellic, Filles Euro-
pees, Urpa, Illa Carolina i A body of 
water dj. Nadal explica que l'esde-
veniment va tenir "una bona rebu-
da per part del públic" i que tot va 
anar "tal com s'esperava". D'altra 
banda, assegura que de cara al prò-
xim Festival Parc de la Linera volen 
acollir una vintena de grups. 

MÚSICA  DESPRÉS DEL FESTIVAL DE DISSABTE, APOSTEN PER UNA PROGRAMACIÓ REGULAR

ona cervera

AL CARRER!  La banda local va ser la primera a actuar dissabte

La biblioteca de 
la Llagosta porta 
paneres culturals
LA LLAGOSTA. Dilluns es comença-
ran a repartir les butlletes per al 
sorteig de les paneres culturals que 
organitza la biblioteca municipal de 
la Llagosta. Concretament n'oferi-
rà una infantil i una per a adults, 
formades per un lot de llibres. La 
biblioteca lliurarà una papereta de 
participació, fins al 23 de desembre, 
cada vegada que un usuari faci ser-
vir el servei de préstec. El sorteig de 
les paneres es realitzarà el dimarts 
7 de gener (19.30 h), i el lliurament 
tindrà lloc el 8 de gener (19 h). 

Un tribut a Nirvana
amb accent baixvallesà
MOLLET. To Boddah pujarà aquest 
divendres a l'escenari del Centre 
Cívic de Can Pantiquet a partir de 
les 21.30 h per fer un tribut als 
estatunidencs Nirvana, en un con-
cert organitzat per l'Associació de 
Música i Art de Mollet (AMAM)

Els baixvallesans i socis d'AMAM 
Ramon Castillo (molletà) i Dani Gil 
(paretà), així com els montcadencs 
Kilian Noise i Ángel Capdevila for-
men aquest "grup de col·legues 
que ja fa vuit anys que van tenir 
la idea d'engegar aquest projec-

te i d'estrenar-se en aquest món 
dels rockstars", segons es definei-
xen ells mateixos. Després d'uns 
quants anys, els quatre amics 
s'han retrobat i faran "el concert 
més especial i únic fins a la data" 
amb un xou d'una hora.

En acabar, el dj d'Ochentopia pun-
xarà els millors èxits dels anys 80 
per fer ballar els assistents.

El preu de l'entrada és de 3 eu-
ros i la recaptació anirà destinada 
a una entitat de salut mental (en-
cara per determinar). 

TO BODDAH ACTUARÀ AL CENTRE CÍVIC DE CAN PANTIQUET LITERATURA

Homenatjant la patrona de la música
L'Associació Musical Pau Casals de Mollet va celebrar dissabte a Can 
Gomà el seu tradicional concert per Santa Cecília, al qual van assistir 139 
persones. Segons apunten des de l'associació, "va ser una actuació molt 
emotiva, com sempre, ja que Santa Cecília és un dels nostres concerts 
més importants i en els quals estrenem més temes". En total, sobre 
l'escenari van ser 26 músics, així com el director, que van combinar la 
interpretació de bandes sonores com La La Land o The Greatest Showman, 
amb música de pop rock com ABBA, Adele, Michael Jackson o Aretha 
Franklin. A la pausa van tenir lloc els reconeixements: a la flautista Núria 
Aguilera, pels seus deu anys de dedicació a l'entitat; i a la clarinetista Loli 
Molina i el trompetista Antonio Fernández, socis fundadors, ara fa 30 anys.

ona cervera

L'ASSOCIACIÓ PAU CASALS VA ACTUAR DISSABTE A CAN GOMÀ
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MOLLET. El Club Muntanyenc Mo-
llet va lliurar divendres passat els 
premis del 14è Concurs de Foto-
grafia Digital. En la categoria social 
–amb el tema la tardor a la munta-
nya–, la instantània guanyadora va 
ser Bosc encantat, d'Albert Fanes. I 
en la categoria oberta d'esports a 
la muntanya, la imatge premiada 

va ser L´últim esforç, de Francesc 
Lladó. Enguany, a més, i davant de 
la petició d'alguns socis, l'entitat 
ha acordat donar un premi per vo-
tació popular dels socis, i la premi-
ada va ser Sau, de Vicens Catalan.

En total es van presentar 112 fo-
tografies i pròximament les obres 
estaran exposades al Casal La Re-

El Club Muntanyenc Mollet lliura 
els premis del concurs de fotografia

POPULAR  ALBERT FANES, FRANCESC LLADÓ I VICENS CATALAN VAN SER ELS TRES PREMIATS DEL CERTAMEN

albert fanes

'BOSC ENCANTAT'  Imatge guanyadora en la categoria tardor a la muntanya

francesc lladó

'L'ÚLTIM ESFORÇ'  La premiada en la categoria d'esports a la muntanya

pública –durant el mes de desem-
bre– i a la Biblioteca de Can Mulà, 
a Can Borrell, a Can Lledó i a la bi-
blioteca de Sant Fost de Campsen-

telles a principis de l’any vinent. 
També es poden consultar al 
web del Club Muntanyenc Mollet 
www.cmmollet.cat. 

La primera fira del disc de 
vinil fa ple al Mercat Vell

EL CONCERT DELS MOLLETANS THE MUSIC BROTHERS VA SER EL PUNT ÀLGID D'UNA JORNADA QUE VA COMPTAR AMB 18 VENEDORS

ona cervera

EL MERCAT VELL  Va acollir gairebé una vintena de parades musicals

MOLLET. Dissabte es va omplir de 
gom a gom el Mercat Vell amb la 
primera edició de la Fira del disc 
de vinil, organitzada per l'Associ-
ació de Col·leccionistes de Mollet i 
comarca. La presidenta de l'entitat, 
Montserrat Cabarrocas, assegura 
que tant els organitzadors com els 
venedors –en van ser 18– estan 
"molt contents" per la jornada. "El 
90% del que hi havia eren discs 

de vinil, però també hi havia CDs 
i objectes del món de la música", 
afegeix. La jornada va comptar 
amb dues actuacions musicals de 
grups locals: Cridens va fer un tri-
but al matí al grup dels 70 Creeden-
ce Clearwater Revival; i The Music 
Brothers va rememorar els Rolling 
Stones, The Beatles o Deep Purple. 
El darrer concert va ser el moment 
més multitudinari del dia. 

MÉS ACTIVITATS

El grup paretà La il·lusió no té 
edat farà dissabte (17 h) un es-
pectacle de playback al teatre 
Can Rajoler per recaptar fons 
per a La Marató de TV3. Les en-
trades es poden comprar per 3 
euros al casal Ca n'Oms.

Espectacle de
playback a Parets

Centre de Serveis per a la Gent 
Gran El Lledoner projectarà diu-
menge (18 h) la pel·lícula Locas 
de alegría (2016), dirigida per 
Paolo Virzi, que tracta l'amistat 
d'una comtessa xerraire i mili-
onària i d'una jove introvertida, 
tatuada i misteriosa.

'Locas de alegría', al 
Lledoner de Mollet

La Masia de Can Roda organit-
za diumenge la primera fira de 
nadal a les seves instal·lacions. 
Per 10 euros, es farà una visita al 
celler (11 h), un taller de decora-
ció nadalenca (12 h) i un taller de 
rebosteria de nadal (13 h). Tam-
bé hi haurà una representació del 
Pessebre Vivent de Martorelles.

Primera fira de 
nadal a Can Roda

La Penya Blaugrana de la Llagos-
ta organitzarà diumenge (18 h) 
un tast de cerveses d'importa-
ció i artesanes, amb sis cerveses 
diferents par tastar. Les places 
estan limitades a 30 persones 
i el preu de la inscripció és de 9 
euros per als socis i de 15 euros 
per als no socis.

Tast de cerveses 
artesanes amb la 
Penya Blaugrana

dissabte 30

diumenge 1

divendres 29

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

Força núvols alts i prims 
al matí, que s’alternaran 
amb algunes clarianes a 
la tarda. Les temperatu-
res seran semblants.
Cel serè a primera hora, 
i temperatures que tran-
sitòriament pujaran. Ja a 
partir de mig matí, aug-
ment dels núvols alts.
El pas d’un front de 
matinada ens portarà, a 
banda d’alguns ruixats 
febles, l’entrada de vent 
del nord, amb què s'ini-
ciarà una davallada de la 
temperatura.

EL TEMPS per Felip Comas 

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

DIJOUS, 21 14ºC 5ºC 11ºC - 27 km/h W

DIVENDRES, 22 16ºC 5ºC 14ºC 20,8 40 km/h SW

DISSABTE, 23 16ºC 10ºC 13ºC 3,8 35 km/h N

DIUMENGE, 24 17ºC 7ºC 12ºC - 18 km/h SSE

DILLUNS, 25 18ºC 6ºC 13ºC - 15 km/h SW

DIMARTS, 26 19ºC 6ºC 16ºC - 26 km/h WNW

DIMECRES, 27 18ºC 10ºC 15ºC - 34 km/h WNW

Registres de la setmana * Dades a les 19 h de l’estació meteo de Mollet (Est. de França)
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El pa ecològic tritordeum, a 
La Fleca Llargués de Mollet
La Fleca Llargués, al número 74 de 
l'avinguda de Jaume I de Mollet, és 
l'únic establiment del Baix Vallès 
on es pot comprar el pa fet amb el 
cereal tritordeum, segons el web 
oficial del producte (www.mas-
queuncereal.com). Jordi Llargués, 
un dels propietaris de la fleca mo-
lletana, assegura que darrerament 
han incorporat aquest pa amb el 

cereal tritordeum, que només el fa 
una marca i que no es pot trobar a 
molts llocs. I el valoren molt posi-
tivament, perquè és "més saluda-
ble i ecològic, també és digestiu 
i conté menys gluten". La Fleca 
Llargués va presentar aquest nou 
producte a la Fira d'Artesans, i as-
seguren que està tenint molt bona 
rebuda entre els clients.

FLECA LLARGUÉS
Av. de Jaume I, 74. Mollet. Tel. 605 06 84 07

www.flecallargues.com
L’APARADOR

DE LA SETMANA

PRIMER PLATO
Ensalada templada de manzana, virutas de parmesano 

y pollo crujiente con salsa césar.
Canalones de la abuela al aroma de emmental.

Huevos estrellados con jamón de bodega.
Surtido de ibéricos con pan de coca.

SEGUNDO PLATO
Medallones de solomillo a la pimienta verde con flanecito de arroz 

y patatas parisinas.
Entrecot a la brasa con patata asada.

Hamburguesa de ternera angus con cheddar 
y cebolla caramelizada en pan de vidrio.
Dorada al horno con patatas panaderas.

POSTRE
Crema catalana.

Tarta sacher.
Mel i mató.

BODEGA
Sangría, refresco, cerveza, lambrusco o agua.

RESTAURANTE RESTAURANTE 

EVAEVA
Avda. Gaudí, 62 · Mollet del VallèsAvda. Gaudí, 62 · Mollet del Vallès
T. 93 593 21 16T. 93 593 21 16

CENA CON MONOLOGO 22€ A LAS 21.00 H.
ENTRADA CON CONSUMICION 6€ A LAS 23.00 H. 

MONOLOGUISTAS
VIERNES 13 

DE DICIEMBRE 
JOSE ALVA  

VIERNES 20 
DE DICIEMBRE 

GABBY GARCESO  

RESERVAS 
PARA 

CELEBRACIONES 
Y  CENAS 

DE EMPRESA

te

C. d’Antonia Canet, 6. Mollet | Tel. 93 570 88 61 
reserves@elvellnou.cat | www.elvellnou.cat

Cocina variada
distinta cada día

Productos de
PROXIMIDAD

SLOW COOKMENÚ DIARIO

MENÚ
EJECUTIVO

CARTA
Fin de semana

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

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

Especialitats
Ibèriques

Gaudeix
de les nostres
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Venda, reparació i manteniment  
informàtic, venda de consumibles.

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

REALE VIDA RISC

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

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

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

T.935 705 462
F.935 796 123 

ASSEGURANCES
ASSEGURANCES PER A LA VIDA REAL
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