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EN PORTADA

BAIX VALLÈS. La Creu Roja va néixer a mit-
jans del segle XIX per garantir l'atenció 
dels soldats ferits en el camp de batalla du-
rant les guerres. Però molt lluny queda ja 
aquell objectiu fundacional, ja que la tasca 
d'aquesta entitat, amb mes de 97 milions 
de voluntaris arreu del món, s'ha eixamplat 
a múltiples projectes que tenen com a de-
nominador comú prevenir i alleujar el pati-
ment humà. 

A nivell local, la Creu 
Roja Mollet-Baix Vallès –
que dona servei a Mollet, 
Parets, Sant Fost, Marto-
relles, Santa Perpètua de 
Mogoda, la Llagosta i San-
ta Maria de Martorelles– 
va tancar l'exercici de 2018 amb 1.585 per-
sones ateses en àmbits ben diversos. "La 
gent veu el nostre símbol de la creu i es 
pensa que només ens dediquem a la sa-
lut però la idea és que estem per ajudar 
els més vulnerables i hem evolucionat i 
hem obert el nostre ventall d'actuació", 
explica Antonio Navarro, president de l'en-
titat al Baix Vallès. 

De fet, el 36% d'aquestes atencions  (573 
durant el 2018) s'han centrat en projectes 
de lluita contra la pobresa amb programes 
que tenen com a principal objectiu ajudar 
a cobrir les necessitats bàsiques d'higiene, 
alimentació, pagament de subministra-
ments com aigua, electricitat, gas i telèfon.

El segon àmbit pel que fa a nombre de 
persones ateses és el de joventut i infància, 
principalment, amb la iniciativa La joguina 

educativa, que per la campanya de Nadal de 
l'any passat va repartir joguines a 384 infants 
i que enguany vol arribar a unes 400 famílies.  

El tercer àmbit d'actuació i un dels que, 
segons els actuals responsables, està rebent 
més atenció és el de la dependència i la gent 
gran. "Cada cop tenim més gent necessi-
tada en aquest sentit i és un dels nostres 
cavalls de batalla", explica Ferran Lamarca, 

un dels vicepresidents 
del comitè local. L'any 
passat, des de Creu 
Roja Mollet-Baix Va-
llès es van atendre 328 
persones, i, tot i ser el 
tercer bloc pel que fa 
a nombre de persones 

ateses, el de gent gran va ser el que més in-
tervencions va generar durant el 2018, amb 
un total de 4.587, que representen més de 
la meitat de les que es van desenvolupar en 
total des del comitè local. "Els fem tallers 
de memòria, perquè tinguin una activitat 
a fer. Se'ls va a buscar i l'estona que estan 
en aquí s'ho passen teta però no podem 
absorvir més gent perquè no tenim es-
pai", lamenta Lamarca. 

Seguiment a la gent gran 
Creu Roja també realitza un programa 
d'acompanyament de la gent gran, molta 
de la qual viu sola. "Cada setmana es fa 
una trentena de trucades a avis i àvies 
per saber com es troben. També hi ha 
un grup de voluntaris que va a les cases 
per veure que no els falti res i, sobretot, 
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Creu Roja, una 
tasca molt més 
enllà de la salut
El 21,8% de les donacions que rep l'entitat al 
Baix Vallès es destina a projectes contra l'exclusió social

ATENCIÓ A LES PERSONES  L'ASSEMBLEA SUBCOMARCAL VA TANCAR EL 2018 AMB 1.585 USUARIS ATESOS I MÉS DE 8.300 INTERVENCIONS EN DIFERENTS ÀMBITS

Continua a la pàgina 3 

Més de la meitat de les 
8.359 intervencions que 

es van fer l'any passat van
 ser per atendre gent gran  

a xerrar amb ells perquè no se sentin 
sols. Se'ls fa un seguiment personalitzat 
i això crea uns lligams emotius molt ma-
cos", explica Navarro.

L'entitat també atén altres col·lectius vul-
nerables, com gent que està a l'atur i perso-
nes migrades i refugiades.

Per contra, Creu Roja Mollet-Baix Vallès 

cada cop fa menys dels anomenats serveis 
preventius de socors i emergències –cober-
tura d'activitats que necessiten la presència 
d'una ambulància– una de les actuacions 
que més visibilitat donava a l'entitat. "Vam 
perdre el concurs públic que fa l'Ajunta-

A QUÈ ES DESTINA UN DONATIU DE 100 EUROS?

RESUM DE L'ACTIVITAT DURANT EL 2018
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Menús Navidad

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

MENÚ 
Fin de semana

20 PRIMEROS 
Y SEGUNDOS

PARA ESCOGER
+ PAN TOSTADO

12,90 €

¡RECUERDA!
ADULTOS

23 €
INFANTIL
16 €

L'ENTITAT BAIXVALLESANA ESTRENA COMITÈ LOCAL, AMB ANTONIO NAVARRO COM A NOU PRESIDENT ACOMPANYAT DE FERRAN LAMARCA I JOAQUÍN SAIZ

Ve de la pàgina 2

Les aportacions dels 2.741
socis del 2018 van suposar el

 63% dels ingressos de
 l'assemblea baixvallesana

"Volem treballar per col·laborar 
amb les empreses del territori" 

l.o.

AL CAPDAVANT D'esquerra a dreta, Ferran Lamarca, Antonio Navarro i Joaquín Saiz, a la seu de Creu Roja

ment per cobrir totes les activi-
tats de l'any però també tenim 
problemes per poder cobrir els 
serveis amb voluntaris", reco-
neix Navarro. 

De fet, un dels problemes que ar-
rossega l'entitat és el voluntariat. 
"Els projectes depenen dels vo-
luntaris i quan tenim una bona 
quantitat ens podem dedicar 
amb més intensitat a fer alguns 
dels serveis", indica Lamarca. 

Actualment, el comitè local 
compta amb 159 voluntaris amb 
un per�il ma orit riament de gent 
gran i u ilats que "volen dedi-
car el seu temps a fer coses per 
als altres però costa perquè 
l'edat no perdona", diu Lamar-
ca. El nombre, però, no seria el 
principal escull sinó que ho seria 
la intermitència en la dedicació. 
"Els 159 és una xifra enganyosa 
perquè hi ha molta gent que ve 
a fer projectes esporàdics, una 
vegada a l'any. Potser només hi 
ha 90 voluntaris més fixes i una 
quarentena diaris", puntualitza 
el president, que recorda que des 
de Mollet s'estan portant a terme 
quasi  pro ectes. "Més que aug-
mentar número de voluntaris el 
que cal és que siguin actius de 
veritat", considera Navarro, qui 
a egei  que la mit ana de temps 
de vinculació a l'entitat és de tres 
anys. Actualment, s'ha facilitat el 
procés per convertir-se en volun-
tari i, a més, als interessats se'ls fa 
un tutelatge i se li recomana quin 
tipus d'activitat pot fer en funció 
del seu temps, aptituds i coneixe-
ments. "Una de les línies a seguir 
és mantenir la inversió en la 
formació d'aquests voluntaris 
perquè això suposa una millor 
qualitat en el servei que donem 
als usuaris", opina Navarro. L'any 
passat, el 25,6% dels recursos de 
l'entitat local es van destinar a vo-
luntariat i formació.  . r i

MOLLET.  El comitè local de Creu 
o a ollet ai  allès compta des 

de fa pocs mesos amb nous respon-
sables, que hi seran al capdavant 
els propers quatre anys. Antonio 

avarro n'és el president i est  
acompanyat per Ferran Lamarca 
com a vicepresident 1r i Joaquín 
Saiz, com a vicepresident 2n. El 
comitè es completa amb set vo-
cals: Isa Cervera, Josefina Trevín, 
Siscu Capdevila, Francisco Sera, 
Antonio Navarro (pare), Francisco 
Javier Moreno i Olivia Palomino.  
"No ens limitem a que hi hagi un 
únic cap visible sinó que volem 
que cadascú faci el que pugui", 
explica Lamarca. 

Amb aquesta voluntat de trans-
versalitat i obertura, el comitè 

es marca com a una de les seves 
fites l'increment tant de volunta-
ris com de socis. Al tancament de 
2018, l'assemblea baixvallesana 
comptava amb 2.741 socis. "En els 

darrers anys ens hem estancat i 
és important créixer en aquest 
sentit perquè el soci suposa una 
part important del nostre finan-
çament", diu Navarro. 

n concret, reu o a ollet ai  
allès, va comptar el  am  uns 

ingressos totals de 408.280 euros, 
dels quals 257.391 euros, un 63%, 
provenien de les aportacions dels 
socis. "Hi ha cinc tècnics treba-
llant i hi ha una despesa que 
s'ha de sostenir", diu Lamarca. 
En aquest sentit, el nou comitè 
es marca com una de les línies de 
treball obrir-se a les empreses del 
territori perquè puguin fer-se sòci-
es de l'entitat. "Volem que ho per-
cebin com una col·laboració, no 
només que truquem a la porta 
per demanar diners", diu Lamar-
ca, qui afegeix "han de veure que, 
a banda dels beneficis fiscals, la 
la seva aportació té un retorn en 
forma de cursos gratuïts de pri-
mers auxilis als treballadors, o 
xerrades, per exemple". 

Campanya nadalenca

Divendres, Ràdio Mollet (96.3 FM) or-
ganitzava un any més una marató ra-
diofònica de nou hores per solidarit-
zar-se amb la campanya de recollida 
de joguines de la Creu Roja i amb la qual 
va recollir unes 120 joguines. El vent va 
obligar a traslladar el set radiofònic de 
l'avinguda Llibertat al Mercat Vell. S'hi 
va fer una programació especial en di-
recte, de les 9 a les 18 h, durant la qual 
es van entrevistar responsables muni-
cipals i de la Creu Roja. Com cada any, 
alumnes de diferents escoles de la ciu-
tat es van acostar als micròfons de Rà-
dio Mollet per cantar nadales.

LA MARATÓ DE RÀDIO 
MOLLET RECULL 
UNES 120 JOGUINES  

Actualment, del total de socis, 
només una seixantena són empre-
ses, un sector que a s'ha comen at 
a treballar després de la signatura 
del conveni de col·laboració entre 

reu o a i l'Agrupació d' ndustri-
als del ai  allès. 

Una altra de les línies de treball 
del mandat és l'ampliació de les 
instal·lacions que l'assemblea té 
al carrer Enric Roses, uns locals de 
lloguer cedits per l'A untament de 
171 metres quadrats. "La seu se'ns 
ha quedat petita i això ens limita 
a l'hora de programar activitats 
i atendre usuaris i voluntaris", 
e plica avarro. l comitè est  tra-
mitant la possibilitat de llogar els 
locals del costat a un privat per així 
duplicar l'espai de les dependènci-
es l'any que ve.   . r i
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BAIX VALLÈS. L'Agència Catalana de 
l'Aigua (ACA) ha constatat amb les 
analítiques al riu Besòs que la qua-
litat de l'aigua ha millorat en els 
darrers dies després de l'incendi 
de l'empresa de reciclatge Ditecsa 
de Montornès dimecres de la set-
mana passada. Tot i que encara es 
continuaran fent proves per obtenir 
resultats més �ia les, l'aigua del riu, 
de mica en mica, va recuperant la 
qualitat que tenia abans de l'incen-
di, que va provocar el vessament de 
substàncies tòxiques al riu. 

es primeres anal tiques, del 
matei  dia de l'incendi, van cons-
tatar que hi havia una alta con-
centració de substàncies volàtils 
provinents del dissolvent però 
després de les analítiques que 
s'han anat ent en dies posteriors, 
els tècnics es mostren optimistes 
en recuperar en un període curt 
de temps els valors de qualitat de 
l'aigua previs a l'incendi.

Pla de seguiment
L'Agència Catalana de l'Aigua i el 
Consorci Besòs Tordera es reunien 
dimarts al matí per determinar els 
propers passos a seguir. Durant la 
tro ada es van �i ar les l nies de 
treball que cal adoptar per retornar 
la normalitat a aquest tram del riu 
el més aviat possible i assegurar la 
seva qualitat en el futur. La primera 
d’elles passa per establir com s’ha 
de gestionar la recuperació de la 

iodiversitat i, l altra, per dur a ter-
me un estudi dels canvis o protocols 

a e ts r rals aj.martorelles

MEDI AMBIENT  LES ANALÍTIQUES, QUE ES MANTINDRAN EN LES PROPERES SETMANES I FINS AL MES D'ABRIL, CONFIRMEN UNA MILLORA DE LA QUALITAT DE L'AIGUA 

Optimisme per la recuperació del Besòs

Comença la campanya de poda a Mollet
L’Ajuntament de Mollet ha posat en marxa la campanya de poda de 
l ar rat que s allargar  �ins l an  vinent. s preveuen podar uns .  
arbres de la ciutat. Durant la campanya també s’efectuaran algunes
tales d aquells e emplars que estiguin morts o de ilitats, per tal que 
abans de la primavera se'n puguin replantar de nous.

Parada de bus a Can Borrell
A mit ans de gener, l'A untament de ollet 
preveu començar les obres per millorar l'acces-
sibilitat a la parada d'autobús situada a la plaça 
de an orrell, una reivindicació del col lectiu 
Mollet Opina

Alliberen a la part alta del riu animals recuperats
El cos d’Agents Rurals ha alliberat aquesta setmana, al tram del riu Congost a Granollers, les espècies autòctones 
rescatades al riu Besòs pel Consorci del Besòs i l’Agència Catalana de l'Aigua (ACA). Concretament, s’han alliberat 
tres anguiles, dues bagres, tres llopets de riu i un barb de cua roig, mentre que la quarantena de carpes rescatades, 
en ser una espècie invasora, es mantenen de moment en una bassa airejada gestionada pel Consorci del Besòs a la 
depuradora de Santa Coloma de Gramenet. “Hem reintroduït les espècies autòctones el més a prop possible del seu 
hàbitat original perquè en poc temps, quan l’aigua estigui recuperada, puguin tornar-hi”, expliquen des del cos 
d’Agents Rurals. D'altra banda, en el mostreig realitzat dimecres al tram de riu que passa per Martorelles, per part de 
tècnics del Centre Tecnològic Beta de la Universitat de Vic es va fer servir un dron aquàtic, que llegeix cada segon, i en 
temps real, fins a 14 paràmetres o indicadors de la qualitat de l'aigua (nivell de nitrats, nivell de partícules sòlides en 
suspensió, conductivitat, nivells d'oxigen, fòsfor, amoni, etc...).

que cal introduir en els sistemes de 
sanejament per minimitzar en el 
futur l’impacte d’aquest tipus de 
sinistres. n aquest sentit, el presi-
dent del onsorci esòs ordera, o-
sep onr s, destaca la tasca que va 
fer la depuradora de Montornès de 
contenció d'aigües contaminades. 

"Va patir però va fer que el 70% 
d'aquestes aigües no anessin al 
riu", assegura. 

entrestant, se seguiran re-
collint mostres a l'aigua en les 
properes setmanes, tan en aig es 
super�icials, com su terr nies i 
costaneres, �ins al mes d'a ril de 

l'any que ve. Les analítiques es 
faran en coordinació amb la Uni-
versitat de Barcelona (UB) i el 
CSIC-Institut de Diagnòstic Ambi-
ental i studis de l'Aigua.

'A A, el onsorci esòs or-
dera i altres actors implicats 
s'han emplaçat a una nova reunió 

aquest divendres per seguir ana-
litzant, des d'un caire més tècnic, 
els acords adoptats.

l president del onsorci esòs 
ordera, osep onr s, desta-

ca que el riu "ja ha està donant 
signes de recuperació" i que es 
pot ser "moderadament opti-
mista". Monràs asseg "És un fet 
greu però no impossible d'arre-
glar en un temps més o menys 
curt", a egei . onr s eia aques-
tes declaracions durant la trobada 
d'alcaldes que es eia divendres, 
en què s'acordava que si Fiscalia 
aprecia "mala praxi" per part de 
l'empresa, els a untaments es per-
sonaran com a acusació.

n aquest sentit, entitats eco-
logistes i institucions han respost 
a la crisi mediambiental amb ac-
cions diverses. er e emple, dis-
sa te, el col lectiu ollet pel utur 
convocava una actuació per reti-
rar pei os i altres espècies mortes, 
ja que poden suposar un perill per 
als seus depredadors com podrien 
ser els ocells. 

er la seva part, el ple de l'A un-
tament de Mollet aprovava una 
moció d'urgència que instava al 
treball conjunt per recuperar el 
més aviat possible la biodiversitat 
i l'equilibri mediambiental del riu 
i a prendre les mesures necessà-
ries per minimitzar la possibilitat 
que uns ets ai  tornin a passar. l 
ple de la Diputació de Barcelona 
també ha fet una declaració insti-
tucional similar.   
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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

oberts els diumenges 22, 29 i 5 de gener! 

Viu les festes amb Escuin.
Us desitgem Bones Festes 

i un 2020 màgic!
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Declarada l'emergència climàtica
Tots els grups municipals consensuen un 
manifest i apel·len a la corresponsabilitat

Entre els reptes, la reducció d'emissions 
de CO2 i la millora del nivell de reciclatge

MOLLET. La declaració d'emergència 
climàtica a partir de l'1 de gener a 
Mollet ja és una realitat. Aquest 
dilluns, tots els grups municipals 
han signat un manifest que mar-
ca les línies a seguir per fer front a 
l'emergència climàtica que es viu 
arreu del planeta amb mesures de 
caràcter local. "Volem que sigui 
un veritable punt d'inflexió que 
marqui un abans i un després en 
la consecució d'una ciutat capda-
vantera en aquesta lluita", exposa 
el manifest, que recapitula algunes 
de les accions dutes a terme des de 
fa anys a la ciutat com l'adhesió al 
Pacte d'Alcaldes i Alcaldesses pel 
Clima i l'Energia (2008) i el desen-
volupament del Pla d'Acció per a 
l'Energia Sostenible (2009).

En aquest sentit, els reptes fu-
turs que es plantegen són la re-
ducció de les emissions de CO2 
amb l'aplicació d'ordenances fis-
cals verdes i del foment de l'auto-
consum energètic, amb mesures 
d'estalvi i eficiència energètica. 
També es reclama una aposta pel 
transport públic i de qualitat i es 
planteja la necessitat de millorar 
el nivell i la qualitat del reciclatge.

Mesa consultiva
La declaració també pren com a 
compromís la creació d'una mesa 
per l'emergència climàtica, un òr-
gan consultiu, format pels diferents 
grups municipals i que vol comptar 
amb la participació del teixit asso-
ciatiu. Amb tot, no serà fins d'aquí 
a unes setmanes que no es concre-
tarà quins membres en formaran 
part i quin serà el seu funciona-
ment. "Ens comprometem a què 
la declaració no sigui només un 

aj.mollet

CONSENS  Tots els grups municipals presents al Consistori van signar la declaració institucional 

MEDI AMBIENT  ES PREVEU LA CREACIÓ D'UNA TAULA CONSULTIVA FORMADA PER POLÍTICS I EL TEIXIT ASSOCIATIU LOCAL

MOLLET PEL FUTUR RECELA DEL MANIFEST 
I RECLAMA UN PLA DE XOC URGENT

 Mollet pel Futur valora amb reserves la declaració feta pública. El col·lectiu 
reclama que la creació de la mesa consultiva vagi acompanyada d’uns objectius 
clars, unes funcions determinades, una composició sectorial de caire ecologista 
amb representació de les entitats ambientals locals així com expertes, i finalment 
una periodicitat fixada. La plataforma celebra  la creació de la taula però recorda 
que en la negociació amb els grups municipals ja van "cedir" en dos punts que 
eren clau com la remunicipalització de l'aigua i el compromís de no urbanitzar 
més terrenys. Consideren que el que es ven com un èxit és un "fracàs polític" 
perquè "no hi ha consens per anar més enllà d’aquestes declaracions buides". 
En aquest sentit, Mollet pel Futur demana als polítics que aturin el greenwashing 
institucional i que passin a l'acció amb un pla de xoc urgent.

conjunt de paraules sinó que va-
gin acompanyades de propostes 
concretes", conclou el manifest.

En la presentació de la declaració, 
el regidor de Medi Ambient, Raúl 
Broto, assegurava que la visió medi-
ambientalista "impregnarà totes 
les àrees d'actuació municipal de 
manera transversal" i agraïa les 
aportacions dels grups municipals i 
la tasca dels serveis tècnics.

Els portaveus municipals van 
destacar el fet d'haver pogut con-
sensuar l'acord i reclamaven a la 
ciutadania la seva implicació  per 
assolir els objectius. "Hem d'arri-
bar a la ciutadania i que s'ho cre-
guin perquè si no no assolirem 
els reptes marcats", deia Joan 
Daví, de Junts per Mollet. En aquest 
sentit, Xavier Buzón, de Podem, 
incidia en la necessitat que "cal 
canviar comportaments davant 
l'emergència climàtica i la ciuta-
dania n'és una peça fonamental".

El portaveu de Cs, apuntava que 
el manifest "és un bon punt de 
partida" i la representant de Mollet 

en Comú, Marina Escribano, recla-
mava que "es tradueixi en accions 
concretes i que la mesa sigui útil i 
eficient". Oriol López, d'Ara Mollet 
ERC MES també posava en valor la 
creació de la mesa que "ha de ser 
oberta a la participació".

El mateix dilluns, s'aprovava el 
pressupost municipal per a 2020, 
que, segons el govern, preveu re-

cursos per, entre altres accions, 
dur a terme la declaració de Mollet 
ciutat 30km/h, l’elaboració d’un 
pla de substitució progressiu de la  
flota de vehicles municipals per ve-
hicles sostenibles, un pla d’audito-
ries energètiques dels edificis mu-
nicipals per a millores d’eficiència 
energètiques i la creació de l’Oficina 
Municipal de l’Energia.  a ra r i  

MOLLET. El ple de dilluns aprova-
va una moció presentada per Cs 
que reclama a la Generalitat la 
cessió temporal dels terrenys on 
anaven a instal·lar-se els jutjats 
–i que està reservat per a equipa-
ments– perquè sigui utilitzat com 
a aparcament gratuït pels usuaris 
i familiars de l'Hospital de Mollet.  
"Seria una solució per als greus 
problemes d'aparcament que 
hi ha a la zona", deia el portaveu 
de cs, Iván Garrido. 

La proposta va comptar amb els 
vots a favor de Cs, PSC i Podem. 
Per la seva part, Mollet en Comú 
s'hi va abstenir en considerar 
que "fer-lo servir només per a 
aparcament seria malbaratar 
l'espai" i recordava que la seva 
proposta és que s'hi instal·li una 
residència de gent gran pública, 
tot i que "s'hi poden estudiar les 
dues propostes". 

Per la seva part, Ara Mollet ERC 
MES i Junts per Mollet hi votaven en 
contra. Per a la regidora republica-
na Marta Vilaret, reclamar un apar-
cament per a vehicles privats entra-
ria en contradicció amb l'aprovació 
de l'emergència climàtica, que plan-
teja el foment del transport públic, 
i posava sobre la taula el cost que 
li suposaria a l'Ajuntament ender-
rocar la construcció que hi ha als 
terrenys. "Seria un ús temporal 
molt costós per a l'Ajuntament", 
considerava.

En aquest sentit, tant Cs com el 
PSC coincidien amb la necessitat de 
fomentar el transport públic però 
"hi ha molta gent que va amb cot-
xe a l'Hospital". Per la seva part, 
els socialistes apuntaven que l'ús 
definitiu "haurà de ser equipa-
ments però mentrestant que la 
Generalitat ho condicioni". 

El ple vol que el 
solar del costat 
de l'Hospital 
sigui aparcament
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Els millors desitjos per al 2020. Bones festes!

JORDI SEGUER, 
L’ALCALDE DE TOTS I TOTES
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Mollet aprova un pressupost de 
65,8 milions per a l'exercici 2020
MOLLET. El consistori ha apro-
vat un pressupost consolidat de 
l'Ajuntament i dels seus organis-
mes autònoms de 65.766.930 eu-
ros, una xifra un 3,9% superior 
als comptes aprovats l'any passat 
i que, segons el govern, "priorit-
zaran la justícia social, la llui-
ta contra la crisi climàtica i la 
millora de l’espai i els equipa-
ments públics", deia la regidora 
d'Hisenda, Mireia Dionisio. 

Segons la regidora, l'elaboració 
del pressupost s'ha fet seguint un 
criteri de "prudència". Pel que fa 
als ingressos de l'Ajuntament, es 
preveu que el 2020, i després de 
l'increment generalitzat de les or-

denances fiscals del 3%, es recap-
tin 19.668.989 euros en impostos 
directes i indirectes, una xifra que 
representa un 32,9% dels ingres-
sos municipals anuals. En aquest 
capítol es preveu un augment del 
9,74% dels ingressos que pro-
venen dels impostos indirectes, 
que estan vinculats a l'evolució de 
l'activitat econòmica al municipi 
(construcció, obres...).

Pel que fa a la previsió de des-
pesa, el capítol 1 –que recull les 
despeses de personal– ha augmen-
tat gairebé un milió i mig fins als 
17.980.869 euros, després de re-
collir l'acord del govern de l'Estat 
amb els sindicats per a l'increment 

de les retribucions del personal de 
les administracions públiques.

Nou bus i policia de proximitat
El capítol de despeses en béns 
corrents i serveis també ha cres-
cut un milió i s'ha situat en els 
22.063.245 euros, una quantitat 
que ha de servir, entre altres, per 
continuar els treballs de redac-
ció del POUM i per fer possible 
la incorporació d'un nou bus i la 
posada en marxa de la iniciativa 
Mollet ciutat 30 km/h com a me-
sura contra el canvi climàtic. En 
aquest sentit, també es preveuen 
partides per al pla de substitució 
de la flota de vehicles municipals 
per vehicles sostenibles i aplicar 
millores d'eficiència energètica.

Una altra de les novetats és la 
dotació econòmica per posar en 
marxa la Unitat de Proximitat de 
la Policia Municipal, una unitat 
que pretén reforçar la coordinació 
i el treball del cos als barris.

També es preveu iniciar durant 
l'any vinent l'elaboració d'una carta 
de serveis als barris com a eina per 
determinar juntament amb el veï-
nat la seva transformació urbana i 
comunitària; finalitzar la redacció 
del Pacte local de civisme; desen-
volupar el Pla local per a la infància, 
i desplegar accions vinculades a la 
nova regidoria de Respecte Animal.

D'altra banda, la dotació econò-
mica per a ajudes a diferents col-
lectius s'incrementa en un 24% 
per oferir ajuts directes a persones 
amb dificultats econòmiques  i en 
un 16,7% per a polítiques del fo-
ment de l'ocupació amb ajudes a  
la contractació dels menors de 30 
anys i els majors de 50.  a ra r i  

ARQUES MUNICIPALS  ELS COMPTES, QUE S'HAN ELABORAT SOTA UN CRITERI DE "PRUDÈNCIA" AUGMENTEN UN 3,9% 

Ajuntament                                                      59.820.001 €

Institut Municipal d’Educació                               2.395.398 €

Fundació Municipal Joan Abelló                         445.282 €

Institut Mun. de Serveis als Discapacitats        7.063.761 € 

Mercamollet                                                         483.810 €

EMFO                                                                         2.882.144 €

Mollet Impulsa                                                      712.012 €

Mollet Comunicació                                              414.534 €

Pressupost consolidat  65.766.930 €

EL 40% DELS DINERS PER A INVERSIONS 
SERAN PER PAGAR DEUTE DE LA VINYOTA 

 El capítol d'inversions també creix i se situa en els 2.711.000 euros, uns 632.000 
euros més que el pressupost de 2019. La partida més elevada del capítol és 
d'1.061.000 euros destinada a la inversió en terrenys, una xifra que suposa el 40% 
del total d'inversions. Amb tot, aquest milió, segons assegurava el portaveu d'Ara 
Mollet ERC MES, Oriol López, servirà per "pagar indemnitzacions a propietaris 
dels terrenys expropiats de la Vinyota". La segona partida més elevada serà una 
de 605.000 euros destinada a edificis i condicionament d'equipaments municipals, 
seguida de la de 404.000 euros reservada per a millores a carrers i espais públics 
de la ciutat. D'aquests, 100.000 euros seran per al procés participació Decideix 
100.000, amb què la ciutadania tria un projecte per invertir-hi. 

Una altra partida serà la de 110.000 euros per a la inversió en el parc d'habitatge 
públic, una partida que, segons explicava la portaveu de Mollet en Comú, es 
duplicarà amb els 110.000 euros del mateix concepte que no es van executar l'any 
passat, i que han de servir per a l'adequació d'habitatge social a l'edifici de les 
antigues escoles Longarón. En conjunt, algunes de les actuacions previstes són: 
la instal·lació progressiva de punts de càrrega per a vehicles elèctrics a la ciutat i 
de punts de connexió wifi a l'espai públic, l'habilitació d'un espai per a la pràctica 
esportiva a l'aire lliure, la renovació de parcs infantils, recursos per millorar els 
polígons, un nou espai d'esbarjo per a gossos i els projectes de remodelació del 
pavelló de Riera Seca, la plaça de la Ganiveta i el parc de Lluís Companys.     

Dionisio: "S'ha prioritzat la
justícia social, la lluita contra
la crisi climàtica i la millora 
d'edificis i espais públics"

Sobre el fals 
autònom
Es denomina “fals autònom” a aquell 
treballador que té un contracte mer-
cantil, quan, en realitat, existeix una 
relació laboral i hauria d’estar contrac-
tat sota aquesta figura.

No obstant això, encara que es deno-
mini “autònom”, l’important és la rea-
litat i no la denominació que les parts 
li donin a la seva relació.

Així, Què és el que determina que una 
relació sigui laboral? Molt resumida-
ment, podem dir que:

1. Acatament de les directrius em-
presarials.

2. La retribució salarial que es percep 
ve determinada per l’empresa.

3. La relació de dependència.

4. L’ús dels mitjans de producció de 
l’empresa, o la subjecció a les estratè-
gies empresarials de l’organització per 
la qual treballa.

Així, el treballador que consideri que la 
seva relació és de “fals autònom” pot 
presentar una denúncia davant la Ins-
pecció de Treball, així com una deman-
da davant els Jutjats socials, a fi que 
el jutge declari la relació laboral i re-
gularitzi la situació. D’aquesta manera, 
algunes conseqüències podrien ser:

A. L’obligació de pagament del salari 
segons conveni col·lectiu aplicable de 
l’últim any.

B. L’abonament de la indemnització 
legal màxima en cas de reclamació per 
acomiadament.

C. En el supòsit d’intervenció per part 
de la Inspecció de Treball, la imposició 
a l’empresa d’una sanció que pot oscil-
lar entre els 3.126 i els 10.000 euros

D. La possible reclamació de les co-
titzacions dels últims 4 anys, més una 
sanció.

CONSULTORI

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

Iker Cabezuelo
Advocat

icabezuelo@cgcabogados.net
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MOLLET.  El govern del PSC i Po-
dem necessitava arreplegar al-
gun suport per tirar endavant els 
pressupostos de l'any que ve i, 
aquest cop, el sí de Junts per Mo-
llet i l'abstenció de Cs han permès 
l'aprovació dels comptes.

Als vots del govern s'hi afegia 
el suport de Junts per Mollet, que 
optava pel vot afirmatiu després 
que l'executiu local hagi incor-
porat "gairebé la totalitat de 
les 25 propostes que vam pre-
sentar". El punt clau, segons deia 
Daví, ha estat el "compromís 
d'implantar una comptabilitat 
analítica i la reorganització de 
l’àrea econòmica de l’Ajunta-
ment que permetrà conèixer la 
realitat de la situació econòmi-
ca municipal", apuntava.

Per la seva part, el portaveu de 
Cs, Iván Garrido, posava sobre la 
taula el "llast que suposa l'en-

deutament d'empreses com 
Mollet Impulsa" però defensa-
va l'abstenció del seu grup: "No 
compartim la totalitat del pres-
supost però s'han incorporat la 
majoria de les nostres propos-
tes i donem un vot de confiança 
al govern", concloïa Garrido.

El 'no' d'Ara Mollet i comuns
Malgrat el procés de negociació 
d'enguany, amb Mireia Dionisio 
com a nova regidora d'Hisenda al 
capdavant en substitució de Josep 
Garzon, sembla haver estat més 
serè, si més no en les formes i el 
to, com reconeixien Ara Mollet i 
Mollet en Comú, tots dos partits 
van optar pel no als pressupostos.

Oriol López, portaveu d'Ara 
Mollet ERC MES, reconeixia que 
el discurs i els principis dels 
comptes presentats "el podríem 
compartir" però puntualitzava 

que "un pressupost no són no-
més paraules sinó números i el 
seu discurs no es veu plasmat 
en les xifres presentades", opi-
nava López. El portaveu indepen-
dentista considerava que en els 
comptes aprovats "hi falta inver-
sió. Hi ha poc albir cap al futur 
sobretot en la despesa", deia i 
reclamava una auditoria externa 
dels comptes municipals "que 
ajudaria a entendre els núme-
ros". López també reclamava una 
major col·laboració amb ajunta-
ments de l'entorn.

Per la seva part, la portaveu de 
Mollet en Comú, Marina Escriba-
no, s'expressava en un sentit simi-
lar a López. "Comprem els grans 
eixos que es presenten però  hi 
ha hagut poc marge i dubtem 
de la voluntat real de negocia-
ció", deia. Escribano assegurava 
que havien mantingut una postura 

COMPTES MUNICIPALS  ARA MOLLET I MOLLET EN COMÚ HI VOTEN EN CONTRA PERÒ RECONEIXEN UN CANVI DE TO PEL QUE FA A LES NEGOCIACIONS

El govern del PSC i Podem tira 
endavant el pressupost amb el 
'sí' de Junts i l'abstenció de Cs

90è aniversari

1929-2019

"La voluntat del govern 
era arribar al màxim 
consens i coincidim en 
moltes de les mesures"

"No compartim la totalitat 
del pressupost però ens 
abstenim perquè apostem 
per la governabilitat"

"Podríem compartir el 
model però els números 
no plasmen el que diu 
el discurs del govern"

"És un pressupost 
progressista i d'esquerres 
que s'ha fet amb diàleg 
amb totes les forces"

"Comprem els grans eixos 
que es presenten però 
dubtem de la voluntat de 
negociació del govern"

"S'han acceptat gairebé 
les 25 propostes inclosa 
la reorganització de l'àrea 
econòmica municipal"

MIREIA DIONISIO

IVÁN GARRIDOORIOL LÓPEZ

XAVIER BUZÓN

MARINA ESCRIBANO JOAN DAVÍ

constructiva i recordava les més 
de 150 propostes presentades pel 
seu grup. "Farem seguiment del 
nivell d'execució d'allò que s'ha 
presentat especialment de pro-
postes que compartim". 

En resposta als posicionaments, 

la regidora d'Hisenda agraïa els 
de Junts i Cs i criticava el no de la 
resta de grups: "Veuen el pressu-
post com una eina de confron-
tació política però el 80% de 
propostes que s'aproven són 
compartides", sentenciava.  . .
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Una nova botiga al centre del poble 
per donar millor servei als clients. 

VINE A CONEIXE’NS!

COCINAS Y BAÑOS

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

www.cocinasybanos5estrellas.com

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

El govern de Parets proposa 
uns pressupostos de 26 milions
PARETS. El ple ordinari que se ce-
lebra aquest divendres al matí 
posarà sobre la taula l'aprovació 
d'uns pressupostos de Parets per 
al 2020, de 26.160.833 euros, una 
xifra lleugerament superior a la 
del 2019, quan els pressupostos 
van ser de 26.043.657 euros.

Una de les partides més desta-
cades que proposa el govern seria 
per destinar més de 600.000 euros 
durant tot l'any a plans d'ocupació 
local amb els quals oferir a pare-
tans en situació d'atur un lloc de 
treball temporal i formació per 
incorporar-los novament a l’acti-
vitat laboral.

D'altra banda, l'Ajuntament 
també destaca que destinaran 
90.000 euros a beques de menja-
dor escolar i 75.000 euros per a la 
socialització de material escolar

També destaquen alguns dels 
projectes que volen tirar endavant, 
com la reurbanització dels carrers 
Aurora i Ferrer i Guàrdia (437.000 
euros), una partida de 250.000 eu-
ros per elaborar un nou model de 

PLENARI  UNA DE LES PARTIDES MÉS DESTACADES SERÀ PER CREAR PLANS D'OCUPACIÓ

Divendres passat es va constituir la nova cooperativa d'alumnes de l'escola 
paretana Nostra Senyora de Montserrat, inclosa dins del programa CuEmE (Cultura 
Emprenedora a l'Escola). Diversos alumnes de 5è de primària, representants de la 
cooperativa, van posar la primera pedra del projecte en un acte a l'Ajuntament amb 
l'alcalde, Jordi Seguer, i la regidora d'Educació, Casandra Garcia. f  aj. parets

Primer pas de la nova cooperativa

festa major, la reurbanització de la 
plaça d'Espanya (229.000 euros), 
actuacions de millora a la piscina 
Miguel Luque (110.000 euros), la 
primera fase de la recuperació de 
la llera i dels marges del riu Tenes 
(95.000 euros) i millores als pave-
llons (85.000 euros), entre d'altres.

A més, es preveu redactar diver-
sos projectes de futur per al mu-
nicipi sobre la piscina descoberta 
d'estiu, la renovació dels patis de 
les escoles públiques, d'habitatge 
públic al carrer Lluís Companys, 
del pla director d'Smart City, de 
la naturalització de la bassa dels 
ànecs i de la reubicació i unificació 
de l'arxiu municipal.

Sobre aquests pressupostos, 
Ara Parets ERC assegura que "ens 
haurem d’estrènyer el cinturó 
durant els dos propers exerci-
cis. Haurem de gestionar mi-
llor però amb menys recursos 
propis. I potser no podrem tirar 
endavant alguns dels projectes 
amb la rapidesa que voldríem". 
Tot plegat seria, segons els repu-
blicans, "resultat de la gestió del 
govern socialista que el 2018 va 
incomplir la regla de la despesa 
i va gastar molt més del que po-
dia", asseguren.

Propostes de l'oposició
Tot apunta que el punt de l'ordre 
del dia tirarà endavant amb els 
vots a favor del govern, i caldrà 
veure els posicionaments dels 
grups de l'oposició. Tots dos par-
tits han presentat al govern les 
seves propostes per als pressu-
postos, i probablement la incor-
poració o no d'aquests projectes 
facin decantar els seus vots.

Els socialistes proposaven, en-
tre d'altres, dues partides per a la 

redacció dels projectes executius 
d'un tercer pavelló polivalent i de 
la piscina municipal d'estiu (ca-
dascuna d'elles per un valor apro-
ximat d'entre 100.000 i 120.000 
euros), així com reservar una par-
tida d'entre 100.000 i 120.000 per 
a la redacció del projecte executiu 
del nou Institut La Sínia i una altra 
per adquirir els terrenys per a la 
construcció del nou institut i ce-
dir-los a la Generalitat.

Per la seva banda, alguns dels 
projectes proposats per Ciutadans 
són: un xec de 300 euros per als jo-
ves que finalitzin l'ESO per gastar 
en llibres o teatre, connexió de bus 
a tots els polígons industrials de 
Parets, comprar el solar per cons-
truir l'Institut La Sínia, traslladar la 
ràdio local a la Marineta o comprar 
l'edifici del mercat municipal i re-
formar íntegrament els locals per 
incentivar la compra al municipi. 

El PSC organitza 
un ball i un quinto 
solidari amb Càritas
PARETS. El PSC de Parets organit-
zarà diumenge (16.30 h) a Can 
Butjosa el ball i quinto solidari. El 
ball és gratuït i al quinto es pot par-
ticipar amb dos euros, que donen 
dret a tres partides i on es poden 
guanyar diversos premis desta-
cats. Els socialistes destinaran la 
recaptació a la campanya solidària 
Cap nen sense joguines, impulsada 
per l’entitat Càritas Parets.

Horari del cementiri 
municipal al Nadal
PARETS. El cementiri municipal 
modifica l'horari d'obertura du-
rant les festes de Nadal. Fins que 
passin els reis, l'horari de dilluns 
a dissabte serà de 10 h a 14 h i de 
15.30 h a 17.30 h, i els diumenges 
estarà obert de 9 h a 13 h. D'altra 
banda, els dies 24, 25, 26 i 31 de 
desembre, i l'1 i 6 de gener estarà 
tancat.

Divendres, 20 de desembre de 2019 
A les 20.30h: Els alcaldes feliciten en Nadal
Dissabte, 21 de desembre de 2019 
A les 13.30h: Resum informatiu de la setmana 
A les 17.30h: El Partit. Bàsquet, Copa 
Catalunya: Recanvis Gaudí Mollet “B”- CB 
Granollers 
Diumenge, 22 de desembre de 2019 
A les 22h: La Jornada de diumenge
Dilluns, 23 de desembre de 2019 
A les 20.30h: Resum esportiu 2019 (I part), amb 
Albert Maspons i Xavier Aymamí
Dimarts, 24 de desembre de 2019 
A les 20.30h: Parlem-ne: Alfred López, amb 
Susanna Aguilera 

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

www.vallesvisio.cat

PROGRAMACIÓ

PARETS DEL VALLÈS
14/12 Juan Manuel Fernández López 80 anys
14/12 Antonio Salabert Sabadell 99 anys
16/12 Joaquim Maria Isern Anglada 76 anys

 SANTA PERPÈTUA DE MOGODA
14/12 Joan Domingo Roig 89 anys
15/12 Aurora Morales Gálvez 80 anys

Dades facilitades per la Funerària 
Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols

Defuncions

 ofia aria rec a o et
15/12 Daniel Iglesias Martínez (Mollet)

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

Naixements
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ESTADES A L’ESTRANGER PERSONALITZADES

Vols aprendre anglès?

www.goodidiomes.cat · T. 93 593 27 11

MARTORELLES. Després del rebom-
bori creat per la decisió de pujar 
fins als 221 euros el rebut de les 
escombraries l'any que ve, ERC i 
el govern municipal han rectificat 
i han fet una nova proposta de la 
taxa de residus, que s'ha fet via 
al·legacions presentades pel grup 
municipal d'ERC. En un comunicat 
Esquerra justifica la decisió "des-
prés del debat que hi va haver 
amb els veïns i veïnes de Marto-
relles els dies posteriors al ple 
d'ordenances en el qual s'apro-
vava l'actualització de la taxa". 

Debat del govern i ERC
El comunicat assegura que, tant 
el govern de Martorelles com la 
secció local d'Esquerra, van fer 
un debat per valorar altres possi-
bilitats "on es va escoltar molts 
veïns i veïnes que demanàven 
una pujada gradual de la taxa".

Així doncs, la nova proposta 
manté la determinació mostra-
da pel govern que cal recaptar 

TRIBUTS  EL GOVERN RECTIFICA DESPRÉS DE LES QUEIXES VEÏNALS I APOSTA PERQUÈ LA PUJADA FINS A 221 EUROS SIGUI GRADUAL

El govern de Martorelles farà la 
pujada de la taxa de residus en tres anys 

Els advocats 
s'oposen al trasllat 
del jutjat de 
violència de gènere 
MOLLET. El Degà del Col·legi d’Ad-
vocats de Granollers, Josep Me-
dina, ha manifestat el seu suport 
a la posició de l’Ajuntament de 
Mollet d’oposar-se a la possibili-
tat que el jutjat de violència vers 
les dones s’acabi agrupant a Gra-
nollers i deixi de prestar aquest 
servei, com �ins ara, a ollet. Ai  
li hauria comunicat a l'alcalde Jo-
sep Monràs, segons va anunciar el 
consistori en un comunicat.

Segons el govern "Josep Me-
dina li ha traslladat a Josep 
Monràs tot el seu suport i el 
del Col·legi per tal d’aturar la 
deslocalització dels jutjats de 
violència sobre la dona i d’in-
corporar un sisè jutjat exclusiu 
de violència de gènere". 

Medina també faria seves les 
inquietuds plantejades per l’alcal-
de de Mollet en el sentit que "un 
trasllat obligaria a les víctimes 
a un major desplaçament i que 
podria comportar un col·lapse 
del servei".   

TRIBUNALS

Reciclatge

El Consorci per a la Gestió dels Residus 
del Vallès Oriental impulsa una nova 
edició de la campanya de proximitat 
Aquí no llencem res amb la voluntat 
de conscienciar a la població sobre la 
importància de la separació de resi-
dus i, millorar el percentatge de triatge 
que es realitza a les llars. Els tres in-
formadors de la campanya han reco-
rregut els domicilis de Martorelles des 
d'aquest dilluns 16 fins al dijous 19.

IMPULS A LA 
CAMPANYA 'AQUÍ 
NO LLENCEM RES'

aj.martorelles

CONSCIENCIACIÓ  En marxa una campanya per millorar la recollida

el 100% de la taxa, però aposta 
perquè aquesta pujada fins als 
221 euros sigui progressiva i que 
s'executi en els pròxims tres anys 
fins arribar a la cobertura del 
100%. Això suposa que aquest 

primer any el rebut de les escom-
braries tindria un cost de 168,70 
€, uns 34 € més que fins ara.

Tanmateix proposen buscar 
"fòrmules per ajustar el cost a 
la gestió de residus, si cal, alter-

natives a la gestió pública". 
Les al·legacions d'ERC amb la 

nova proposta es presentaran en  
un ple extraordinari que se cele-
bra aquest divendres a les 17 h. 
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Cuando un sueño se cumple un pequeño duende sonríe.
Que durante el próximo año tus duendes sonrían eternamente.

FELICES FIESTAS
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US DESITGEM BON NADAL I UN FELIÇ 2020

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

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

@cristinarodriguezestetica

La BV-5001, la segona carretera 
amb més risc d'accidents   

BAIX VALLÈS. La carretera de la 
Roca (BV-5001) –en el tram com-
près entre la cruïlla amb la B-500 
a Martorelles i l’encreuament amb 
la BP-5002 a Vilanova del Vallès– 
es manté com el segon tram amb 
més risc d'accidents de Catalunya, 
segons l'informe EuroRAP, elabo-
rat amb la participació del RACC, el 
Servei Català del Trànsit, el Depar-
tament de Territori i Sostenibilitat 
i la Diputació de Barcelona. 

El document destaca que per 
aquest traçat d'uns 6,5 quilòme-
tres hi passen uns 10.157 vehicles 
diaris de mitjana i que hi ha una 
mitjana d'uns 2,7 accidents mor-
tals o amb ferits molt greus cada 

MOBILITAT  SEGONS L'ESTUDI EURORAP, EL TRAM DE LA C-17 ENTRE BARCELONA I MOLLET ÉS UN DELS DEU AMB MÉS SINISTRES

LA BV-5001  La carretera de la Roca és fixa a l'informe EuroRAP

ar

any –totes dues són xifres d'entre 
el 2016 i el 2018–.

Durant la presentació de l'infor-
me, el diputat d’Infraestructures i 
Espais Naturals, Pere Pons, va ex-
plicar que "s'ha fet una inversió 
de prop de cinc milions d’euros 
en actuacions de millora en la 
seguretat viària". Uns diners que 
haurien invertit en dos dels trams 
del Vallès Oriental inclosos en l'Eu-
roRAP –la BV-5001 i la BP-1432 de 
Sant Feliu de Codines a la Garriga–.

D'altra banda, enguany s'ha 
incorporat una nova carretera 
bixvallesana a l'informe. Es tracta 
del tram de 10 quilòmetres de la 
C-17 que va des de l'encreuament 
a Barcelona amb la C-33 fins a la 
incorporació de la C-59 a Mollet. 

Segons l'EuroRAP, aquest és el 
novè tram amb més concentració 
d'accidents de Catalunya. És una 
via per on transiten 60.050 vehi-
cles diaris de mitjana. I la xifra d'ac-
cidents mortals o amb ferits greus 
anuals dividits per la longitud del 
tram és de 0,5, la meitat de la taxa 
més alta, que ostenta la C-58 entre 
Barcelona i Cerdanyola. 

Es crea la T-Familiar 
després de les 
queixes dels usuaris
Després d'eliminar la T-10 i pre-
sentar les noves targetes uniper-
sonals T-Usual i T-Casual, ATM ha 
anunciat la creació de la T-Familiar. 
Es tracta d'un bitllet multipersonal 
de vuit viatges, "que dona respos-
ta als casos en què s'utilitzava la 
T-10 per desplaçar-se puntual-
ment en família o petits grups", 
segons ATM, i que respon a les 
múltiples queixes rebudes per part 
dels usuaris. Entrarà en servei l'1 
de març i el seu preu és de 10 euros 
per a una zona, 19 euros per a dues 
zones i 27 euros per a tres zones.

SANT FOST. L'Oficina Antifrau de 
Catalunya insta a l'Ajuntament de 
Sant Fost a què investigui i inspec-
cioni un presumpte pagament inde-
gut per import de 29.303,74 euros 
realitzat per l'anterior equip de go-
vern, a la mercantil CAMPUS 2010 
SL, concessionària de l’explotació 
dels serveis de bar-restaurant del 
Complex Esportiu Municipal Can 
Lladó.

L'Oficina Antifrau ha tramès al 
consistori un informe raonat on de-
termina que "tenint en compte les 
obligacions del concessionari, 
l'ajuntament no s'hauria d'haver 
fet càrrec de les inversions rela-
tives a forn industrial, utensilis 
de cuina, 2 arcons congeladors i 
2 microones, TV i so, instal·lació 
d'aigua", entre d'altres.

L'informe de l'Oficina Antifrau 
de Catalunya s'ha tramès després 
de finalitzar la investigació sobre el 
presumpte pagament indegut inici-
ada arran de la denúncia presenta-
da pel Grup Municipal d'Esquerra 
de Sant Fost.

Des d'Independents Units per 
Sant Fost (IUSF) asseguren que 
"l'escrit fa referència a un càr-
rec que l'Ajuntament va supor-
tar d'acord amb les decisions 
dels tècnics i juristes", una con-
cessió diuen, en la qual "cap polí-
tic va participar" i que, per tant, 
no correspon a l'Ajuntament sinó 
al concessionari.

En un comunicat ERC– Junts 
per Sant Fost denuncia "la mala 
praxi d'IUSF al capdavant de 
l’Ajuntament" i avisa que "vista 
la contundència de l’informe es 
confirma la urgència d’auditar 
els darrers exercicis". 

Antifrau avisa d'un 
suposat pagament 
"indegut" al bar 
de Can Lladó

ARQUES MUNICIPALS
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Investigació policial 
per una baralla entre 
menors a Sant Fost
SANT FOST. Els Mossos d'Esquadra 
estan investigant per esclarir els 
fets que van provocar una baralla 
que va tenir lloc dissabte a Sant 
Fost. Dos grups de joves menors 
d'edat van protagonitzar l'incident 
a l'avinguda Sant Jeroni (Can Coro-
minas). Els Mossos van rebre l'avís 
a les 17.45 h i van obrir diligències 
policials per les lesions que hauri-
en provocat els implicats.

Dotze trasters forçats 
la nit de diumenge a 
uns pisos de Montornès
MONTORNÈS. La nit de diumenge es 
van forçar 12 trasters de diversos 
blocs de pisos del carrer Euskadi 
de Montornès. Segons els Mossos 
d’Esquadra de moment no s’ha fet 
cap detenció. Fonts veïnals asse-
guren que es van patir robatoris 
en alguns dels trasters, sobretot de 
regals de Nadal. Els veïns denun-
cien, a més, que van trucar primer 
a la Policia Local per denunciar 
els fets però "ens van dir que no 
ens podien atendre per manca 
d’efectius". També asseguren que 
prendran mesures i instal·laran cà-
meres de seguretat per evitar més 
intents de furt.

Consells per evitar els robatoris 
Per evitar robatoris als trasters, 
els Mossos d’Esquadra aconsellen 
comprovar que la porta de l’apar-
cament quedi tancada en sortir i 
entrar; que s’asseguri que ningú 
aprofita l’entrada i sortida de vehi-
cles per accedir a l’interior del pàr-

quing; que es controlin les portes i 
panys de seguretat; que s’instal·lin 
sistemes de videovigilància, que es 
facin visibles els cartells d’aparca-
ment vigilat que faciliten les em-
preses de seguretat, que es revisi 
si hi ha una il·luminació adequada 
i suficient tant a l’exterior com a 
l’interior i els accessos, i que si es 
detecten persones sospitoses o 
desconegudes, truquin al 112. 

Quant a hàbits, destaquen que 
no es permeti l’accés a l’interior a 
cap persona desconeguda, que es 
realitzin reunions periòdiques de 
propietaris per conèixer a tothom 
que estaciona al pàrquing, que es 
parli amb propietaris que tenen 
llogades places per evitar l’aprofi-
tament de claus, que es comprovi 
periòdicament les incidències re-
latives a pèrdues i/o sostraccions 
de comandaments a distància o 
claus i que també es canviïn peri-
òdicament la codificació dels co-
mandaments a distància. 

SUCCESSOS  VA SER AL CARRER EUSKADI

La Policia de Mollet 
ja ha denunciat cinc 
conductors de patinets
MOLLET. Després que el 9 de de-
sembre la Policia Municipal co-
mencés a aplicar la normativa 
sobre patinets elèctrics publicada 
per la Direcció General de Trànsit, 
el cos ja ha imposat cinc sancions a 
conductors de vehicles de mobili-
tat personal.

Concretament, quatre d'aques-
tes sancions han estat per circular 
per una zona de vianants o vore-
res. Tots ells hauran de fer front a 
una sanció de 200 euros.

A més, coincidint amb el disposi-
tiu Grèvol als comerços per Nadal i 
amb la campanya coordinada amb 
el Servei Català del Trànsit d’alco-
holèmia, la Policia Municipal infor-
ma que realitzarà també controls 
de circulació de Vehicles de Mobi-

litat Personal (VMP) a les zones de 
vianants i voreres de la ciutat.

Altres denúncies per incivisme
D'altra banda, el passat divendres, 
arran d’una denúncia ciutadana, la 
Policia va confirmar que s’estava 
produint un abocament de runes, 
que els infractors van deixar dins 
d’uns sacs al costat d’un contenidor 
d’escombraries situat a un carrer 
cèntric de la ciutat. Un cop iden-
tificat el vehicle amb què es feia el 
trasllat i els responsables de l’abo-
cament, hauran de fer front a una 
multa d’entre 400 i 4.000 €. També 
relacionat amb deixalles, la nit de 
dilluns, la policia identificava altres 
infractors per deixar bosses i car-
trons fora dels contenidors. 

TOTS ELLS HAURAN DE FER FRONT A UNA SANCIÓ DE 200 EUROS

Dilluns al vespre es va incendiar un vehicle al carrer de Conestable de Portugal, 
a Parets. Des del consistori apuntaven que "el més probable és que l'incendi 
hagi estat produït per un petit curtcircuit en el cotxe". Els agents van demanar 
als veïns que tanquessin les finestres a causa del fum fins que acabés l'actuació. 
L'incendi es va poder controlar ràpidament. f  aj. parets

Un cotxe incendiat a Parets

L'Ajuntament
de la Llagosta 
retira un niu de 
vespa asiàtica
LA LLAGOSTA. Una empresa espe-
cialitzada en vespes asiàtiques 
va actuar dimarts al matí a la Lla-
gosta, contractada per part de 
l'Ajuntament. Concretament, va 
retirar-ne un niu de grans dimen-
sions que hi havia a la zona de la 
Chopera, entre l’autopista C-33 i la 
línia de tren d’alta velocitat.

Aquest niu havia estat detectat fa 
un mes, però no s’ha pogut proce-
dir a retirar-lo fins aquesta setma-
na per la complexitat de l’operació, 
que requeria una gran plataforma 
elevadora, que ha estat llogada per 
l’Ajuntament. Aquest és el segon 
niu d’aquestes característiques que 
s’ha hagut de retirar a la Llagosta.

La vespa asiàtica (vespa velutina 
nigrithorax) és una espècie invaso-
ra que instal·la els seus nius, prefe-
rentment, a les branques altes dels 
arbres, tant a les zones urbanes com 
agrícoles o boscoses. Aprofita les 
valls fluvials i evita les poblacions 
pures de coníferes. No és especial-
ment agressiva per a les persones, 
però captura moltes abelles i és un 
problema afegit per a l’apicultura. 
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SANT FOST/MARTORELLES. Els go-
verns d'ambdues localitats es 
plantegen crear una ruta per di-
fondre l'obra i figura de Marià 
Romaní, arquitecte municipal de 
Sant Fost, Martorelles i Santa Per-
pètua de Mogoda durant la pri-

rebé la meitat de les cases de 
l'època, la majoria amb lavabo, 
una novetat en aquells temps, i 
va obrir els primers carrers".

Reconeixement
L'arquitecte va projectar edifi-
cis tan emblemàtics com l’antiga 
escola –actual Casa de la Vila– o 
les esglésies de Sant Fost i de 
Martorelles. Per tal de destacar 
i valorar la seva figura l’alcalde 
Carles Miquel també va anunciar 
que l’Ajuntament “vol impulsar 
un canvi en la nomenclatura i 
dedicar un carrer a Marià Ro-
maní, un petit reconeixement 
a una persona que va deixar un 
llegat tan valuós per al nostre 
municipi”. Actualment existeix 
el carrer Romaní, però no Marià 
Romaní. 

Miquel va fer aquestes decla-
racions dissabte durant la visita 
dels familiars de l’arquitecte a al-
guns dels edificis obra de Romaní 
a Sant Fost i Martorelles .  

mera meitat del segle XX. I és que 
l'arquitecte va ser l'encarregat 
de dissenyar gairebé un centenar 
d'edificis santfostencs, segons ex-
plica la historiadora Glòria Cam-
poy: "Romaní va veure néixer el 
poble, va ser l'arquitecte de gai-

PATRIMONI  MARIÀ ROMANÍ VA DISSENYAR GAIREBÉ UN CENTENAR D'EDIFICIS SANTFOSTENCS

Sant Fost i Martorelles 
impulsen la ruta Romaní

aj. sa t ost

SANT FOST  Marià Romaní va ser l'arquitecte municipal dels anys 20 als 60

SANT FOST. La Parròquia santfos-
tenca ha engegat una nova crida 
per recaptar fons per restaurar 
l'església romànica de Sant Cebrià 
de Cabanyes. Segons mossèn Da-
vid Abadías, rector de la Parròquia 
de Sant Fost, "la reforma és ur-
gent perquè l'actual esquerda no 
vagi a més i s'acabi produint un 
esfondrament". La parròquia fa 
mesos que té sobre la taula un pro-
jecte per restaurar la façana. Aquest 
consisteix a tornar a posar els dos 
contraforts que es van treure du-
rant l'última restauració de l'edifici 
i ubicar-los de manera que quedin 
integrats amb l'espai. 

L'inici de les obres dependrà, 
però, de "la quantitat de fons i la 
velocitat amb què puguin acon-

seguir-se", segons el mossèn.
Per fer-ho possible la parròquia té 

obertes diferents vies, per una ban-
da, campanyes de micromecenatge 
dirigides a particulars i també a en-
titats i empreses del municipi a un 
compte que apareix publicat al blog 
amicsdecabanyes.blogspot.com. Una 
de les últimes donacions la feia el 
passat 1 de desembre l'entitat Moto 
Club Cent Peus amb motiu d'un trial 
celebrat a Can Teyà. 

Per altra banda, també estan pen-
dents de la signatura d'un conveni 
amb l'Ajuntament per obtenir algun 
tipus de subvenció. "El conveni ja 
l'havíem presentat a l'anterior 
equip de govern i ara estem a 
l'espera d'una reunió amb l'ac-
tual", confirmava el mossèn.  a.mir

Reclam "d'urgència" 
per restaurar l'església 
romànica de Cabanyes

LA PARRÒQUIA FA MESOS QUE TÉ EL PROJECTE D'OBRES

La Parròquia de Sant Fost i els Amics de 
Cabanyes han obert un compte per a donatius

MOLLET. L'Institut Aiguaviva ha im-
pulsat un projecte d’apadrinament 
de l'empresa centenària La Farine-
ra Moretó, creada el 1890.

Es tracta d’una iniciativa inter-
disciplinària amb la finalitat de 
"fomentar, entre el nostre alum-
nat, el coneixement del nostre 
patrimoni local, fent que els es-
tudiants siguin protagonistes 

del seu propi procés d’aprenen-
tatge", expliquen des de l'institut.

El projecte es va començar a tre-
ballar amb l’alumnat de 4t de l’ESO 
al curs 2018-2019, i en cursos 
posteriors s'ha anat incorporant a 
altres nivells. Els alumnes també 
van dissenyar un punt de llibre  i 
el logotip del centenari de la casa 
familiar dels Moretó. 

s a a a
EDUCACIÓ  ES TRACTA D'UN PROJECTE PER DIVULGAR EL PATRIMONI LOCAL ENTRE ELS ALUMNES

EL CARTELL 

L'Institut Aiguaviva 
apadrina la Farinera Moretó

SANT FOST.   La sala d'exposicions 
de l'Ateneu va ser l'escenari esco-
llit per presentar el passat dijous 
l'entitat santfostenca Senderisme, 
Natura i Patrimoni. 

La nova associació local neix 
amb l'objectiu de "contribuir a la 
recuperació del patrimoni na-
tural i arquitectònic del poble, 
així com de donar-lo a conèixer 

entre la població", segons explica 
el seu president Toni Pinyero qui 
va impulsar la iniciativa ara fa dos 
anys conjuntament amb una colla 
d'amics.

A partir d'ara l'entitat es plan-
teja organitzar una sortida al mes 
perquè hi participi qui vulgui. La 
següent serà una caminada solidà-
ria a l'Ermita de Cabanyes.  

DIVULGACIÓ  L'ENTITAT PREVEU FER UNA SORTIDA MENSUAL

Neix l'entitat Senderisme, 
Natura i Patrimoni
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MARTORELLES. Fins al 27 de des-
embre, tothom qui ho desitgi po-
drà presentar les propostes d’ac-
cions a desenvolupar per part de 
l’Ajuntament durant els propers 
quatre anys, en el marc de l'ela-
boració del Programa d'Actuació 
de Municipal (2019-2023). Fa uns 
dies, l'alcalde, Marc Candela, pre-
sentava a la ciutadania el procés 
participatiu d'un PAM que "mar-
carà quina és la Martorelles que 
volem perquè continuï sent un 
poble viu", deia l'alcalde. 

Les principals novetats d'aquest 
PAM respecte al de l'anterior 
mandat és que cadascuna de les 
actuacions que s'hi incloguin ani-
ran acompanyades de la informa-
ció sobre la dotació econòmica i 
humana necessàries per poder-les 
dur a terme. A més, segons Cande-
la, també s'indicarà la data d'exe-
cució i s'hi afegiran indicadors 

PARTICIPACIÓ  FINS AL 27 DE DESEMBRE ELS VEÏNS HI PODEN PRESENTAR PROPOSTES 

El PAM de Martorelles marcarà 
la dotació econòmica i el 
calendari de cada actuació

l.o.

PRESENTACIÓ  L'alcalde va exposar el procés en un acte al Celler

SANT FOST. L'Ateneu de Sant Fost 
passarà a anomenar-se Ateneu 
Jaume Rifà, en memòria de l'es-
tudiós de la història santfostenca 
que va morir als 75 anys al juny 
víctima d'una malaltia. El ple de 
dimarts aprovava per unanimitat 
la moció proposada per ERC-Junts 
per Sant Fost, que es presentava 
"d'acord amb la seva família i 
en agraïment a tot el que va fer 
pel poble", exposava el regidor 
Xavier Conesa. 

Durant tota la seva vida, Rifà va 
estar vinculat a diferents entitats 
culturals i esportives del muni-
cipi i a més va ser un prolífic au-
tor de llibres i fascicles sobre la 
història santfostenca. Destaca la 
seva tasca al Pessebre Vivent, del 
qual va ser membre fundador i de 
la junta durant 30 anys. La seva 
inquietud per conèixer i donar a 
conèixer part de la història local 
a l’exterior el va portar a escriure 

L'Ateneu de Sant Fost 
es batejarà amb 
el nom de Jaume Rifà

EQUIPAMENTS  S'APROVA LA MOCIÓ D'ERC-JUNTS PER SANT FOST

BAIX VALLÈS. Els plens municipals 
de Mollet i Sant Fost han aprovat 
sengles mocions aquesta setmana 
per reclamar a Renfe un pla de tran-
sició per a les persones amb mobi-
litat reduïda i de vigilància mentre 
no estiguin executades les futures 
obres d'adequació de l'estació de 
Mollet-Sant Fost. Al ple molletà, 
l'associació Adimo i la Plataforma 

en Defensa de la Sanitat Pública del 
Baix Vallès presentaven la propos-
ta que pretén que "les persones 
amb mobilitat reduïda puguin 
creuar les vies pel pas habilitat 
amb total seguretat i vigilància", 
exposava Jaume Girbau, president 
d'Adimo. "L’existència de barre-
res arquitectòniques fa que en 
alguns casos la gent opti per cre-

TRANSPORT  ES RECLAMEN MESURES D'AJUDA A LES PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA

Els plens de Mollet i Sant Fost demanaran 
a Renfe un pla de transició a l'estació

per poder avaluar-ne el nivell de 
compliment. "Això facilitarà la 
fiscalització i el seguiment del 
programa", reconeixia l'alcalde. 

El PAM es nodreix de les pro-
postes del programa que ERC va 
presentar a les eleccions del mes 

de maig i vol completar-se amb 
les propostes ciutadanes. Totes 
aquelles propostes que hagin es-
tat validades passaran a la fase de 
debat, que es farà en una sessió 
presencial el 14 de gener a les 19 
h al Celler de Carrencà.  

ar

JAUME RIFÀ
diversos llibres de temàtica sant-
fostenca. A més, col·leccionava 
imatges antigues del poble i tam-
bé documents, un arxiu personal 
que va donar a conèixer gràcies a 
l'edició de la col·lecció de fascicles 
temàtics Fem Memòria, que tracta 
diferents aspectes del Sant Fost de 
Campsentelles del segle XX, amb 
fotografies antigues. 

uar directament les vies pel pas 
a nivell no vigilat que es troba al 
final de l’andana en sentit Bar-
celona, el que pot arribar a tenir 
conseqüències fatals", deia. El ple 
molletà va aprovar per unanimitat 
la moció, que a Sant Fost va ser pre-
sentada per En Comú Podem i que 
també va comptar amb el suport de 
tots els grups. 



dv, 20 desembre 2019 23



dv, 20 desembre 201924

BENESTAR EL GOVERN REPARTIRÀ ELS LOTS AQUEST DIVENDRES

SANT FOST. L'Ajuntament repar-
tirà aquest divendres 120 lots de 
Nadal a les famílies socialment 
vulnerables, usuàries dels Serveis 
Socials. El govern impulsa per pri-
mera vegada aquesta iniciativa que 
comptarà amb la col·laboració de 
l'Associació de Voluntariat Social 
per Sant Fost i de Protecció Civil els 
quals s'encarregaran de repartir els 
lots. Segons el regidor de Serveis 
Socials, Alberto Bastida: "Fins ara, 
els lots només es repartien en-
tre els avis i àvies de la localitat, 
però pensem que l'edat no ha de 

ser un requisit i sí que ho ha de 
ser la condició econòmica". 

No obstant això, l'Ajuntament 
ha volgut tenir un detall amb les 
persones jubilades del muncipi 
(1.100), les quals ja han començat 
a rebre un petit obsequi per aques-
tes festes gentilesa del supermer-
cat Mercadona. Mentre que els lots 
de les famílies de Serveis Socials 
els proveeix el supermercat Lidl.

Amb aquesta iniciativa el govern 
assegura que s'estalviarà 18.000 € 
que preveu  destinar a altres parti-
des econòmiques.  

Lots per a les famílies 
usuàries dels Serveis Socials

LA MARATÓ  LES VOLTES SOLIDÀRIES AL CIRCUIT DE MOTMELÓ UN DELS ACTES MÉS GENEROSOS

El Baix Vallès torna a mostrar 
la seva cara més solidària
BAIX VALLÈS. Les poblacions del 
Baix Vallès van tornar a demos-
trar la seva solidaritat en l'edició 
d'enguany de La Marató de TV3, 
dedicada a les malalties minorità-
ries, que va recaptar a tot Catalu-
nya 9.404.256 €. 

Una de les localitats baixvallesa-
nes que va aconseguir recaptar 
més diners (16.378.52 €) va ser 
Montmeló gràcies a les Voltes so-
lidàries que organitzava el Circuit 
de Catalunya. A Mollet, la Penya 
Barcelonista aconseguia diumen-
ge 1.000 € amb l'organització 
d'una xocolatada i el Casal Cultu-
ral arribava a la xifra dels 3.000 
€ amb la proposta del Cabell boig 
solidari. També l'AMPA de l'escola 
Sant Gervasi posava el seu granet 
de sorra amb un donatiu de 500 €.

o a er era

COPILOTS SOLIDARIS  Va ser una de les activitats a Montornès

Una altra de les activitats des-
tacades van ser els Copilots Soli-
daris del Clàssic Club Montornès 
(500 €). 

A Parets, per la seva banda, es 
van recaptar 3.307,10 euros el cap 
de setmana, entre la venda de ti-

quets per a l’arrossada, i les apor-
tacions que van recollir les entitats 
durant les activitats realitzades a 
Cal Jardiner i a la plaça de la Vila.

Aquest dissabte també recapta-
rà fons la 6a escudella popular del 
Casal Popular el Tabaran. 

COMERÇ L'ACTE CELEBRARÀ LA SEGONA EDICIÓ 

SANT FOST. L'Associació de Volun-
tariat Social per Sant Fost acollirà 
aquest diumenge la segona edició 
del Mercat de 2a mà. La cita que 
s'havia de celebrar el passat mes 
de novembre a la plaça de la Vila va 

quedar aplaçada, per motius que 
no van trascendir.

Finalment, ja s'ha pogut trobar 
una nova data, el mercat es podrà 
visitar de 10 h a 14 h al Pavelló 2 
del muncipi. 

El Pavelló 2 de Sant Fost acull 
diumenge un mercat de 2a mà

Humana lliura 20 
bons d'ajuda social 
a Martorelles
MARTORELLES.  L'entitat Humana 
Fundación Pueblo para Pueblo va 
lliurar 20 bons d’ajuda al consisto-
ri perquè els distribueixi entre ve-
ns am  di�icultats econòmiques. 

Es tracta de vals bescanviables 
per roba que s'inclouen al progra-
ma d’acció social de l'entitat amb 
els municipis col·laboradors.

La UE Sant Fost 
recull 98,134 kg 
d'aliments

Prec per garantir 
a Mollet el dret a 
l'empadronament 

SANT FOST.  La Unió Esportiva Sant 
Fost va recollir 98,134 kg d'ali-
ments, una recaptació que anirà 
destinada a Càrites per ajudar a 
les famílies socialment vulnera-
bles del municipi. Entre els ali-
ments també han recollit produc-
tes típics per celebrar el Nadal.

MOLLET.  Mollet en Comú i Ara 
Mollet ERC MES van fer un prec 
conjunt al ple municipal perquè a 
Mollet es garanteixi el dret a l’em-
padronament, un pas imprescin-
dible per poder accedir a serveis 
bàsics com l’escolarització, la tar-
geta sanitària o la nacionalitat. La 
proposta havia estat presentada 
per la plataforma A Mollet Volem 
Acollir que lamenta que aquesta 
no s'hagi pogut debatre ni votar 
com a moció i que hagi quedat en 
un prec, a diferència de com s'ha 
fet a altres municipis.

Solidaritat

El passat diumenge Sant Fost cele-
brava la Fira d'Artesans, una acti-
vitat organitzada pel Grup de Do-
nes Hedera que des de fa uns anys 
apro�ita aquesta cita per recaptar 
fons per a La Marató de TV3 i que 
enguan  va �inalitzar am  grata 
sorpresa: "Un parella es va acos-
tar a la parada on veníem xoco-
lata, creps i cafè i va donar un 
sobre tancat a una companya, 
dient-li que el guardés bé", ex-
plica Margarita Expósito, presi-
denta del Grup de Dones Hereda. 

El sobre contenia un donatiu de 
1.000 euros. Per a Éxposito i les 
seves companyes "va ser molt 
emocionant, mai ens havien en-
tregat un donatiu com aquest", 
deia assenyalant que gràcies a 
aquests diners l'entitat ha recap-
tat enguany 1.931 €.

UN DONATIU ANÒNIM 
SORPRÈN A SANT FOST

SERVEIS SOCIALS  
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Citroën Service
Recomanat per Chus Puras.

CHUS PURAS CAMPIÓ DEL MÓN DE RAL·LIS I 8 VEGADES CAMPIÓ D’ESPANYA.

CHUS PURAS CAMPIÓ DEL MÓN DE RAL·LIS I 8 VEGADES CAMPIÓ D’ESPANYA.

.es

Opinió Clients

 (*) Consulta condicions de la promoció i bases notarials a www.mantenimientocitroen.es

TU TAMBÉ
POTS GUANYAR.
Fes el teu manteniment a Citroën Service i participa
en el sorteig de premis fantàstics*

Us desitgem unes
Bones Festes

Us desitgem unes
Bones Festes

Us desitgem unesUs desitgem unesUs desitgem unesUs desitgem unesUs desitgem unesUs desitgem unesUs desitgem unesUs desitgem unesUs desitgem unes
Av. Burgos 79 • 935797009
08100 MOLLET DEL VALLÈS

motormollet.com

SERVEIS SOCIALS  
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ERC de Martorelles 
renova l'executiva i manté 
Parera com a president

L'executiva nacional 
del PSC incorpora la 
molletana Mireia Dionisio

MARTORELLES. La secció local d'Es-
querra Republicana a Martorelles 
va celebrar a principis de desem-
bre una assemblea de militants en 
la qual es va renovar l'executiva 
local per al període 2019-2023. 
La nova executiva està presidida 
per Roger Parera, que es manté 
al capdavant del partit. L'acompa-
nyen Mireia Astivill a la Secretaria 
d'Organització; Gerard del Caño a 
la Secretaria de Finances; Adjunt a 
la Presidència, Xavier Franquesa; a 
la Secretaria d'Acció Política, Marc 
Candela; Secretaria de Comuni-
cació, Maria Pugés; Secretaria 
d'Imatge, Gerard Magrinyà; Secre-

taria de Política Municipal, Joan 
Marc Flores; Secretaria d'Igualtat, 
Montse Solé; Portaveu del grup 
municipal, Anna Nogueres; Secre-
taria d'Estratègia Política, Marc 
Pedragosa, i Vocalia, Pere Truyols. 
Entre els objectius de la nova exe-
cutiva destaca "la voluntat de 
seguir creixent en nombre de 
militants, prioritzant el fet d'ar-
ribar a ser una executiva parità-
ria" i preparar el relleu de cara el 
següent mandat. L'assemblea va 
finalitzar amb un debat on es van 
tractar temes d'actualitat política a 
Martorelles com la taxa de residus 
i els pressupostos del 2020. 

MOLLET. El Congrés del PSC ha 
aprovat amb el 93,5% dels vots la 
nova direcció, en la qual es troba 
la molletana Mireia Dionisio, que 
ha estat nomenada secretària na-
cional de medi ambient. En el 14è 
Congrés del partit, que es va cele-
brar el cap de setmana al Palau de 
Congressos de Barcelona, el miler 
de socialistes que participaven en 
la votació van avalar la propos-
ta del primer secretari, Miquel 
Iceta –reelegit al càrrec. La nova 
executiva compta amb més pes 
dels diputats del Parlament, amb 
l'alcaldessa de l'Hospitalet, Núria 
Marín, com a presidenta de la for-
mació; i la portaveu parlamentària, 
Eva Granados, com a viceprimera 
secretària. Salvador Illa continua 
com a secretari d'organització. Ice-
ta ha destacat la composició pari-
tària de la direcció –amb 26 homes 
i 25 dones–, que ha descrit com a 
"potent" i que barreja la "continu-
ïtat" amb la "renovació".

er  martorelles

EN ASSEMBLEA  Els militants van votar la nova executiva

PARTITS POLÍTICS  L'ASSEMBLEA VA SER A PRINCIPIS DE DESEMBRE CÀRRECS ELECTESÉS LA NOVA SECRETÀRIA NACIONAL DE MEDI AMBIENT

us desitgem 
unes bones festes!

Mireia Dionisio, primera secre-
tària del PSC a Mollet i portaveu 
del grup municipal socialista a 
l'Ajuntament, s'estrena a l'execu-
tiva nacional com a secretària de 
medi ambient, una nova etapa a la 
política nacional que afronta "amb 
humilitat i responsabilitat. 
Agraeixo enormement la confi-
ança dipositada en mi pels meus 
companys i companyes", diu. 

ar

MIREIA DIONISIO

M. José Sánchez 
demana 
l'excedència per 
ser regidora
SANT FOST. L'exacaldessa i regidora 
no adscrita Maria José Sánchez ha 
con�irmat la seva voluntat de con
tinuar com a regidora i demanar 
excedència voluntària del seu lloc 
de treball a l'Ajuntament. Així ho 
explicava l'alcalde Carles Miquel a 
l'inici del ple de dimarts. Aquesta 
era una de les qüestions que havia 
quedat a sobre la taula en l'ante-
rior ple. I és que l'excedència havia 
aixecat dubtes entre els integrants 
d'Independents Units per Sant 
Fost (IUSF), els quals consideraven 
que no podia agafar l'exedència ja 
que estava contractada com a �i a 
no inde�inida. 

En relació amb aquesta plaça, 
IUSF va presentar una moció per-
què l'Ajuntament iniciés una con-
vocatòria per ocupar la vacant 
amb un treballador amb discapa-
citat. La moció va quedar sense 
efecte, amb els vots en contra de 
l'equip de govern el qual va mani-
festar estar treballant en millorar 
la plantilla del consistori. 
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Acompanyant vides 
amenaçades a Colòmbia
La molletana Mar Calvet porta un any protegint la vida de líders 
socials en un país on més de 500 defensors dels drets humans han 
estat assassinats després de la signatura dels acords de pau
MOLLET. Mar Calvet és una jove 
molletana que es va armar de va-
lentia i va decidir anar-se'n a tre-
ballar amb l'organització catalana 
International Action Peace (IAP) 
com a voluntària a Colòmbia per 
acompanyar i protegir la vida de 
líders socials amenaçats, en molts 
casos de mort. Segons la Defen-
soria del Poble colombiana, més 
de 500 defensors i defensores de 
drets humans han estat assassi-
nats després de la signatura dels 
Acords de Pau entre el Govern co-
lombià i la guerrilla de les FARC a 
finals de novembre de 2016. Tres 
anys després, el país dista molt 
d'haver assolit una veritable pau. 

La Mar ha conegut de primera 
mà la fragilitat d'aquesta pau co-
lombiana, endinsant-se en llocs 
com el Catatumbo, fronterer amb 
Veneçuela, on encara es viuen re-
alitats de guerra, on altres actors 
armats van reconfigurar un nou 
conflicte copant el territori deixat 
per les FARC i on la coca contínua 
sent el motor de l'economia. Tam-
bé va conèixer la il·lusió dels ex-
combatents guerrillers en el seu 
trànsit cap a la vida civil després 
de deixar les armes.

Mar reconeix que la seva família 
no va veure molt clara la decisió 
de viatjar a Colòmbia. "Cal fer en-
tendre que qui realment està en 
perill no som nosaltres, els que 
estan en perill són els líders so-
cials, els defensors i defensores 

ja er s le

ja er s le

VOLUNTÀRIA  Mar Calvert és membre d'International Action Peace

SUPORT  La jove acompanya líders camperols que defensen els seus drets

COOPERACIÓ  LA JOVE ÉS MEMBRE VOLUNTÀRIA DE L'ORGANITZACIÓ CATALANA INTERNATIONAL ACTION PEACE, AMB QUI HA TREBALLAT DURANT UN ANY

UNA VETERINÀRIA CONSCIENCIADA  
 Mar Calvet va estudiar veterinària i va realitzar un màster en agricultura i 

ramaderia ecològica on va mostrar el seu interès per temes com la sobirania 
alimentària i l'agroecologia. En aquesta direcció, va començar a 
conscienciar-se sobre com les formes de consumir dels països del nord 
contribueixen a perpetuar les desigualtats en els països del Sud. A punt de 
tornar aviat a Mollet, són molts els aprenentatges que porta de les comunitats 
rurals de Colòmbia com la persistència en la lluita de la seva gent i la seva 
capacitat per organitzar-se. Ara que ha tornat li agradaria vincular-se novament 
al teixit social local, tot recordant la resistència de Gallecs per no sucumbir a 
l'urbanisme i quan va contribuir a crear el col·lectiu Mollet Feminista.

que estem acompanyant i si no-
saltres anem amb aquest tipus 
de mecanismes és perquè en 
certa manera estem blindades i 
la nostra presència és necessà-
ria pel risc que pateixen aques-
tes persones pel seu treball co-
munitari, mediambiental i en 
defensa del territori i els drets 
humans", assevera la jove.

Després de passar la formació 
pertinent, la Mar va arribar a Co-
lòmbia i va comprendre perquè 
desaprendre la guerra no seria 
gens fàcil per a aquest país. "En 
l'imaginari europeu es pensa 
que amb la signatura de la pau 
ja tot està fet, però arribes i 
veus que la gent segueix pa-
tint la violència, segueix sense 
tenir les necessitats bàsiques 
resoltes i no té  una vida digna. 
El procés de pau era realment 

una oportunitat perquè el país 
canviés i perquè la pagesia po-
gués començar a forçar un altre 
tipus de desenvolupament en el 
territori. Avui hi ha certa frus-
tració perquè amb l'arribada 
del nou govern no s'estan im-
plementant els acords ", diu. 

Durant un any, la jove ha con-
viscut de manera molt intensa 
amb comunitats camperoles i ha 
acompanyat els defensors per les 
zones més remotes del país, cas-
tigades pel conflicte armat i on 
encara diferents grups armats es 
disputen el territori. "Nosaltres 
no fem injerència. El que fem 
és acompanyar en els desplaça-
ments a la gent de les organit-
zacions d'un costat a un altre 
però sí intercedim amb la força 
pública que moltes vegades  di-
ficulta la tasca de les organitza-

cions socials ", assenyala.
Els líders socials als quals acom-

panya són d'origen camperol i per-
tanyen a organitzacions de base 
social camperola que han viscut 
en un entorn rural sempre exclòs 
on, excepte amb la presència de 
l'exèrcit, mai va arribar l'Estat. 
"Són persones que intenten que 
la seva comunitat i les seves fa-
mília puguin gaudir d'uns ser-
veis bàsics i d'una vida sense vi-
olència. Podrien estar cultivant 
la terra però han hagut d'invo-
lucrar-se a nivell polític i social 
per garantir la subsistència de 

la seva comunitat i en molts ca-
sos defensar el seu territori de 
l'espoli d'empreses transnacio-
nals que volen apoderar-se dels 
recursos. Volen conrear la terra 
amb garanties, sense por de ser 
desplaçats", apunta Calvet.

L'acompanyament internacio-
nal s'ha mostrat eficaç a l'hora de 
generar espais de protecció, pre-
venció i seguretat per dissuadir 
les amenaces i facilitar que els de-
fensors puguin seguir fent la seva 
feina davant la falta de mesures 
col·lectives de protecció per part 
de l'Estat.   a i r  
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Masia Can Patiràs
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Residència canina i escola d’educació

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

SANT FOST.  L'Ateneu va acollir di-
lluns la presentació del llibre El 
judici de la meva vida escrit per 
l'advocat Jordi Pina, qui iniciava 
la xerrada amb aquesta declaració 
d'intencions: "Vinc a parlar d'hu-
manitat, no de política". 

L'obra relata en primera perso-
na les vivències del procés català 
des que li encomanen la defensa de 
Jordi Sánchez, Jordi Turull i Josep 
Rull. Dos anys d'anades i vingudes 
a les presons, de comunicacions 
rere un vidre i de converses amb 
els familiars i "amb el govern del 
meu país a la presó amb xan-
dall", va explicar l'advocat.

Un relat en el qual Pina detalla 
haver viscut alguns dels moments 
més feixucs de la seva professió: 

"El moment més dur va ser el 4 
de desembre de 2017, quan deci-
deixen posar en llibertat al Jordi 
Turull i al Josep Rull i no deixen 
sortir al Jordi Sánchez. En aquell 
moment només podia pensar en 
la Susanna, la companya de Sánc-
hez i en què li podia dir". 

I és que segons Pina, "com ad-
vocat penalista has d'estar pre-
parat per a la presó i la presó 
és el fracàs". Un fracàs que et fa 
preguntar "si podies haver fet 
més, si podies haver canviat el 
teu discurs", deia Pina. Però tot i 
la sentència assegura haver sentit 
el suport de la família i dels matei-
xos presos:"Haurien d'estar molt 
emprenyats, però en canvi mai 
han tingut ni un retret". 

PROCÉS  L'ADVOCAT DE SÁNCHEZ, RULL I TURULL VA PRESENTAR A SANT FOST EL SEU LLIBRE TITULAT 'EL JUDICI DE LA MEVA VIDA'

Jordi Pina: "Vinc a 
parlar d'humanitat 
no de política"

Pancarta penjada del balcó consistorial 
El llaç groc i la pancarta Llibertat presos polítics penja des del dia 5 de 
desembre del balcó de l'Ajuntament de Sant Fost, tal com s'havia aprovat en 
el ple celebrat el 8 d'octubre. Finalment, la pancarta s'ha penjat arran d'una 
moció presentada per l'Assemblea Nacional de Catalunya (ANC) perquè es 
pengés al balcó de la façana principal del consistori la pancarta per demanar 
la llibertat dels presos i preses polítics i el retorn dels exiliats i les exiliades. 
ERC, Sant Fost en Comú Podem i la regidora no adscrita María José Sánchez 
van votar-hi a favor i els regidors d'IUSF s'hi van abstenir.

s. .

UNA TRENTENA DE PERSONES ES VA APLEGAR DILLUNS DAVANT ELS JUTJATS DE GUÀRDIA CONVOCADES PER ÒMNIUM CULTURAL, TACA D'OLI I L'ANC

Les autoinculpacions per la 
sentència del procés arriben 
als jutjats de Mollet
MOLLET. Una trentena de persones 
es van aplegar dilluns a les del 
matí davant els Jutjats de Mollet 
per presentar les seves autoin-
culpacions com a resposta a la 
sentència del procés dictada pel 
Tribunal Suprem el 14 d'octubre. 

Òmnium Cultural conjuntament 
amb el col·lectiu Taca d'oli i l'ANC 
de Mollet van fer la crida al muni-
cipi: "L'acció que avui hem fet 

no és altra cosa que una rèplica 
de les moltes autoinculpacions 
que s'estan fent arreu de Cata-
lunya després de la sentència 
del procés. Una sentència que 
condemna una sèrie de perso-
nes a una pila d'anys de presó 
per una acció col·lectiva", deia el 
portaveu d'Òmnium.

"Estar davant de la conse-
lleria d'Economia el 20 de se-

El que l'advocat d'en Jordi Sánc-
hez, en Jordi Turull i en Josep Rull 
no es qüestiona és el tarannà del 

judici, "no ha sigut un judici just", 
va afirmar davant el públic santfos-
tenc amb contundència.   a.mir

PARETS. Aquest divendres, a les 
19.30 h, a la Sala Basart Coopera-
tiva, tindrà lloc la presentació del 
llibre Persistim de la periodista 
Gemma Aguilera i el polític pare-
tà empresonat Jordi Turull. L’acte 
el presentarà el periodista Vicenç 
Relats, i comptarà amb la presèn-
cia de la coautora del llibre, Gem-
ma Aguilera, i de la dona de Jordi 
Turull, Blanca Bragulat. En el lli-
bre, Turull reclama la unitat de 
l'independentisme, que qualifica 
"d'imprescindible", i aposta per 
refer confiances i recuperar l'es-
perit de l'1-O.

D'altra banda, diversos col·lec-
tius independentistes organit-
zen aquest divendres a les 20 h a 
Molllet una marxa de torxes per la 
llibertat dels presos i preses i els 
polítics exiliats. La concentració 
sortirà des de davant de l'Ajunta-
ment de Mollet. 

Presentació del 
llibre 'Persistim' 
de Jordi Turull a 
la Sala Basart

a.m r

tembre o anar a votar el dia 1 
d'octubre és una cosa que vam 
fer molta gent, per tant, nosal-
tres també som culpables", va 
afirmar el portaveu.

Els convocants van repartir 
un formulari perquè qualsevol 
persona que volgués inculpar-se 
pogués presentar el document da-
vant dels jutjats a títol individual. 

Des de l'organització es plante-
gen poder repetir l'acció després 
de les festes de Nadal, ja que des 
dels jutjats només deixen presen-
tar 25 denúncies diàries. 

CULPABLE Alguns dels aplegats aixecant les denúncies presentades davant del Jutjat de Guàrdia de Mollet
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BONES 
FESTES!

av. primer de maig, 28 · la llagosta · t. 935 600 450

MOLLET. El molletà Germinal Tomàs, un dels 
presos detinguts el 23-S en el marc de l'Ope-
ració Judes, ha volgut fer pública una carta –
podeu llegir-la íntegra a la pàgina 38– quan 
gairebé es compleixen tres mesos de la seva 
detenció. Un escrit en el qual agraeix des de 
la seva cel·la situada al mòdul 2 de Soto del 
Real, els missatges de suport de la ciutadania 
tot i no ser personatges "mediàtics" i dema-
na que se segueixi amb les mobilitzacions i 
"la desobediència civil, el que sempre ha 
fet avançar la societat".

En la carta adreçada als mitjans de comuni-
cació, Germinal Tomàs també dona veu "als 
pocs presos polítics no catalans que cor-
ren per la presó" i a les persones que "en-
cara que no comparteixen els ideals pels 
quals lluitem, pateixen per nosaltres".

El detingut acusat de terrorisme també 
parla de la seva situació a la presó i el con-
tacte que té amb els seus companys: "Estem 
repartits pels diferents mòduls, inclosos 
dos companys en aïllament, amb els que 
no tenim cap tipus de contacte, la resta de 
tant en tant ens veiem a diferents actes 
del centre, cosa que ens serveix per saber 

l'estat de cadascú", diu a la carta. I lamenta 
haver-se perdut "per primera vegada l'ani-
versari del seu pare i els seus fills".

Germinal Tomàs finalitza l'escrit di-
ent:"Per la República Catalana, perquè Es-
panya desperti i assoleixi una democràcia 
plena".

Ratificació del Suprem
D'altra banda, el titular del jutjat d'ins-
trucció número 6 de l'Audiència Nacional, 
Manuel García Castellón, va tornar a dictar 
divendres presó provisional sense fiança 
per a Germinal Tomàs, detingut durant 
l'Operació Judes a qui es va anul·lar l'ordre 
d'empresonament el 19 de novembre. 

El magistrat va prendre la decisió diven-
dres després de repetir la vista de mesures 
cautelars, tal com va fer fa prop d'un mes 
amb  els membres del CDR també detinguts 
el 23-S -Eduardo Garzón, Guillem Xavier 
Duch, Xavier Buigas i Alexis Codina-. A la 
interlocutòria, García Castellón va argu-
mentar que hi havia risc de fuga, la possibi-
litat de destrucció de proves i la reiteració 
delictiva.  

TRIBUNALS PRIMERA CARTA PÚBLICA DEL CDR MOLLETÀ DETINGUT EL 23-S

Germinal Tomàs: "Seguiu, la 
desobediència civil és el què 
ha fet avançar la societat"
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BAIX VALLÈS. La Taula Vallès Orien-
tal Avança va presentar dijous de 
la setmana passada el portal ubi-
caempresa.amb.cat, un cercador 
d'activat de l’Agència Metropolita-
na de Desenvolupament Econòmic 
per centralitzar en un únic portal 
web tota l’oferta immobiliària in-
dustrial del Vallès Oriental.

El cercador es nodreix de la in-
formació dels principals portals 
immobiliaris i permet consultar de 
manera actualitzada l’oferta de naus 
i solars de caràcter industrial dispo-
nibles a la comarca amb tots els de-
talls principals –superfície, preus, 
ubicació, serveis i característiques–, 
cosa que facilita el creixement d’em-

preses i afavoreix l’atracció de no-
ves activitats econòmiques.

L’eina, a més, “permet acumu-
lar dades que després serveixen 
per fer estadístiques sobre el 
mercat immobiliari, veure les 
tendències i prendre decisions 
en matèria de desenvolupa-
ment econòmic”, explicava dijous 
de la setmana passada Sara Angri-
ll, responsable de l’agència que ha 
desenvolupat el producte.

Un observatori dinàmic
El cercador de naus i solars indus-
trials disponibles es presentava 
conjuntament amb l’Observatori 
de Polígons d’Activitat Econòmi-

EMPRESES  LA TAULA VALLÈS ORIENTAL AVANÇA TAMBÉ PRESENTA UN CERCADOR WEB DE NAUS I SOLARS INDUSTRIALS DISPONIBLES

En marxa l'Observatori de Polígons 
d'Activitat Econòmica de la comarca

.l.

PRESENTACIÓ  Albert Marañon, Jordi Manils, Joaquim Colom i Sara Angrill

ca (OPAE), un servei impulsat des 
de la Taula Vallès Oriental Avança 
(TVOA) per disposar d’una foto-
grafia exhaustiva i actualitzada del 
sector industrial de la comarca per 
conèixer les mancances, necessi-
tats i potencialitats i poder impul-
sar projectes més eficients.

Els objectius de l’observatori són 
recopilar, organitzar, generar i di-
fondre informació del sector indus-
trial del Vallès Oriental, que ocupa 
3.000 hectàrees i compta amb més 
d’un centenar de polígons. “Cap 
empresa no inverteix en un ter-
ritori si no coneix els recursos 
que té a l’abast”, indicava Jordi 
Manils, conseller comarcal de Pro-
moció Econòmica i Estudis. “Tenir 
la informació endreçada facilita 

la captació d’inversions”, afegia.
El servei servirà de suport tant 

als ajuntaments com als agents 
socioeconòmics, i elaborarà in-
formes trimestrals sobre activitat 
econòmica, mercat laboral, grau 
d’ocupació i oferta immobiliària; 
informes monogràfics semestrals 
a fons –els primers seran un estudi 
comparatiu d’ordenances fiscals i 
un estudi de mobilitat i accessibili-
tat als PAE–; i informes municipals 
a petició dels ajuntaments.

Tant l’OPAE com el cercador 
de naus i solars industrials es 
completaran al març amb un nou 
portal web dels PAE del Vallès Ori-
ental, que recopilarà tota la infor-
mació sobre el sector industrial de 
la comarca.  . .

TRANSACCIONS

Acord pioner a 
l'Estat entre la 
farmacèutica 
Euromed i BBVA
MOLLET. La farmacèutica molleta-
na Euromed ha arribat a un acord 
pioner amb el BBVA per crear el 
primer reverse factoring sosteni-
ble de l'Estat, que consisteix en la 
gestió dels pagaments i descompte 
de factures als proveïdors.

Aquest nou servei és beneficiós 
per als compradors, als quals els 
permet negociar el pagament de 
terminis més amplis amb els pro-
veïdors, optimitzant d'aquesta 
manera el seu capital circulant. I 
pel que fa als proveïdors, ells tam-
bé optimitzen el seu capital en cir-
culació en cobrar abans. 

Javier Roig i Edgar Rojas, direc-
tor general i director de finances 
d'Euromed respectivament afir-
men que "aquest acord perme-
trà Euromed reforçar la posició 
d'aquells proveïdors que com-
pleixin amb els més alts estàn-
dards de qualitat per aconseguir 
una cadena de valor traçable i 
sostenible en els productes".

I Joan Piera, director regional 
de Banca d'Empreses i Corpora-
cions a Catalunya (BBVA), afe-
geix: "Avui aconseguim una fita 
molt important en fer que una 
part de la cadena de proveïdors 
d'Euromed se senti vinculada 
amb els objectius de sostenibi-
litat del seu client. Finançar el 
futur és finançar la sostenibili-
tat, ja que el futur només és si és 
sostenible". 

-72
Aturats al Baix Vallès
El Baix Vallès registra aquest desembre 
una davallada de l'1% d'aturats (72 
persones menys) que el mes anterior. 
Respecte al desembre de 2018, l'atur 
s'ha reduït el 0,59% (42 persones).

ECONOMIA
El Consell Comarcal i el Circuit cerquen nous acords
Representants del Consell Comarcal i del Circuit de Montmeló s'han reunit 
recentment per cercar noves órmules de col la oració que ene�ici n la comarca. 
Durant la reunió es van tractar temes de sostenibilitat mediambiental i social, així 
com la implicació del Circuit amb el territori. Una acció que es va posar sobre la 
taula és que l’aliment fresc que sobri dels grans premis es destini al Xiprer.
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VEN A COMPRAR DEL 5 AL 31 DE DICIEMBRE 
y... ENTÉRATE!

Papa Noel nos visitará el martes 24 de 8 h a 14 h. 
Aprovecha para entregarle la carta y cuéntale tus deseos 

y llévate caramelos.

40 ANYS AL SEU SERVEI
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es targetes de paga-
ment ajornat, també 
anomenades targetes 
‘revolving’, han esde-
vingut una de les mo-
dalitats de crèdit al 
consum més populars 

a l’Estat espanyol doncs, aparent-
ment, permeten fer front d’una 
forma còmode i assequible a les 
despeses mensuals o a les compres 
puntuals d’un import elevat. 

El funcionament d’aquestes targe-
tes sembla senzill en un primer mo-
ment. S’estableix un límit de crèdit 
del qual podem disposar i que es 
va reposant a mida que en fem ús. 
Després, segons han informat les 
entitats que han promocionat i ofert 
aquest tipus de targetes de crèdits 
-especialment Wizink- nosaltres ma-
teixos podem triar la quantitat que 
volem pagar cada mes. 

Molt de compte amb 
les targetes «revolving»: 
sovint les condicions 
són abusives

El que no se’ns diu, però, és que si 
la quantitat que paguem cada mes 
no és suficient per compensar els 
diners que utilitzem, aquesta dife-
rència se suma al crèdit de què dis-
posem sobre el qual s’apliquen uns 
interessos absolutament abusius 
que en la majoria de casos superen 
el 20%, molt per sobre del llindar 
assenyalat pel Tribunal Suprem 
com a usura i, per tant, il·legals.  

A través d’aquest mecanisme, i 
malgrat mantenir-se a corrent de 
pagament, molts usuaris de les 
targetes revolving veuen com el 
seu deute no només no desapareix 
sinó que va incrementant-se de 
forma continuada, generant uns 
interessos cada vegada més ele-
vats fins a esdevenir impossibles 
d’afrontar.

Tant els interessos desproporcio-
nats com la manca d’informació 
sobre la naturalesa d’aquestes 
targetes i el seu veritable funcio-
nament han originat sentències 
cada vegada més habituals que 
declaren la nul·litat del producte 
en considerar-lo abusiu. La conse-
qüència d’aquestes sentències és 
que el préstec queda sense inte-
rès, mantenint-se l’obligació de re-
tornar el capital del qual haguem 
disposat però sense abonar cap 
quantitat addicional en concepte 
d’interessos o, fins i tot, recuperant 
les quantitats indegudament abo-
nades.  Una forma de defensar els 
interessos de milers de perjudicats 
per un producte financer que es 
va oferir en la majoria de casos en 
el moment de realitzar l’adquisició 
d’algun bé com si es tractés d’una 
simple fórmula de finançament de 
la compra quan, en realitat, era un 
instrument ideat per lligar-nos a 
un deute impossible de retornar.

L’expert respon

També ens podeu trobar a: GRANOLLERS | BARCELONA | 
CERDANYOLA | MATARÓ | RUBÍ | TARRAGONA | MADRID

Rbla. Nova, 26, 1r
Tel. 93 593 33 46

MOLLET DEL VALLÈS

www.cronda.coop

Mercè Freiria
Advocada del Col·lectiu Ronda

L

L'augment dels impostos als 
grans industrials compensarà 
la rebaixa de l'IBI als paretans
PARETS. Després que l'Agrupació d'Indus-
trials del Baix Vallès (AIBV) presentés la 
setmana passada al·legacions a les ordenan-
ces fiscals per l'augment dels impostos a les 
grans empreses, l'Ajuntament de Parets ha 
assegurat que "part de la rebaixa de l'IBI 
urbà als ciutadans es compensarà amb 
els ingressos de l'IBI industrial i de l'IAE" 
i que aquest augment "també servirà per 
compensar les pujades en altres serveis".

Pel que fa a l'IBI, el secretari general 
adjunt de l'AIBV, Demián Pau Tabbia, ex-
plicava en les al·legacions que "el tipus 
de gravamen general es redueix, cor-
rectament, del 0,629% al 0,613% per a 
finques urbanes, però el tipus especial 
que s'aplica al 10% dels béns industri-
als s'incrementa passant del 0,886% al 
0,9%, el que comporta un increment per 
a aquestes finques que ronda el 15%". 
Tabbia entenia que "el fet de no haver 
abaixat aquest tipus de gravamen es 
deu únicament a un error" i és per això 
que pregava una rectificació "i que s'apro-
vi definitivament l'ordenança amb un 
tipus inferior que eviti qualsevol incre-
ment del rebut de l'IBI per al 2020".

En aquest sentit, l'escrit dels industrials 
reiterava que l'augment d'impostos va en 
detriment de les empreses, però també dels 

treballadors i del manteniment dels llocs de 
feina: "Si s'incrementen els tributs, s'han 
de reduir els costos per una altra banda".

El govern, per la seva banda, treu ferro 
a la situació i destaca que "l'increment és 
per a una minoria d'industrials". Concre-
tament un 10% d'empreses, aquelles amb 
un valor cadastral superior als 2,1 milions 
d'euros, veuran reflectit aquest increment 
de l'1,58% respecte del 2019.

En la mateixa línia s'expressen totes 
dues parts pel que fa a l'augment de l'IAE, 
que panguen les empreses que tinguin un 
import net de la xifra de negocis superior a 
1 milió d'euros. Tabbia apunta que el cost 
d'aquest impost en alguns casos supera els 
200.000 euros anuals, "és desproporcio-
nat d'acord amb la situació de desaccele-
ració econòmica en la qual ens trobem". 

Per últim, des del govern afirmen: "Les al-
legacions no tenen cap fonament jurídic 
ni pràctic". I afegeixen que, malgrat l'incre-
ment, "les empreses disposen d'una línia 
d'ajuts per subvencionar la contractació 
d'aturats". Per la seva banda, l'alcalde, Jordi 
Seguer, clou afirmant que "el Govern té la 
voluntat d'escoltar totes les reivindicaci-
ons industrials i d'implementar millores 
en els polígons durant tota la legislatura 
per compensar el seu esforç fiscal". . .

EMPRESES  L'AIBV HA PRESENTAT AL·LEGACIONS A LES ORDENANCES FISCALS

L'Ajuntament de Mollet 
amplia el conveni amb l'AIBV

MOLLET. L’alcalde de Mollet del Vallès, Josep 
Monràs, i el president de l’Agrupació d’In-
dustrials del Baix Vallès (AIBV), Joan More-
tó, van ratificar la setmana passada el con-
veni de col·laboració signat fa tres anys per 
seguir potenciant les relacions entre amb-
dues institucions i centrar-se en la millora 
dels Polígons d’Activitat Econòmica (PAE) 
de la ciutat.

Aquesta ratificació permetrà donar con-

tinuïtat als treballs per millorar i conservar 
l’estat dels PAE, amb la implementació de 
millores que repercuteixen en les empreses 
actualment existents i aquelles que s’ins-
tal·lin derivades del bon estat i serveis que 
pugui oferir els polígons de Mollet. A partir 
d’aquí, entre les dues parts destinaran prop 
de 160.000 € a la millora dels PAE, 80.000 
dels quals s'incorporen als pressupostos 
del 2020 de l'Ajuntament de Mollet.  

AMBDUES INSTITUCIONS RATIFIQUEN L'ACORD QUE ELS UNEIX DES DE FA 3 ANYS

aj. mollet

A L'AJUNTAMENT  Representants del govern molletà i de l'Agrupació d'Industrials del Baix Vallès
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CENTRE mèdic FORÉS

odontología
IMPLANTOLOGÍA Y CIRUGÍA ORAL - ENDODONCIA- PERIODONCIA

ORTODONCIA - ESTÉTICA DENTAL - OTROS TRATAMIENTOS

c/la Florida, 27, 08120 La Llagosta - Bcn - Tel. 93 56043 67 - cmfores@gmail.com

1ª VISITA 
GRATIS

US DESITGEM BONES FESTES.

FISIOTERAPIA  
REHABILITACIÓN
Tratamientos deportivos:
-  Recuperación de lesiones
Tratamientos terapéuticos:
-  Rehabilitación funcional
Tratamientos circulatorios:
-  Drenaje linfático manual
Vendajes:
-  Neuromuscular (Kinesiotape)

Tratamientos:
-  Pérdida de peso
-  Tabaquismo
-  Ansiedad, Estrés, Depresión
-  Cefalea, Migraña
-  Vértigo de Menière
-  Neuralgia del Trigémino
-  Desórdenes de la Articulación 
  Temporomandibular

ACUPUNTURA AURICULOPUNTURA

-  Dolor de tipo Neuromusculoesquelético
-  Fibromialgia
-  Trastornos Digestivos, Estreñimiento
-  Trastornos ginecológicos
-  Infertilidad masculina y femenina

MOLLET. L'Ajuntament, a través de l’Em-
presa Municipal per la Formació Ocupaci-
onal i l’Ocupació (EMFO), ha tornat a posar 
en marxa dos plans d'ocupació al municipi.  
D’aquesta nova convocatòria se’n beneficien 
19 persones.

Per una banda, el consistori ha endegat per 
vuitè any consecutiu el programa Treball i 
Formació un pla que combina formació i con-
tractació, i s’adreça a persones de 45 anys en 
situació d’atur que hagin exhaurit la presta-
ció i/o subsidi de desocupació.

 Per altra banda, el govern també ha impul-
sat la tercera edició del  programa Enfeina’t. 
Aquest programa és per a persones en situa-
ció d’atur de llarga durada que estiguin ins-
crites a l’Oficina de Treball de la Generalitat 
com a demandants d’ocupació. L’objectiu és 
que aquests ciutadans deixin d'estar a l'atur 
i, alhora, millorin la seva experiència ocupa-
cional. 

L’alcalde Josep Monràs ha encoratjar 
aquestes 19 persones a aprofitar “aquesta 
feina per formar-vos i que us permeti en-
trar al món laboral”.  

SANT FOST. L'arquitecte encarregat del pro-
jecte d'obres de la casa que ha d'acollir els 
menors estrangers no acompanyats a Sant 
Fost, Josep Samsó, va demanar a Montserrat 
Sanmartí, líder del partit Independents Units 
per Sant Fost (IUSF) la seva rectificació públi-
ca per "les falses acusacions" manifestades 
en el ple extraordinari celebrat al muncipi la 
setmana passada on es va desestimar la mo-
ció presentada per IUSF per iniciar un procés 
participatiu amb el poble sobre l'acollida del 
centre de menors.

Segons Samsó, durant la seva intervenció 
al ple, Sanmartí es va referir a ell com asses-
sor urbanístic d'ERC-JuntsxCat, càrrec que no 
hauria exercit mai: "Vaig ser col·laborador 
de campanya per les eleccions", va afirmar. 

Una afirmació que obtenia la rèplica de 
Sanmartí qui va mostrar una imatge d'una 
piulada de l'alcalde durant la campanya on 
apareixia l'arquitecte.  

Josep Samsó, qui hauria participat en di-
ferents projectes amb la cooperativa ISOM, 
va fer aquesta petició al final del ple celebrat 
aquest dimarts durant el torn del públic. 

POLÍTICA

L'arquitecte del 
centre de menors 
de Sant Fost vol que 
Sanmartí rectifiqui

Nova convocatòria 
de plans d'ocupació 
que beneficiarà 
19 aturats molletans

TREBALL
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AMB TOTA SEGURETAT,
EL MILLOR SERVEI PER AL TEU OPEL.

MOLLETAUTO Av. de Burgos, 71 • 08100 Mollet del Vallès (Barcelona) • Tel.: 935 704 488                      molletauto.es

MOLLETAUTO, S.L.

Consum mixt (l / 100 km) / Emissions de CO2 (g/km) – Gamma Corsa: 3,2 – 4,7 / 85 – 106.
Oferta per a la Península i les Balears des de l’1/11/2019 fins al 31/12/2019, vàlida per a particulars que entreguin un vehicle usat propietat del comprador amb una antiguitat mínima de 3 anys i que aquesta persona hagi tingut els drets de propietat sobre el vehicle usat durant els
últims 12 mesos anteriors a la matriculació del nou vehicle Opel. IVA, transport i acció promocional inclosos. Despeses de matriculació no incloses. Model visualitzat: OPEL CORSA GS LINE (amb equipament opcional). Equipaments opcionals disponibles segons les versions i els  
acabats. Les imatges i la informació mostrades pot ser que no reflecteixin les últimes especificacions del fabricant, els colors poden variar i les opcions o els accessoris poden aparèixer a un cost addicional. Consulti les condicions de l’oferta al seu Concessionari Opel. 

Bones Festes
Us desitgem unes
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OPINIÓ

Tradicionalment, el Nadal és una època en què la solidaritat sembla més present. 
Tot allò que envolta La Marató de TV3, activitats, entitats implicades, donatius 
en són una bona mostra. Però com ja és sabut la solidaritat es necessita cada 
dia de l'any i, sortosament, gent a títol personal i entitats organitzades treballen 
perquè això sigui possible. Un bon exemple és Creu Roja, una entitat amb més 
d'un centenar d'anys d'història que treballa per alleugerir el patiment humà, 
un concepte molt ampli que, tot i que té com a orígen l'atenció sanitària, ha 
anat evolucionant per donar resposta a moltes altres necessitats més enllà de 
les de salut. Al Baix Vallès, l'any passat, l'assemblea local va fer més de 8.300 
intervencions en àmbits diversos i la meitat d'aquestes van ser per atendre gent 
gran. Tota aquesta activitat no seria possible sense els voluntaris, gent que 
decideix dedicar part del seu temps a fer una tasca per la comunitat sense cap 
altra compensació que la satisfacció personal. Un treball altruista que es mereix 
un agraïment avui i cada dia de l'any. 

AL VOLUNTARIAT, GRÀCIES
Editorial

entre a Madrid se celebra la 
cimera del clima, a la nostra 
comarca el passat dia 11 de de-
sembre ha tingut lloc un incendi 

en una empresa ubicada a Montornès i dedi-
cada a la recuperació de dissolvents i resi-
dus industrials que ha provocat un desastre 
mediambiental. Una empresa sancionada 
per la Junta de Residus. L'incendi ha provo-
cat una elevada contaminació atmosfèrica i 
contaminació al riu Besòs, que afecta direc-
tament la salut de les persones. Cal analitzar 
detalladament el que ha passat i sancionar 
sense pietat els culpables. És necessari que 
la fiscalia actuï per delicte mediambiental.

El Besòs que des de fa uns anys gràcies a la 
feina del Consorci Besòs Tordera acumula un 
seguit d'èxits de recuperació del riu, especial-
ment pel que fa a les aigües, acaba de patir un 
impacte molt fort que no ens podem permetre.

Necessitem el més aviat possible l'avalua-
ció dels danys i aplicar mesures suficients no 
per reparar el que ha passat, que també, sinó 
que cal que cada un dels Ajuntaments i la Ge-
neralitat estiguem molt vigilants sobre les di-
verses activitats de les empreses ubicades en 

s faig aquest escrit des de la cel·la 
del Mòdul 2 de Soto del Real, tam-
bé anomenat des de dins Soto del 

Relax. El pirmer és agrair que hagueu donat les 
dades perquè ens enviïn misives. Encara que 
estem repartits pels diferents mòduls inclosos 
dos comanpys en aïllament, amb qui no tenim 
cap tipus de contacte, la resta de tant en tant ens 
veiem a diferents actes del centre cosa que ens 
serveis per saber l'estat de cadascú de nosaltres 
i quedar-nos més tranquils.

Cadascú de nosaltres agraïm a la nostra ma-
nera el suport de totes les cartes que ens fan 
arribar. Ens omple de joia veure com ens teniu 
en ment i això que cap de nosaltres som gens 
mediàtics. (...) Cartes que ens animen a no defa-
llir, a aixecar el cap, a continuar dempeus envers 
l'adversitat. Ara que arriba el Nadal us agraeixo 
encara més l'escalf.

Males notícies mediambientals

Des de la presó Per a mi, el mes d'octubre ha sigut molt dur. 
M'he perdut per primera vegada l'aniversari 
del meu pare i dels meus fills i, a més, segura-
ment també el de la meva dona i la meva ger-
mana.  I per si fos poc, he complert els 40 anys 
aquí tancat, esperant que la "justícia" espanyo-
la ens digui què vol fer amb nosaltres.

I tot això és segurament el pitjor d'estar 
privat de llibertat. Sabem que us esteu mobi-
litzant per nosaltres, pels presos polítics i per 
Catalunya. Seguiu, seguiu, no pareu mai. la de-
sobediència civil és el que sempre ha fet avan-
çar la societat. (...)

Agrair també a les persones que, encara que 
no comparteixen els ideals pels que lluitem, 
pateixen per nosaltres i veuen la injustícia de 
tot plegat. Alguns d'ells han compartit cel·la 
amb nosaltres. Republicans de Vallekas, anda-
lusos, gallecs i d'altres parts del món.  A totes, 
mil gràcies. Per la República Catalana, perquè 
España desperti i assoleixi una democràcia 
plena, perquè entre tots aconseguim vèncer 
el canvi climàtic, que la humanitat arribi a ser 
conscient de la seva grandesa i per les nostres 
famílies. Salut i llibertat! Visca Catalunya!

La carta íntegra i manuscrita al web www.sommollet.cat.
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És un absurd i una injustícia que
 el capitalisme s'incrementi sense

aturador fins a l'infinit. Fins a 
l'exhauriment del planeta després

d'haver exhaurit les persones

quests dies, a Parets, com pas-
sa a tot arreu on hi ha arbres 
de fulla caduca, podem gaudir 
d’una bucòlica catifa vegetal. 

I com mai no plou a gust de tothom, s’ha 
convertit en les xarxes socials en una versió 
2019 del piove, porco governo. Cap ajunta-
ment pot lluitar contra les lleis naturals i el 
nou govern de Parets no n’és una excepció. 
Deixeu-lo treballar i potser que tots contri-
buíssim en la nostra mesura cívica a escom-
brar davant de casa. La resta és absurd.

Quan estudiava hi havia una eina prou in-
teressant perquè sempre aportava una idea 
intuïtiva del que teníem al davant sense ha-
ver d’expressar un resultat exacte. Aquesta 
eina era la reducció a l’absurd, i penso que 
és aplicable a gairebé tot. Provem. Hi ha co-
ses que s’han de prendre amb calma i me-
sura. Menjar, beure, estimar, cantar i tantes 
activitats semblants que puguem pensar 
no es poden fer a l’infinit. Ni al zero. Menjar 
zero és la mort i menjar sense parar és invi-
able i mortal de necessitat. 

Però què passa amb coses més abstrac-
tes? Democràcia, per exemple. Si tingués-
sim un tot de democràcia potser sí que 
podríem imaginar-ho i seria bo per quan 
exaltaria uns valors universals i justos. En 
tot cas, ho preferiríem a democràcia zero.  I 
el capitalisme? (pausa dramàtica) Crec que 

A
REDUCCIÓ A L'ABSURD

Químic senderià 
ISIDRE OLLERFinestrals 

i mosquiteres

ja us ho heu contestat vosaltres mateixos. 
És un absurd i una injustícia que el capi-
talisme s’incrementi sense aturador fins a 
l’infinit. Fins a l’exhauriment del planeta 
després d’haver exhaurit les persones.

M’he presentat anteriorment com a hra-
balià, bellowià, arltià i avui senderià com 
a homenatge als influencers eterns de qui 
em sento deutor. Fa molt de temps que no 
he tornat a llegir res de Ramón J. Sender, 

però avui l’he volgut recordar. No és només 
els seus hits –Réquiem por un campesino 
español, La crònica del alba...- sinó altres 
novel·les que em van fer passar estones 
fabuloses: La aventura equinoccial de Lope 
Aguirre, Bizancio, Carolus Rex... I per què? 
Doncs perquè són novel·les històriques 
amenes, humanes, mesurades i documen-
tades. I si no volem caure en l’absurd i vo-
lem que les coses vagin millor, entre tots, 
a més d’escombrar fulles, hem de buscar 
aquest punt de mesura, documentació, 
reflexió i valentia que potser tenim més a 
prop del zero que de l’infinit.

Mentrestant a Madrid se cele-
bra la cimera del clima, a la nos-
tra comarca el passat dia 11 de 
desembre ha tingut lloc un in-

cendi en una empresa ubicada a Montornès 
i dedicada a la recuperació de dissolvents i 
residus industrials que ha provocat un des-
astre mediambiental. Una empresa sancio-
nada per la Junta de Residus.

L'incendi ha provocat una elevada conta-
minació atmosfèrica i contaminació al riu 
Besòs, tot això afecta directament la salut 
de les persones. Cal analitzar detalladament 
el que ha passat i sancionar sense pietat als 
culpables. És necessari que la fiscalia actuï 
per delicte mediambiental.

El Besòs que des de fa uns anys gràcies a 
la feina en positiu del Consorci acumula un 
seguit d'èxits de recuperació del riu, especi-
alment pel que fa a les seves aigües, acaba de 
patir un impacte molt fort que no ens podem 
permetre.

Necessitem el més aviat possible l'avalu-
ació dels danys i aplicar mesures suficients 
no per reparar el que ha passat, que també, 
sinó que cal que cada un dels Ajuntaments 
i la Generalitat estiguem molt vigilants so-
bre les diverses activitats de les empreses 

Males notícies mediambientals
ubicades en els nostres respectius termes 
municipals per reduir al màxim els riscos 
mediambientals.

Com ha dit molt bé l'alcaldessa de Barce-
lona, el medi ambient necessita accions i no 
lamentacions.

Accions que les administracions hem de 
portar a terme amb un major control de les 
activitats que hi ha en el territori i sancionar 
perquè si els conductors irresponsables se'ls 
sanciona per posar en perill la vida d'altres, 
perquè no hem de sancionar a les empreses 
que no compleixen la normativa mediam-
biental posant en risc la vida i la salut dels 
altres? Ja no ens podem permetre més temps 
posar en risc la vida de les persones per la 
contaminació atmosfèrica o de l'aigua o dels 
sòls.

A Botswana fa temps que van fer una llei 
amb un article únic que venia a dir el que 
mati un dels grans (lleó, lleopard, elefant, 
rinoceront o búfal) se li aplicarà presó per-
petua. Ha estat molt efectiva per evitar els 
caçadors furtius i una defensa considerable 
del medi ambient amb grans èxits de recu-
peració de les espècies. Amb això vull dir 
que s'ha acabat pràcticament el temps de la 
pedagogia i hem de passar a aplicar sancions 
sense pietat.

Cal, a més de l'actuació de la fiscalia, que 
des del Consorci del Besòs parlem del que 
ha passat i prendre mesures actives que evi-
tin un nou desastre. Mesures que haurien 
d'anar en el camí de que a qui correspongui 
se li apliquin mesures coactives. Una bona 
feina feta al riu des de fa anys amb aporta-
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els nostres respectius termes municipals per 
reduir al màxim els riscos mediambientals.

Com ha dit molt bé l'alcaldessa de Barce-
lona, el medi ambient necessita accions i no 
lamentacions. Accions que les administracions 
hem de portar a terme amb un major control 
de les activitats que hi ha en el territori i sanci-
onar perquè si els conductors irresponsables 
se'ls sanciona per posar en perill la vida d'altres, 
perquè no hem de sancionar les empreses que 
no compleixen la normativa mediambiental 
posant en risc la vida i la salut dels altres? Ja no 
ens podem permetre més temps posar en risc 
la vida de les persones per la contaminació at-
mosfèrica o de l'aigua o dels sòls.

A Botswana fa temps que van fer una llei 
amb un article únic que venia a dir el que mati 
un dels grans (lleó, lleopard, elefant, rino-
ceront o búfal) se li aplicarà presó perpètua. 
Ha estat molt efectiva per evitar els caçadors 
furtius i una defensa considerable del medi 
ambient amb grans èxits de recuperació de 
les espècies. Amb això vull dir que s'ha acabat 
pràcticament el temps de la pedagogia i hem 
de passar a aplicar sancions sense pietat.

Cal, a més de l'actuació de la fiscalia, que des 
del Consorci Besòs Tordera parlem del que ha 
passat i prendre mesures actives que evitin un 
nou desastre. Mesures que haurien d'anar en 
el camí que, a qui correspongui, se li apliquin 
mesures coactives. Una bona feina feta al riu 
des de fa anys ha vingut a baix per un fet que 
segurament s'hagués pogut evitar.
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OPINIÓ

oc ens imaginàvem que pogués 
acabar així amb les primeres 
flames de l’incendi que s’inici-
ava aquest dimecres. I moltes 

són les emocions que ens envaeixen des 
d’aquella matinada. Mil records ens passen 
per la ment: haver vist baixar l’aigua de tots 
colors, els diumenges de petits recollint 
deixalles de la llera amb la família o un “no 
fiquis els peus al riu que et cauran”. Ara, de 
sobte, tornen els dies grisos i les males olors. 
Aquest cop, d’un dissolvent que carrega tant 
l’aire que ofega.

Avui ploren els nostres cors. Ploren pel 
Besòs, un riu que ja havia patit massa però 
que amb l’esforç de totes durant tres dèca-
des començàvem a recuperar. Passejar pels 
marges ara dignes, veure-hi peixos nedant i 
aus de totes les mides sobrevolant-lo. Fins i 
tot, les llúdrigues, acostant-se a menjar de 
nit... Testimonis d’un racó de natura retornat 
a la vida.

Prou feina enfilem ja amb l’emergència cli-
màtica que ens assetja i això és un entrebanc 
que no esperàvem trobar. Sembla una broma 
de mal gust, un malson del que voldríem des-
pertar. Però no. Totes sabem com de gran és 
el cop que aquest desastre representa per la 
conca i tot el que l’envolta: la terra, el mar i 
l’aire. I no, no podem sinó respondre, profun-
dament tristes i enfadades, davant d’aquest, 
un altre ecocidi a casa nostra. 

Però companyes, cal que llegim bé aquest 
desastre i el convertim en oportunitat. Opor-
tunitat per revisar la immensa pressió urba-
na i industrial que pateix el Besòs en tot el 
seu curs i que, ha quedat demostrat, és un 
risc per la seva vida, que és també la nostra. 
Perquè per molta prevenció que ens esfor-
cem a interposar, els accidents, per definició, 
són inevitables. Caldrà que ens qüestionem 
d’una manera molt més profunda i vetllem 
perquè això no pugui tornar a passar. Un al-
tre cop no, mai més.

És per això, que des de Mollet pel futur, 
de la mà d’altres entitats ecologistes de la 

El riu i la vida es defensen
conca, estem estudiant la situació per em-
prendre mesures legals que sancionin els 
responsables i afavoreixin la recuperació 
del riu. També ho està fent l’administració, 
esperem amb la seriositat que les circums-
tàncies requereixen. De moment, podem 
celebrar que la Fiscalia de Medi Ambient ha 
obert diligències i s’està investigant el cas. I 
també hem d’agrair als mitjans la cobertura 
realitzada en aquests últims dies.

Volem ser prudents amb les acusacions, 
però també contundents amb les exigències: 
volem un Besòs net, sa i protegit. Perquè el 
riu i la vida, es defensen.

Ara hem de tornar a posar fil a l’agulla i 
sortir reforçades d’aquesta situació. Però 
no sense abans acomiadar la flora i la fauna 
que hem perdut i perdrem aquests dies: els 
barbs, els cabussets, les anguiles, les carpes, 
els amfibis i també la saponària, el saüc, el 
tamariu, el baladre o la lobulària... No sen-
se abans dedicar al Besòs aquestes parau-
les que tant es mereix i tant se li neguen. El 
1975, des de Santa Coloma, Marius Sampere 
escrivia:

El  Besòs

Si el Besòs, captaire
rabiüt,
fa aquesta flaire
i baixa tan brut
de virus de drapaire,
és perquè s'ha begut
amb embut
la meva sang, i no li'n queda gaire.

A un cantó (on temps enrere,
temps de bruixes,
s'hi collien maduixes
en doble renglera
de violetes i salzes corals)
jo hi tenia la meva llar d'or fals
i pare i mare, que, per fer drecera
de mort, són immortals.

Amant a l'inrevés,
seduït per l'engany
fatídic, desitja l'últim bes,
la mar femella, que no sap qui és.
I cau al parany
de l'immens llavi estrany.
Després... Hi ha després?
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Bústia

Agraïment a l'Hospital
Aquest és un escrit adreçat a l'Hospital de 
Mollet, en general, però, sobretot, a l'hos-
pital de dia. Sóc Luis Farré Rajau, ciutadà 
de Mollet i president de l'Associació d'Au-
tònoms de Catalunya ADHEC.

Des de fa unes setmanes he d'anar a 
l'hospital de dia per una malaltia de la qual 
fa por dir el nom. Des del primer dia –quan 
un va molt preocupat– em vaig trobar amb 
una recepció, doctors, infermeres i auxili-
ars i la resta d'equip amb una gran profes-
sionalitat, respecte i amb molt afecte als 
malalts que estem en aquestes sales.

En l'última sessió a la qual hi vaig anar, 
vaig veure que hi havia una senyora gran 

que estava una estona sola. Vaig veure com 
una auxiliar, una infermera i una doctora 
van estar parlant amb ella força estona, tot  
donant-li ànims per la seva greu malaltia.
Vaig plorar veient aquesta gran humanitat 
i afecte. Seguiu així, sou les millors.

Hem pogut veure algunes queixes sobre 
l'Hospital de Mollet. Jo no dic que no siguin 
certes i els seus motius tindran però igual 
que ens queixem hem de ser honestos quan 
ens trobem en aquestes situacions i fer-les 
públiques. Lamento si algú no comparteix 
aquesta carta però com a pacient en aques-
ta greu situació crec que és el meu dret de 
fer pública la meva opinió.

 luis farré / m a

Garantim que les pensions es revalorin 
d’acord amb l’evolució dels preus!

Des de la UGT de Catalunya volem liderar les 
accions reivindicatives per a reclamar als 

          
les retallades que han empobrit el col·lectiu 
de gent gran. Ara que existeix la possibili-

       
         

        
pensions i garantir el manteniment del poder 

      -
        

.

          
     

incapacitat permanent) i els seus ingressos 
procedents de les pensions constitueixen 
els ingressos principals pel 35% de les llars 
catalanes. A més, també hem de tenir en 
compte que el 61% de les pensions a Cata-

     .      
    .    

ser complementades amb complements a 
mínims.

         
volem conscienciar de la necessitat que els 

     
econòmica de les persones grans a través 
de pensions adequades i periòdicament ac-

      
      -

sionistes.

       
Generals i la convocatòria de noves Elec-

      
       -

        
         

per al manteniment del poder adquisitiu de 
        -
        

         
     .

        
        

pensions i garantir la viabilitat de sistema, 
       

      -
       
      
      .

       
      .  -

        -
tra de Nadal als pensionistes, i així utilitzar 
únicament, i no més vegades, el que marca 

       .

        -
       -

       
tal de garantir la viabilitat de sistema a curt 
  .       -

        
      -

        
no ens trobem amb un sistema de pensions 

mínimes; revisar de manera immediata les 
       

       
      -

         
totes.

         
      

        -
        . 
        

només ha servit per rebaixar gradualment la 
quantia de les pensions i, per tant, el nivell 
de vida dels pensionistes. En poc més de deu 

        
       -

sions mínimes.

     -
        
        
.         

      -
       

impostos.

     -
         

        
.     -

      
(progressiva i redistributiva) i calculada de 
manera que sempre sigui més gran que la 

    .  
permetria dotar de nou el Fons de Reserva 

      
pensions.

       -
       

        
       -

ta dels ministeris i organismes públics) i no 
des del propi sistema, i destopar les bases de 

 .       
sindicat, estalviarien desenes de milers de 

       -
         

        
seves polítiques.

        
      -

         
Toledo, per tal que les mesures, que haurien 

     
molts altres aspectes de millora de sistema 
, que serveixin per sostenir, i no debilitar, el 
sistema públic de repartiment, tal com marca 

          
Toledo.  

El nostre sindicat admetem que el Govern 
        -

da i demanarem al nou Govern que consti-
         

mesos signi un acord amb els interlocutors 
socials, comprometent-se a adoptar les me-

        -
 .

GRANOLLERS
c. Esteve Terrades, 30-32 (08400)
Tel. 93 870 42 58 - 93 870 47 02
Fax 93 879 65 17

MOLLET DEL VALLÈS
c. Balmes, 10, 2 (08100)

Tel. 93 579 07 17
Fax 93 570 78 90

www.ugtvallesoriental.cat
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Flavià Llobet Joiers, 90 anys 
d'història a Mollet
Flavià Llobet Joiers celebra el seu 90è ani-
versari consolidant-se com una de les jo-
ieries més antigues de Catalunya. L'establi-
ment naixia el 1929 al carrer Princesa de 
Barcelona, el mateix any en el qual se cele-
brava l'Exposició Universal a Barcelona. 

Actualment, Flavià Llobet Joiers compta 
amb dues botigues, una a Anselm Clavé i 
l'altre a la Rambla Fiveller, ambdues espe-
cialitzades en les creacions en alta joieria. 

D'elles en destaca el seu gran estoc en nove-
tats de pedres precioses, platí, or i plata i el 
seu taller d'alta rellotgeria amb les millors 
marques del mercat. 

Especialistes en encàrrecs i pressupostos 
a mida, a Flavià Llobet Joiers són amants de 
la cultura del disseny, motiu pel qual sem-
pre estan presents a les millors fires del 
món, entre elles la ciutat suïssa de Basilea 
i la de Frankfurt, a Alemanya. 

FLAVIÀ LLOBET JOIERS
Anselm Clavé, 3 (baixos) i Rambla Fiveller, 5. Mollet. 

Tel. 93 593 10 00 / 93 579 25 48 
www.flaviallobet.com

L’APARADOR
DE LA SETMANA
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US DESITGEM  
BON NADAL 
I REIS 2020

Av. Francesc Macià, 5, local 2 - 08150 - Parets del Vallès - T. 930 38 73 62 / 690 36 40 75

ROBA PER 
A NENS I NENES 
DE 0 A 16 ANYS
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NOVA OPERTURA! Rambla Nova 37. Mollet del Vallès

SMART LAUNDRY

BUGADERIA
AUTOSERVEI
BE SMART BE  WHASPOINTER

OBRIM SEMPRE!
DE 7 A 22:30H

365 
DIES a l’any!

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

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

9 KG
 DE ROBA

 DES DE

 3 €*

TARGETA CLIENT

CODI PROMOCIONAL: 75523707

PREU DE LA TARGETA
DE FIDELITZACIÓ

20€*

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

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

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

MONTORNÈS. A mesura que passen 
els dies Robert Cuesta va agafant 
consciència de la fita aconsegui-
da diumenge amb la medalla de 
plata en el Mundial d'handbol fe-
mení amb Espanya. "Les xarxes 
socials són un indicador que es 
parlava de nosaltres, però quan 
vam aterrar dilluns, va ser im-
pressionant", admet el tècnic 
del KH-7 Granollers i veí de Mon-
tornès, que formava part del cos 
tècnic del granollerí Carlos Viver 
com a preparador físic.

Espanya va perdre la final al 
Japó per tan sols un gol de di-
ferència contra Holanda, 29 a 30. 
A més, el gol definitiu holandès 
va arribar a l'últim sospir amb un 
penal rigorós. "Les àrbitres ho 
van xiular i elles tenien molt 
clar què van veure. No hi ha 
res a recriminar, la seva tasca 
és molt complicada", remarca 
Cuesta, que valora moltíssim el 
subcampionat del Mundial. "És 
una alegria pel grup, s'ha treba-
llat moltíssim i estem molt sa-
tisfets de veure com l'handbol 
ha despertat, novament, moltes 
passions".

En l'àmbit personal, Cuesta fa 
uns anys que compagina la com-
plicada tasca de dirigir el sènior 
femení del BM Granollers –que 
milita a la màxima categoria de 
l'handbol femení estatal– i formar 

ro ert esta

HANDBOL | Internacional  ROBERT CUESTA ES PROCLAMA SUBCAMPIÓ DEL MÓN AMB LA SELECCIÓ ESPANYOLA FEMENINA

"La medalla de plata del Mundial 
és un aprenentatge immens"

ESPORTS
Open Nadal Tennis TaulaOnzena victòria seguida del Sant Gervasi femení
El Club Mollet 2002 Tennis Taula ha obert les 
inscripcions gratuïtes per participar a l'Open 
de Nadal de Tennis Taula, que tindrà lloc el 
28 de desembre al gimnàs de l'Escola del Bosc, 
entre les categories júnior, sènior i veterà.

L'Escola Sant Gervasi femení disputarà diumenge, a casa, l'últim partit 
del 2019 contra l'Argentona, que ocupa el segon lloc del grup 1 de la 
Segona Catalana amb 10 victòries. L'equip molletà afrontarà el duel 
més complicat del que va de temporada perquè �ins ara suma les onze 
jornades disputades per victòries i és líder en solitari. 

part del cos tècnic del combinat 
espanyol. "La medalla de plata 
suposa un aprenentatge im-
mers perquè hem aconseguit 
jugar tots els partits del cam-
pionat. A més, segueixo apre-
nent del Carlos Viver, de tot el 
cos tècnic, i d'aquestes juga-
dores", diu el de Montornès, que 
es mostra satisfet pel caliu rebut 
aquests dies: "Al Japó els dies 
eren molt iguals, centrats en els 
entrenaments, els partits... ens 

arribaven molts missatges però 
no vam ser conscients de la fita 
assolida fins que vam arribar a 
Espanya. No hem parat de fer 
recepcions".

Centrat amb el kH-7 BMG
Amb la medalla de plata mundial 
penjada al coll, Cuesta es posa la 
granota de fer feina del KH-7 BM 
Granollers perquè afronta un tri-
mestre de 2020 ple de reptes. El 
més immediat, aquest dissabte, 

A L'AEROPORT  Robert Cuesta, amb la medalla de plata al coll, juntament amb la seva mare i germana

quan ja té un nou compromís de 
la Divisió d'Honor femenina a Elx 
amb l'objectiu de sumar la terce-
ra victòria. A l'horitzó, al gener hi 
ha l'eliminatòria de la Copa de la 
Reina contra el Vino Doña Beren-
guela Bolaños; i al febrer hi ha la 
trascendental ronda dels vuitens 
de final de la Challenge Cup con-
tra el Sokol Poruba, de la Repúbli-
ca Txeca. "Tenim molta il·lusió, i 
ganes,  per afrontar els reptes", 
diu Cuesta.  .r r r

MOLLET. El Recanvis Gaudí Mollet 
es voldrà refer de la quarta derro-
ta a la lliga aquest dissabte contra 
el Salou. Els de Josep Maria Mar-
sà van perdre sorprenentment a 
la pista del penúltim classificat, 
l'Anagan Olivar, per 74 a 70.

La derrota deixa el Mollet al 4t 
lloc –amb 8 victòries i 4 derrotes– 
i empatat amb el Sant Adrià, se-
gon; el Cornellà, tercer; i el Mata-
ró; cinquè. La classificació està en 
un puny i dissabte rebrà un rival 
directe de la part alta, el Salou que 
ocupa el 8è lloc amb 7 victòries i 
5 derrotes. El principal perill del 
Salou serà el seu pivot, Xavi Cos-
ta, que és un dels jugadors més en 
forma sota la cistella.  

Mollet B contra Granollers
A Copa Catalunya, el Recanvis 
Gaudí Mollet B disputarà el derbi 
vallesà contra el Granollers al Pla-
na Lledó, a les 17.45 h. El Mollet 
B és 4t amb 7 victòries i el Grano-
llers és 8è amb 6 victòries. pel que 
fa al Sant Gervasi, visitarà dissabte 
la pista del Lliçà d'Amunt (18 h).

BÀSQUET | Lliga EBA

El Recanvis 
Gaudí Mollet 
acomiada l'any 
contra el Salou

CB MOLLET -  CB SALOU
Dissabte, 21 20 h Mollet
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MOLLET. El CF Mollet UE segueix 
sent dependent del Germans Gon-
zalvo aquesta temporada. Al camp 
de la Guineueta, els de Jordi López 
es van desfer i van perdre per 3 a 
0. Aquesta és la cinquena derrota 
com a visitant dels molletans, que 
volen reaccionar a l'últim partit 
de lliga de l'any a casa. 

El Mollet rep la Fundació Espor-
tiva Grama, que fa poques jorna-
des va canviar d'entrenador amb 
Juanma Pons i ve de guanyar con-
tra el Sabadell Nord (4-2). "És un 
equip amb jugadors amb molta 
qualitat individual que ha can-
viat d’entrenador recentment, 
i això és una dificultat afegida", 
diu el tècnic molletà, Jordi López. 

L'FE Grama ocupa el 4t lloc amb 
23 punts, mentre que el Mollet ha 
baixat a la 9a posició amb 17. 

FUTBOL | Primera Catalana  ELS DE JORDI LÓPEZ ENCAIXEN LA CINQUENA DERROTA FORA DE CASA

El CF Mollet UE, necessitat del
caliu del Germans Gonzalvo

EMPAT  L'equip llagostenc va empatar al CEM El Turó contra el Castelló

LA LLAGOSTA. Desplaçament llarg 
de la Concòrdia abans de l'aturada 
de la competició. L'equip llagos-
tenc visita la pista del penúltim 
classificat, l'Eurogan Red Star, 
d'Alfajarín, a Saragossa, que suma 
tan sols cinc punts. "La distància 
avui dia no hauria de ser un 

FUTBOL SALA | Segona Divisió  EMPAT CONTRA EL CASTELLÓ

La Concòrdia vol aprofitar la 
ratxa negativa del penúltim

problema, són tres hores de vi-
atge", admet el tècnic Javier Ruiz. 

La Concòrdia ve d'empatar a 
casa contra el Castelló (2-2), men-
tre que les de Saragossa enca-
denen quatre derrotes seguides. 
"Hem d'anar amb la mentalitat 
guanyadora, a Saragossa, i és 
important sumar els tres punts 
per afrontar l'aturada de la 
competició pel Nadal amb con-
fiança", diu Ruiz. 

La Molletense visita 
el Turó de la Peira
MOLLET. Visita complicada de la 
UD Molletense al camp del Turó 
de la Peira, dissabte a les 16 h. 
L'equip molletà ve de perdre a 
casa contra el San Juan de Mont-
cada, per 1 a 2, i encadena tres 
partits sense guanyar, amb dues 
derrotes i un empat. Ara ocupa el 
9è lloc amb 21 punts. 

FUTBOL | Segona Catalana  

Primera victòria local del CF Parets
El CF Parets va sumar diumenge la primera victòria de la temporada com a 
local a la Primera Catalana. L'equip paretà va imposar-se amb contundència 
contra L'Escala, per 4 a 1. L'equip de Miquel Muñoz va haver de capgirar 
l'electrònic després del gol al minut 18 de L'Escala. Tan sols tres minuts 
després, Óscar Reche feia l'empat i poc abans del descans Pol Montpart 
marcava el 2 a 1. A la represa, el Parets va signar tres minuts de bojos amb 
gols d'Álex Calatrava i Otman. El CF Parets segueix penúltim, ara amb 10 
punts i se situa a tres punts per sortir del descens directe. Aquest era l'últim 
duel de l'any del Parets perquè aquest cap de setmana descansa. 

e t t

a er al a a   arets

CF MOLLET UE - FE GRAMA 
Diumenge, 22  12 h Mollet

RED STAR - CD LA CONCÒRDIA 
Diumenge, 22  12 h Mollet

FUTBOL SALA | Divisió d'Honor  L'SPORTING DE MONTMELÓ ÉS L'ÚLTIM CLASSIFICAT DEL GRUP

El FS Parets vol donar la sorpresa 
a la pista del líder, el Mataró B
BAIX VALLÈS. El FS Parets arriba en 
un bon moment a la pista del líder, 
el Mataró B, que encara no ha cedit 
cap punt després de nou jornades. 
El conjunt paretà ve de signar un 
bon partit i guanyar contra un dels 
favorits, el FS Pineda de Mar, per 4 

a 3. Amb aquesta victòria, l'equip 
de David Picazos s'ha situat al 6è 
lloc amb 14 punts, empatats amb 
el FS Barri Can Calet, que és 7è.

Precisament, els de Sant Fost 
també van guanyar el cap de 
setmana contra el Sant Julià de 

Ramis, per 4 a 2. Els de Cuni en-
cadenen dues victòries i volen un 
tercer triomf a casa del Montcada, 
que és 4t amb 16 punts. 

Pel que fa a l'Sporting Montme-
ló segueix amb la ratxa negativa i 
va sumar la sisena derrota en set 
partits. El Montmeló ja és l'últim 
classificat del grup amb cinc punts 
després de perdre contra el líder, el 
Mataró B, per 2 a 6. Dissabte visita 
el Cardedeu, que és 11è. 

Novena derrota de 
l'Handbol Parets
PARETS. El CH Parets va perdre a 
la pista del Sarrià, per 32 a 24 i 
va sumar la novena derrota de la 
temporada. El conjunt paretà és 
penúltim classificat amb un punt, 
empatat amb el cuer, el Barberà. 
El pròxim partit serà dissabte a la 
pista de l'Esplugues B, que és 9è 
amb 10 punts. 

HANDBOL | Primera Catalana  
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DIMARTS 31 DE DESEMBRE 21H

SOPAR I BALL 
AMB DUO ZENIT
FINS LES 4 
DE LA MATINADA

COMPLETA LA TEVA VETLLADA PER NOMÉS 48,50€ PER PERSONA · ALLOTJAMENT EN HABITACIÓ DOBLE I ESMORZAR BUFETE.

Carrer Raval, nº 2 - Parets del Vallès 
Horari: Dll. a Dv. 10 a 13 h i de 16.30 a 
20.30 h Dissabtes visites concertades 

681 25 48 27

Finques Jover és una immobiliària 
especialitzada en el sector, actualment 

ubicada a Parets del Vallès. Amb una cartera 
d’immobles a la zona del Vallès Oriental i 

amb una sòlida implantació en el mercat per 
poder oferir-li les millors oportunitats de 

compra i lloguer. Disposem de departament 
financer, arquitecte i tot el necessari perquè 

no hagi de preocupar-se per res.  
Fem els seus somnis realitat!

Bones festes i bon any nou!
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09:00 h. Gimnàs Escola Del Bosc (C/. Pablo Picasso, 97-Mollet)
 1ª. Categoria: Junior (�ns a 16 anys)
 2ª. Categoria: Senior (més de 16 anys)
 3ª. Categoria: Veterans

OPEN NADAL TENNIS TAULA MOLLET

Dissabte 28 Desembre 2019

MOLLET

TENNIS de TAULA
2002

Organitza:Lliurament de premis als primers classi�cats
Inscripció GRATUÏTA

Correu electrònic: tt2002mollet@gmail.com

MARTORELLES. La UE Bàsquet Mar-
torelles s'ha vinculat amb la Fun-
dació Ricky Rubio, que ha creat el 
mateix jugador català del Phoenix 
Suns de l'NBA. "Feia setmanes 
que s'estava treballant i tenim 
l'orgull de ser una entitat es-
portiva vinculada amb la funda-
ció de Ricky", admet la secretària 
del club, Anna Nogueres. 

La Fundació Ricky Rubio treba-
lla en diversos projectes, com ara 
consciènciar en la integració de 
joves en risc d'exclusió social i en 
la investigació del càncer de pul-
mó. "Volem ser un club esportiu 
que vagi més enllà, que es vin-

BÀSQUET | Formació  EL CLUB SORTEJARÀ DISSABTE UNES SABATILLES DEL JUGADOR DE L'NBA 

La UE Bàsquet Martorelles, 
amb la Fundació Ricky Rubio

a  r  r o
culi amb valors. Per això, volem 
ajudar a la integració de joves 
en risc d'exclusió social, entre 
altres aspectes que anirem tre-
ballant", remarca el president Al-
bert Nogueres. 

Una primera acció vinculada 
amb la fundació de l'esportista 
serà el sorteig d'unes sabatilles 
esportives, signades per Ricky 
Rubio. La rifa tindrà lloc dissab-
te a partir de les 16 h al pavelló 
martorellesenc. Tota la recaptació 
anirà destinada a la fundació del 
jugador de bàsquet. 

El club presentarà aquesta tem-
porada un total de nou equips. RICKY RUBIO

EL CLUB PRESENTA 25 JUGADORS AMB DIVERSITAT FUNCIONAL

Es presenta l'AE Triple Bàsquet
L'Associació Esportiva Triple Bàsquet, de Parets, va presentar diumenge 
els dos equips de la temporada 2019-2020 amb prop de 25 esportistes. 
L'entitat paretana va organitzar un torneig de bàsquet 3x3 inclusiu, que 
va comptar amb la participació d'una vuitantena de persones, al pavelló 
paretà. L'entitat treballa amb alumnes de diversitat funcional mitjançant 
l'esport. Durant l'acte, es van presentar els dos equips que compten amb 
uns sis entrenadors. Els dos conjunts s'entrenen els dijous a la tarda. 

o a er era

FUTBOL LES OBRES TINDRAN UNA DURADA D'UNES 5 SETMANES

Es renova la gespa a Montmeló
Aquesta setmana han començat els treballs per instal·lar la nova gespa 
artificial i el nou enllumenat del camp de futbol de Montmeló. La durada 
prevista de les obres és de cinc setmanes i, de conformitat amb la directiva 
del club, s’ha proposat que es duguin a terme en el període nadalenc. 
Mentre durin les obres, el club farà servir els camps de Vilanova del Vallès 
i Montornès. El cost de la nova gespa és d'uns 180.000 euros i el del nou 
enllumenat no arriba a 32.000 euros. 

aj tame t mo tmel
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MONTORNÈS.  Els atletes Eli Gor-
dón i Israel Ferrón van recollir 
divendres el guardó com a mi-
llors esportistes de Montornès del 
2019. La Carpa Polivalent El Sor-
ralet va reunir gran part del teixit 
esportiu del municipi en una nova 
edició de la Nit de l'Esport, que va 
comptar amb més de mig miler 
d'assistents a la gala.

Els millors esportistes en la 
categoria sènior han estat dos 
membres de l'Atletisme Montor-
nès. Eli Gordón va ser una de les 
protagonistes de la nit perquè 
amb el guardó de millor espor-
tista 2019 ja acumula cinc premis 
perquè fins a quatre vegades ha-
via pujat a l'escenari de la Nit de 
l'Esport  pels seus mèrits en kara-
te. Cal destacar que el d'enguany 
arriba pels seus èxits a les curses 
de muntanya, ja que ha estat sub-
campiona del Món amb Espanya 
al Mundial d'Argentina. Tampoc 
és el primer cop que Israel Ferrón 
ha aconseguit el guardó, el 2015 i 
el 2016 ja va guanyar el premi al 

millor esportista infantil.
Pel que fa a la categoria infantil, 

els premis se'ls han endut Judith 
Anguera, del Karate Montornès, i 
Yago Domínguez, del Moto Club 3 
Turons.

Els millors equips
El premi al millor equip sènior ha 
estat pel conjunt cadet masculí 
A del Bàsquet Vila de Montornès 
mentre que el pre-benjamí de 
l'Associació Esportiva Montornès 
Futbol Sala ha obtingut el premi al 
millor equip infantil.

Reconeixement a la constància
Des del 2013, la Nit de l’Esport 
també premia l’esforç i la perse-
verança. Enguany els premis en 
la categoria sènior han estat per a 
Sara Galán, de l'Atletisme Montor-
nès, i Pedro Mellado, dels Escacs.

La recompensa a la constància 
en categoria infantil se l'han em-
portada Andrea Caminada, del Ka-
rate Montornès, i Izán Ramírez, de 
l'Atletisme Montornès. 

PREMIS  ELS DOS SÓN MEMBRES DEL CLUB D'ATLETSIME

Ferrón i Gordón, millors 
esportistes de Montornès

aj tame t mo tor s

MILLOR EQUIP  Cadet masculí A del Bàsquet Vila de Montornès

La Paretana 
celebra un Torneig 
sub-12 de Reis
PARETS. La Sala Cooperativa aco-
llirà dissabte la 10a edició del 
Torneig sub-12 de Reis, que or-
ganitza l'Associació Paretana 
d'Escacs. El campionat s'iniciarà a 
partir de les 16 h i es preveu fer 
el lliurament dels premis prop de 
les 20 h. 

Aquest és un campionat habi-
tual per aquestes dates nadalen-
ques. El preu de la inscripció és 
de 5 euros i tots els participants 
rebran un obsequi i un berenar. 
L'objectiu d'aquest campionat és 
oferir un torneig apte per a tots 
aquells infants que fan classes ex-
traescolars d'escacs. 

Les inscripcions es poden for-
malitzar el mateix dia o avan-
çar-se mitjançant el correu elec-
trònic paretana@gmail.com. 

ESCACS

HOQUEI PATINS  ELS DINERS SÓN PER A L'ASSOCIACIÓ CATALANA SÍNDROME PRADER-WILLI

Lliurament de 481 euros solidaris
El Mollet HC va lliurar divendres 481 euros solidaris a l'Associació Catalana 
Síndrome Prader-Willi. L'acte va tenir lloc al pavelló annex del Riera Seca i 
va comptar amb la presència de part de la directiva del club molletà amb el 
president Leo Conde i membres de l'Associació Prader-Willi. 

PATINATGE ARTÍSTIC  VAN PARTICIPAR UNS 150 PATINADORS

El CPA Mollet s'exhibeix pel Nadal
El Club Patinatge Artístic Mollet va celebrar el 38è Festival de Nadal sobre 
rodes amb prop de 150 patinadors. L'activitat va omplir dissabte el Pavelló 
de la Riera Seca de la ciutat. La pista poliesportiva va oferir exhibicions del 
més alt nivell, com ara la coreografia del subcampió del món del 2019, Pere 
Marsinyach, o la local Júlia Marco. El club amfitrió va aportar una setantena 
de patinadors i patinadores i la resta provenien del CPA Rubí, CP Gramenet 
i CPA Caldes d'Estrac. "Va sortir tot fantàstic i el pavelló es va omplir amb 
un miler de persones", admet el president del Mollet, José Antonio Marco.

a mollet

mollet 

Les noies del 
Mollet HC tanquen 
l'any a l'últim lloc
MOLLET. El Mollet HC femení ha 
acabat l'any 2019 a l'últim lloc 
de la Primera Catalana després 
de perdre contra l'Igualada B, 
per 3 a 6. El conjunt femení és el 
cuer amb sis punts amb un balanç 
d'una victòries, tres empats i vuit 
derrotes. El pròxim partit de les 
molletanes ja no es disputarà fins 
a meitats dle mes de gener. 

Pel que fa al sènior masculí, a 
la Segona Catalana, va acomiadar 
l'any amb derrota contra l'Hoquei 
Vilassar, per 2 a 5. El conjunt de 
Paco González és 8è classificat 
amb 15 punts.  
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PARETS. Sis atletes del Club Atle-
tisme Parets han creat un grup de 
competició solidari per afrontar 
els 55 km de l'Oncodines Trail, 
que tindrà lloc el pròxim 21 de 
març. El projecte s'anomena Cor-
recaminos Solidarios i té com a 
objectiu recaptar diners per pagar 
la inscripció a la cursa, que té un 
preu mínim de 600 euros i tota la 
recaptació va destinada a la Fun-
dació OncoVallès i la Barcelona 
Brain Health Initiative per seguir 
investigant sobre el càncer. 

El grup està format per cinc 
veïnes de Parets amb Begoña del 
Salto, Laura Vargas, Yolanda Bor-
rego, Maria Barrero i Toñi Toledo 
i una de Montornès, Mer Lamela. 
"El vam crear perquè tothom té 
a la seva família algun afectat 
o afectada pel càncer i aquesta 
cursa dóna visibilitat", explica 
una de les corredores, Toñi Tole-
do, que remarca haver ja superat 
la quantitat mínima d'inscripció: 
"Ja tenim uns mil euros solida-
ris, aconseguits amb la venda 
de la Loteria de Nadal i altres 

CURSA DE MUNTANYA  EL CORRECAMINOS SOLIDARIOS PARTICIPARÀ A L'ONCODINES TRAIL

Sis atletes del CA Parets 
fan un grup solidari de trail

A META  Oriol Prat mira al cel agafat de la mà del segon, Aleix Cunillera

SANTA MARIA. L'atleta local Oriol 
Prat i Núria Hospital van guanyar la 
8a edició de La Neorural, de Santa 
Maria de Martorelles. La cursa de 
muntanya va comptar diumenge 
amb més de 200 corredors en un 
circuit exigent de 29 km i 2.000 
metres de desnivell positiu pel Parc 
Natural de la Serralada Litoral. 

El campió masculí va impo-
sar-se en un final ajustat de cursa. 
El més ràpid va ser Prat, que va 

EL CIRCUIT EXIGENT ERA DE 29 KM I 2.000 METRES DE DESNIVELL

Oriol Prat i Núria Hospital, 
els més ràpids a La Neorural

guanyar amb un temps de 3 hores, 
8 minuts i 57 segons i un marge de 
15 segons amb el segon, Cunillera. 

En categoria femenina, Núria 
Hospital va guanyar amb como-
dita, i en solitari, amb un temps 
de 3 hores, 39 minuts i 8 segons. 
La segona classificada va ser Eva 
Montero, que va arribar gairebé 
dos minuts més tard que la gua-
nyadora i tercera, Marta Muixí, a 
més de mitja hora. 

la eor ral

s

S'obren les inscripcions de la 
cursa Mou-te per l'Esclerosi
MONTMELÓ. La cursa Mou-te per 
l'Esclerosi Múltiple ja escalfa mo-
tors i des de fa pocs dies ha obert 
les inscripcions a les diferents 
modalitats: curses atlètiques, de 
patinets, de bicicletes i la cursa 
elèctrica. La prova esportiva està 
organitzada per la Fundació Es-

CURSA POPULAR  ES POT PARTICIPAR EN MODALITATS ATLÈTIQUES, DE PATINETS I DE BICICLETES

clerosi Múltiple, amb el suport 
tècnic del Club Atletisme Montor-
nès, i celebrarà el 2 de febrer la 
seva 20a edició al Circuit de Bar-
celona-Catalunya, a Montmeló.

El Mou-te és una de les curses 
solidàries més antigues de Cata-
lunya i està pensada per a totes 

les edats i tots els públics amb ac-
tivitats familiars. L'esdeveniment 
esportiu compta amb diverses 
modalitats per participar. 

En la prova atlètica hi ha les 
distàncies de 10 km, 5 km, 1 mi-
lla i mini curses de 200 metres; en 
bicicleta, 20 km, 10 km i 1 milla; 
en patins, 10 km i 1 milla; i en la 
cursa elèctrica, 5 km en bicicleta 
o patinet. 

El preu de les inscripcions és a 
partir de 10 euros.   

articles. Però volem aconseguir 
més i per això farem un sopar 
solidari al febrer".

Totes elles són corredores ha-
bituals i tenen una edat d'entre 
39 i 59 anys. "Farem la cursa de 
55 km, que es pot fer caminant. 
Nosaltres la farem trotant, tot 
i la seva dificultat i exigència", 
diu Toledo, que no descarta que 
aquest mateix grup faci altres rep-

tes: "ja ho veurem, primer ens 
centrem en l'Oncodines Trail", 
indica l'atleta. 

L'Oncodines Trail
L’Oncodines Trail és un repte es-
portiu solidari a Sant Feliu de Co-
dines. Les donacions es destina-
ran íntegrament al suport i l’ajuda 
a malalts oncològics i les seves 
famílies.   .r r r  

EQUIP  Les sis membres del Correcaminos Solidarios 

Més d'un centenar d'inscrits a 
la Cronoescalada del Castell
MONTORNÈS. L'Associació Excur-
sionista Lleure Montornès cele-
brarà diumenge la primera edició 
de la Cronoescalada del Castell de 
Sant Miquel. Es tracta d'una cursa 
de muntanya amb un recorregut 
total de 10 km. Fins ara ja s'han 
inscrit més d'un centenar de per-

EL RECORREGUT DE LA CURSA DE MUNTANYA ÉS DE 10 KM 

sones que estrenaran una nova 
cursa al calendari montornesenc. 
L'anada i tornada del circuit serà 
la plaça Pau Picasso, passant pel 
Castell de Sant Miquel, que està 
ubicat al km 5,5 del recorregut. El 
preu per inscripció és a partir de 
10 euros. 
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EL CONTENEDOR 
DE BASURA

C. Gaietà Ventalló, 64 (esq. C. Madrid) · Tel. 93 570 55 87 · Mollet del Vallès

Ha sido un año largo y difícil para los 
que nos dedicamos al cuidado de los 
animales, sobre todo cuando a diario 
te llegan historias desgarradoras de 
cachorros tirados al contenedor. Ca-
madas enteras de gatitos, perritos, 
dentro o fuera de bolsas de basura. Y 
que por suerte alguien ha pasado por 
allí y los ha escuchado y han podido 
ser liberados de su cruel destino, 
pero para otros ha sido demasiado 
tarde, ya asfixiados o aplastados por 
la plancha del camión de la basura. 
En eso se convirtieron en basura. Me 
llegan casos de animales de edad 
avanzada abandonados porque sus 
dueños han fallecido y los familiares 
no se han querido hacer cargo de 
ellos. Gatos de 18 años solos, des-
amparados que acaban sus días 
en una protectora porque nadie los 
quiere por ser mayores, un delito 
muy grave... ser anciano... al que no 
se le da una oportunidad de tener 
dignidad en lo que le queda de vida. 
Muchos mueren de tristeza aislados 
del resto, sin querer alimentarse. O 

perros con sus cataratas, mellados, 
y que dejan de ser visibles porque 
no les parecen bonitos... Si mucha 
basura en el contenedor.

En estas fechas navideñas aumentan 
las ventas de animales motivadas por 
el impulso no meditado de lo que im-
plica adquirir un ser vivo. Es un com-
promiso de vida por muchos años, 
con responsabilidades adquiridas. 
Pero sabéis una cosa? el 40% de 
estas mascotas serán abandonadas 
dentro de 4 meses. Unas cifras que 
volverán a llenar las protectoras. De 
estos acabarán sus días sin ver nada 
más que los barrotes de una cárcel, 
otros tendrán más suerte, algunos no 
llegarán porque serán atropellados… 
Da mucho que reflexionar, verdad?

Y os habéis parado a pensar de dón-
de vienen estos cachorros expuestos 
en un escaparate? De las mafias del 
Este que los  crían en condiciones in-
frahumanas, destetados precozmen-
te. Viajan hacinados en camiones, 
sucios, enfermos y mal alimentados, 

con documentos falsificados y en 
pésimas condiciones sanitarias. Y 
sabéis cuánto pagan por ellos? van 
a peso, 1 € el kilo. 

Y las protectoras se siguen llenando 
de perros de cazadores maltratados 
con lesiones visibles y las que no se 
ven, porque ya no sirven, perros PPP, 
caprichos de crianzas…  

Desde aquí hago un llamamiento al 
No abandono, a NO al maltrato, a 
evitar la cría indiscriminada, evitar 
compras no meditadas, a dar opor-
tunidades y sobre todo a ADOPTAR

Desde ANAVETS os deseamos feli-
ces fiestas y mis deseo para el 2020 
(un número mágico) que empece-
mos a dar felicidad a los indefensos 
y que estas estadísticas cambien y 
podamos encabezar la lista europea 
en No abandono. Vamos a darle la 
vuelta a las cifras y dejar de ser un 
contenedor de basura de vidas rotas.

www.anavets.es
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CULTURA
'Symbol', a Can PantiquetCaminada per Sant Esteve de la Penya Blaugrana
L'associació AMAM i el club de rol Inner Circle 
projectaran aquest divendres (21.30 h) al Centre 
Cívic de Can Pantiquet (Mollet) la pel·lícula 
Symbol (2009), de Histoshi Matsumoto, dins
del cicle The Picture Show Cineforum.

La Penya Blaugrana de Montmeló en col·laboració amb l'Ajuntament 
organitzarà dijous (9 h) una caminada popular per Sant Esteve. El 
recorregut serà d'uns 8,4 quilòmetres per l'anella verda. La participació és 
lliure i els organitzadors apunten que "no cal inscripció prèvia, només 
ganes de caminar per baixar els torrons i fer forat pels canelons".

MOLLET. El Museu Abelló ha tret a 
la llum una gravació en la qual el 
poeta visual Joan Brossa parodia-
va el dictador Francisco Franco el 
1964. Es tracta d'un àudio inèdit 
presentat amb motiu de l'exposi-
ció No em va fer Joan Brossa, amb 
què es commemora l’Any Brossa.

Es tracta d’un extracte d'unes 
gravacions que va fer Brossa con-
juntament amb Joan Abelló i el 
cineasta Pere Portabella. Concre-
tament es fa sorna d'allò que el 
règim anomenava els “25 años de 
paz”, amb motiu del 25è aniver-
sari del règim franquista. Al llarg 
d’una mitja hora, també parodien 
les processons sota pal·li de Fran-
co o el Desfile de la Victoria.

L'àudio, enregistrat pel molletà 
Joan Garreta, inclou monòlegs i 
diàlegs improvisats. Tot plegat es 
va representar de manera priva-
da, gairebé clandestina, a l’estudi 
de Joan Abelló a Mollet, i hi van as-
sistir els amics de La Penya de 10 a 
12, que freqüentaven les tertúlies 
a l’estudi d’Abelló. 

La cinta original es troba al Cen-
tre de Documentació de la Fundació 
Municipal Joan Abelló que, per pri-
mera vegada, la posa a disposició 
del públic a la mostra Brossa i Abe-
lló, un espai documental que com-
plementa la instal·lació No em va fer 
Joan Brossa, de Cabosanroque. L'ac-
ció teatral íntegra es pot escoltar al 
Museu molletà, fins al 5 de gener. 

POPULAR  LA GRAVACIÓ ÍNTEGRA ES POT SENTIR AL MUSEU

A L'ESTUDI D'ABELLÓ  Els protagonistes de la gravació, amb amics

m se  a ell

El Museu Abelló treu a la 
llum un àudio inèdit de 
Brossa parodiant Franco

LAIA FORT ESTRENA LA 
VERSIÓ A LA ITALIANA 
DE 'BED & BREAKFAST'

La molletana Laia Fort va portar dissabte el seu espectacle Bed & Breakfast, basat 
en les històries de les cançons d'Els Amics de les Arts, al teatre de Can Gomà. Aquest 
musical es va estrenar el febrer al Teatre Gaudí i es representava amb públic a les 
quatre bandes de l'escenari. A Mollet, però ha estat la primera vegada que el fan a 
la italiana –és a dir, amb públic només davant de l'escenari–. Fort explica que "va 
ser una gran sorpresa per a nosaltres veure Can Gomà tan concorregut" i també 
apunta que estan "molt satisfets" per la nova versió a la italiana.

a r s erra o

TEATRE  EL MUSICAL DIRIGIT PER LA MOLLETANA ES VA REPRESENTAR DISSABTE A CAN GOMÀ

Flamenc, rumba i ritmes 
llatins, amb Maruja Limón
PARETS. El quintet Maruja Limón 
clourà diumenge (18.30 h) la pro-
gramació del darrer trimestre de 
l'any d'Els espectacles a Parets. I ho 
farà presentant en concert el seu 
segon disc, Ante mí –publicat a l'oc-

tubre, sota la producció de Kasba 
Label–, que inclou una barreja de 
flamenc, rumba, pop i ritmes lla-
tins. L'actuació tindrà lloc al teatre 
de Can Rajoler i les entrades tenen 
un preu de fins a 12 euros.

MÚSICA  EL QUINTET ACTUARÀ DIUMENGE A CAN RAJOLER PER PRESENTAR EL SEU SEGON DISC

La banda barcelonina ja va aple-
gar reconeixements amb el llança-
ment del seu primer àlbum, Más de 
ti –produït el 2018 per Kasba Mu-
sic–, amb el qual va rebre el guardó 
d'Artista Revelació als Premis ARC 
2018.

Maruja Limón està format per 
Esther González (veus), Sheila 
Quero (veus), Vicky Blum (guitar-
ra), Eli Fàbregas (percussió) i Mi-
lagros González (trompeta). 
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US DESITGEM 
BONES FESTES!

La Tramolla organitza 
un Laboratori Escènic 
Feminista per a joves
MOLLET. L'Associació Cultural La 
Tramolla organitzarà el primer tri-
mestre del 2020 un Laboratori Es-
cènic Feminista per a joves i adoles-
cents del món de la dansa i el teatre.

Es tracta d'un espai d’experi-
mentació i creació des de les arts 
del moviment adreçada a joves 
entre 13 i 17 anys amb experiència 
en dansa o teatre (no és important 
tenir un gran nivell, sinó motivació 
i ganes de participar). A partir de 
les aportacions de cadascú i amb 
l’ajuda dels professors Nita i Josep 
Casanova es pretén tractar temes 
com el cos, les relacions afectives, 
el gènere, el sexe, els sentiments, 
les emocions o l’empoderament. 
Tot plegat clourà amb una repre-
sentació el 8 de març, Dia Interna-
cional de la Dona Treballadora.

Les dates de l'activitat seran els 
dies 2, 3 i 4 de gener de 10.30 h a 
13 h, el 24 i 25 de gener de 10.30 
h a 12.30 h, i el 22 i 23 de febrer 
de 10.30 h a 12.30 h. A més de l'es-

pectacle, el 8 de març. El curs té un 
preu de 70 euros per participant.

Els professors
Una de les professores serà Ana Cel-
drán Acereta, més coneguda com a 
Nita. Té 26 anys, treballa a l'escola 
des del 2007 i en aquest espai esde-
vindrà professora de hip-hop. Nita 
forma part de la gestió i coordinació 
de La Tramolla, i  coordina l’àrea de 
dansa urbana en l’actualitat. A més, 
ha realitzat diferents tallers i cursos 
esporàdics de hip-hop a diferents 
espais com centres cívics, escoles i 
instituts, centres d’atenció social.

I l'altre professor serà Josep Ca-
sanova, qui actualment està cur-
sant el treball final de grau d'ESAD 
(Estudis Superiors d'Art Dramà-
tic) en l'especialitat de teatre físic 
a l’Institut del Teatre de Barcelona. 
Ha treballat tècnica Decroux, mim i 
pantomima clàssica, tècnica Lecoq, 
commedia dell'arte, body weather i 
tècnica de veu Fitzmaurice.  

SOCIAL  EL CURS CLOURÀ AMB UN ESPECTACLE EL 8-M

El ball de gitanes, un 
patrimoni a preservar
MARTORELLES. L'any 1946 el Ball de 
Gitanes de Martorelles participava 
en una ballada a Madrid. Aquesta és 
una de les dades sobre la història de 
l'entitat que recull el número 2 de 
L'Històric, una revista editada per 
l'Agrupació Ball de Gitanes de Mar-
torelles que compila en una dotze-
na de pàgines història, anècdotes i 
personatges de l'entitat. La recopi-
lació i redacció de la revista ha anat 
a càrrec de Xavier Rovira, qui ex-

plica que "l'objectiu de la revista 
és que la gent conegui el ball de 
gitanes perquè tenim un patri-
moni immaterial que cal preser-
var", deia en la presentació que es 
va fer el passat 10 de desembre a la 
Biblioteca Montserrat Roig. Segons 
Rovira, la revista –que va néixer el 
desembre de 2018– no és només la 
història del ball de gitanes sinó que 
"explica la nostra història col·lec-
tiva com a poble", deia. 

FOLKLORE  EL BALL DE GITANES PRESENTA 'L'HISTÒRIC'

Room escape al 
centre Pintor Mir
MONTORNÈS. El Centre Infantil 
Pintor Mir acull aquest divendres 
un room escape adreçat a infants 
d'entre 8 i 12 anys, en què els par-
ticipants es convertiran en agents 
que han de resoldre un misteri. Hi 
haurà dos torns (17 h i 18.30 h) i el 
preu per família és de 5 euros.

PINTURA

INFANTIL

PARETS. Dissabte (11 h) s'inaugu-
rarà l'exposició inclusiva El arte 
de los sentidos, a càrrec del paretà 
Luis Navarro, que és conegut com 
a Sito. Els assistents podran gaudir 
d'una mostra que es pot percebre 
amb el tacte i l'oïda, per tal que els 
invidents la puguin sentir. El pin-
tor autodidacta ja ha mostrat en 
diverses ocasions amb la seva obra 
la seva solidaritat i suport amb els 
malalts d'ELA i càncer, i amb les 
dones maltractades.

Mostra inclusiva
de Luis Navarro
a Can Rajoler

l.o.

A TAULA  L'alcalde, Marc Candela, i Xavier Rovira, a la presentació
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Tenim tot el que busques dels seus personatges favorits

Rbla. Pompeu Fabra,77 · Mollet · T. 93 570 03 13
 mollet@macmobles.com · www.macmobles.cat
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Classifi cats PER ANUNCIAR-TE EN AQUESTA SECCIÓ: PUBLICITATDIARISOM@SOM.CAT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SEAT ALTEA 1.6 TDI 

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

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

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

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

9.900 euros. Tel. 630 
06 59 90.

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

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

TOYOTA AIGO 

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

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

IMMOBILIÀRIA

TREBALL

COMPRA

LLOGUER

MOTOR

DEMANDA

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

PVP: 
6.500 €*

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

PVP: 
9.900 €*

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

PVP: 
10.500 €*

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

PVP: 
10.500 €*

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

PVP: 
14.300 €*

AUT
OMÁ

TICO

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

PVP: 
19.600 €*

AUT
OMÁ

TICO

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

PVP: 
10.300 €*

AUT
OMÁ

TICO

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

PVP: 
26.900 €*

AUT
OMÁ

TICO

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

PVP: 
26.900 €*

AUT
OMÁ

TICO

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

PVP: 
22.500 €*

PVP: 
10.300 €*10.300 €*

AUT
OMÁ

TICO

AUT
OMÁ

TICO

PRECIO FINANCIADO

9.300 €
PVP: 

26.900 €*26.900 €*

AUT
OMÁ

TICO

AUT
OMÁ

TICO

PRECIO FINANCIADO

25.500 €

PVP: 
22.500 €*22.500 €*PRECIO FINANCIADO

21.500 €
PVP: 

14.300 €*14.300 €*

AUT
OMÁ

TICO

AUT
OMÁ

TICO

PRECIO FINANCIADO

14.100 €
PVP: 

9.900 €*9.900 €*PRECIO FINANCIADO

8.500 €

PVP: 
19.600 €*19.600 €*

AUT
OMÁ

TICO

AUT
OMÁ

TICO

PRECIO FINANCIADO

18.900 €
PVP: 

26.900 €*26.900 €*

AUT
OMÁ

TICO

PRECIO FINANCIADO

25.990 €
PVP: 

10.500 €*10.500 €*PRECIO REBAJADO

9.500 €

PVP: 
10.500 €*10.500 €*PRECIO REBAJADO

8.900 €

Oferta válida hasta el 31/12/2019Os deseamos felices fi estas
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nadal

Celebrar el Nadal des del Mercat
POPULAR  EL MERCAT MUNICIPAL I L'ILLA ACOLLIRAN DIVERSES ACTIVITATS NADALENQUES AQUEST CAP DE SETMANA

MOLLET. Mentre que la setmana 
passada la plaça Prat de la Riba va 
ser l'epicentre del Nadal molletà, 
amb el Mercat Nadalenc, aquest 
cap de setmana serà el Mercat Mu-
nicipal i els seus entorns un dels 
llocs amb més activitats progra-
mades.

Les activitats organitzades pel 
Mercat Municipal serviran per fer 
les cartes al Pare Noel i lliurar-se-
les en persona. El Pare Noel hi es-
tarà de 10 h a 13 h. A més, durant 
l'activitat també hi haurà l'actua-
ció especial del cor musical d'Ar-
lecchino Studio, per amenitzar.

A les 12 h, a més, l'Escola de Ball 
Dandi representarà una ballada 
nadalenca a l'avinguda Llibertat, 
just davant del Mercat Municipal

Una campiona del món
D'altra banda, l'Agrupació de Co-
merciants zona de l’Illa també 

Un conte de torrons 
per a infants i el
Tió a Can Pantiquet
MOLLET. Aquest divendres a la tar-
da, la capital baixvallesana acollirà 
diverses activitats nadalenques 
per a infants. Una d'elles és l'hora 
del conte a la Biblioteca de Can 
Mulà amb Ropopompom, mengem 
torrons, a càrrec de Pati de Contes, 
a les 17.30 h i adreçat a infants de 
més de 3 anys. I a les 18 h, els més 
petits podran fer cagar el Tió al 
Centre Cívic de Can Pantiquet.

Dos concerts de 
l'Escola de Música a 
l'Església de Mollet
MOLLET. L'Església de Sant Vicenç 
acull aquest divendres (21.30 h) el 
Concert de Nadal de les orquestres 
de l'Escola Municipal de Música i 
Dansa de Mollet. I diumenge serà 
el torn per a una nova actuació de 
l'Escola de Música i Dansa a l'es-
glésia molletana. Concretament el 
cor Ampacanta oferirà a partir de 
les 18 h un concert coral. Ambdues 
entrades són gratuïtes.

Mercadet Especial 
de Nadal a càrrec 
dels Col·leccionistes
MOLLET. L'Associació de Col·lecci-
onistes de Mollet i Comarca orga-
nitzaran diumenge un Mercadet 
Especial de Nadal. Serà durant tot 
el matí, de 8 h a 15 h i estarà a la 
rambla Fiveller, a la rambla Bal-
mes i al carrer Barcelona. L'entitat 
molletana ja va organitzar diu-
menge passat un altre mercadet 
de col·leccionistes nadalenc a la 
rambla.

'Joker' i 'Grinch',
al cicle de cinema 
de la Sala Fiveller
MOLLET. L'Ajuntament de Mollet 
projectarà aquest cap de setmana 
dues noves pel·lícules dins del ci-
cle de cinema a la Sala Fiveller. La 
primera, Joker, serà dissabte a les 
18 h. El film dirigit per Todd Phi-
llips ha estat un èxit en taquilles 
aquest 2019 a les sales comercials. 
I la segona pel·lícula que es pro-
jectarà serà El Grinch, diumenge a 
les 12 h. Es tracta de la nova versió 
cinematogràfica que sorgeix del 
conte infantil Com en Grinch va ro-
bar el Nadal, de T. Seuss Geisel.

L'Esplai Xivarri de 
Mollet prepara el 
Pessebre Vivent
MOLLET. L'Esplai Xivarri represen-
tarà el cap de setmana el seu tra-
dicional pessebre vivent al parc 
de Can Mulà. Serà dissabte i diu-
menge de 17 h a 20 h. "Les famí-
lies faran la benvinguda, amb 
una parada de torrades", expli-
ca Rut Bertran, una de les dues 
directores de l'esplai. Allà també 
estarà a la venda caldo i papere-
tes per a diversos sorteigs. "I tot 
seguit narrarem la història del 
naixement del nen Jesús, pas-
sant per les diferents parades", 
hi afegeix. En cada parada o casa 
hi haurà un monitor amb diver-
sos infants. I en total, comptant-hi 
també les famílies participants, el 
pessebre es portarà a terme amb 
una seixantena de persones.

Bertran reivindica també que 
aquest pessebre, "l'únic que hi 
ha a Mollet", és "molt del poble i 
fa caliu". I clou dient que és "molt 
bonic" que no es deixin perdre 
tradicions com aquesta.    . .

MÉS PROGRAMACIÓ

o a er era

MERCAT NADALENC  L'epicentre de les activitats del cap de setmana passat va estar a la plaça Prat de la Riba

organitzarà diverses activitats al 
costat del Mercat, concretament 
a la plaça Major, sota la campanya 
anomenada I love my city.

Tant divendres (17 h) com dis-
sabte (13 h i 17 h) tindrà lloc el ta-
ller Posa't guap@. Durant la sessió 
de divendres, de fet, hi participarà 
la campiona del món de raids de 
muntanya Emma Roca, qui a més 
és impulsora de dues start-ups 
–IWOPI i Gratacool–, que oferi-
rà diversos consells per a aquest 
Nadal. A més, al taller de dissab-
te hi haurà el reconegut escultor 
i tallista en pedra Lluís Cera, qui 
ha contribuït a fer gran part de les 
escultures de la Sagrada Família 
juntament amb en Josep Maria 
Subirachs

Una altra activitat preparada és 
l'amic invisible, la primera part del 
qual tindrà lloc dissabte a les 13 h, 
i la segona part, amb el lliurament 
de regals, serà diumenge a les 13 h.

A més, aquest divendres (16.30 
h) tindrà lloc un taller de cocteleria 
per fer el millor còctel del Nadal, 
amb la participació d'un represen-
tant de la companyia Royal Bliss.  
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Un Nadal sense 'Pastorrats'

MOLLET. La gran absència del Nadal 
molletà seran els Pastorets torrats. 
Aquesta versió del clàssic de Folch 
i Torras, que porta Pastorrats de 
nom, enguany no es podrà repre-
sentar per manca d'intèrprets. El 
cap de colla, Albert Carreras, expli-
ca que es van trobar que "alguns 
dels actors principals, entre els 
quals en Lluquet i en Rovelló, no 
hi podien participar per motius 
personals". Des de la colla van bus-
car substituts per als absents i Car-
reras afirma que van trobar-ne uns 

quants, però no els suficients. "So-
bretot ens ha costat trobar actors 
per als papers principals".

El cap de colla lamenta que no 
puguin tirar endavant una nova 
edició dels Pastorrats: "Ens sap 
molt greu, és una activitat molt 
icònica de Torrats". I precisa-
ment per aquest motiu es mostra 
convençut que el pròxim Nadal 
els molletans podran tornar a gau-
dir d'aquest espectacle. En aquest 
sentit, assevera que els darrers dos 
anys la colla ha crescut molt i que 

COLLES  ELS TORRATS NO REPRESENTARAN L'OBRA DE TEATRE PER MANCA D'INTÈRPRETS

PASTORRATS  Les fúries durant la representació de l'any passat

ar
si continuen a l'alça, serà més fàcil 
trobar actors per reprendre l'obra.

Més de 15 anys d'obres
Els Pastorrats s'han representat 
més de 15 anys a la ciutat amb una 
quarantena d'actors i amb una de-
sena de tècnics. Sobre la posada en 
escena, en les darreres dues edici-
ons el director havia estat Ivan Can-
deal i els vailets protagonistes ha-
vien estat encarnats pels germans 
Xavi i Adrià Ávalos. Precisament, 
Carreras valorava molt positiva-
ment la "gran sintonia" entre tots 
dos sobre l'escenari.    . arri

La Colla Morada i l'Associació Mollet 
Centre Comercial organitzaran diumen-
ge una activitat per fer cagar el Tió Morat. 
Serà d'11 h a 14 h a la plaça de Catalunya, 
hi haurà música a càrrec d'Els minyons 
de Can Morat i les inscripcions es poden 
fer als comerços col·laboradors.

EL TIÓ MORAT SERÀ 
DIUMENGE AL MATÍ A 
LA PLAÇA CATALUNYA

MOLLET. L’Associació d’Autònoms 
de Dones i Homes Emprenedors 
de Catalunya sXXI (ADHEC) es-
trenarà aquest divendres el seu 
trenet de Nadal, que voltarà per 
la ciutat de les 17 h a les 20.30 h. 
També estarà els dies 21, 22, 23, 
26, 27, 28, 29 i 30 de desembre i el 
2 i 3 de gener de 10.30 h a 13.30 h 
i de 16.30 h a 20.30 hores. L'hora-
ri del dissabte 4 de gener serà de 
10.30 h a 14.30 h.

D'altra banda, durant tot el cap 
de setmana també organitzaran la 
Fira del Regal de Nadal a les ram-
bles Balmes i Fiveller: divendres 
de 17 h a 22 h, dissabte de 10.30 
h a 22 h i diumenge de 10.30 h a 
20.30 h.

Per últim, també faran cagar el 
Tió durant aquests dies. Concre-
tament, serà dissabte a la canto-
nada del carrer Gaietà Vínzia amb 
el carrer Tarragona; diumenge a la 
Masia de Can Borrell; i dilluns a la 
perruqueria Montse Casella (avin-
guda Gaudí, 16). Tots tres dies, 
l'activitat tindrà lloc entre les 12 i 
les 14 h. 

Un trenet, una
fira de regals i el 
Tió, amb l'ADHEC

COMERÇOS POPULAR

MOLLET. L'Associació de Veïns Es-
tació de França organitzarà dis-
sabte (18 h) la Festa del Patge Re-
ial –on es recolliran les cartes per 
lliurar-les als Reis Mags d'Orient– 
i una xocolatada davant de la seu 
de l'entitat, al número 70 del car-
rer Francesc Macià. Els assistents 
també podran gaudir del pessebre 
de goma-eva, dins del local, realit-
zat enguany per cinquena edició 
consecutiva.

Un patge reial i una 
xocolatada a l'AV 
Estació de França

MOLLET. L'escola d'idiomes Kids & 
Us, amb seu a Mollet, organitzarà 
aquest cap de setmana dues activi-
tats en les quals rebrà el Pare Noel. 
La primera és aquest divendres i la 
segona serà dissabte. I totes dues 
visites del Pare Noel tindran lloc a 
la plaça de Catalunya entre les 17 h 
i les 20 h. 

El Pare Noel
visita Mollet amb
l'escola Kids & Us

Venda
DE BUTÀ

SERVEI ASSISTIT 
PEL NOSTRE PERSONAL

NOVETAT!

NOU! 
Pont de rentat
ALTA PRESSIÓ, CERA CALENTA 

I AIGUA OSMOTITZADA

VINE A LA NOVA BOTIGA! 
Carrer Gaietà Ventalló, 14
08100 - Mollet del Vallès

T. 93 348 82 41

En�esab�s
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EL NADAL PASSA DE
LA PLAÇA DE LA VILA
A DOCTOR TRUETA

Després de dos caps de setmana amb la plaça de la Vila com a epicentre de les 
activitats nadalenques (a la imatge, una de les animacions celebrades el dia 15 a 
la plaça de la Vila), aquest diumenge la fira de Nadal passarà a la plaça Doctor 
Trueta de 10 h a 20 h, amb diverses parades de comerç local i d'entitats, així com 
amb activitats i tallers infantils i un parc de jocs gegants. A més, a les 11 h hi haurà 
un espectacle del tió màgic i del tió de Nadal, a partir de les 11.30 h hi arribarà la 
cartera reial i l'Agrupament Escolta i Guia Sant Jaume organitzarà tallers i a les 13 
h la Colla de Gegants, Grallers i bestiari de Parets hi actuarà.

o a er era

LA PLAÇA DOCTOR TRUETA ACOLLIRÀ DIUMENGE UNA NOVA FIRA DE NADAL DE 10 H A 20 H

El VadeNadal omplirà els dos 
pavellons de Parets d'activitat

de 3 a 12 anys, i la regidora va ex-
plicar que hi haurà "jocs gegants 
d'ambient rural; jocs de taula 
amb un dinamitzador; un taller 
de creativitat; un taller craft per 
retallar, enganxar i pintar; una 
gimcana saludable; un espai 
d'automaquillatge; i un espai 
trigano, que és un material amb 
pals, encaixos i amb robes per 
poder construir lliurement amb 
volum l'espai que es vulgui". A 
més, Ràdio Parets (RAP107) tam-
bé tindrà una carpa per conèixer el 

funcionament d'una ràdio, per fer 
de locutors o per punxar la música 
que més els hi agradi.

El darrer espai està adreçat als 
joves d'entre 12 i 16 anys i hi serà al 
pavelló rodó. Allà hi haurà espais de 
construcció interactius per fomen-
tar les habilitats i la cooperació; un 
espai mural de grans dimensions 
amb la temàtica del canvi climàtic; 
jocs de taula dinamitzats; videojocs 
retro; scalextric; dos jocs de realitat 
virtual –el Visyon i l’Extrematic–; 
un escape room organitzat pel ca-

POPULAR  DILLUNS ES VA PRESENTAR AQUEST ESDEVENIMENT ADREÇAT A NADONS, INFANTS I ADOLESCENTS D'ENTRE 0 I 16 ANYS

sal de joves de Cal Jardiner; i una 
zona esportiva amb dues taules de 
tennis taula i un rocòdrom dina-
mitzat pel Club Tennis Taula Parets 
i pel Centre Excursionista Parets, 
respectivament. A més, el Mag Stig-
man voltarà pel pavelló provocant 
petits espectacles participatius 
amb els joves.

Per últim, la primera tinenta d'Al-
caldia, Casandra García, va afirmar: 
"Estic segura que la fira serà tot 
un èxit. És una oferta totalment 
diferent i ja reclamàvem des de 
l'oposició que s'havia de canviar 
l'enfocament". Aquest esdeveni-
ment el considera "un salt qualita-
tiu en les activitats".

El preu de les entrades és de 2 
euros per als paretans i de 5 euros 
per a la gent d'altres municipis. 

PARETS. El Poliesportiu Municipal 
Joaquim Rodríguez acollirà els 
pròxims 3 i 4 de gener el VadeNa-
dal. Es tracta d'un espai lúdic i edu-
catiu que té l'objectiu de "canviar 
el model d’entreteniment que 
s’oferia fins al moment i fer una 
aposta qualitativa en les activi-
tats proposades a les famílies".

L'equip de govern va presentar 
dilluns aquest esdeveniment, que 
se celebrarà en els dos pavellons, 
i que està adreçat als nadons, in-
fants i adolescents d'entre 0 i 16 
anys. L'alcalde, Jordi Seguer, va 
destacar que "no és el clàssic parc 
de Nadal amb inflables" i que el 
VadeNadal contribueix a l'objec-
tiu del govern "d'incrementar 
l'oferta d'oci al municipi".

Per la seva banda, la regidora 
de Joventut, Montserrat Folguera, 
va explicar que des que va rebre 
l'encàrrec de preparar el parc de 
Nadal, tenia clar que "havia de ser 
un parc en el qual els infants i els 
joves vinguessin a jugar i a pas-
sar-ho bé". Així que "l'objectiu és 
el joc".

Sobre l'estructura del parc, Fol-
guera va explicar que el parc s'ha 
dividit en tres espais. El primer, al 
pavelló quadrat, serà adreçat a na-
dons –de 0 a 3 anys–, i hi haurà un 
espai creatiu pensat per al desen-
volupament de l’autonomia, la cre-
ativitat i el joc, que té en compte les 
necessitats reals dels infants; un 
obrador de sorra on experimen-
tar i descobrir formes, textures i 
sensacions; i estructures de fusta, 
entre d'altres. A més, hi haurà una 
sala de lactància per canviar els 
nadons i per deixar els cotxets.

El segon espai,  també al pavelló 
quadrat, estarà adreçat als infants 

MÉS ACTIVITATS

Zambomba rociera
a la plaça Dr. Trueta
El Coro Rociero Alborada de Pa-
rets farà dissabte (de 17 h a 20 
h) una cantada de nadales sota 
el nom de Zambombada a la 
plaça Doctor Trueta. A més de 
l'entitat local també hi actuarà el 
Coro Amigos del Rocío de Mollet.

Recital nadalenc
de Niu d'Art Poètic
La sala Serra Cooperativa acolli-
rà dissabte (18 h) un recital po-
ètic especial de Nadal, organitza 
per Niu d'Art Poètic. Estarà dedi-
cat als socis de l'entitat amb l'ha-
bitual roda de micròfon lliure.

9a edició dels 
Pastorets de Rialles
La companyia Riallera de Joves 
Paretans representarà dijous (19 
h) l'obra de teatre Pastorets cap 
a Parets, a Can Rajoler. Per novè 
any oferiran una versió del clàs-
sic nadalenc. El preu de l'entrada 
per als no-socis és de 7 euros.

Ball de Nadal al 
Casal Sant Jordi
El Casal Sant Jordi serà l'escena-
ri dilluns (16.30 h) d'un nou ball 
de Nadal per a la gent gran, en 
què hi actuarà el Duet Lazena. 
Les entrades, gratuïtes, es po-
den aconseguir al mateix Casal.

Tot a punt per a
un nou CorreParets
Diumenge a les 10 h sortiran 
els participants del CorreParets, 
vestits de Pare Noel, de les pistes 
d'atletisme. Càritas destinarà la 
recaptació a comprar joguines 
per als infants de les famílies 
més necessitades del municipi.

nadal
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La Unió de Botiguers 
de Montornès prepara 
el Parc de Nadal

Opcions nadalenques per a joves

POPULAR  ACTES PER A TOTS ELS PÚBLICS AL CARRER BALMES

MONTORNÈS.  Aquest cap de set-
mana els carrers del municipi 
s'ompliran d'esperit nadalenc 
amb un grapat d'activitats orga-
nitzades per diverses entitats. Dis-
sabte, a partir de les 17 h, l'Associ-
ació de Veïns i Veïnes del Centre de 
Montornès ha preparat una tarda 
amb pallassos, titelles, un cagatió 
i xocolata amb xurros a la plaça de 
Joan Miró.

Durant tot diumenge, la Unió 
de Botigers ha preparat el Parc de 
Nadal que farcirà d'activitats el 
carrer Balmes, amb jocs com ara 
llits elàstics, un circuit de patins 
elèctrics i també un pintacares i un 
taller de xapes, a càrrec de l'asso-
ciació Globus Pels Valents. A més, 
els nens i nenes podran passar per 
les botigues de la Unió a recollir un 
tiquet per fer cagar el tió.

D'11 h a 13 h, el Pare Noel serà 
a la cruïlla entre el carrer Balmes 
i el carrer Palau d'Ametlla per re-

MONTORNÈS. A partir d’aquest 
diumenge i fins a final d’any el De-
partament de Joventut de l’Ajunta-
ment ha preparat tota una sèrie de 
propostes i activitats per aquestes 
festes adreçades al jovent. Algunes 
d’elles estan recollides en els Pres-
supostos Participatius Kosmos.

L’activitat més propera tindrà 
lloc aquest diumenge, quan se ce-
lebri el Vermut jove al pati de l’Es-
cola Sant Sadurní amb l’actuació 
del grup Nancy Whiskey. Aquesta 

nadal

collir cartes. A les 18 h, hi haurà un 
concert de nadales a la plaça de la 
Font. També formen part del Parc 
de Nadal al carrer la cronoesca-
lada al Castell de Sant Miquel de 
l'Associació Excursionista Lleure 
Montornès el 22 a les 9 h i el ver-
mut jove al pati de l'escola Sant Sa-
durní el 22 a les 12 h. 

proposta va a càrrec de la coope-
rativa de joves de l’Suptnik Gastro 
Bar i serà a les 11.30 h.

La següent activitat serà la nit del 
24 de desembre a partir de les 23.55 
h amb la Festa de Nadal el Wateke. 
Serà al teatre Margarida Xirgu i està 
adreçada a joves a partir dels 18 
anys i comptarà amb les actuacions 
del grup de Dj’s Komando Wateke. 
Les entrades es poden adquirir a la 
botiga Frutos Ike per 6 €.

Les activitats per als joves d’entre 

12 i 18 anys seguiran amb uns jocs 
a Can Xerracan els dies 27 i 28 de 
desembre amb la gran novetat d’en-
guany, el joc Humans vs Zombis, un 
joc de rol en viu tant pels carrers de 
Montornès com dins l’equipament.

El dia 29 s’ha programat una 
sortida a la pista de gel Skating de 
Barcelona i el mateix dia a les 18 h 
el Teatre Margarida Xirgu acollirà 
el Party Game, un espectacle inte-
ractiu amb proves i música per a 
joves a partir de 10 anys. 

.o.

ACTIVITAT  Les parades i els visitants es van concentrar al nucli antic

SANTA MARIA. Nombrosos visitants 
es van apropar diumenge al matí a 
la Fira de Nadal de Santa Maria de 
Martorelles, que complia l'11a edi-
ció i que va omplir de parades, més 
d'una trentena, i sortejos, balls i 
activitat el nucli antic del municipi. 
Entre els principals reclams, l'es-
trena del tastet gastronòmic. Se-
gons l'Ajuntament, es van adquirir 
poc més de 600 tiquets per bescan-
viar per una tapa o beguda.  

Èxit del tastet 
gastronòmic a la 
Fira de Santa Maria

REFORMES INTEGRALS
ENERGIES RENOVABLES, ELECTRICITAT I DOMÒTICA.

MOBILIARI DE CUINA I BANY
PARQUET, PORTES, CERÀMICA, ETC...

Av. Sant Jeroni, 7 · Sant Fost (Davant de “La Caixa”)
T. 93 570 27 83 · info@reformesguimat.com

US 
DESITGEM

BONES 
FESTES!
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LA LLAGOSTA. Després del pesse-
bre vivent al Parc Popular, les 
activitats nadalenques arriben 
amb força a partir d'aquest cap de 
setmana al municipi. El dissabte, 
a les 20.30 h, l'Associació Rociera 
celebra el 20è festival de nadales i 

TRADICIONS EL PARC DE NADAL I EL CAGATIÓ SERAN ALGUNS DELS ACTES PREVISTOS 

Les activitats familiars donen 
la benvinguda al Nadal

recollida d'aliments. El mateix dia 
la plaça d'Antoni Baqué acull una 
degustació i venda de productes 
tradicionals andalusos organitza-
da per la Casa d'Andalusia. L'ac-
tivitat també es realitzarà durant 
tot el diumenge. 

nadal

o a er era

PESSEBRE VIVENT  La 36a edició va tenir lloc diumenge al Parc Popular

Els llagostencs tindran dues 
opcions de gresca per celebrar 
la nit de Nadal; la Festa de Nadal 
organitzada per la Llagosta Brava 
al Casal Cultural (00 h) i la festa 
de l'Associació Rociera Andalusa 
(00.30 h). 

Activitats infantils
Per als petits de casa, el munici-
pi celebra els dies 23, 24 i 27 de 
desembre, de 10 h a 13 h, el Parc 
de Nadal al Centre Cultural.  Di-
lluns 23 també està previst un 
taller de construcció de joguines 
amb materials reutilitzats.

A banda d'aquestes activitats, 
els nens i nenes llagostencs tam-
bé podran gaudir de dos especta-
cles musicals, l'arribada del Para 
Noel  (24 de desembre) i la Reina 
de Gel (27 de desembre). 

Els infants també podran fer ca-
gar el tió per Sant Esteve a la pla-
ça d'Antoni Baqué (d'11 h a 13 h). 
L'activitat l'organitzen les Llagos-
tes de l'Avern i l'AMPA Gilpe.  a.m.

LA LLAGOSTA. Aquest cap de set-
mana es va posar en marxa al Parc 
Popular l'espectacle familiar na-
dalenc: Noël: le voyage magique, 
una aventura en trineu que trans-
porta els visitants des de la Lla-
gosta a Lapònia –a la casa del pare 
Noël– en tan sols 20 minuts.

L’Associació d’Esdeveniments 
Culturals de la Llagosta organitza 
per segon any consecutiu, aquesta 

proposta que vol "fer arribar la 
màgia del Nadal a petits i grans", 
explica el president de l'associació 
Jose A. Guerra i que el primer cap 
de setmana d'obertura ja ha tingut 
"una molt bona acollida per part 
dels visitants", segons Guerra. 

Les següents representacions 
són aquest divendres (de 17 h a 20 
h) i dissabte i diumenge (d'11.30 h 
a 13 h  i de 17 h a 20 h). 

Èxit de públic a l'estrena de 
'Noël: le voyage magique'

o a er era

UN NADAL MÀGIC  L'espectacle es pot veure al Parc Popular de la Llagosta

ESPECTACLE LA SEGÜENT REPRESENTACIÓ SERÀ DIVENDRES
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MENÚ DE FIN DE AÑO
PICA PICA

ENSALADA DE RULO DE CABRA
JAMÓN IBÉRICO CON PAN Y TOMATE

GAMBAS A LA PLANCHA
CROQUETAS CASERAS

MEJILLONES A LA MARINERA
SEGUNDO PLATO

ENTRECOT A LA BRASA, POLLO RELLENO 
O DORADA AL HORNO

POSTRES
PUDIN, TARTA 3 LECHES, BRAZO DE GITANO 

O CAFÉ
BEBIDA INCLUIDA

SANGRÍA, VINO, AGUA O GASEOSA
CAVA Y UVAS DE LA SUERTE

MENÚ
“SANT ESTEVE”  
BUFFET LIBRE: 

23€.
28,50€.

TODOS LOS DÍAS DESAYUNOS, COMIDAS Y CENAS

SANT FOST. L’Ajuntament organit-
zarà diverses activitats durant les 
festes nadalenques, dirigides es-
pecialment a les famílies i als més 
petits de la casa.

ACTIVITATS EL TRET DE SORTIDA A LES FESTES EL DONAVA LA FIRA D'ARTESANS ORGANITZADA PEL GRUP DE DONES HEREDA

Sant Fost estrenarà un 
Parc de Nadal infantil i juvenil

La primera tindrà lloc aquest 
divendres 20 de desembre a l’au-
ditori de l’Ateneu. Es tracta d’un 
caga tió popular que començarà 
a les 18 h i que inclourà una xo-

colatada per a tots els assistents. 
La novetat d'enguany serà, però, 
el Parc de Nadal infantil i juvenil 
que se celebrarà els dies 2, 3 i 4 de 
gener al Pavelló 2 de 16 h a 20 h. 

nadal

El parc serà gratuït i comptarà 
amb tallers de manualitats, infla-
bles, futbol hexagonal, ludoteca 
per a nadons, zona juvenil amb 
Playstation i un espai de lectura a 
càrrec de la biblioteca Biblio@te-
neu, entre d’altres activitats.

Fira d'artesans
L'activitat que va donar el tret de 
sortida a les festes nadalenques a 
Sant Fost va ser la tradicional Fira 
d'Artesans, que es va celebrar du-
rant bona part del diumenge a la 
plaça de la Vila.

Gairebé una trentena de para-
des d'artesania, menjar i roba van 
participar enguany de la 24a edi-
ció organitzada pel Grup de Dones 
Hereda. 

Una participació que també es 
va fer notar amb el nombre de vi-
sitants: "Vam tenir una fira molt 
bona,  tant el temps com la gent 
ens van acompanyar", explicava 
amb satisfacció la presidenta del 
Grup de Dones Hereda, Margarita 
Expósito.

Una valoració positiva que per a 
Expósito va ser possible "gràcies 
a la implicació de moltes per-
sones i entitats que col·laboren 
any rere any en aquesta tradici-
onal fira al muncipi".  a.mir

SANT FOST. El Pessebre Vivent va 
celebrar diumenge, al Turó de Can 
Teià, l'estrena de les representa-
cions que es podran veure durant 
aquestes festes de Nadal. El tret de 
sortida el donava l'alcalde tallant 
la cinta inaugural abans de comen-
çar la primera de les dues sessions 
previstes per diumenge, envoltat 
per una gran expectació. 

El pessebre té programades no-
ves representacions els dies 22, 
25, 26 i 29 de desembre i els dies 
1, 6 i 12 de gener. Aquests dos 
últims dies,  només hi haurà una 
sessió.

Enguany es commemora la 53a 
edició d'aquesta tradicional activi-
tat que se celebra a Sant Fost des 
de 1967. 

TRADICIONS  LES REPRESENTACIONS ES PODRAN VEURE DE NOU ELS DIES 22, 25, 26 I 29 DE DESEMBRE I L'1, 6 I 12 DE GENER

El Pessebre Vivent inaugura 
amb èxit la primera sessió

o a er era

EL PORTAL DE BETLEM  Un dels quadres de la representació de la 53a edició

tor le

SOLIDARITAT Una de les parades de la fira que va recaptar 200 € per l'Associació Contra el Càncer

TEATRE

Segle XX porta actors 
dels Pastorets dels 
últims 50 anys

Amb motiu de les festes de Na-
dal, les deixalleries del Consell 
Comarcal romandran tancades 
els dies 25 i 26 de desembre, i 
l'1 i el 6 de gener. Mentre que els 
dies 24 i 31 de desembre, l'hora-
ri de tancament s'avançarà una 
hora (18 h). El divendres 20 de 
desembre, la deixalleria també 
tancarà una hora abans (18 h) 
per assemblea de treballadors. 

DIVULGACIÓ 

Horaris de Nadal de 
les deixalleries del 
Consell Comarcal

Aquest diumenge el Grup de 
Teatre Segle XX obre la comme-
moració del 50è aniversari amb 
una representació  dels Pastorets 
molt especial en la qual s'espera 
la participació d'una cinquantena 
d'actors de totes les èpoques de 
l'entitat. La celebració es farà a 
les 19 h a l'Ateneu. Les represen-
tacions dels Pastorets es podran 
veure també els dies 26 i 29 de 
desembre a les 19 h, a l'Ateneu.

L'Oficina d'Atenció Ciutadana 
(OAC) de l'Ajuntament de Sant 
Fost va tancar aquest dijous les 
inscripcions perquè les entitats 
del poble puguin participar a la 
Cavalcalda dels Reis amb la ins-
cripció de 5 entitats.

ENTITATS 

Tancades les 
inscripcions a la 
Cavalcalda de Reis
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La meteorologia a Mollet en directe a www.felipcomas.jazztel.es  

El pas d’un front ens por-
tarà alguns ruixats, possi-
bles tant al matí com a la 
tarda, amb vent i tempe-
ratures més baixes.

Continuaran bufant vents 
aponentats, que provoca-
ran una pujada conside-
rable de la temperatura, 
amb un cel variable.

El vent continuarà bufant 
al matí, però perdrà força 
a partir de migdia, en un 
dia dominat pel sol i amb 
temperatures baixes.

EL TEMPS per Felip Comas 

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

DIJOUS, 12 12ºC 3ºC 11ºC - 32 km/h W

DIVENDRES, 13 20ºC 11ºC 18ºC - 45 km/h WNW

DISSABTE, 14 16ºC 12ºC 13ºC - 24 km/h W

DIUMENGE, 15 18ºC 7ºC 13ºC - 23 km/h W

DILLUNS, 16 14ºC 6ºC 13ºC - 11 km/h NNE

DIMARTS, 17 18ºC 10ºC 15ºC - 13 km/h SE

DIMECRES, 18 18ºC 9ºC 15ºC - 0,8 km/h SE

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

dissabte 21

diumenge 22

divendres 20

MARTORELLES. L’avinguda d'en Pi-
era va ser de nou l'escenari esco-
llit per celebrar la 16a edició de la 
Fira de Nadal a Martorelles. 

L'activitat que va donar el tret 
de sortida a les festes nadalen-
ques al municipi, va comptar amb 
una molt bona participació tant 
de visitants com de comerciants 
i entitats, segons el regidor de co-
merç, Roger Parera: "Estem molt 
satisfets. La fira estava plena de 
gent tant al matí com a la tar-

COMERÇ UNA CINQUANTENA D'EXPOSITORS VAN OMPLIR L'AVINGUDA D'EN PIERA DISSABTE

Èxit de participació i visitants a 
la Fira de Nadal de Martorelles

da", afirmava el regidor.
Una de les claus d'aquest èxit, 

segons Parera, va ser l'aposta del 
consistori d'introduir l'especta-
cle itinerant Transhumància de la 
companyia professional Xip-Xap. 

Un repte, el de professionalit-
zar la jornada, el qual volen se-
guir consolidant de cara a l'any 
vinent:"Ens vam reunir dilluns 
amb els comerciants i estaven 
molt satisfets dels resultats. A 
la trobada ja van sorgir algunes 

aj. martorelles

PARTICIPACIÓ Entitats com la Unió Cultural Andaluza de Martorelles també van voler estar presents a la celebració

idees de millora per les pròxi-
mes edicions", va dir Parera.

Durant la fira més de 50 parades 
van omplir l'avinguda d'en Piera de 
menjar, artesania i roba. Els visi-
tants també van poder gaudir d'una 
vintena d'activitats organitzades 
per entitats martorellenques.

Encesa de llums
La fira també va ser el marc es-
collit per donar la benvinguda al 
Nadal. El consistori va aprofitar 
l'afluència de visitants per fer a 
les 17 h, la tradicional encesa de 
llums de Nadal. 

Aquest era el primer any que el 
municipi celebrava aquest acte, 
típic amb l'arribada de les festes. 
Una proposta que volen seguir 
mantenint, això sí, modificant-ne 
l'horari. "Vam obrir les llums 
massa aviat", deia Parera.  

MARTORELLES. El Pessebre Vivent 
celebra enguany la seva 43a edició, 
una xifra que des de l'entitat han 
volgut commemorar introduïnt al-
gunes millores: "Enguany hem ar-
renjat els camins, ja que degut a 
la pluja havia quedat tot malmès 
i hem canviat els llums per bom-
betes led, que il·luminen més i 
tenen un baix consum", explica la 
Montserrat Pugés, tresorera de la 
Joventut Sardanista.

Una de les tradicions que se-
gueix en peu és la de repartir en-
tre els visitants una tassa de caldo 
abans d'entrar i pa torrat amb all i 
oli i turrons de vi al acabar.

Segons Pugés, un dels trets di-
ferencials del Pessebre Vivent de 
Martorelles, el dóna la seva in-

teracció amb el públic: "Tenim 
quadres com el mercat on inter-
pelem els visitants, perquè par-
ticipin i això els agrada".

I és que la representació, és tot 
un reclam a la comarca i fora: "Per 
la primera representació que 
fem aquest diumenge ja tenim 
un grup de 65 persones que ve-
nen de Santa Maria de Palautor-
dera", explica Pugés.

Segons Pugés, part d'aquest èxit 
es deu també a la partcipació que 
el pessebre té, des de fa quatre 
anys, a la fira del Poble Espanyol 
de Barcelona i que enguany es va 
celebrar a principis de desembre.

Diumenge es podran veure les 
primeres representacions de la 
temporada (18.15 h i 19.30 h).  

TRADICIONS  ES COMPLEIX LA 43a EDICIÓ DE LES FUNCIONS

El pessebre vivent als 
Pins d'en Rabasa estrena 
una nova il·luminació

Horaris de Nadal 
dels equipaments 
municipals
MARTORELLES. Aquests dies de 
Nadal l'Oficina d'Atenció a la Ciu-
tadania (OAC) de l'Ajuntament 
romandrà tancada els dies 24 i 31 
de desembre i l'OAC de l'avinguda 
d'en Piera del 23 de desembre al 
2 de gener. El Pavelló d'esports i 
l'Oficina de Benestar i Família tan-
caran del 23 de desembre al 3 de 
gener; l'Oficina Celler de Carrencà 
del 23 de desembre al 2 de gener; 
la  Biblioteca Montserrat Roig del 
21 de desembre al 6 de gener; el 
Centre de suport a la llar del 24 de 
desembre al 6 de gener i el Servei 
d'Ocupació Municipal del 23 de 
desembre a l'1 de gener.

Activitats per 
petits i grans 
durant les festes
MARTORELLES. La programació 
d'activitats de Nadal per als més 
petits comença divendres amb 
un taller de fanalets a la bibliote-
ca (17.30 h). El segueix dissabte el 
Tió de Nadal a l'esplanada de Car-
rencà (de 11 h a 13 h).

Per als adults la programació 
comença dissabte amb el tast de 
torrons i cava a l'esplanada de Car-
rencà. El mateix dia (de 18 h a 20 
h) tindrà lloc el Concert de Nadal 
de l'Escola Orfeònica de Martore-
lles i les Nadales Solidàries (18.30) 
per recaptar fons pel SJD Pediatric 
Cancer Center de l'Hospital Sant 
Joan de Déu al Celler de Carrencà.
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Aquest NADAL 
regala 

Salut Visual

TARJETA REGAL 

per l´import  que vulguis!!

No saps qué regalar??

Financiem12messos
sense interessos!!
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Reservas y consultas: 
Tel. 93 809 84 99 · WhatsApp: 692 825 102

Av. 11 de septiembre, 80 · La Llagosta

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

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

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

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

pizzerialatomatemagique.com
SUGGERIMENT
GASTRONÒMIC
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bonÀrea  I  Avda. Gaudí, 16 bonÀrea  I  Rbla. Nova, 85
LES NOSTRES BOTIGUES ESTARAN OBERTES EL 26 DE DESEMBRE I EL 6 DE GENER.

ELS DIES 24 I 31 DE DESEMBRE TANCAREM A LES 18.30 H. LA RESTA DE DIES, HORARI HABITUAL.
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