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EN PORTADA

BAIXADA D'AIGUA  Les fortes pluges feien que el cabal del riu Besòs arribés a registrar 506 metres cúbics per segon, una força que gairebé multiplica per 170 el cabal habitual

BAIX VALLÈS. El pas del temporal de 
vent i pluja Glòria pel Baix Vallès 
ha deixat imatges d'unes aigües 
furioses als rius, desenes d'arbres 
caiguts i carreteres i accessos ta-
llats, a  més d'altres desperfectes. 
La borrasca començava diumnege 
amb un episodi de ventades que 
deixaven registres extraordina-
ris. A l'estació automàtica que el 
Servei Metereològic de Catalunya 

té a Parets del Vallès, dilluns es va 
registrar un cop màxim de vent 
de 83,2 km/h, uns forts vents que 
provocaven centenars d'incidèn-
cies, especialment per la caiguda 
d'arbres, però també desperfec-
tes en equipaments, habitatges i 
mobiliari urbà. De fet, els arbres 
caiguts han obligat a tallar algu-
nes vies, en especial, la carretera 
B-500 (la Conreria) al seu pas per 

ESLLAVISSADA  Protecció Civil ha hagut de netejar moltes vies a Sant Fost

protecció civil sant fost

El Besòs ha multiplicat per gairebé 170 
el seu cabal màxim habitual ja que aquest 
dimecres l'aigua del riu ha arribat a 506 m3 
per segon, mentre que dilluns passat 
el cabal màxim va ser de 3 m3 per segon

Sant Fost de Campsentelles, que 
durant aquests dies ha patit diver-
sos talls de circulació.

A les fortes ventades van seguir 
les pluges. A la mateixa estació 

meteorològica de Parets, es van 
recollir 108,7 l/m2 de pluja acu-
mulada en aquests quatre dies, tot 
i que el dia més intens pel que fa 
a aiguats va ser dimarts, quan es 

El temporal Glòria
deixa rastre al Baix Vallès

van recollir 76,2 mm. A Mollet, 
les dades de l'home del temps de 
Som, Felip Comas, indiquen una 
acumulació de pluja dimarts de 
81 l/m2 i 117 fins dijous. Més alts 
encara van ser els recollits a l'es-
tació del Meteocat situada a Vila-
nova del Vallès, on només dimarts 
es van registrar 96,7 mm, i en els 
quatre dies 139,5 mm.

Crescuda de rius
Les fortes pluges van tenir com a 
conseqüència el creixement dels 
cabals dels rius, sobretot, dimarts i 
dimecres, un augment que segons 
informava l'Agència Catalana de 
l'Aigua superava el llindar d'aler-
ta i obligava a prendre mesures 
com el tancament d'accessos a les 
lleres i d'alguns passos per a via-



dv, 24 gener 2020 3

EN PORTADA

AL PATI  Diumenge, les ventades feien caure un arbre de grans dimensions a l'Escola El Roure de Sant Fost

TANCAT  L'accés a la passera sobre el Mogent es tancava per precaució

AVINGUDA BURGOS  Un arbre caigut diumenge a la tarda a Mollet 

aj.montornès

jesús rodríguez

p.civil montmeló p.civil sant fost

ATRAPAT  A Montmeló, un vehicle quedava anegat sota un pont

ángeles albarran

AL MIG DEL CARRER  El fort vent tombava aquest arbre a Montornès 

nants com la passera que enllaça 
Montornès Nord amb el nucli urbà 
per sobre del Mogent, un riu que 
arribava als 148 m3/s a les 3.40 h 
de la matinada de dimarts, una xi-
fra extraordinàira tenint en comp-
te que abans de l’episodi, dilluns a 
les 20 h, portava 0,35 m3/s.

Un cas similar és el del Besòs, 
que, alimentat per les crescudes 
del Mogent i el Congost, que tam-
bé arribava a més de 300 metres 
cúbics per segon, veia incremen-
tat el cabal notablement. En con-
cret, el Besòs multiplicava gairebé 
per 170 el seu cabal habitual, ja 
que dimecres arribava als 506 m3 
per segon, mentre dilluns el cabal 
màxim va ser de 3 m3 per segon.

El temporal Glòria, que feia ac-
tivar els plas Inuncat, Ventcat i 
Neucat, posava en alerta tots els 
cossos d'emergència –policies lo-
cals, Protecció Civil i Bombers, 
principalment. A Mollet, per exem-
ple, s'activava el pla d'emergències 
municipal, que monitoritzava els 
danys causats pel temporal i prenia 
algunes mesures com el tancament 
de parcs i zones arbrades, una pre-
venció que també es prenia a la res-
ta de poblacions del Baix Vallès. El 
temporal també tenia altres afecta-

cions com talls de subministrament 
elèctric a Montornès, on s'havien de 
suspendre les classes a l'INS Vinyes 

Velles i l'Escola Can Parera, i un al-
tre a Parets, dimarts a la nit amb 
milers d'abonats afectats. ❉
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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..

SOCIETAT

MOLLET. El debat sobre la gestió 
del servei municipal d'aigua sem-
bla que quedarà aparcat per un 
temps. La Junta de Govern Local 
aprovava dilluns la pròrroga per 
cinc anys del contracte de sub-
ministrament d’aigua potable a 
Mollet amb l’empresa Sorea, que 
gestiona el servei des del 2005.

Divendres, en una comissió in-
formativa amb la resta de grups 
municipals, el govern molletà 
(PSC-Podem) posava sobre la tau-
la la proposta de pròrroga de con-
tracte de la concessió de la gestió 
del servei d’abastament d’aigua 
amb Sorea, una pròrroga, amb la 
qual "l’Ajuntament garanteix 
tot un seguit d’inversions per 
part de l’empresa que perme-
tran millorar la xarxa de dis-
tribució i el servei", asseguren 
fonts municipals.

La pròrroga de la gestió ha es-
tat l'alternativa triada pel govern 
local de PSC i Podem davant la 
finalització del contracte de So-
rea, que s'extingia el proper 1 de 
febrer. De fet, després de la dar-
rera reunió de la Comissió sobre 
el Servei Municipal de l’Aigua de 
Mollet fa unes setmanes, el go-
vern local feia públiques una sèrie 
de dades presentades pels tècnics 
de l’Ajuntament encarregats de la 
supervisió del servei municipal 
que avalaven el sistema actual, 

que té "uns excel·lents resultats 
objectius", deien.

El model molletà
El servei de subministrament 
d'aigua a Mollet –xarxa inclosa– 
és de titularitat municipal però la 
gestió la du a terme una empresa 
privada, en aquest cas Sorea– per 
mitjà d'una concessió. L'Ajunta-
ment inspecciona i fa seguiment 
de la qualitat del servei i fixa les 
tarifes de l’aigua. "En aquests 
moments, els molletans i les 
molletanes paguen molt per 
sota del què ho fan els habi-
tants d’aquells municipis d’ar-
reu de Catalunya amb caracte-
rístiques i mides semblants a 
les de Mollet", defensen des del 
govern local.

En concret, segons dades muni-
cipals, el servei d’aigua a Mollet és 
un 80% més barat que a la provín-
cia de Barcelona i un 70% més ba-
rat que la mitjana de Catalunya. A 
més, "gràcies a la bona gestió en 
les polítiques mediambientals i 
la planificació de les inversi-
ons i manteniments, la taxa de 
rendiment de la xarxa que té en 
compte l’aprofitament de l’ai-
gua, és del 89%, molt per sobre 
de la mitjana de Catalunya que 
és del 78%", asseguren.

El nou contracte amb Sorea, 
preveu inversions per seguir re-

SUBMINISTRAMENTS  ARA MOLLET I MOLLET EN COMÚ CRITIQUEN QUE NO S'HAGI FET UN TREBALL REAL PER ESTUDIAR L'ALTERNATIVA DE LA GESTIÓ DIRECTA

L'Ajuntament de Mollet prorroga el 
contracte amb Sorea cinc anys més

Humana recull 23 tones de roba a Martorelles
La Fundació Humana ha recollit 23.338 kg de tèxtil usat a 
Martorelles durant el 2019 per a donar-les una segona vida 
mitjançant la reutilització o el reciclatge. Aquest registre representa 
un augment del 8% respecte l’any anterior (21.610 kg). La fundació 
disposa de set contenidors al municipi per dipositar-hi roba. 

Productes perillosos a la llar
L'Ateneu Gran acollirà dilluns a les 18 h la xerrada 
Som especials. Etiquetatge de productes perillosos 
a la llar, que està organitzada per l'Ajuntament de 
Mollet del Vallès i el Consorci de Gestió de Residus 
del Vallès Oriental.

arxiu

SERVEI MUNICIPAL La gestió es continuarà externalitzant a Sorea

novant la xarxa de distribució, 
garantir el compliment del Pla 
Sanitari de l’Aigua i avançar en 
el reaprofitament d’aigües freàti-
ques per a reg de parcs i jardins.

Remunicipalització de la gestió
El 2017 naixia a Mollet la Taula de 
l'Aigua, una plataforma amb més 
d'una vintena d'entitats socials, 
veïnals i polítiques en defensa de 
la gestió pública del servei d'aigua 
i que es posava com a objectiu fer 
pressió per a la municipalització 
de la gestió del subministrament 
a la ciutat un cop acabés el con-

tracte de Sorea. En paral·lel grups 
polítics com Ara Mollet i aleshores 
Canviem Mollet (Mollet en Comú 
+ Podem) reclamaven la creació 
d'una comissió per estudiar altres 
models de gestió, una demanda 
que es traduïa finalment en una 
comissió de seguiment. 

Amb tot, tant Ara Mollet com Mo-
llet en Comú han criticat el desen-
volupament d'aquesta comissió 
que consideren que no ha com-
plert els objectius per la qual es va 
crear.  "No s’ha fet l’estudi de les 
diferents alternatives de gestió 
que tenim com a ciutat per ges-

tionar l’aigua. No s’han avaluat 
models de gestió alternatius, 
com la gestió pública directa. 
Primer hi ha hagut la decisió 
política que l’actual és el millor 
model, i tota la documentació 
presentada ha anat en el sentit 
de ratificar aquesta decisió", 
opinen des d'Ara Mollet. En la ma-
teixa línia, Mollet en Comú, consi-
dera que "es podria haver treba-
llat molt més en altres opcions i 
visions, i amb la possibilitat de 
municipalitzar el servei, avalu-
ant capacitat, costos, elements a 
tenir en compte…", diuen.

La comissió informativa de la set-
mana passada avalava la pròrroga 
amb els vots a favor del govern del 
PSC i Podem més els de Cs, l'abs-
tenció de Junts per Mollet i el vot 
en contra d'Ara Mollet ERC MES i 
Mollet en Comú. Els dos grups ma-
joritaris a l'oposició criticaven tam-
bé que una decisió com aquesta, 
amb un dels contractes més impor-
tants que té l'Ajuntament, no s'hagi 
portat a aprovació al ple municipal. 
"Tenir delegada la competència 
ens sembla un buidatge injusti-
ficat de les funcions del ple, que 
haurien de passar per poder de-
batre políticament aquesta deci-
sió", apunten des d'Ara Mollet. "El 
fet de no portar aquest assump-
te al ple demostra una manca 
de voluntat de compartir les 
diferents reflexions i posiciona-
ments polítics amb la ciutadania, 
i això ens entristeix i preocupa", 
diuen des de Mollet en Comú, partit 
que afegeix que segueix reivindi-
cant la gestió pública com "un sis-
tema més transparent i de més 
control". ❉ laura ortiz
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CONVIVÈNCIA  EL PLA VOL IMPULSAR UN PROTOCOL PER ACTUAR DAVANT LES OCUPACIONS

Sant Fost impulsa el Pla en 
Defensa del Dret a l'Habitatge

SANT FOST. L'Ajuntament va pre-
sentar dimarts el Pla en Defen-
sa del Dret a l'Habitatge i contra 
l'ocupació irregular. El projecte 
es marca l'objectiu de posar en 
marxa mecanismes d'actuació que 
garanteixin l'accés a l'habitatge i 
permetin lluitar contra l'especula-
ció immobiliària.

El document conté 38 actuaci-
ons d'àmbit fiscal, accions concre-
tes i una dotació pressupostària 
específica per assolir els objectius 
marcats. I és que, segons l'Institut 
d'Estadística de Catalunya, Sant 
Fost compta actualment amb un 
total de 195 habitatges buits i 

MARTORELLES. L'escola Simeó Ra-
basa compta des del passat mes de 
desembre amb una instal·lació de 
plaques fotovoltaiques d’autocon-
sum a la coberta. La instal·lació, que 
cobrirà el 33% del consum elèctric 
anual de l’edifici, preveu un estalvi 
anual de 4 tones de CO₂ i de 1.860 
euros l'any.

L’actuació, que ha comptat amb 
la col·laboració de l’AFA de l’escola, 
s’emmarca en el projecte A-prenem 
el sol de la Diputació de Barcelona 

que neix amb l'objectiu d'aconse-
guir escoles més sostenibles i res-
pectuoses amb el medi ambient 
Martorelles, juntament amb Mollet 
del Vallès i Castellbisbal, han estat 
els primers municipis de Catalunya 
on s’ha dut a terme.  

Durant els pròxims mesos està 
previst realitzar quatre instal·laci-
ons més a equipaments municipals, 
en concret, al Celler de Carrencà, el 
camp de futbol, el Centre de suport 
a la llar i l'Ajuntament. 

L'escola Simeó Rabasa 
instal·la plaques solars 

MEDI AMBIENT L'ACTUACIÓ NEIX AMB L'OBJECTIU D'ACONSEGUIR ESCOLES MÉS SOSTENIBLES I RESPECTUOSES AMB EL MEDI

Aquest dilluns es va declarar un incendi al número 1 de la Rambla Balmes de 
Mollet. El foc es va originar al pis 1er-2a, a les 13.30 h. Tres dotacions dels 
Bombers de la Generalitat es van desplaçar al lloc dels fets i van poder apagar les 
flames al cap de 10 minuts i sense haver de lamentar ferits. Foto: modest vieira

Incendi a un pis de la Rambla Balmes

l'oferta d'habitatges en lloguer 
correspon a un 5,6% del total.

Per fer front a aquesta situació, 
i tenint en compte l'increment de 
la demanda d'habitatge al muni-
cipi que preveu el Pla Territorial 
Sectorial de l'Habitatge en els prò-
xims anys, el propòsit que es mar-
ca el consistori és poder arribar al 
15% d'immobles en lloguer.

Convenis amb grans tenidors
Segons el regidor d'Habitatge, Al-
berto Bastida, aquest pla és "una 
oportunitat per poder negoci-
ar i establir convenis amb els 
grans tenidors i els fons vol-

tors", propietaris de part dels 
habitatges buits al municipi, i fer 
front a l'increment del preu dels 
lloguers a causa de les especulaci-
ons immobiliàries.

En aquest sentit, l'objectiu del 
govern és poder crear durant els 
pròxims sis anys, un Parc d'Habi-
tatge Públic Municipal, així com 
una Oficina Local d'Habitatge.

Protocol per ocupacions
Un altre dels objectius del consis-
tori és donar resposta a les situ-
acions irregulars d'ocupació. En 
aquest àmbit, el consistori està 
treballant en la creació d'un pro-

UN GRUP DE VEÏNS ES 
CONCENTRA DAVANT 
UNA CASA OCUPADA

Dimecres, membres de la Plataforma Gestión Responsable es van concentrar al 
davant d'una casa situada a l'avinguda Aragó de Sant Fost que està ocupada de 
forma irregular amb l'objectiu de fer fora els inquilins. Efectius dels Mossos 
d'Esquadra es van acostar al lloc dels fets per tal de gestionar la situació i evitar 
confrontacions. Finalment, els agents van fer marxar els veïns a casa.

aj. martorelles

A LA COBERTA  L'estructura està formada per 24 mòduls monocristal·lins

FORMACIÓ

MOLLET. El pròxim dia 3 de febrer 
s’obriran les inscripcions per al 
segon quadrimestre del programa 
Activitats, Cursos i Tallers 2019-
2020 de l’Ajuntament de Mollet als 
centres cívics, culturals i de dona de 
la ciutat, i per internet. Les inscrip-
cions es podran fer de manera pre-
sencial a cada un dels centres.

Inici de les 
inscripcions als
cursos i tallers

MOBILITAT SOSTENIBLE

MOLLET. El municipi formarà part 
del recorregut que aquest diu-
menge 26 de gener faran els parti-
cipants de la Ladies & Gentlemen’s 
Gravel Ride Barcelona – Girona. 
Es tracta d'una marxa d'autosufi-
ciència en bicicleta des de Barce-
lona a Girona amb la qual els par-
ticipants recorreran 140 km.

Mollet amb la Ladies 
& Gentelmen's 
Gravel Ride 

tocol d'actuació intern per aplicar 
davant les ocupacions irregulars 
d'habitatges, en el qual estaran 
implicats els serveis tècnics, soci-
als i de seguretat del municipi: "És 
important el treball de totes les 
àrees de l'Ajuntament per do-
nar resposta a aquesta proble-
màtica", va dir Bastida. 

Actualment, Sant Fost comp-
ta amb una vintena d'habitatges 

ocupats de forma irregular, se-
gons fonts municipals.

El pla també vol adaptar el Pla 
Urbanístic Municipal (POUM) per-
què es pugui dividir els habitatges 
de grans dimensions en dos per  
reduir el cost dels immobles. Un 
dels altres objectius és el de poder 
establir un conveni amb el Consell 
Comarcal per crear habitatges de 
lloguer per a joves.  a.mir

SANT FOST. L'Ajuntament va inci-
ar el passat dimarts 14 de gener 
els treballs de poda de l'arbrat 
del municipi. Les actuacions que 
s'allargaran unes setmanes, es re-
alitzaran en diversos carrers. En 
concret, a l'avinguda Catalunya, els 
carrers Ernest Lluch, Granja Coro-
minas, Alba i Sant Jeroni, així com 
també a l'avinguda Aragó, a l'avin-
guda Mauri i els carrers Joaquim 
Abril i Joaquim Blume.

Inici de la 
campanya de 
poda de l'arbrat

MEDI AMBIENT
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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!

La Fundació Sanitària Mollet posa en 
marxa la Unitat de Geriatria d’Aguts

El centre de radioteràpia comarcal es 
construirà l'any vinent a Granollers

SANITAT  L’UGA COMPTARÀ AMB 13 LLITS AMB ATENCIÓ MÈDICA 24 HORES I PREVEU TRACTAR A MÉS DE 500 PACIENTS DE GERIATRIA AL LLARG DEL 2020

L'EDIFICI, QUE OBRIRÀ EL 2022, DONARÀ SERVEI AL VALLÈS ORIENTAL I A OSONA I ES PREVEU QUE PUGUI ATENDRE A UNS 1.000 PACIENTS CADA ANY

MOLLET. L’Hospital de Mollet de la 
Fundació Sanitària Mollet (FSM) 
posa en marxa la Unitat de Geri-
atria d’Aguts (UGA) que permet a 

BAIX VALLÈS. La unió temporal 
d’empreses formada pels despat-
xos d’arquitectes BAAS Arquitec-
tura i Casa Solo, guanyadora del 
concurs d’idees iniciat abans de 
l’estiu, va presentar dimarts passat 
el projecte executiu del nou centre 
de radioteràpia per a malalts de 
càncer que es construirà l’any que 
ve a l’Hospital de Granollers.

L’edifici se situarà a l’espai que 
ocupava l’antiga casa de Can Bufí, 
entre els carrers José Zorrilla, Bar-
tomeu Brufau i Manel Cornella. 
Tindrà tres plantes i destacarà per 
l’àmplia distribució dels espais –
fins a 2.300 metres quadrats–, la 
llum natural, la confortabilitat i la 
integració amb l’entorn i el recinte 
hospitalari.

A la planta baixa hi haurà un 
espai específic per a medicina nu-
clear, les sales d’espera i de trac-
tament de radioteràpia, amb dos 
acceleradors lineals –un dels quals 
donat per la Fundació Amancio 
Ortega–. A la segona planta, amb 
un accés independent, hi haurà 
una gran sala de tractament de di-
àlisi, mentre que la primera planta 

l’FSM disposar d’un Servei de Geri-
atria integral per donar resposta a 
les creixents demandes sanitàries 
que presenta actualment la gent 

gran. El servei està ubicat a la Uni-
tat d’Hospitalització 4 de l’Hospital 
de Mollet, disposa de 13 llits i es 
preveu que el 2020 atendrà al vol-

tant de 500 persones.
La unitat està integrada per un 

equip multidisciplinari format per 
metges geriatres, fisioterapeutes, 
terapeutes ocupacionals, treballa-
dors socials, infermeria i auxiliars 
d’infermeria, i realitzarà un segui-
ment continuat i coordinat amb 
atenció primària i l’hospital soci-
osanitari. “Aquesta visió integral 
i multidisciplinària ens permetrà 
donar una resposta global a la per-
sona i no només a la seva malal-
tia”,explica Jaume Duran, director 
general de la Fundació Sanitària 
Mollet.

Diàriament, al voltant del 20% 
de les persones ingressades a 
l’hospital són persones majors de 
85 anys, pacients d’alta vulnera-
bilitat que sovint presenten tam-
bé pluripatologia, malaltia aguda 
o descompensació d’una malaltia 
crònica i que en molts casos ne-
cessiten un suport sociosanitari. 

es reservarà per al funcionament 
intern del centre.

Segons explicaven els arquitec-
tes, el projecte dóna importància 
a les formes arrodonides i a l’en-
trada de llum natural mitjançant 
grans finestrals i patis interiors. 
“Volem que l’edifici sigui amable 
i agradable, càlid, confortable i 
que transmeti un cert optimis-
me”, explicava un dels redactors 
del projecte, Jordi Badia.

“A la coberta també hi haurà 
vegetació, i unes làmines a la 
façana graduaran l’entrada de 
llum i preservaran la privaci-

fundació sanitària mollet

ATENCIÓ ESPECIALITZADA  El servei està ubicat a la Unitat d'Hospitalització 4 de l'Hospital de Mollet

L’UGA té com a objectiu principal 
oferir una atenció integral i especi-
alitzada a les persones grans, però 
especialment a aquest col·lectiu 
més vulnerable.

Un Servei de Geriatria integral
El Servei de Geriatria, dirigit pel 
Dr. Joan Solà, disposa de diferents 
recursos assistencials ubicats en-
tre l’Hospital de Mollet i l’Hospital 
Sociosanitari i es coordina amb els 
serveis residencials de l’Àrea de De-
pendència de l’FSM per tal d’oferir 
una atenció social i de salut espe-
cialitzada, integral i transversal 
per a la gent gran. Concretament, 
el Servei està format per l’UGA, la 
Unitat Funcional Interdisciplinària 
Sociosanitària (UFIS), l’Hospital de 
dia de geriatria, la Unitat de Geria-
tria de Subaguts, la Unitat de Con-
valescència, la Unitat de Pal·liatius, 
l’Equip d’Atenció Integral Ambula-
tòria (EAIA) i l’Hospital de Dia de 
Psicogeriatria.

A banda de l'UGA, la FMS també 
preveu novetats per enguany. En 
concret, està previst que al mes 
d'abril s'estreni un  servei  de  cirur-
gia  vascular, l'Institut  Oftalmològic 
i la Clínica del Dolor.  

tat dels pacients”, afegia Roger 
Pernas. A més, el projecte també 
preveu una reserva d’espai per a 
futures ampliacions.

Un dels objectius del centre de 
radioteràpia és “acostar els ser-
veis sanitaris als ciutadans”. En 
aquest sentit, suposarà un notable 
estalvi de temps per als centenars 
de pacients que actualment s’han 
de desplaçar a Barcelona per rebre 
uns tractaments que sovint no du-
ren més de tres minuts. El centre 
donarà servei al Vallès Oriental i 
Osona i podrà atendre uns 1.000 
pacients cada any. 
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MOLLET. El govern estudia posar 
en marxa un nou procés de li-
citació per a la confecció i man-
teniment d'un cens genètic dels 
gossos del municipi a través de 
l'ADN. L'objectiu del consistori és 
tornar a licitar aquest contracte, 
un cop es conegui la resolució de 
l'anterior licitació oberta el 2018, 
la qual es troba paralitzada des-
prés de ser impugnada per algu-
nes empreses. 

"En el moment en què es van 
publicar els plecs de clàusules 
per adjudicar el cens, va haver 
un recurs per part d'una de les 
empreses argumentant motius 
tècnics, tal com també va pas-
sar a molts municipis. Això ha 
fet, juntament amb el canvi nor-
matiu de contractes, que s'hagi 
de tornar a preparar tot un nou 
procés de licitació", ha explicat 
la nova regidora de Respecte Ani-
mal, Núria Muñoz.

Segons l'anunci de la licitació 
publicat el 2018, la contractació 
havia de permetre disposar d'un 
laboratori especialitzat que s'en-
carregués de realitzar les analíti-
ques de les mostres biològiques, 
així com de la seva gestió i la crea-
ció d'un cens de gossos amb ADN. 
Aquest cens els permetria esta-
blir l'origen de les femtes que es 
trobin a la via pública per poder 
sancionar a les persones propie-
tàries de les mascotes. En l'ante-
rior licitació el pressupost era de 

CONVIVÈNCIA  L'AJUNTAMENT ESTÀ PENDENT DE LA RESOLUCIÓ DE LA LICITACIÓ QUE ES VA OBRIR A MITJANS DEL 2018 PER TAL DE PRESENTAR EL NOU PROCÉS

El govern estudia licitar de nou el 
cens dels gossos a través de l'ADN

81.130,50 € i el contracte tenia 
una durada de dos anys. 

Fi dels pipicans
Una de les altres qüestions amb 
què s'està treballant des de la 
nova Regidoria de Respecte Ani-
mal de la ciutat de Mollet és la 
de desmantellar definitivament 

els espais anomenats pipican i 
continuar amb la creació de nous 
correcans, un dels quals es posa-
ria en funcionament aquest 2020: 
"L'objectiu del mandat és tenir 
un correcan a cada barri", expli-
ca la regidora Núria Muñoz.

Actualment, Mollet compta amb 
tres correcans o espais dedicats a 

l'esbarjo dels gossos (al Parc de 
Ca l'Estrada, al carrer Sant Agustí 
i a la Plaça de la Constitució) els 
quals, segons la regidora de Res-
pecte Animal, estan "totalment 
equipats" i gaudeixen d'un "bon 
estat general" tot i haver patit 
alguns danys: "El passat mes de 
desembre els tècnics de l'Ajun-

ÈXIT DE PÚBLIC EN 
LA PRIMERA EDICIÓ 
DEL FESTANIMAL

Des de la Regidoria de Respecte Animal també es vol donar un impuls als actes 
que es fan al municipi per promoure el respecte i la protecció animal com el 
Festanimal, que va celebrar la seva primera edició el passat dissabte. L'acte que 
va comptar amb la col·laboració del consistori, va ser tot un èxit, segons els seus 
organitzadors, Red Solidària Pro Animal i Plataforma Solidaria de Artistas. La 
iniciativa va comptar amb el suport de diverses entitas i de l'Ajuntament de Mollet.

tament van visitar els tres co-
rrecans que té la ciutat per ava-
luar el seu estat i es va constatar 
que hi havia petits desperfectes 
provocats per actes vandàlics 
com ferros doblegats de les tan-
ques o esvorancs i es va pren-
dre nota per tal d'arranjar-los", 
afirma Muñoz. i

Municipi pioner

Parets va ser una de les localitats ca-
talanes pioneres en implantar els cens 
de l'ADN per a gossos. La localitat que 
va posar en marxa la iniciativa l'abril 
del 2016, compta actualment amb 2.001 
gossos censats, dels quals tenen fetes 
les analítiques de l'ADN 1.282: "Quan es 
va iniciar la recollida de l'ADN ja hi ha-
via un cens, per això no tots els gossos 
censats tenen la prova de l'ADN feta", 
especifica la regidora de Benestar Ani-
mal de Parets, Rosa Martí, qui reconeix 
que la implantació d'aquesta mesura 
per part de l'anterior govern "ha anat 
bé" però "encara hi ha feina a fer". 

Segons dades facilitades per l'Ajun-
tament, durant el 2019 es van recollir 
i analitzar 94 mostres d'excrements, 
de les quals 23 van ser identificades. 
D'aquestes 23, es va donar el cas que 
quatre eren reincidents. De les 48 que 
no constaven en el cens, n'hi havia 9 
que també havien reincidit. Per tot 
plegat, l'Ajuntament va tramitar 17 ex-
pedients sancionadors de 300 €. Amb 
tot, l'Ajuntament té previst iniciar una 
segona campanya aquesta primavera.

1.282 GOSSOS HAN 
ESTAT CENSATS A 
PARETS DES DEL 2016

david rico

MOLLET. Els dos grups al govern 
molletà, PSC i Podem, presen-
taran al proper ple una moció 
conjunta per reclamar a la Gene-
ralitat més places públiques de 
residència per a la gent gran a la 

ciutat. D'altra banda, l'alcalde, Jo-
sep Monràs, ha demanat una re-
unió urgent amb el conseller de 
Treball, Afers Socials i Famílies, 
Chakir El Homrani, per tractar la 
qüestió.

BENESTAR SOCIAL  PER LA SEVA PART, L'ALCALDE, JOSEP MONRÀS, DEMANA UNA REUNIÓ URGENT AMB EL CONSELLER DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES

El govern molletà reclama més places 
públiques de residència per a gent gran

té en propietat a la ronda de la 
Farinera, on s'estaven construint 
els nous jutjats. El solar, propietat 
de l'Incasòl, es troba en l'estoc de 
terrenys que té la Generalitat i, 
segons fonts de l'Incasòl, a hores 
d'ara no hi ha cap projecte ni lici-
tació prevista per a aquest espai.

Carta de Monràs a El Homrani
La setmana passada l’alcalde de 
Mollet, Josep Monràs, tornava a 
reclamar al Conseller de Treball, 
Afers Socials i Famílies, Chakir El 
Homrani, més places públiques 
per a la gent gran de Mollet, "des-
prés que fa més d’un any que la 
Generalitat es va comprometre 
a estudiar-ho i encara no ha do-
nat resposta", apunten fonts mu-
nicipals.

Per aquest motiu també han 
demanat una reunió urgent amb 

"Creiem que les places públi-
ques actuals no són suficients 
d’acord amb les característi-
ques de la nostra ciutat", apun-
ten des del govern, qui reclama a 
l'executiu català mesures per aug-
mentar aquestes places.

"Des dels nostres grups muni-
cipals creiem que la Generalitat 
disposa de terrenys adients per 
a emplaçar una nova residèn-
cia, que podrien ajudar a redre-
çar aquesta situació", afegeixen. 

En aquest sentit, la setmana 
passada la regidora de Gent Gran, 
Ana M. Díaz, posava com a exem-
ple els terrenys que la Generalitat 

Terrenys als Pinetons

El grup parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem va registrar aquest dilluns 
un seguit de preguntes per saber quins 
usos estan previstos als terrenys que la 
Generalitat té a la ronda dels Pinetons, 
fent-se ressò de la demanda de la so-
cietat civil que reclama una residència 
pública. Des de Mollet en Comú recor-
den: "Fa temps que reivindiquem  la 
necessitat de places públiques per a 
la gent gran a Mollet".

ELS COMUNS PORTEN 
AL PARLAMENT LA 
REIVINDICACIÓ 

el Conseller Homrani per trobar 
solucions a aquesta mancança. i
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ROBA PER 
A NENS I NENES 
DE 0 A 16 ANYS
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El govern de Parets celebra la construcció del tercer carril 
però reclama celeritat en el desdoblament de la línia fèrria R3

PARETS DEL VALLÈS. El 1995 s'in-
augurava el que ha estat l'última 
gran inversió a la carretera C-17 
–el desdoblament de l'aleshores 
N-152– al seu pas pel Baix Vallès. 
Ara, 25 anys després, la Genera-
litat preveu començar abans de 
l'estiu la construcció del tercer 
carril –en sentit Barcelona– en un 
tram de 3,2 km entre els enllaços 
de la C-33 i la C-55, entre Lliçà de 
Vall i Parets. 

Dimarts, el govern paretà oferia 
una roda de premsa per explicar 
els detalls del projecte. Aquesta 
primera fase d'obres es desenvo-
luparà al marge dret (sentit sud) 
i és la fase constructivament més 
senzilla, segons la regidora d'Ur-

banisme, Rosa Martí, ja que en 
part del tram s'aprofitarà el vial 
lateral paral·lel que ja existeix. 
"Només s'ha hagut de fer una 

petita expropiació de terreny, ja 
que majoritàriament s'ocuparà 
sòl de l'Ajuntament", explicava 
Martí. Així doncs, a més del tercer 
carril també es mantindrà el vial 
paral·lel que ja existeix, tot i que 
més estret. 

En canvi, la segona fase d'obres 
que haurà d'implementar el tercer 
carril en sentit Vic i que a hores 
d'ara està en un "avançat" procés 
de redacció serà "més complex", 
ja que l'espai que hi ha entre la 
calçada i algunes empreses és 
mínim. "És més complicat, no 
tant pel que fa a la redacció del 
projecte com a la gestió perquè 
s'hauran de fer més expropia-
cions", deia la regidora, qui afegia 
que "és un projecte molt prio-
ritari per a la Direcció General 
de Carreteres i el volen licitar 
el més aviat possible", assegu-
rava Martí. En aquest sentit, des 
de l'Ajuntament asseguren que 
les obres d'una banda i l'altra de 

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

la calçada no se solaparan en el 
temps. 

A més, l'obra comportarà l'eli-
minació d'accessos directes a la 
via, com és el cas de l'entrada des 
del restaurant Can Romeu. "Es 
tracta d'una via preferent i això 
vol dir que no pot tenir accessos 
a nivell", indicava Martí. 

Durant els primers mesos 
d'obres, els treballs seran poc 
visibles, ja que consistiran en el 
trasllat de subministraments com 
aigua, gas i electricitat i tindran 

En el projecte final, la Direcció General de Carreteres ha acceptat les millores 
reclamades per l'Ajuntament de Parets. Una d'elles serà l'enllumenat de l'enllaç a 
Parets que "no estava previst", diu Martí, i que ha de suposar una millora de la 
seguretat. Amb tot, l'enllumenat no serà una realitat fins que no es faci la segona 
fase d'obres, ja que en aquesta primera fase només es faran els treballs de 
cablejat. Una altra millora serà l'enjardinament a banda i banda de la carretera. 
"Volem que la carretera tingui una façana maca i agradable amb arbrat i 
vegetació i per això també demanarem la col·laboració de les indústries", 
assegurava la regidora. El projecte també preveu la instal·lació de pantalles 
acústiques per reduir les molèsties de sorolls al tram de Can Volart i l'allargament 
del carril d'acceleració de la carretera en l'accés de Parets a la C-17 a l'altura de 
la masia de Can Volart. Pel que fa a la passera de vianants que unirà el nucli urbà 
amb la zona industrial de Can Volart, el projecte definitiu ha modificat el disseny 
que, segons Martí havia demanat el govern local del PSC, i aposta per mantenir 
una estructura de les mateixes característiques que la passera de la Casilla al 
pas de la C-17 per Mollet (a la imatge).  

Millores respecte al projecte inicial

GOVERN EN PLE  L'alcalde, Jordi Seguer, la regidora d'Urbanisme, Rosa Martí, i la primera tinenta d'Alcaldia

sílvia ferran / aj.parets

INFRAESTRUCTURES  LA PRIMERA FASE DE LES OBRES, QUE ES PREVEU COMENCI AQUESTA PRIMAVERA, ES FARÀ AL MARGE DRET EN SENTIT BARCELONA

El projecte de la C-17 inclou enllumenat, 
enjardinament i pantalles acústiques

una major afectació en el moment 
que es faci la caixa del tercer carril 
i l'accés a l'AP-7, obra que es pre-
veu per a l'any vinent. "Les obres 
afectaran la mobilitat dels 
veïns però intentarem reduir 
al màxim les afectacions i es 
buscaran solucions", deia Martí. 
L'Ajuntament incorporarà aviat un 
enginyer que es farà càrrec del se-
guiment de l'obra del tercer carril. 

Per al govern local, aquesta és 
una obra de vital importància per a 
la mobilitat de vehicles però recor-
den la necessitat d'agilitzar el des-
doblament de la línia ferroviària 
R3 per millorar la mobilitat de les 
persones, que, consideren, descon-
gestionaria el volum de trànsit a la 
C-17 a Parets, per on passen uns 
80.000 vehicles diaris. i laura ortiz

Rosa Martí: "Les obres 
afectaran la mobilitat dels

veïns però intentarem reduir
al màxim les afectacions"
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Cirugia oral
Implants Pròtesis
Radiologia
Emblanquiment dental
Ortodòncia infantil i d’adults

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

Clínica Dental 
Dra. Eva Morales

Somriure 
perfecte amb 
ortodòncia 

invisble

Ens trobaràs a:
Vilanova i a Montornès

Requisits per accedir 
a la Llei de la Segona 
Oportunitat

Desde que es va publicar la Llei 25/2015, de 
28 de juliol, de mecanisme de segona opor·
tunitat, ja són moltes les persones que s’han 
acollit a aquesta. I és que la novetat d’aques·
ta norma consisteix a oferir una nova opor·
tunitat a les persones endeutades perquè 
obtinguin l’exoneració del passiu insatisfet, 
ja que fins a la promulgació d’aquesta Llei 
aquestes persones havien de respondre amb 
tots els seus béns presents i futurs sense cap 
possibilitat d’exoneració.

Per obtenir aquest benefici, en resum, la nor·
ma exigeix que el deutor ho sigui de bona 
fe, és a dir:

1. Que el concurs no hagi estat declarat cul·
pable.

2. Que el deutor no hagi estat condemnat 
en sentència ferma per determinats delictes 
en els deu anys anteriors a la declaració de 
concurs.

3. Que s’hagi celebrat o, almenys, intentat 
celebrar un acord extrajudicial de pagaments.

4. Que hagin satisfet en la seva integritat 
els crèdits contra la massa i els crèdits con·
cursals privilegiats i, si no hagués intentat 
un acord extrajudicial de pagaments previ, 
almenys, el 25% de l’import dels crèdits con·
cursals ordinaris.

5. Que, alternativament al número anterior:   
I) Accepti sotmetre’s al pla de pagaments 
previst en la norma.

II) No hagi incomplit les obligacions de col·
laboració.

III) No hagi obtingut aquest benefici dins dels 
deu últims anys.

IV) No hagi rebutjat dins dels quatre anys an·
teriors a la declaració de concurs una oferta 
d’ocupació adequada a la seva capacitat.

V) Accepti que l’obtenció d’aquest benefici es 
farà constar en el Registre Públic Concursal 
per un termini de cinc anys.

En complir tots aquests requisits, el deutor 
optarà per aquest benefici, i, per tant, podrà 
gaudir de la cancel·lació dels seus deutes.

CONSULTORI

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

José Ignacio Carnero Sobrado
Abogado

jicarnero@cgcabogados.net

MOLLET.  L’any 2019 s’ha assolit 
un nou rècord històric pel que fa 
al nombre de viatgers que han fet 
servir el transport urbà de Mollet. 
En concret, l’any passat, van agafar 
el bus 500.592 persones, superant 
per primera vegada el mig milió 
d’usuaris, una xifra que suposa un 

3,6% més respecte al 2018.
Des de l'Ajuntament destaquen, 

com a especialment significatiu, 
l’increment que ha experimentat 
el servei els dissabtes, dia en què 
al llarg del 2019 han agafat el bus 
16.030 persones, un 14,9% més 
que l’any anterior.

MOBILITAT  DES DEL CONSISTORI MOLLETÀ DESTAQUEN PRINCIPALMENT L'INCREMENT EN EL SERVEI DELS DISSABTES

El bus urbà supera per primer 
cop el mig milió d'usuaris anuals

arxiu

BUS URBÀ  El govern aposta per adquirir-ne un d'híbrid o ecològic

BAIX VALLÈS. La Diputació de Bar-
celona lliurava dimecres, 150 bici-
cletes elèctriques a 82 ajuntaments 
i ens locals de la demarcació de 
Barcelona. En concret, al Baix Va-
llès han rebut bicicletes d'aquest 
tipus els consistoris de la Llagosta 
(3 bicicletes); de Montmeló (3) i de 
Parets (1). Aquests vehicles es des-
tinaran als serveis municipals. El 

lliurament es fa en el marc del pro-
grama de cessió de bicicletes, de la 
Diputació, que s’emmarca en una 
línia estratègica de mobilitat tova 
i en una política més general d’efi-
ciència energètica que té la seva 
manifestació més clara en l’adhesió 
al Pacte dels alcaldes  i en la lluita 
contra el canvi climàtic. L'any 2008 
la Diputació de Barcelona va iniciar 

un programa de promoció de les 
bicicletes per part de les policies 
locals i altres serveis tècnics muni-
cipals. Des de 2012 totes les bicicle-
tes que se cedeixen són elèctriques. 
Amb el lliurament de dimecres, la 
Diputació de Barcelona ha cedit en 
els darrers 11 anys un total de 712 
bicicletes a 223 municipis o enti-
tats municipals. 

La Diputació lliura bicicletes  
elèctriques a ajuntaments baixvallesans

N'HAN REBUT ELS CONSISTORIS DE LA LLAGOSTA, MONTMELÓ I PARETS DEL VALLÈS

Es crea una nova 
parada del bus de 
Parets a prop del 
passeig de la Ribera
PARETS. El bus urbà de Parets in-
clourà diverses novetats en el ser-
vei a partir del pròxim 3 de febrer. 
Una de les més destacades és la 
creació d'una nova parada a l'altu-
ra del carrer Amanda Sagristà amb 
Sant Sebastià, que principalment 
donarà servei als usuaris que vi-
uen a prop del passeig de la Ribera. 
Dotze expedicions diàries hi faran 
parada. D'altra banda, també s'ha 
establert oficialment l'aturada del 
bus a la parada situada al carrer 
Onze de Setembre amb Bailèn, 
dins de l'horari predeterminat de 
dilluns a dissabte.

La darrera modificació ha es-
tat la reducció del servei que va 
fins a l'escola Nostra Senyora de 
Montserrat amb el manteniment 
de 9 expedicions durant l'horari 
escolar, mentre que prèviament hi 
passaven el bus 27 vegades al dia.

El bus urbà té una freqüència de 
pas de 15 minuts de dilluns a di-
vendres, i de 30 minuts els dissab-
tes i feiners del mes d'agost. Al ser-
vei són vàlids tots els títols ATM i 
els títols de l'operador, S1, S2 i S3.

Un 2,9% més d'usuaris
Coincidint amb aquestes novetats 
–el servei no s'havia modificat des 
del 18 de novembre del 2013–, 
l'Ajuntament ha publicat les xifres 
d'usuaris del bus urbà.

Concretament, el 2019 un total 
de 130.119 persones el van utilit-
zar, i aquesta xifra suposa un 2,9% 
d'augment respecte als usuaris 
que es van registrar el 2018, quan 
hi van pujar 126.491 persones. El 
servei de bus urbà es va posar en 
marxa l'any 1997 i, des d'alesho-
res, el nombre de viatgers ha anat 
en augment. 

L’Ajuntament valora positiva-
ment aquestes dades i posa en va-
lor la contribució que ha suposat 
per fer-ho possible les millores 
efectuades en el servei del trans-
port urbà en els darrers temps, 
com ara la incorporació de nous 
vehicles a la xarxa d’autobusos, la 
informació del temps de pas dels 
busos, la nova aplicació de mobi-
litat per a telèfons intel·ligents i 
tauletes o la millora dels panells 
d’informació que hi ha instal·lats 
a les parades

Aposta ecològica
Per la seva banda, el regidor de 
Mobilitat, Juan José Baños, explica 
algunes de les novetats del servei. 
"Estem mirant un segon bus que 
sigui ecològic: o híbrid o elèc-
tric", diu. I també afegeix que estan 
estudiant "si és possible afegir-hi 
una segona línia del bus", però 
va admetre que "aquest tema en-
cara està molt verd". 
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MOLLET DEL VALLÈS
15/01 José Luís Codina Rosa 60 anys
15/01 Antonia Haro Soler 93 anys
16/01 Pedro Carreras García 79 anys
18/01 Casimiro Badia Callizo 79 anys
20/01 Isabel Chuecos Poveda 74 anys

LA LLAGOSTA
14/01 Pedro Martínez García 89 anys

SANT FOST 
19/01 Evaristo Batalla Guillo 81 anys

Dades facilitades per la Funerària 
Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols

Defuncions

Dissabte, 25 de gener de 2020
A les 13.30h: Resum informatiu de la setmana
Diumenge, 26 de gener de 2020
A les 22h: La Jornada de diumenge
Dilluns, 27 de gener de 2020
A les 20.30h: La Jornada, amb Albert Maspons 
i Xavier Aymamí
Dimarts, 28 de gener de 2020
A les 20.30h: Parlem-ne, amb Susanna Aguilera
Dijous, 30 de gener de 2020
A les 20.30h: Visions, amb Alba López

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

www.vallesvisio.cat

programació

Cs presenta 
una desena de 
preguntes al 
govern municipal
MOLLET. El grup municipal de Ciu-
tadans Mollet de Vallès (Cs) ha 
presentat al ple municipal una 
desena de preguntes relaciona-
des amb la gestió municipal en 
diferents àmbits que "preocupen 
constantment els veïns com la 
implementació de les zones 30, 
l'afecció de la revaloració del 
cadastre en l'Impost de Béns 
Immobles o la creació del cens 
de mascotes", expliquen. Segons 
Iván Garrido, regidor portaveu de 
Cs Mollet, "els temes a pregun-
tar en el ple seran amplis, des 
de la situació de les treballa-
dores d'Expertus, fins a qüesti-
ons d'infraestructures, com les 
obres del carrer Gaietà Vínzia o 
la gestió dels mitjans de comu-
nicació públics".

PLE MUNICIPAL

La CUP reclama 
a la Generalitat 
el 4rt institut i un
3er ambulatòri
MOLLET. La CUP Mollet ha reclamat 
al Govern de la Generalitat que in-
clogui al projecte de Pressupostos 
d’enguany, la dotació necessària 
per a donar resposta "a dues de 
les necessitats més urgents que 
té la ciutat", la construcció del 4rt 
institut i del 3r ambulatori. La for-
mació denuncia que “des del curs 
2011 l’IES Aiguaviva està instal.
lat en espais cedits per l’Ajunta-
ment”. D’igual manera, qualifica 
“d’injustificable” que la ciutat no 
disposi encara del 3r ambulatori. 

Homenatge als 
republicans 
caiguts
SANT FOST. L'Assamblea Nacional 
Catalana (ANC) a Sant Fost or-
ganitza aquest diumenge, 26 de 
gener, un acte en memòria dels 
republicans santfostencs caiguts 
durant la Guerra Civil espanyo-
la en defensa de la República i la 
democràcia. L'homenatge tindrà 
lloc a les 11 h del matí a l'Audito-
ri muncipal. Aquesta és la segona 
ocasió que l'entitat ret homenatge 
als veïns de la localitat.

MONTORNÈS. Un foc declarat di-
mecres a la tarda va cremar una 
nau aïllada de grans dimensions 
situada al carrer Vilar d'Abdelà 
de Montornès del Vallès. L'incendi 
no va causar ferits, però va cre-
mar motos elèctriques i bateries 
emmagatzemades. Els Bombers 
rebien l'avís a les 18.28 h i activa-

EMERGÈNCIES  ELS BOMBERS DE LA GENERALITAT VAN ACTIVAR FINS A DEU DOTACIONS PER APAGAR EL FOC

Crema una nau plena 
de motos elèctriques 
a Montornès

PARETS.  Després d'una llarga ma-
laltia, el militant i exregidor del 
Grup Municipal d'Ara Parets Es-
querra Republicana, Ramon Parés 
López, moria dissabte a la matina-
da als 54 anys. 

Resident al barri de Mirador 
de Gallecs de Parets, en Ramon 
Parés havia estat portaveu de la 
Plataforma d’Afectats per la Hipo-
teca de Parets i un dels seus fun-
dadors. La seva tasca li va donar 
més repercussió fora de Parets 
convertint-se en el representant 
de les PAH de tota Catalunya amb 
l’entitat bancària BBVA.

Fidel als seus principis, va dei-
xar la PAH per dedicar-se a l'acti-
vitat política local el 2015, quan 
es va incorporar a la candidatura 
d'Ara Parets, ocupant el número 
2 de la llista, com a independent, 
fent tàndem amb l'actual alcalde 
de Parets, Jordi Seguer, que va ser 

OBITUARI EL PARETÀ MORIA DISSABTE ALS 54 ANYS DESPRÉS D'UNA LLARGA MALALTIA

Mor Ramon Parés, fundador de la 
PAH a Parets i exregidor d'Ara Parets

el candidat.
En les eleccions de 2019 va ocu-

par el 16è lloc de la llista i tot i 
les seves dificultats va continuar 
donant suport a l'equip que va 
aconseguir l'esperat canvi polític 
al municipi.

Condol del partit
L'alcalde de Parets, Jordi Seguer, 
va destacar "la participació de 
manera activa d'en Ramon en 
la tasca del grup municipal a 
l'oposició, assistint a tots els ac-
tes de la vida cultural i associa-
tiva local i liderant moltes de les 
iniciatives socials que Esquerra 
Republicana va abanderar com 
la Taula d'Emergències Socials, 
la promoció de l'habitatge pú-
blic protegit o la millora dels 
barris més desatesos per part 
del govern socialista". 

La Secció Local d'Esquerra Re-

publicana a Parets ha volgut tras-
lladar el seu condol a la família i 
amics. La cerimònia de comiat va 
tenir lloc dilluns al Tanatori de 
Mollet del Vallès.  

arxiu

RAMON PARÉS

bombers

A DINS LA NAU  Els bombers van apagar el foc que va cremar 400 m2

ven fins a deu dotacions que van 
actuar al lloc dels fets. A l'interior 
de la nau hi havia motos elèctri-
ques i bateries emmagatzemades 
i segons fonts de Bombers, van 
acabar cremant uns 400 metres 
quadrats. Durant les tasques d'ex-
tinció va cedir part del sostre de 
la nau.  

MEMÒRIA HISTÒRICA
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ECONOMIA

MARTORELLES. L'empresa Class 
Plastics, situada al polígon indus-
trial de de Martorelles, preveu pre-
sentar un Expedient de Regulació 
d'Ocupació (ERO) per acomiadar a  
una quarantena de treballadors de 
la plantilla. 

El motiu que al·legaria l'em-
presa per iniciar el procés d'aco-
miadament seria la disminució de 
l'activitat productiva a la planta. I 
és que, a banda de l'ERO, la planti-
lla patiria retards en el pagament 
de les seves nòmines des del pas-
sat mes de desembre. 

LABORAL  LA COMPANYIA PREVEU ACOMIADAR A UNA QUARENTENA DE TREBALLADORS

Amenaça d'ERO a l'empresa 
Class Plastics de Martorelles

Visyon participa en un programa educatiu a Moscou
L’empresa Visyon, creada per un grup de baixvallesans, ha estat triada per 
participar en un projecte que aplica la realitat virtual en l’àmbit educatiu. 
Es tracta d’una iniciativa de l’Agència d’Innovació de Moscou que té per 
objectiu oferir solucions de realitat virtual a estudiants dels darrers anys 
de la secundària que presenten algun tipus de discapacitat motora.

En concret, Class Plastics comp-
ta amb 140 empleats, dels quals, la 
companyia tindria previst acomia-
dar un 32%, tot i que des de CCOO 
asseguren que encara es desconeix 
el nombre exacte d'afectats i les in-
tencions de l'empresa: "Encara no 
hem començat a negociar amb 
l'empresa, estem pendents de 
veure els números i de conèixer 
quin és el seu plantejament", ex-
plica el secretari general de Comis-
sions Obreres (CCOO) al Vallès Ori-
ental, Gonzalo Plata. Una trobada 
entre la propietat de l'empresa i els 

sindicats que es preveu que tingui 
lloc el pròxim 8 de febrer.

Dos anys a Martorelles
Class Plastics es dedica a la fabri-
cació d'articles i components de 
plàstic des de fa 6 anys. Procedent 
de Rubí, l'empresa es va traslladar 
a Martorelles a principis del 2017, 
després d'adquirir les antigues ins-
tal·lacions de l'empresa Valeo, la 
qual es trobava en procés de tanca-
ment. El projecte industrial de Class 
Plastics tenia previst incorporar 80 
treballadors de Valeo.  

13.956
SÓN ELS BENEFICIARIS DE PRESTACIONS D'ATUR 

al Vallès Oriental durant el mes de desembre, segons un 
informe elaborat per l’Observatori-Centre d’Estudis del 
Vallès Oriental, el que equival a un 64,4% dels aturats.

l.o.

EL TRASLLAT L'empresa va iniciar l'activitat a Can Bosquerons el 2017 després de comprar la planta a Valeo

MOLLET. L’Ajuntament i la Univer-
sitat Autònoma de Barcelona tre-
ballaran conjuntament per definir 
els futurs usos de l’espai Mollet 
Hub, situat a l'avinguda Jaume I, 
que actualment acull els serveis 
d’emprenedoria i joves d’EMFO. 
Aquesta definició d'usos es rea-
litzarà per mitjà d'un procés par-
ticipatiu que finalitzarà abans de 
l’estiu.

Dilluns, va tenir lloc al Mollet 
Hub una reunió anomenada kick-
off on estaven convocats experts 
de la UAB i responsables de l’Ajun-
tament de Mollet del Vallès de di-
ferents àmbits.

Aquesta sessió va donar el tret 
de sortida al procés participatiu 
per definir els usos del Mollet-
Hub i que servirà per realitzar 

un esbós de mapa local d’actors 
i d’iniciatives d’innovació urba-
na. Aquestes iniciatives inclouen 
experiències en l’àmbit de l’edu-
cació, la fabricació avançada i de 
l’emprenedoria.

En aquest sentit, el regidor de 
Desenvolupament Econòmic, In-
novació i Participació, Raúl Broto, 
va recordar que “des que es va 
posar en marxa el Mollet Hub, 
al marge de treballar l’empre-
nedoria, els projectes per a jo-
ves o la promoció econòmica 
i empresarial, ja vam dir que 
volíem anar més enllà i escoltar 
les inquietuds de la ciutadania 
per promocionar encara més 
aquest espai, per exemple, en 
àrees com ara l’economia digi-
tal o l’agricultura ecològica”.  

EQUIPAMENTS  EL CENTRE ES VOL OBRIR A L’ECONOMIA DIGITAL

Els futurs usos del Mollet 
Hub, a consulta ciutadana

aj. mollet

REUNITS  Experts de la UAB i responsables de l'Ajuntament de Mollet

Premi internacional 
a la sostenibilitat per 
a Henkel a Montornès
MONTORNÈS. La nova planta de 
producció d'adhesius per a la in-
dústria aeroespacial de Henkel 
Ibèrica, situada a Montornès i 
inaugurada el passat 4 de juny, va 
aconseguir el segell DGNB d'Es-
panya amb una certificació d'or 

que atorga el German Sustainable 
Building Council, una certificació 
que avalua la sostenibilitat dels 
edificis tant en l'àmbit nacional 
com internacional.

El certificat garanteix que s'han 
tingut en compte diversos criteris 

MEDI AMBIENT  ÉS LA PRIMERA PLANTA PRODUCTIVA A ESPANYA AMB LA DISTINCIÓ GOLD

en el disseny i en la construcció 
que contribueixen a la sostenibili-
tat. Henkel es converteix en la pri-
mera planta productiva a Espanya 
amb la distinció "Gold". 

"Estem molt orgullosos de 
rebre aquesta certificació, que 
suposa un reconeixement al 
nostre esforç per reduir la pet-
jada ambiental en tots els nos-
tres processos, incloent-hi la 
construcció i obertura de nous 
centres seguint sempre alts es-
tàndards de sostenibilitat", co-
menta Rodolfo Schornberg, Presi-
dent de Henkel Ibèrica.  
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Oferta válida hasta � nales de enero del 2020

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

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

PVP: 
26.900 €*

AUT
OMÁ

TICO

PVP: 
26.900 €*26.900 €*

AUT
OMÁ

TICO

AUT
OMÁ

TICO

PRECIO FINANCIADO

25.500 €

Nissan Qashqai 2.0 DCI 150 CV · Tekna · 
Año 2007 · 157.142 km

PVP: 
7.900 €*

PVP: 
7.900 €*PRECIO FINANCIADO

6.950 €

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

PVP: 
23.900 €*

PVP: 
23.900 €*23.900 €*PRECIO FINANCIADO

22.400 €

Opel Corsa 1.4 90 CV20 Aniversario  
Nuevo a estrenar · KM 0 · Año 2019

PVP: 
13.800 €*

PVP: 
13.800 €*13.800 €*PRECIO FINANCIADO

12.500 €

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

PVP: 
8.300 €*

PVP: 
8.300 €*8.300 €*PRECIO FINANCIADO

7.900 €

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

PVP: 
20.900 €*

AUT
OMÁ

TICO

PVP: 
20.900 €*20.900 €*

AUT
OMÁ

TICO

AUT
OMÁ

TICO

PRECIO FINANCIADO

19.600 €

Volkswagen Tiguan 2.0 TDI
110 CV · Año 2014 · Km 68.665

PVP: 
16.900 €*

PVP: 
16.900 €*16.900 €*PRECIO FINANCIADO

15.500 €

Volkswagen Beetle 2.0 TSI 210 CV · 
DSG · Año 2014 · 44.847 km

PVP: 
24.000 €*

PVP: 
24.000 €*24.000 €*PRECIO FINANCIADO

22.500 €

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

PVP: 
27.900 €*

AUT
OMÁ

TICO

PVP: 
27.900 €*27.900 €*

AUT
OMÁ

TICO

PRECIO FINANCIADO

26.500 €

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

PVP: 
8.500 €*

PVP: 
8.500 €*PRECIO FINANCIADO

6.900 €



dv, 24 gener 202016

Guia

MÈDICA i
ESTÈTICA

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

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

contacte@psicopnaturmolins.cat

Classifi cats PER ANUNCIAR-TE EN AQUESTA SECCIÓ: PUBLICITATDIARISOM@SOM.CAT

PISO EN MOLLET. 
CENTRO. Frente al 
Parc de les Prune-
res. Con Asc. 2 hab., 
baño cpto., amplio 
s a l ó n - c o m e d o r, 
balcón, cocina in-
dep., ventanas 
de aluminio y aire 
acondicionado. CEE: 
E. Precio: 169.000 €. 
Tel. 93 579 33 33.

PISO EN MOLLET 
CENTRO. Asc., 3 
hab., 2 baños cp-
tos., coc., lavad., 
comedor. Ref. CEE: 
E. Precio: 185.000 €. 
Tel. 93 579 33 33.

PISO EN MONT-
MELÓ. CENTRO. 
Ref. EV11179. Asc., 
actualmente con 
inquilino con con-
trato vigente hasta 
final de julio 2020. 

3 hab., cocina, baño 
4 piezas con bañe-
ra y comedor salida 
a pequeño bal-
cón. CEE: E. Precio: 
130.000 euros. Tel. 
93 579 33 33.

PISO EN MOLLET. 
CENTRO. Para re-
formar. 2º sin as-
censor, 3 hab., baño, 
cocina con lavade-
ro, salón-comedor. 
Piso de origen. CEE: 
F. Precio: 125.000 €. 
Ref. JV14209. Tel. 93 
579 33 33.

PISO EN MOLLET 
CENTRO. 73 m2, 
frente al Parc de les 
Pruneres. Finca con 
ascensor, 2 hab., 
baño cpto., amplio 
s a l ó n - c o m e d o r, 
balcón, cocina in-
dep., vent. alum., 
aire acond. CEE: E. 
Precio: 169.000 eu-
ros. Ref: JV14182. Tel. 

93 579 33 33.

PISO EN MOLLET. 
PLANA LLEDÓ. 
Económico. 65 m2, 
3 hab., salón de 16 
m2, cocina con la-
vadero, baño, su-
elos de gres, ven-
tanas de aluminio, 
calefacción. CEE: E. 
Precio: 97.500 eu-
ros. Ref. JV14221. Tel. 
93 579 33 33.

DÚPLEX EN MO-
LLET. ZONA CAN 
BORRELL. 105 m2, 
muy luminoso, 3 
hab., (antes 4), baño 
y aseo, cocina con 

salida a patio de 8 
m2, salón-come-
dor. Suelos de gres, 
vent. alum. CEE: E. 
Precio: 144.800 eu-
ros. Ref. JV14240. 
Tel. 93 579 33 33.

MONTMELÓ. PLAN-
TA BAJA. Zona IES. 
Ref. EV11176. 128 m2, 
a estrenar con ac-
ceso indep. y garaje 
propio. Aire acondi-
cionado, bomba de 
calor, suelo de gres, 
2 hab. (1 suite con 
vestidor y baño con 
plato de ducha) 2 
baños con plato de 
ducha (1 en suitte), 

despacho, trastero, 
lavadero, comedor 
con cocina abierta 
de estilo moder-
no y acogedor con 
salida a pequeño 
patio-balcón. Cer-
tificación energé-
tica: Exenta. Precio: 
225.000 euros. Tel. 
93 579 33 33.

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.

V O L S K S W A G E N 
BEETLE 2.0 TSI, 210 
CV, DSG, año 2014. 
44.847 km. Precio 
financiado: 22.500 
euros. Teléfono: 93 
593 26 44.

SE VENDE NISSAN 
QASHQAI 2.0 DCI. 
150 CV, Tekna, año 
2007, 157.142 km. 
Precio financiado: 
7.900 euros. Tel. 93 
593 26 44.

PEUGEOT 207 1.4. 
75 CV Acces, 5 
puertas, año 2011, 
108.576 km. Precio: 
6.500 euros. Tel. 93 
593 26 44.

SE VENDE RENAULT 
FLUENCE 1.5 DCI, 
110 CV, Limited, año 
2014. 125.101 km. 

Precio: 8.300 euros. 
Teléfono de contac-
to: 630 06 59 90.

SEAT ALTEA 1.6 TDI 
ECOMOTIVE. 105 CV, 
año 2014, 52.795 km. 
Precio: 10.500 euros. 
Tel:  630 06 59 90.

V O L K S W A G E N 

CADDY OUTDOOR 
2.0 TDI 102 CV, año 
2019, 12.234 km, 
automático. Precio: 
27.900 euros. Tel: 
630 06 59 90.

VOLKSWAGEN TI-
GUAN 2.0 TDI. 110 
CV, año 2014, 68.665 
km. Precio financia-

do: 15.500 euros. Tel. 
93 593 26 44.

EN VENTA OPEL 
CORSA 1.4, 90 CV 
20 ANIVERSARIO. 
Nuevo a estrenar. Km 
o. Año 2019. Precio: 
13.800 euros. finan-
ciado: 12.500 euros. 
Tel. 93 593 26 44.

IMMOBILIÀRIA

COMPRA

LLOGUER

MOTOR

T. 651 04 00 07

S’OFEREIX AUTÒNOMA PER PORTAR 
COMPTABILITATS / FISCAL / IMPOSTOS, 
A PIMES I AUTÒNOMS AMB A3 I CONTAPLUS
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A partir de 
300 fotos 
0,22€

200 fotos 
(10x15) 
48€

· Fotografia digital.
· Fotos de carnet.
· Regals personalitzats. 
· Botiga on-line.
· Fotos d’estudi.

Avinguda de Catalunya, 137 · 08150 Parets del Vallès
T. 93 562 33 18 ·  is48@image-solutions.es

@imagesolutionspv

ENS PODEU ENVIAR LES VOSTRES 
FOTOS PER WHATSAPP: 

690 91 54 80

OFERTA: 
100 fotos 
(10x15) 
25€

Cartutxos per a impressores. 

CONFIA EN LETIBALM
EL Nº 1 EN CURA I PROTECCIÓ

DE NAS, LLAVIS I COS.

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

El legítim dret de Catalunya a
l'autodeterminació no és cap 

argument per empènyer els Mossos
cap al precipici d'una justícia plena

 de tics del nacionalisme espanyol 

olia iniciar l’any compartint allò 
que, en la meva opinió, signifi-
ca justícia. Resumint-ho molt 
podríem dir que hi ha dues sig-

nificacions de justícia: una es vincula a la 
solidaritat amb les necessitats dels humans, 
i l’altra amb la capacitat d’obrar amb recti-
tud. Societat justa; persona justa. A més hi 
ha la Justícia com a institució creada amb la 
finalitat de jutjar la vulneració de les normes 
establertes per afavorir persones i societats 
justes i equilibrades. Justícia com a model de 
societat, justícia com a exemple de compor-
tament humà, i Justícia com a eina social per 
a emparar societats i persones justes.

El seguiment del judici al major Trapero i 
altres responsables dels Mossos d’Esquadra 
ha desviat l’atenció envers el discurs teòric, 
per a fer-me endinsar en la concretesa de la 
justícia «real»: la justícia com a actitud col-
lectiva i individual, i la Justícia com a insti-
tució.

Admiro el major Trapero. No és la prime-
ra vegada que ho dic públicament; ja fa uns 
mesos li vaig dedicar una altra columna. Els 
que pensaven que Trapero vulneraria les 
normes legals, se saltaria les lleis establertes 
i faria que el cos de Mossos d’Esquadra les 
transgredís, demostrava un desconeixement 
total de la professionalitat i de l’ètica de Tra-
pero i, amb ell, del conjunt del cos; exhibia 
una ignorància enorme del que significa la 

V
JUSTÍCIA

Humanitòleg i gestor cultural
ORIOL FORT I MARRUGAT

professionalitat i l’ètica de la policia —d’una 
policia no manipulable i no utilitzable «polí-
ticament»; i, així, mostrava quin model d’es-
tratègia política pretenien aquestes perso-
nes: servir-se de les institucions públiques.

El legítim dret de Catalunya a l’autodeter-
minació –més enllà d’una constitució que 
sempre és modificable– no és cap argument 
per empènyer els Mossos –que haurien de 
ser un exemple de cos de seguretat repu-

blicana– cap al desprestigi i cap al precipici 
d’una Justícia sovint poc equànime i plena de 
tics del nacionalisme espanyol. L’eina no són 
els Mossos; l’eina és convèncer pacíficament 
i democràtica.

Desitjo de tot cor l’absolució de Trapero i 
de tot el cos, i espero amb vehemència que 
els manipuladors siguin acomboiats demo-
cràticament i pacífica a l’exili interior.

Lectura suggerida: John Rawls. Teoria de 
la justícia. «La justícia és la primera virtut de 
les institucions socials, com la veritat ho és 
dels sistemes de pensament». https://bit.
ly/30JZuLo

Finestrals 
i mosquiteres

Durant quatre dies, tot Catalunya i gran part de la Península Ibèrica ha estat 
pendent del temporal Glòria i les seves conseqüències. Ventades, aiguats i 
crescudes dels rius han estat el rastre que la borrasca ha deixat al Baix Vallès, on, 
sortosament, només s'han patit danys materials. 

La informació de seguiment que s'ha anat fent des de les administracions 
(ajuntaments, Consell Comarcal i Generalitat) i l'actuació dels cossos de 
seguretat i emergència ha estat cabdal. En un episodi que s'ha allargat tant 
en el temps i que ha tingut tants fronts oberts –s'han activat diversos plans 
d'emergència a l'hora com el Ventcat, l'Inuncat i el Neucat– la informació i les 
mesures de prevenció, malgrat puguin semblar excessives, aporten seguretat a la 
ciutadania, que també té la seva part de coresponsabilitat.

Segons els experts, episodis com aquest cada cop poden ser més habituals. Un 
efecte més del canvi climàtic, al qual els humans ens hi haurem d'adaptar. 

CADA COP MÉS 'GLÒRIES'
Editorial

aigua és un bé imprescindible per 
una llar (beure, netejar, cuinar...). 
És un recurs tan important que les 
Nacions Unides consideren l’accés 
a l’aigua un Dret Humà. Per això 

des de la Taula de l’Aigua i Mollet Pel Futur 
apostem per una gestió pública d’aquest 
recurs. Una gestió participativa, transpa-
rent, sostenible, que redueixi les fuites, que 
respecti el dret a l’aigua, que inverteixi els 
beneficis en el servei i no en les butxaques 
d’accionistes. Però en canvi a Mollet l’aigua 
la gestiona una empresa multinacional, SO-
REA (d’AGBAR-SUEZ). I el govern PSC-Po-
dem vol que segueixi així durant 5 anys més.

Aquest proper mes de febrer per fi acaba 
el contracte amb aquesta empresa. Es tracta 
d’una oportunitat de remunicipalitzar aquest 
servei com ja han fet altres ciutats com París, 
Valladolid o Terrassa. Però el govern no està 
disposat a aprofitar-la. Fins ara, hem denunci-
at reiteradament la falta de transparència per 
part del govern i SOREA i la inoperativitat de 
la Comissió de l’Aigua. Sobretot per no esclarir 
dubtes sobre la documentació presentada pel 
que fa a la gestió, qüestions econòmiques o 
talls d'aigua a famílies vulnerables. Així ma-
teix, hem denunciat que la Comissió treballa 

Gestió privada de l'aigua a Mollet
de forma esbiaixada, sense cap pla ni calen-
dari de treball i que només eren escoltats 
els experts proposats pel govern i no els que 
proposava la Taula de l'Aigua de Mollet. Ara ja 
és massa tard i caldrà una pròrroga, però en 
comptes de cinc anys es pot fer de dos. Dos 
anys durant els quals s’estudiïn les diverses 
opcions, no com s’ha fet fins ara.

I és que l’informe que va presentar l’Ajunta-
ment ens sembla molt insuficient i tendenciós 
ja que només valora el model privat vigent, 
sense estudiar la viabilitat i avantatges d’un 
model públic. I això tenint en compte que les 
enquestes mostren que un 80% de la població 
catalana pensa que un model públic és millor. 
A més, segons l'informe de l'Observatori de 
Preus de Catalunya (2018), el preu sense IVA 
del m3 per a consums de 10 m3/mes amb 
gestió pública (directa) és d’1,806 €/m3 i amb 
model privat (indirecte) de 2,193 €/m3. Un 
exemple el tenim a Montornès del Vallès, on la 
gestió pública aconsegueix un preu més baix 
que els municipis en què la gestió és privada.

Per tot això demanem: que es consideri i 
s’estudiï l’opció d’una gestió totalment públi-
ca, tenint en compte els experts que proposa 
la Taula de l’Aigua de Mollet; que no es signi 
una pròrroga que vagi més enllà de dos anys; i 
que es creï l'Observatori de l'Aigua de Mollet on 
els responsables de la gestió hi passin comp-
tes. En un context d’emergència climàtica que 
cada cop fa més vulnerable el nostre accés a 
l’aigua, és imprescindible que aquest recurs 
es gestioni de forma pública i democràtica, as-
segurant-ne la sostenibilitat i el dret a l’aigua.

L'
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OPINIÓ

a quatre anys et vam presentar 
com a número 2 de la llista d’Ara 
Parets Esquerra Republicana des·
prés d’haver estat el portaveu de 
la Plataforma d'Afectats per la Hi·

poteca del nostre poble i d'haver lluitat per 
salvar moltes famílies d'un possible desno·
nament.

En el darrer mandat vas liderar bona part 
de les propostes socials que vam presentar 
des del grup municipal i vas estar al costat de 
la gent del carrer, donant la cara per ells, pel 
nostre partit i com no, pel país.

Ens vas contagiar la teva sensibilitat cap 
als problemes socials de la gent que més pa·
teix. Sense tu no hauríem proposat una Taula 
d'Emergències Socials, no hauríem demanat 

a nostra ciutat i el conjunt de les 
molletanes i els molletans estem 
d'enhorabona. Recentment rebí·
em una altra fantàstica notícia, i ja 
van vàries en matèria de benestar 

social, en els últims temps: Mollet del Vallès 
és la primera ciutat d'Espanya on, durant un 
determinat període de temps, més s'han re·
duït les desigualtats entre els seus habitants 
i amb menys desigualtat, és a dir, amb menys 
diferències entre rics i pobres. Així ho acre·
dita un informe de Fedea, la Fundació d'Es·
tudis d'Economia Aplicada.

 La nostra ciutat aconseguia reduir la desi·
gualtat social en un 20 %, en uns moments 
complicats, quan es patien els efectes de la 
crisi econòmica. A diferència d'altres ciutats 
que van patir els estralls i la trencadissa so·
cial en els pitjors moments de la crisi, amb el 
tancament d'empreses i la pèrdua de llocs de 
feina, Mollet no va deixar enrere a cap veí o ve·
ïna. I ho va aconseguir amb polítiques actives 
en matèria social, i de promoció econòmica 
i ocupació; amb plans d'ocupació, ajuts a les 
persones més necessitades i vulnerables, a les 
persones amb discapacitat, prioritzant també 
l'habitatge social i amb tot un seguit d'accions 
per fomentar l'envelliment actiu i d'acompa·
nyament a la nostra gent gran.

D'altra banda, i per tercera vegada, Mollet 
ha revalidat el certificat de "Municipi Excel·
lent" en inversió social que atorga l'Asocia·
ción Estatal de Directoras y Gerentes de Ser·
vicios Sociales, a partir de dades del Ministeri 
d'Hisenda i Administracions Públiques.

 La nostra ciutat ha estat reconeguda, no·

Gràcies per estar al meu costatMollet, ciutat espanyola on més 
s'ha reduït la desigualtat social mesures per rebaixar els lloguers, un banc 

d'aliments frescos, la millora del menjador 
social o un parc d'habitatge assequible.

També vas estar molt atent a totes les 
mancances que continuen tenint molts dels 
barris de Parets i que per al Govern Socia·
lista mai havien estat ni seran una prioritat 
perquè senzillament no són tan rentables 
electoralment com ho és inaugurar un parc 
que ens ha costat 1,5 milions d'euros.

Moltes gràcies Ramon Parés per la feina 
feta. 

Amb la teva lluita incansable en favor de 
la justícia social i dels drets i llibertats, t’has 
convertit en un referent a seguir per tots no·
saltres.

Tots els teus amics i companys d’Ara Parets 
Esquerra Republicana mai t’oblidarem.

Tots junts vam aconseguir fer realitat el 
teu i el nostre somni: conquerir el govern de 
l’Ajuntament de Parets amb el suport de la 
resta de forces d’esquerres i republicanes.

La teva lluita no s'acaba aquí, perviurà per 
sempre. Que la terra et sigui lleu.

vament, per destinar prop de 7 milions d'eu·
ros en inversió social i per destinar 113 eu·
ros per habitant a polítiques socials. Un altre 
dels criteris per ser mereixedors d'aquest 
destacat premi és que la despesa destinada 
a polítiques socials no s'ha vist reduïda res·
pecte al pressupost anterior.

Xifres, dades excel·lents i reconeixements, 
que no són fruits de l'atzar ni de la improvi·
sació, que són el resultat d'un conjunt d'ac·
cions i de polítiques que avui fan de Mollet 
del Vallès una de les ciutats mitjanes de 
Catalunya i d'Espanya que està creant més 
ocupació i generant més oportunitats per a 
tothom. Tot, acompanyat d'una gran xarxa 
de suport social per a les persones i les fa·
mílies. Una feina, silenciosa però constant, 
que fem des de la ciutat per donar les millors 
oportunitats possibles per als nostres veïns 
i veïnes.

Paral·lelament, la nostra ciutat ha esdevin·
gut un pol d'atracció econòmica i un motor 
generador de riquesa en els últims anys. Els 
resultats també han arribat, amb l'atracció 
constant d'empreses dels àmbits tecnològic 
i del coneixement.

 Hem fet realitat nombroses millores als 
polígons i al comerç local, prioritzant les 
inversions en programes de formació, pro·
moció i emprenedoria (Emfo), l'atracció de 
projectes empresarials (Mollet Impulsa), la 
creació d'espais d'innovació (com el Mollet·
Hub), i el desenvolupament de plans d'ocu·
pació per a persones vulnerables (Emfo).

I acabo amb la nostra participació acti·
va a diversos organismes associatius, com 
l'Àmbit B30, del qual en sóc president. Im·
pulsarem aquesta agrupació d'institucions 
públiques i privades com a motor econòmic 
i industrial del país i del sud d'Europa.

Estem recollint els millors resultats de 
molts anys de treball i de bona feina. Felici·
tats a tothom!

FL

JORDI 
SEGUER

Alcalde de Parets del VallèsJOSEP
MONRÀS

Alcalde de Mollet del Vallès

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

triarà aquells poemes a publicar en aquest espai

El vent bufa suament,
les gotes cauen delicadament,
les fulles s’arrosseguen
i els ocells canten dèbilment.

Cap nen jugant pel carrer,
al quiosc, el botiguer,
esperant que ja sigui l’hora
que el visiti el carter.

Una velleta sentada
amb una manta desfilada,
mirant la soledat del paisatge
amb cara de cansada.

Maria Martínez Gueldos, Institut Ntra. Sra. 
De Montserrat. Premi de 3er. ESO del Festival 
de Poesia Escolar de Parets

LTRISTOR

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

a tristor no és un sentiment de 
desesperació, bàsicament és un 
agermanament fruit de la com·
prensió de situacions, que, a pri·
mera vista, semblen negatives 

però que a l’hora de la veritat esdevenen 
despertador que fa escoltar el missatge de 
la capacitat raonadora. 

Saber dialogar amb situacions adverses o 
febles, encara que “amb cara cansada” ens 
obre els ulls de la veritat. La tristor és un 
moment psicològic per entendre'ns millor i 
saber llegir el sentit de la vida. Però l’apre·
nentatge exigeix una condició: saber obser·
var, i al fer·ho la  creativitat aflora.

Racó poètic

Bústia

La jornada continuada

Carta al Departament d'Educació:
Som l'Àlex i la Mireia i ens adrecem a 

vostès per abordar el tema de la jornada 
continuada (model horari majoritari a la 
resta de comunitats autònomes). La fun·
dació Bofill, de referència per a vostès, 
manifesta que no queden demostrats ni la 
millora del rendiment ni els avantatges per 
a les famílies. 

Pel que fa a la primera qüestió, el ren·
diment. L'aturada del migdia és de dues 
hores i mitja. En una hora dinen, què fan 
l'hora i mitja restant? Els afortunats, són a 
casa. La resta d'alumnat al pati, també en 
els mesos de més calor i més fred. Pensin 
vostès com rendirien després. 

Es parla molt de rendiment i poc del 
benestar del alumnes. Encara que el pla 
pilot demostrés que el rendiment escolar 
no millora notablement, sí ho faria la seva 
qualitat de vida per a tots aquells nens que 
poden marxar a casa a les 14 h a descansar, 
fer deures i a anar amb energies renovades 
a les extraescolars. 

Pel que fa a la qüestió sobre els avantat·
ges en la família, penso en avis, autònoms 
amb flexibilitat horària, treballadors amb 
reduccions de jornada, amb torns de ma·
tins o nits, persones a l'atur, pares/mares 
que no treballen, etc, i estic segura que tots 
aquests col·lectius (molts, per cert) dirien 
sí a fer dos viatges enlloc de quatre. Espe·
cialment perquè els dos últims es fan en 1h 
30 minuts de diferència. 

El plantejament horari actual dificul·
ta molt l'eficiència en la gestió del temps 
per part de les famílies. Per aquesta raó 
o perquè els més petits s'adormen, mol·
tes famílies opten pel servei de menjador, 
amb l'elevat sobrecost que això els suposa. 
L'esforç econòmic que fan les famílies és 

un aspecte al qual tampoc no se li dóna la 
importància que requereix.

Sobre el benestar familiar, mereixen un 
esment especial els germans petits (0·3 
anys). Per una banda, l'hora de recollida 
a la llar d'infants és la mateixa que a l'es·
cola primària, la qual cosa dificulta molt la 
logística i, el que és pitjor, ens genera un 
estrès que transmetem als nostres fills. 
Per una altra banda, l'hora de dinar i la 
migdiada dels nadons també coincideix 
amb moments de trajectes a l'escola pri·
mària. La nostra petita Núria de 6 mesos 
ha començat a fer migdiada llarga aquest 
Nadal, quan no calia despertar·la per tor·
nar a l'escola. Solució a tots aquests incon·
venients que plantegem? Deixar al gran al 
menjador? Que les famílies paguin els 6€ 
aproximadament per dia de menjador? 
Sembla que per a molts de vostès això no 
és tan greu. Per als que ho patim, sí.

Les famílies que deixen els fills al men·
jador per motius laborals no es veurien 
afectades de cap manera per la jornada 
continuada, ja que continuaria el servei 
de menjador fins les 16.30 i les extraesco·
lars posteriors. Més aviat al contrari, en un 
món laboralment inestable, les condicions 
laborals són canviants i tots en un moment 
donat ens podem beneficiar d'aquest mo·
del horari.

Les famílies esperem que facin un pas 
endavant i afrontin el tema de la jornada 
continuada amb seriositat. Mentre vostès 
es mantenen en l'immobilisme, priven els 
nens d'un bon descans i obliguen les famí·
lies a portar un ritme frenètic.

 mireia fuentes ramírez 
montornès del vallès

Les cartes i imatges han de fer constar el nom i cognoms de 
l’autor, l’adreça, un telèfon de contacte i el DNI. Els escrits han 
de tenir una extensió màxima de 20 línies. En cas que es depas-
sin, la redacció es reserva el dret d’escurçar-les.
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MOLLET. La Cursa Popular de Sant 
Vicenç segueix aguantant el cop 
de la davallada general d'inscrits 
a les curses populars catalanes i 
diumenge hi haurà prop de 1.100 
participants. Segons informa el 
Club Atlètic Mollet, ahir dijous 
a l'hora del tancament d'aques-
ta edició hi havia més d'un miler 
d'inscrits i la previsió és mantenir 
la xifra de l'edició passada. 

L’esdeveniment esportiu co-
mençarà a les 10.30 h, a l’avingu-
da del Parc, i finalitzarà a la Pista 
Municipal d’Atletisme. Com cada 
any tindrà dos recorreguts: un 
de 10 kilòmetres per la ciutat de 
Mollet i l’Espai Rural de Gallecs, 
i un altre de 5 quilòmetres ínte-
grament urbà. "Estem molt con-
tents perquè any rere any acon-
seguim superar la barrera del 
miler d'inscrits i no és fàcil amb 
tanta oferta i en una època que 
la tendència és anar a la baixa", 
diu el director tècnic de la cursa, 
Rogelio Vega, que admet que en-
tre les fortaleses de la cursa hi ha 
"el recorregut de 10 kilòmetres 
perquè passa per Gallecs i això 
als participants els hi agrada 
bastant".

Tot i que a causa del fort tem-
poral d'aquesta setmana el reco-
rregut per Gallecs podria tenir al-
guna modificació. "Hem d'acabar 
de comprovar tot el circuit però 

r.v.

ATLETISME | Cursa Popular  DIUMENGE TINDRÀ LLOC LA 21a PROVA ATLÈTICA DEL CA MOLLET

Prop de 1.100 corredors 
a la Cursa Sant Vicenç

ESPORTS
Alèxias Putellas, distingidaIsmael Moyano, eliminat de la Copa del Rei
La molletana Alèxia Putellas va rebre divendres 
al migdia el Premi Barça Jugadors pel seu joc 
net durant la temporada passada. El president 
de l’Agrupació Baráa Jugadors, Ramon 
Alfonseda, va destacar Putellas com a exemple. 

Després de fer història eliminant el Getafe CF i el Real Oviedo, un 
heroic CF Badalona, amb el molletà Ismael Moyano a l'eix de la 
defensa, va perdre dimecres contra el Granada CF, de la primera 
Divisió espanyola després d'haver arribat a la pròrroga (1-3), en un 
Estadi Municipal ple de gom a gom, tot i l'aiguat de la jornada.

FUTBOL | Primera Catalana  DERROTA CONTRA EL JÚPITER, 2 A 3

MOLLET. El fortí del CF Mollet UE 
va ser doblegat pel Júpiter, que va 
guanyar per 2 a 3. L'equip de Jor-
di López suma la segona derrota 
com a local del que va de tempo-
rada. El Mollet tanca la primera 
volta a l'11è lloc amb 18 punts, 
empatat amb el Júpiter que pro-
voca que l'equip de Jordi López 
s'apropi a la zona de descens.

Contra el Lloret, el Mollet inicia 
la segona volta amb l'objectiu de 
millorar els seus números. "Vam 
començar molt bé la tempora-
da, sobretot a casa, però potser 
ens ha faltat treure algun partit 
fora de casa", remarca el tècnic 
de l'equip molletà, Jordi López. 

El CF Mollet UE perd el 
segon partit com a local

JL.r.B.

PARETS. El CF Parets va perdre 
l'últim partit de la primera volta 
al camp de La Jonquera, 3 a 1. El 
conjunt paretà arriba a l'equador 

L'EQUIP TANCA LA PRIMERA VOLTA AMB UNA DERROTA

JORDI LÓPEZ

El Lloret ocupa el 10è lloc amb 
19 punts. Al partit de la primera 
volta el Mollet va perdre a domi-
cili, per 3 a 2. 

CF MOLLET UE - LLORET 
Diumenge, 26  12 h Mollet

El CF Parets, cuer del grup 1 de la 
Primera Catalana amb 10 punts

Tres podis de l'Atlètic Mollet al català
El Club Atlètic Mollet va pujar fins a tres vegades al podi del Campionat 
de Catalunya de Relleus Mixtos de Cros en les categories absoluta, 
sub-20, sub-18, sub-16, sub-14, sub-12 i sub-10. El campionat va tenir 
lloc diumenge en el marc del 35è Cros de Caldes de Malavella. L'equip 
molletà va imposar-se en les categories sub-20 i sub-10, mentre que en 
la categoria sub-12 va aconseguir acabar en el segon lloc. En el cros de 
relleus mixtos, també va participar amb èxit l Club Atletisme Parets. L'equip 
va pujar una vegada al podi amb el subcampionat de la categoria sub-16.

de la commpetició en llocs de des-
cens i està a vuit punts de les posi-
cions de la permanència.  

El pròxim partit dels paretans 
serà al camp de l'Escola de Futbol 
Mataró, que ocupa el 5è lloc amb 
28 punts i a la primera volta van 
empatar, 2 a 2. 

EF MATARÓ - CF PARETS
Diumenge, 26  17 h Matarócreiem que potser una petita 

corba es modificarà, però som 
coneixedors que el recorregut 
no ha estat gaire afectat. Per 
diumenge ja no es preveu pluja 
i tindrem un circuit en bon es-
tat per córrer", apunta el direc-

tor tècnic de al cursa.
Els participants rebran una sa-

marreta fúcsia i negra, i pantaló 
negre. Al final de la cursa, els co-
rredors i corredores podran per-
sonalitzar-la amb el seu nom i el 
temps aconseguit.   jl rodríguez
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El 'Santger' femení, intractable
MOLLET.  L'Escola Sant Gervasi femení suma ja 14 victòries seguides 
després de guanyar el derbi molletà contra el Construccions Perefran 
Mollet, per 54 a 65. El conjunt col·legial lidera en solitari el grup 1 de la 
Segona Catalana. El pròxim rival de l'Escola Sant Gervasi serà diumenge 
contra el CN Caldes, que ocupa el 4t lloc amb 9 victòries. Pel que fa al 
Mollet és antepenúltim amb 3 victòries i diumenge visitarà el Ripollet.

MOLLET.  El Recanvis Gaudí Mollet 
B arriba a l'aturada de la compe-
tició per l'Allstar de Copa Catalu-
nya amb una victòria important 
contra els veïns de l'Escola Sant 
Gervasi, per 83 a 97. El filial de 
la Plana Lledó ha guanyat els dos 
derbis de la fase regular d'aquesta 
temporada.

El Mollet B de Pau Garcia es va 
imposar als quatre períodes del 
derbi molletà. Ja al descans, els 
visitants guanyaven per 41 a 42 
i el duel va ser ajustat fins a l'úl-
tim tram. Aleshores, el Mollet B 
va aconseguir un parcial de 18 a 
28 a favor seu. Tot i la victòria del 
filial del Plana Lledó, el col·legial 
José Coego va tornar a ser el mi-
llor amb un total de 22 punts. El 

millor visitant va ser Jaume Solans 
amb 20 punts.

La victòria catapulta el Mollet 
B fins al 5è lloc amb 9 victòri-
es, empatat amb els sis primers 
classificats del grup -El Masnou, 
Lluïsos de Gràcia, Montgat, Grano-
llers i Lliçà d'Amunt-. Pel que fa a 
l'Escola Sant Gervasi és 9è amb 7 
victòries.

Derrota del primer equip
Jordi Serra, del Recanvis Gaudí 
Mollet B, i José Manuel Coego, de 
l'Escola Sant Gervasi, participaran 
diumenge al partit Allstar de Copa 
Catalunya a Granollers. També se 
celebra un concurs d'esmaixades 
amb la participació de Xavi Cami-
nal, de l'Escola Sant Gervasi.  

Copa Catalunya  EL FILIAL MOLLETÀ GUANYA PER 83 A 97

El Mollet B també venç 
el derbi com a visitant

DAVID RICO 

EN JOC  Un dels moments del derbi molletà a l'Escola Sant Gervasi

BAIX VALLÈS.  El FS Barri Can Calet 
tancarà la primera volta de la Di-
visió d'Honor contra el Lloret. Els 
santfostencs arriben a l'equador 
de la temporada amb una ratxa 
positiva després d'encadenar cinc 
partits sense perdre.

El cap de setmana passat, els de 
Sant Fost van imposar-se per la 
mínima al camp del Castellbisbal 
(0-1) amb el solitari gol d'Antonio 
Garcia. Els de Xavi Cuni es mante-
nen al 5è lloc, de la Divisió d'Ho-
nor, amb 21 punts, tot i que estan 
a deu de les places d'ascens. 

FUTBOL SALA | Divisió d'Honor  OCUPA EL 5è LLOC AMB 21 PUNTS

El Barri Can Calet encadena 
cinc partits sense perdre

BARRI CAN CALET

VICTÒRIA  De l'equip santfostenc a la pista del Castellbisbal (0-1)

El Recanvis Guadí 
baixa al tercer lloc
després de Cornellà

MOLLET.  El Recanvis Gaudí Mollet 
va plantar cara al Cornellà, però 
va caure en un partit ajustat a la 
ciutat del Baix Llobregat, per 74 a 
67. L'equip de Josep Maria Marsà 
perd contra un rival directe pel 
playoff d'ascens. 

El Mollet ara ocupa el tercer lloc 
amb 10 victòries, empatat amb el 
quart, el Sant Adrià. Pel que fa al 
Cornellà, és segon amb 11 victò-
ries i el Tarragona és líder en so-
litari amb 12 partits guanyats. El 
pròxim partit molletà serà a casa 
contra el Badalonès, 8è amb 9 vic-
tòries. 

BÀSQUET | Lliga EBA

El pròxim rival del Can Calet és 
el Lloret, antepenúltim classifi-
cat amb 10 punts, que no guanya 
des de finals d'octubre i necessita 
puntuar per sortir del descens.

Pel que fa al Parets i el Montme-
ló van perdre els seus respectius 
partits. Els paretans, que enca-
denen tres derrotes, van ser su-
perats a la pista del Sant Julià de 
Ramis, tot i que es mantenen en el 
7è lloc amb 14 punts. El pròxim ri-
val dels de Parets és el Montcada, 
3r classificat i que ve de guanyar 
contra l'Sporting Montmeló, per 
11 a 3. Així, els montmelonins tor-
nen a ser els cuers del grup amb 
vuit punts i dissabte rebran el 
Sant Cugat, a les 19.15 h. 

CB MOLLET - BADALONÈS
Dissabte, 25  20 h MMollet

BARRI CAN CALET - LLORET
Dissabte, 31  19.45 h Sant Fost

ESCACS | Divisió d'Honor  PRIMERA CITA SALDADA AMB TRIOMF

MOLLET. El Club d'Escacs Mollet 
rebrà dissabte el Cerdanyola 
després de guanyar a la prime-

L'Escacs Mollet rep 
el Cerdanyola

ra jornada de la Divisió d'Honor. 
L'equip molletà va imposar-se a 
la seu del Sant Cugat, per un punt 
de diferència, 4,5 a 5,5. El pròxim 
rival dels molletans va empatar 
com a local contra el Foment, per 
5 a 5. 

Primera victòria 
del CH Parets

HANDBOL | Primera Catalana  

PARETS.   El CH Parets va guanyar 
dissabte el Barberà, per 26 a 30. 
Aquesta és la primera victòria de 
la temporada de l'equip paretà a 
la Primera Catalana.

El Parets deixa de ser l'últim 
classificat, un lloc que compartia 
amb el Barberà empatats a punts, 
i ara ocupa el penúltim lloc amb 
tres punts, en llocs de descens. Els 
quatre darrers classificats des-
cendiran i la salvació queda a sis 
punts. El pròxim partit del Parets 
serà a casa contra el Lleida Par-
dinyes, rival directe, que és quart 
per la cua amb nou punts. 

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

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

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

En la mágica calle Can Pantiquet, 2 de Mollet del Vallés · T. 600 81 64 05

ÚNICO PUNTO DE 
VENTA DE AMIX EN 
MOLLET DEL VALLÉS VIDENTE ALMAMY 

MUY RECONOCIDO
Resuelve problemas de pareja, 

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

692 32 20 52
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MOLLET. Josep Isern, de 79 anys, és 
tota una referència en el món de 
les motocicletes al territori català. 
Des de ben petit, ja hi era al taller 
del seu pare del carrer Berenguer 
III que estava especialitzat en bi-
cicletes. "Ja amb 8 anys hi era al 
taller fent bicicletes, però a mi 
el que m'agradaven era les mo-
tos", admet Josep Isern, que ràpi-
dament va aprendre a "muntar 
motors a les bicicletes". 

El molletà, amb 10 anys, ja or-
ganitzava curses de motocicletes 
entre amics i a partir d'aleshores 
mai es va desvincular del món de 
les dues rodes amb motor. Dissab-
te passat, a la gala de la Federació 
Catalana de Motocilisme a Bar-
celona, va rebre el caliu del món 
del motor i de molts companys i 
companyes. "És un orgull rebre 
el guardó Legends, però jo sóc 
dels que es posen al darrere de 
les fotografies, no vull anar al 
davant.  Tot i que em va alegrar 
molt que la Federació Catalana 
recordés la feina feta durant 
tots aquests anys i les compe-
ticions que vam fer al Vallès", 
explica Isern, qui remarca: "Porto 
tota una vida lligat a la motoci-
cleta". 

Amb 38 anys va assolir el som-
ni de muntar l'actual Taller Isern, 
a l'avinguda Gaudí, que des de fa 
uns anys és un museu únic arreu 
l'Estat amb joies de les dues rodes 
clàssiques, com ara la Derbi cam-
piona del 1979 d'Ángel Nieto. "Hi 

federació catalana motociclisme

MOTOR EL MOLLETÀ, AMB 79 ANYS, REP UN RECONEIXEMENT PER LA SEVA TRAJECTÒRIA

Josep Isern: "Amb 8 anys ja 
muntava motors a les bicis" 

Josep Isern recull el guardó Legends 
La Federació Catalana de Motociclisme va celebrar dissabte la Gala 
de Premis dels Campionats de Catalunya 2019 a l’Auditori Imagina de 
Barcelona. La cerimònia, dividida en quatre blocs: trial, velocitat, motocròs 
i enduro, va premiar més de quatre-cents pilots així com diverses entitats. 
Com a novetat, enguany es va celebrar la primera edició del premi 
Legends, un reconeixement a la trajectòria motociclista que va anar a parar 
a mans del molletà Josep Isern i tres membres de l'Escudèria Isern amb 
Pere Pi, Estanis Soler i Oriol Puig Bultó. Tots quatre van ser ovacionats. 

TAEKWONDO EL CIRCUIT BAIXA EL TELÓ DE CURSES FI2020

Quatre medalles catalanes pel Lee Young
El Lee Young Parets va sumar quatre medalles al Campionat de Catalunya 
de Poomsae, que va reunir els millors taekwondistes catalans del territori 
el cap de setmana al pavelló de la Mar Bella, de Barcelona. El club paretà 
va guanyar un or i tres bronzes.  El primer lloc va ser en la categoria per 
parelles sènior 1 formada per Alba Rodríguez i Cristian Billar, que aquest 
també va penjar-se un bronze en individual sènior 1. Pel que fa a la 
categoria cadet, en parelles van penjar-se un bronze Aitor Pérez i Judith 
Fernández, que també va obtenir un segon bronze en individual.

va força gent, sobretot entesa 
en la matèria del motor. M'agra-
daria que molta més gent cone-
gués tot el que fem, però avui 
dia hi ha molta oferta per a la 
gent", admet Isern. De fet, Josep 
Isern ja treballa en la pròxima ex-
posició sobre la vida del pilot San-
ti Herrero, que va ajudar el mateix 

Ángel Nieto a ser campió en nom-
broses ocasions. "Això serà pel 6 
de juny i tenim moltes ganes. Al 
Museu Isern no parem i sempre 
es pot visitar", afegeix el molletà, 
que té moltes ganes de seguir do-
nant a conéixer més detalls de la 
moto amb el seu museu de la mo-
tociclieta a Mollet.  jl rodríguez lee YoUnG Parets

federació esPanYola karate

AMB LA PLATA Les tres montornesenques al podi a Leganés

MONTORNÈS. L'equip de kata fe-
mení del Club Karate Montornès 
s'ha proclamat subcampió d'Es-
panya absolut. La competició va 
reunir el cap de setmana a Lega-
nés, Madrid, els millors karate-
kes d'arreu de l'Estat i el conjunt 
montornesenc format per Maria 
López, Teresa López i Laia Ferrer 
van penjar-se una medalla de pla-
ta estatal.

El triplet de katas del club mon-
tornesenc va representar Cata-
lunya i va aconseguir imposar-se 
contra seleccions de renom, i ha-
bituals al podi, com són Madrid i 

Galícia. Tot i que a la final, Anda-
lusia va ser superior i va penjar-se 
l'or.

María López frega el podi
En la categoria individual, María 
López també va competir i va fre-
gar el podi. La montornesenca va 
superar fins a tres eliminatòries 
però va perdre en el tram d'op-
tar a la medalla de bronze. També 
van competir altres tres karatekes 
del club, en individual però sense 
opcions de metall, amb Cristina 
Fernández, Laia Ferrer i Teresa 
López. 

KARATE  MARIA LÓPEZ, TERESA LÓPEZ I LAIA FERRER AL PODI

El Club Montornès, plata 
estatal amb el kata femení

El Turó acull el 
Campionat de 
Catalunya júnior

LA LLAGOSTA. La pista poliespor-
tiva del CEM El Turó reunirà els 
millors judokes júniors del terri-
tori català ademà dissabte. L'As-
sociació Esportiva Karate-Judo la 
Llagosta organitzarà, juntament 
amb la col·laboració de la Federa-
ció Catalana de Judo, el Campionat 
de Judo de la categoria júnior. 

Al campionat participaran un 
total de 125 judokes –43 noies 
i 82 nois– amb activitat a la pis-
ta llagostenca a partir de les 9 h. 
Pel que fa al club llagostenc, cinc 
membres participaran en el català 
júnior amb l'objectiu de lluitar per 
les medalles.  

JUDO

LA LLAGOSTA.  La Concòrdia va em-
patar dissabte contra l'Eixample, 
per 3 a 3, i vol fer bo el punt sumat 
a casa amb una victòria a la pista 
de l'AECS L'Hospitalet. 

L'equip de Javier Ruiz va co-
mençar malament contra l’Ei-
xample, que va avançar-se en els 
primers compassos. La Concòrdia 
es va refer i va capgirar l'electrò-
nic amb gols de Paula i Sonia. A 

FUTBOL SALA |  Segona Divisió  DESAPROFITA UN 3 A 1 A FAVOR

La Concòrdia vol fer bo 
el punt contra l'Eixample 

la represa, Sonia va marcar el seu 
segon gol del partit i va posar el 3 
a 1. Aleshores, les visitants, amb 
molta empenta, van poder mar-
car dos gols més i empatar el duel. 
"Aquests partit fan que l'equip 
guanyi més experiència, no ens 
podem relaxar i això ens ajuda 
a seguir aprenent", apunta el 
tècnic de l'equip llagostenc.   

La Concòrdia ocupa el 7è lloc 
amb 24 punts, del grup 2 de la 
Segona Divisió espanyola, i el 
pròxim partit serà a la pista de 
l’AECS de L’Hospitalet, 12è amb 
19 punts. "Serà un partit com-
plicat perquè és un equip amb 
resultats irregulars", diu Ruiz. 

L'HOSPITALET - CD LA CONCÒRDIA 
Dissabte, 25  17 h L'Hospitalet
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MOLLET. La Molletense encadena 
cinc partits sense guanyar amb un 
balanç de tres derrotes i dos em-

UE MOLLETENSE

FUTBOL | Segona Catalana  S'AJORNA EL PARTIT CONTRA LA GRAMENET FINS AL 29 DE GENER

16 DE NOVEMBRE  Última victòria de l'equip molletà contra el Sarrià (2-4)

La UE Molletense encadena 
cinc partits sense guanyar

pats. La jornada passada havia de 
jugar contra la Gramenet, que llui-
ta per la salvació, però el partit es 
va ajornar pel temporal de pluges. 
"Una llàstima perquè creiem 
que en aquest partit podíem 
trencar aquesta ratxa negati-
va", admet el president del club, 
Kiko Montoya. 

La Molletense afronta el partit 

de demà dissabte com si fos una 
final contra el Premià, 7è amb 29 
punts. "L'equip fa gols però un 
dels problemes és que n'en-
caixem molts", remarca Monto-
ya. L'equip molletà completa la 
primera volta al 9è lloc amb 22 
punts i un partit pendent.  

Plantilla

La Molletense segueix reforçant la 
plantilla de cara a afrontar la segona 
part del campionat. L'últim en arribar 
és Pedro Navio, extrem dret que ha su-
perat una greu lesió del genoll i que la 
temporada passada jugava amb el CF 
Parets, a la Segona Catalana. Fa unes 
setmanes, l'equip d'Antonio Filgaira va 
incorporar el porter Sergio Robert i el 
davanter Daniel Quesada amb l'objec-
tiu de superar la ratxa negativa. 

PEDRO NAVIO, 
NOU EXTREM DRET

MOLLETENSE - PREMIÀ 
Dissabte, 25  16.30 h Mollet

ESCOLA SANT GERVASI

NATACIÓ Membres de l'equip de natació en una competició

MOLLET.  L'Escola Sant Gervasi va 
presentar dissabte els prop de 
700 esportistes de la seva enti-
tat esportiva per a la temporada 
2019-2020. L'acte, que va comp-
tar amb la presència de l'alcal-
de Josep Monràs, va tenir lloc al 
pavelló Blau del centre educatiu 
amb els equips de bàsquet, volei-
bol, patinatge, natació i triatló.

La modalitat esportiva amb més 

equips és el bàsquet amb 31 con-
junts federats i una escola de pro-
moció esportiva. Pel que fa al vo-
leibol, l'entitat suma vuit equips; 
la secció de natació està formada 
per un equip màster i una vuitan-
tena d'infants que participen en la 
Lliga Escolar; el triatló consta de 
56 esportistes i un grup d'infants; 
i el patinatge suma un centenar 
d'esportistes.  

BÀSQUET EL CLUB TAMBÉ TÉ NATACIÓ, TRIATLÓ O VOLEIBOL

L'Escola Sant Gervasi amb 
prop de 700 esportistes
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CULTURA
Mostra d'esglésies romàniquesTaller gratuït d'il·lustració a La Marineta
El Centre Cívic de Can Borrell acull des 
d'aquest dilluns i fins al 21 de febrer 
l'exposició Esglésies romàniques de la 
Cerdanya, de José Antonio Rios. Es pot visitar 
de dilluns a divendres, de 15.30 h a 21 h.

Dilluns arrencarà un taller d'il·lustració al Centre Cultural La Marineta 
de Mollet, que anirà a càrrec de Laura Endy. Es realitzarà tots els dilluns 
fins el 24 de febrer, de 17 h a 18.30 h. Els participants treballaran i 
posaran en pràctica diverses tècniques com el pòster il·lustrat, elements 
i textures, i el conte il·lustrat. La participació al taller és gratuïta.

De dilluns a divendres adult: 11,50€ · infantil: 8€ / Diumenge bufet especial: 20,50€ · infantil: 10€ (no inclou begudes) (Dissabte tancat)

MÚSICA  ES TRACTA D'UN GUARDÓ PER VOTACIÓ POPULAR

La martorellenca Sandra 
Bautista, nominada a
tres premis Enderrock

MARTORELLES. La cantautora mar·
torellenca Sandra Bautista ha estat 
nominada als Premis Enderrock 
2020 a tres categories diferents.

D'una banda, a la de millor disc 
de cançó d'autor, per Trapezista. 
D'altra banda, a la categoria de 
millor cançó de cançó d'autor, per 
Mare, rema. I per últim, a la secció 
de millor videoclip, per Fidel al teu 
estil. Es tracta d'uns guardons que 
atorga el públic per votació popu·
lar –les primeres votacions es van 
tancar dijous–.

Tots els discos editats al llarg de 
2019 i tots els videoclips publicats 
el darrer any formen part d'aques·
ta tria inicial per a la primera 
ronda de votacions. La segona 

ronda arrencarà dimecres i s'allar·
garà fins al diumenge 9 de febrer. A 
aquesta ronda només hi passaran 
les deu propostes més votades de 
cada categoria.

Finalment, els tres finalistes de 
cadascuna de les categories sorti·
ran de la darrera volta de votació 
popular, que engegarà el dijous 13 
de febrer i s'allargarà fins al 23 del 
mateix mes.

Les nominacions es van fer pú·
bliques dimecres i precisament di·
vendres Sandra Bautista va actuar 
al Centre de Serveis El Lledoner de 
Mollet, on va representar per pri·
mera vegada al Baix Vallès els te·
mes del seu segon disc, Trapezista, 
tot i que en un format acústic. 

arxiu

BAUTISTA  Moment en què va recollir el premi Sona 9, de l'Enderrock, el 2018

ART  L'EXPOSICIÓ, AL MUSEU ABELLÓ, SORGEIX D'UNA ANÈCDOTA PERSONAL DE LA SEVA ÀVIA

Una instal·lació d'Oscar Moya 
per valorar les dones que han 
passat la vida cuidant algú
MOLLET / PARETS. L'artista 
paretà Oscar Moya va in·
augurar dissabte al Museu 
Abelló la mostra Tiempo al 
tiempo, que es podrà visi·
tar fins al 19 d'abril.

Es tracta d'una instal·
lació que sorgeix d'una 
anècdota familiar de l'au·
tor i a partir de la qual vol 
reflexionar sobre una situ·
ació molt vigent. L'anèc·
dota és concretament de 
la seva àvia, i va tenir lloc a 
Chilluévar (Jaén) el 30 de 
maig de l’any 1949. "Es-
taven fent una casa amb 
toves i mentre els ma-
ons s'estaven assecant, 
va passar una processó 
per sobre i els van tre-
pitjar", explica. D'aquesta 
manera, "l'església com a 
institució va passar per 
sobre de la seva feina".

Amb aquesta instal·lació, Moya 
també vol mostrar que ni es va·
lora ni mai s'ha valorat suficient 
la feina de "dones com la meva 
àvia, que han passat tota la 
vida treballant i cuidant algú: 
primer el pare i els germans, 
després els fills i els nets, i ara 
l'avi". I lamenta que, malaurada·
ment, aquesta situació "encara 

museu abelló

OSCAR MOYA L'autor a sobre de les toves de l'obra

avui dia continua sent present i 
molt vigent”.

Tiempo al tiempo, però, tam·
bé vol servir com a homenatge 
per a la pròpia àvia de l'autor. 
Ella, de fet, ha escrit un text que 
es pot consultar al Museu expli·
cant l'anècdota de la qual surt la 
mostra. Els assistents trobaran 
23 toves a terra, "una per cada 

any que tinc", diu Moya, 
que representen aquelles 
peces de construcció que 
van ser destruïdes per la 
processó. A més, també 
hi ha col·locada una foto 
d'una processó de l'època 
i un altre text explicant la 
interpretació de l'artista.

D'altra banda, Moya 
explica que es tracta 
"d'una instal·lació molt 
pensada per a aquest 
espai" i afegeix que l'ar·
rel d'aquesta obra és 
recurrent en les seves 
creacions: "Normalment 
treballo temes quotidi-
ans i últimament també 
familiars".

Proposta del Museu
Pepa Ventura, gerent del 
Museu Abelló, va propo·
sar Oscar Moya que fes 

una obra per al Racó de l'Artista. 
Tot plegat va sorgir arran d'un 
projecte engegat per Moya com 
a professor de l'Institut Mollet –
mentre realitzava les pràctiques 
del màster de professorat– i con·
juntament amb els alumnes del 
batxillerat artístic. Es tractava 
d'una càpsula del temps a quatre 
anys vista.  sergio carrillo
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'PIAniNOu' emociona el Margarida Xirgu
La montornesenca Paula Ninou va escenificar dissabte al teatre Margarida 
Xirgu l'espectacle PIAniNOu, davant d'uns tres centenars d'assistents. "Va ser 
espectacular, em vaig sentir molt acompanyada, amb familiars, amics i veïns 
del poble", explica l'artista. Ninou també destaca que "la part de clown, molt 
divertida i familiar, va ser una de les que més va atrapar els espectadors". I 
les peces clàssiques al piano van servir per emocionar el públic.

david rico

ESPECTACLE  LA MONTORNESENCA PAULA NINOU ACTUA A CASA

MONTORNÈS. L'Associació de Mú-
sics Masferrer de Montornès, amb 
la col·laboració del consistori 
montornesenc, organitzarà aquest 
dissabte (a partir de les 22.30 h) 
una nit de música amb quatre ban-
des de deathcore i deathmetal. Es 
tracta dels primers concerts de 
l'any organitzats per l'entitat al 
Casal de Músics de Masferrer (al 
carrer Can Parellada).

Hi participaran tres bandes bar-
celonines. Els primers del cartell 

són Far From Oniria, amb el seu 
modern metal. Last Dissonan-
ce –qui van ser tercers en l'edició 
del 2017 del concurs Devilfest de 
Mollet– aportarà un deathmetal 
melòdic amb tocs de deathcore. I 
el metal extrem anirà a càrrec de 
Herddeath.

A més, també hi actuaran els 
igualadins Mankind Grief, que por-
taran a escena el seu estil definit 
com a alien deathcore.

L'accés al recinte és gratuït. 

Deathcore i 
deathmetal al 
Casal de Masferrer

MÚSICA PRIMERS CONCERTS DE L'ANY A LA MASIA DE MONTORNÈS

El Segle XX estrena l'any 
criticant el masclisme
SANT FOST. Una rentadora de la 
marca Bru serà el centre de Gi-
rafes, l'obra amb la qual un dels 
grups joves del Segle XX arrencarà 
l'any d'actuacions del seu 50è ani-
versari. Adrià León, Aina López, 
Judit M. Gené, Pol Pueyo i Laura 
Lupiañez pujaran diumenge (18 
h) a l'escenari de l'Ateneu de Sant 
Fost per encarnar aquest melodra-
ma que també inclou moments de 
comèdia i d'altres de surrealistes. 
Els protagonistes, a més de la ren-
tadora, són una família desestruc-

turada, una escriptora i una ve-
nedora, i la trama passarà en una 
casa i en un cabaret.

L'obra dirigida per Gemma Cos-
ta proposarà una crítica social en-
torn del masclisme dels anys 50, i 
promet fer pensar així com entre-
tenir el públic santfostenc. 

A més, des de la companyia des-
taquen que aquesta actuació "té 
una qualitat teatral que no s'ha 
vist abans a Sant Fost", ja que tot 
i ser amateurs, s’ha buscat profes-
sionalitzar l’obra. 

TEATRE  DIUMENGE (18 H) REPRESENTARAN L'OBRA 'GIRAFES'

La molletana Anna 
Porquet presenta el
seu llibre de relats breus
LA LLAGOSTA / MOLLET.  L'escrip-
tora molletana Anna Porquet farà 
dimecres (17 h) una nova presen-
tació del seu llibre La segona dona 
i altres criatures ferides. Serà en un 
acte a la biblioteca de la Llagosta 
amb la participació de la respon-
sable d'activitats de l'equipament, 
Conchi Fernández.

Es tracta d'un recull de relats 
per a adults. I el nexe entre les dife-
rents històries "són personatges 
que s'enfronten a circumstànci-
es adverses. Tots els personat-
ges estan ferits, tot i que alguns 
viuen una realitat molt doloro-

sa, i d'altres no tant".
El que destaca de totes aquestes 

trames són "les diferents mane-
res com uns o altres encaren 
aquestes situacions no plaents. 
Uns s'hi adapten i altres es con-
formen". També ressalta que 
"tots els contes expressen molt 
l'emotivitat dels personatges" i 
creu que un dels motius que també 
fa que aquesta obra publicada el 
novembre del 2018 estigui agra-
dant el públic és "un vessant de 
desconcert, no saps ben bé què 
passarà". La segona dona i altres 
criatures ferides també és una re-

flexió sobre la solitud i la capacitat 
d’aixoplugar-se en l’interior d’un 
mateix.

Sobre el gènere utilitzat, els con-
tes, Porquet el reivindica i lamenta 
que "està molt maltractat". 

LITERATURA  L'ACTE TINDRÀ LLOC DIMECRES A LES 17 A LA BIBLIOTECA DE LA LLAGOSTA

ANNA PORQUET

a.p.

Anna Ballbona, premiada 
amb l'Anagrama de novel·la

LA PERIODISTA MONTMELONINA REP EL PREMI PER 'NO SÓC D'AQUÍ'

aj. montmeló

Es presenta a La Grua un 
llibre sobre la Guerra Civil
MONTMELÓ. L'historiador montme-
loní David Gesalí, juntament amb 
David Íñiguez, presentarà dijous 
(20 h) a la biblioteca municipal La 
Grua el seu llibre Catalunya any 
zero: crònica visual de la desfeta. 
Es tracta d'un llibre il·lustrat que 
recull fotos inèdites sobre la des-
trucció del territori i de la societat 
catalana a conseqüència de la Guer-
ra Civil. Les imatges van acompa-
nyades dels testimonis de civils i 
soldats republicans. Gesalí i Íñiguez 
també presentaran dues obres més 
que han escrit sobre la Guerra. 

L'HISTORIADOR MONTMELONÍ DAVID GESALÍ ÉS UN DELS AUTORS

MONTMELÓ. La periodista mont-
melonina Anna Ballbona ha rebut 
el Premi Llibres Anagrama de No-
vel·la, per l'obra No soc d'aquí. La 
protagonista de la novel·la, filla 
de pagesos, experimenta "l'estra-
nyesa" cap a l'herència familiar i 
alhora l'acceptació dels seus orí-
gens. El jurat ha destacat la mirada 
irònica del text i l'ha definit com un 
"artefacte literari que funciona 
de manera perfecta i exacta". 
L'obra s'ha imposat a 28 originals 
presentats al guardó, que està do-
tat amb 6.000 euros. 

MÉS ACTIVITATS

L'Escola de Dansa 
actua a Montbarri

La biblioteca de Sant Fost acull 
aquest divendres (18.30 h) una 
nova edició dels Bafta Short 
Film Festival. Es tracta d'un cer-
tamen cinematogràfic amb els 
millors curtmetratges britànics 
(es veuran subtitulats en caste-
llà) segons el British Council.

Els millors curts 
britànics, a Sant Fost

La companyia Farres Brothers 
escenificarà diumenge (12 h) a 
la Sala Polivalent de Montmeló 
l'obra de teatre infantil Opera-
ció avi. L'obra està organitzada 
per La Xarxa Montmeló.

Teatre infantil
a la Sala Polivalent

Els alumnes del tercer curs i dels 
nivells superiors de l'Escola Mu-
nicipal de Dansa de Montornès 
representaran diumenge (18 
h) a l'Espai Cultural Montbarri 
l'espectacle CreaDansa, inspi-
rat en les obres del pintor René 
Magritte. Hi haurà coreografies 
lliures de dansa clàssica, dansa 
creativa i dansa contemporània.

CorEnllà Teatre representarà 
diumenge (18 h) l'obra La ca-
bra o qui és la Sylvia?, a la Sala 
Fiveller. Es tracta d'una obra 
del dramaturg estatunidenc Ed-
wan Albee, que es va estrenar el 
2002, i que reflexiona sobre la 
tolerància i els prejudicis.

'La cabra o qui és la 
Sylvia?', a la Fiveller
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Vine a veure
les novetats per 
al CURS 20/21!

Festa Major
d’hivern

del 10 al 31 
de gener

Sant Vicenç

El 'Notes' perd els monogràfics 
per tornar als seus orígens

DIVULGACIÓ  EL VOLUM 35 DE LA PUBLICACIÓ, QUE ENGUANY INCLOU UNA NOVA SECCIÓ DE MEMÒRIA ORAL, ES VA PRESENTAR DIMECRES A LA SALA FIVELLER

SALA FIVELLER  A l'entrada de l'acte es podia comprar la revista 'Notes'

s.c.

Una de les activitats principals del 
dia del patró Sant Vicenç –22 de 
gener– és la presentació del nou 
volum de la revista Notes, a càr-
rec del Centre d'Estudis Molletans 
(CEM), que enguany ha arribat a la 
seva 35a edició.

En l'acte, el regidor delegat del 
CEM, Raúl Broto, va destacar que 

el canvi més important d'aquest 
35è volum és que la revista "tor-
na als orígens i torna a ser una 
miscel·lània de diversos arti-
cles; des del 1998 havia estat un 
monogràfic".

Aquest canvi es deu, segons 
Broto, principalment a dos mo-
tius. El primer és que constataven 

Ràdio Mollet premia dos estudiants
Ràdio Mollet va celebrar dimecres la seva tradicional festa, que enguany 
arribava a la 39a edició. I com és tradicional, es van concedir guardons 
i mencions a diverses persones i entitats. El premi més esperat era el 
Micròfon de l'Any, que va ser per a Clàudia Platel i Lihao Guo, exalumnes 
del Sant Gervasi, pel seu disseny d'una cadira de rodes que es mou amb el 
parpelleig. I la Notícia de l'Any va ser el fet que a Mollet no hi hagi hagut 
cap víctima mortal en accidents de trànsit al nucli urbà des del 2008.

ràdio mollet

COMUNICACIÓ  VA SER EN LA 39a FESTA DEL MITJÀ MUNICIPAL

que "tant el monogràfic com la 
miscel·lània anaven a públics 
diferents". I el segon és "per orga-
nització i per qualitat". Així que, 
amb la voluntat de "fer un salt de 
qualitat" en tots dos tipus de con-
tinguts, s'ha apostat per oferir-los 
de manera separada. D'una banda, 
les miscel·lànies tornaran a ser els 
continguts que omplin el Notes, que 
es continuarà presentant cada 22 
de gener. I d'altra banda, "aquells 
temes monogràfics que es vagin 
treballant, nodriran la col·lec-
ció Vicenç Plantada". D'aquesta 
manera, el regidor assevera que 
"tindrem més temps i més flexi-
bilitat perquè els monogràfics 
tinguin la qualitat desitjada".

El contingut del 'Notes'
Pel que fa al contingut dels articles, 
Jordi Bertran, director del CEM, va 
destacar que la revista fa "un pas-
seig des de l'Edat Mitjana fins als 
anys 80 del segle XX" i que "l'ar-
ticle que inicia aquest volum 
–escrit per Jaume Vilaginés i Segu-
ra– ens parla de com l'antiga Vi-
latzir va passar de dir-se a Torre 
de Malla. Aquell va ser sempre el 
lloc de poder senyorial d'aquest 
territori entès com a Mollet, Pa-
rets i Gallecs".

Pel que fa a novetats, Bertran 
també va destacar que "hem in-

ORIOL FORT PORTA UN FONS DOCUMENTAL 
DE L'AUTOR DE L'HIMNE DE MOLLET
■ En acabar la presentació del Notes, va arribar el torn perquè l'humanitòleg 
molletà Oriol Fort presentés el fons documental de Joan Ambròs i Lloreda –l'autor 
de l'himne de la ciutat–, que recentment ha portat a Mollet des de França. Fort ja 
va fer l'article que obria el Notes del 2018, i en aquesta conferència va recuperar 
detalls de la vida de l'autor i del mateix himne. Ambròs i Lloreda va néixer a Mataró 
el 1906, es va traslladar a Mollet entre el 1914 i el 1915 i es va exiliar a França el 
1939, on va morir l'any 1992. Durant la seva estada a la capital baixvallesana va ser 
regidor de l'Ajuntament a la República i va ser a França quan va escriure la lletra de 
l'himne molletà, la música del qual va anar a càrrec de Vicenç Corominas i Pi. Fort va 
destacar d'Ambròs i Lloreda que "la seva gran formació és a partir de la seva passió 
per la lectura, que va ser la seva gran font d'informació i de coneixements".

corporat un nou apartat titulat 
Memòria oral en el qual volem 
donar a conèixer llocs, històries 
i vivències personals explicats 
en primera persona per la ciu-
tadania de Mollet". Aquesta sec-
ció ha estat realitzada per la perio-
dista Olga Rabasa i en aquest cas 

ha entrevistat Balbina Camp i l'ha 
titulat De petita menjàvem moltes 
sopes. No es llençava ni un rosegó.

Per últim, Bertran també va ce-
lebrar que la revista "ara ja es pot 
consultar en una de les principals 
plataformes de revistes universi-
tàries del món, Dialnet". 
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DANSA  DESPRÉS DE L'ESPECTACLE COMMEMORATIU DE LES NOCES D'ARGENT, SERGI ROLDÁN PREN ARA EL RELLEU AL CAPDAVANT DE LA PART INTERPRETATIVA

L'Esbart Dansaire de Mollet va ce-
lebrar el cap de setmana el seu 25è 
aniversari amb dues actuacions 
que van omplir el teatre de Can 
Gomà. "Van ser 610 assistents 
en total", celebra Eduard Peixoto, 
qui fins a aquest cap de setmana ha 
estat el director artístic de l'entitat.

Acabada la commemoració, Pei-
xoto ha decidit fer un pas al costat. 
"Portava gairebé deu anys com 
a director artístic i és un càrrec 
molt sacrificat, hi has de dedicar 
moltes hores", explica. Així que 
afegeix: "Vaig creure que el millor 
era deixar pas a una altra perso-
na, que a més li pogués donar un 
impuls jove, amb noves idees". 

I la seva aposta va ser en Sergi 

Roldán, qui ha estat ballador de 
l'entitat durant molts anys i moni-
tor de dansa. "Sempre havia pen-
sat que el dia que jo ho deixés, ell 
seria un bon substitut", assegura.

Peixoto també destaca que "ha 
estat una sortida consensuada; 
a la junta no volien que marxés, 
però ho van entendre". I recalca 
que ell no deixa l'entitat i que, tot 
i que encara no està definit quin 
serà el seu rol a partir d'ara, Peixo-
to es mantindrà com a membre de 
la junta directiva.

D'altra banda, el director artístic 
sortint assevera que en aquesta 
dècada al capdavant de les actuaci-
ons de l'Esbart molletà ha intentat 
"seguir una línia que ja funcio-

Eduard Peixoto s'acomiada de la direcció 
artística de l'Esbart, en el 25è aniversari

SERGI ROLDÁN  

david rico

EN ESCENA  Una de les actuacions que van tenir lloc dissabte al vespre a Can Gomà

Compartint l'art del saxòfon, a Mollet
El saxofonista Big Dani Pérez, durant la màsterclass de saxòfon que 
va impartir divendres al Centre Cultural La Marineta, amb una vintena 
d'assistents. L'exmembre i col·laborador de bandes mítiques com Los 
Rebeldes, Seguridad Social, Loquillo o La Frontera també va actuar a la nit 
al Mercat Vell, en una activitat organitzada per l'Associació Musical Pau 
Casals, per commemorar els seus 30 anys de trajectòria.

laura ortiz

MÚSICA  BIG DANI PÉREZ VA ACTUAR DIVENDRES A LA CIUTAT

nava d'esforç, rigor i moltes ga-
nes de treballar". I d'inculcar "la 
màxima professionalitat".

Per últim, celebra la gran aco-
llida que van tenir les representa-
cions de Balls i cançons en dansa 
–de l’escola de dansa– i  de Temps 
de llegendes –del cos de dansa de 
l'Esbart–: "Va ser un encert com-
partir escenari amb l'escola de 
dansa". A l'espectacle de dissabte, 
a més, hi va assistir el president del 
Parlament, Roger Torrent.

Sergi Roldán, nou director
Pel que fa al director artístic en-
trant, Sergi Roldán afirma que "és 
un repte gran" i hi afegeix: "No 
negaré que em genera certs ner-
vis, però l’entomo amb ganes i 
amb mil idees al cap".

Roldán també apunta que "l’en-
titat necessita adaptar-se a les 
noves maneres de fer-se veure. 
Oferim un producte de molta 
qualitat escènica, artística i de 

L'associació 7 
Plomes fa una nova 
trobada poètica
L'entitat molletana Associació 
Cultural 7 Plomes organitzarà 
dissabte al Centre Cultural La Ma-
rineta (17.30 h) una nova edició 
de la tradicional trobada poètica. 
Més d'una trentena de rapsodes 
recitaran dos poemes escrits per 
dos membres de l'entitat. Són A 
mi alma, de María Casanova, i Des-
glaç, de Mercè Bastida. Tot el re-
cital comptarà amb l'acompanya-
ment musical a càrrec de Carles 
Isert, al piano.

EDUARD PEIXOTO

david rico

TORRENT  El president del Parlament, a l'esquerra, entre el públic assistent

Exhibició de balls 
de saló amb el
Duo Sergi & Betty
L'Associació de Ball de Saló de 
Mollet celebrarà dissabte a partir 
de les 22.30 h el gran ball de festa 
major d'hivern i una exhibició de 
balls de saló. L'espectacle tindrà 
lloc al Mercat Lloc, i estarà amenit-
zat pel Duo Sergi & Betty. Es tracta 
d'una banda musical barcelonina 
formada per Sergio Blanco i Betty 
González que interpretaran.

Bicicletada
popular a càrrec de 
l'escola Sant Vicenç
L'escola Sant Vicenç celebrarà dis-
sabte el patró de la ciutat –qui dona 
nom al centre–, i ho farà amb una 
bicicletada popular adreçada a les 
famílies del centre. L'activitat ar-
rencarà a les 10 h des de la porta de 
l'escola i el recorregut portarà els 
ciclistes fins a Gallecs. Allà es farà 
una parada i posteriorment torna-
ran de nou fins al punt de sortida.

relat que només arriba al mateix 
públic de sempre. Vull arribar a 
gent diversa, apropar-me al pú-
blic jove, a amants del teatre o 
les arts escèniques, a entusiastes 
de la dansa o l’art del moviment, 
i anar més enllà del públic de la 
cultura popular". També defensa 
que "el que oferim, si bé és ve-
ritat que s’alimenta o fa ús de 
la tradició i la cultura popular, 

acaba sent un producte que so-
brepassa –sense desmerèixer– 
la tradició, un producte artístic 
i escènic". En aquest sentit, clou 
asseverant que sortir de les etique-
tes de cultura popular i entrar en un 
nou circuit "no és gens fàcil, però 
compto amb un equip humà que 
es deixarà les dents per l’Esbart 
Dansaire de Mollet, com han fet 
sempre".  sergio carrillo

s.r.e.p.
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C/La Mina, 1 , local 1. · Parets del Vallès · Telf.: 93 681 91 06

ESPECIALIDADES EN PRODUCTOS DE BELLOTA, 
JAMONES Y PALETAS.
JOSELITO Y 5J’S, QUESOS DENOMINACIÓN DE ORIGEN, 
TENEMOS LOS MEJORES EMBUTIDOS 
Y VINOS DE CADA REGIÓN.

LA COVA DE L’IBÈRIC

US DESITGEM 
UNA BONA 
FESTA 

MAJOR Carrer Francesc Layret, 65 · Mollet del Vallès · T. 93 570 77 87
Avinguda Gaudí, 6 · Mollet del Vallès

GRAN ASSORTIT D’ELABORATS PROPIS.
ELS NOSTRES PRODUCTES SENSE CONSERVANTS.

VINE A PROVAR ELS NOSTRES FARCITS!
CABRIT, XAI, POLLASTRE DE PAGÈS, ÀNEC...
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“Perquè una pell bonica 
no és casualitat...”

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

@cristinarodriguezestetica

El bestiari local surt al carrer per 
donar pas a la gresca hivernal

POPULAR  DISSABTE VA SER EL DIA DE LES BÈSTIES MOLLETANES, QUE AL MATÍ VAN SORTIR EN CERCAVILA I A LA NIT VAN PROTAGONITZAR AMB DIABLES UN XOU PIROTÈCNIC

david rico

SANTA TECA  Durant l'espectacle pirotècnic de dissabte a la nit

david rico

LA CUCA MOLLA  Encapçalada per David Carbonero, un dels seus impulsors

Les entitats molletanes es van tor-
nar a aplegar dissabte per com-
memorar Sant Vicenç, patró de 
la ciutat. Al matí, va ser el torn de 
l'activitat protagonitzada princi-

palment per canalla.
Els infants del Casal Cultural van 

treure a passejar al matí la Cuca 
Molla, qui feia sis mesos que espe-
rava als Pinetons. I els més menuts 

de Morats i Torrats van participar 
en les bandes musicals de la Santa 
Teca i el Moll Fer. Tot plegat en una 
cercavila que va cloure a la plaça 
Prat de la Riba i en la qual també 

van participar els capgrossos de 
la Colla Gegantera els músics dels  
Castellers.

A la nit, va ser el torn del foc. Així 
que els Diables van encendre la 

mateixa plaça Prat de la Riba, en 
una actuació de foc estàtic amb els 
bestiaris de Morats i Torrats i amb 
la interacció dels gegants Vicenç i 
la Marinette. Tots plegats van do-
nar l'inici oficial a la gresca hiver-
nal, després d'aconseguir obrir les 
portes de l'infern. 

Josep Antoni Fernández i Fernán-
dez, Fer, va presentar dissabte 
l'exposició Fer. L’humor amable 
al Museu Abelló. Precisament el 
Museu va ser la primera llar mo-
lletana del ninotaire, quan amb 
quatre anys va arribar des de Man-
silla de las Mulas. Aleshores, però, 
era la caserna de la Guàrdia Civil. 
I el mateix autor va destacar-ho: 
"Fer una exposició amb els teus 

dibuixos al lloc on has viscut la 
teva infantesa, és al·lucinant".

Sobre la mostra, el caricaturista 
va assegurar que fins i tot "hi ha 
dibuixos de quan era estudi-
ant". Concretament es poden con-
sultar dibuixos que van des dels 
anys 70 fins a l'actualitat, alguns 
dels quals es van publicar a revis-
tes satíriques com El Papus o El Ju-
eves, o a diaris com Contrapunt i El 

Punt Avui.
A més, Fer va destacar que no 

només hi ha dibuixos fets per ell: 
"M'agrada molt la part de baix, 
amb els dibuixos que m'han 
regalat els meus mestres". Un 
d'aquests mestres és l'humorista 
gràfic madrileny Forges

L’exposició L'humor amable es 
podrà visitar al Museu Abelló fins 
al 14 d’abril. 

"Fer una exposició al lloc
on has viscut, és al·lucinant"

ART  L'EXPOSICIÓ 'L'HUMOR AMABLE', AMB DIBUIXOS DEL NINOTAIRE FER, ES VA PRESENTAR DISSABTE AL MUSEU ABELLÓ I ES PODRÀ VISITAR FINS AL 14 D'ABRIL

L'AUTOR  Josep Antoni Fernández i Fernández, Fer, durant la presentació

david rico

■ Pel que fa a les activitats populars 
d'aquest diumenge, destaca la 26a 
Trobada de Gegants. A les 11 h hi haurà 
la plantada a Les Pruneres; a les 11.30 
h arrencarà la cercavila, que clourà a 
Prat de la Riba, on tindrà lloc els balls 
de gegants amb totes les colles con-
vidades.

També hi haurà una audició de sar-
danes amb la cobla Ciutat de Cornellà 
(11 h, plaça Catalunya); així com un 
concert de la Coral El Clavell (Mollet) i 
l'Agrupació Coral Serrallo (Tarragona), 
que tindrà lloc a les 18 h a l'església de 
Sant Vicenç.

GEGANTS, SARDANES
I MÚSICA CORAL, PER 
AL CAP DE SETMANA

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

Torna la calma meteoro-
lògica, amb cel serè gai-
rebé tot el dia, restes de 
núvols a primera hora i 
temperatures semblants.

Molts núvols de tipus 
alt i mitjà, temperatures 
més altes i potser alguns 
ruixats febles i de curta 
durada al final del dia.

De mica en mica, l'anti-
cicló s’anirà imposant 
de nou, amb un dia amb 
cel serè i temperatures 
sense canvis.

EL TEMPS per Felip Comas 

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

DIJOUS, 16 16ºC 2ºC 12ºC - 16 km/h SW

DIVENDRES, 17 17ºC 5ºC 14ºC - 35 km/h W

DISSABTE, 18 15ºC 5ºC 11ºC - 18 km/h W

DIUMENGE, 19 12ºC 8ºC 11ºC 0,6 61 km/h ENE

DILLUNS, 20 11ºC 7ºC 7ºC 6,4 64 km/h ENE

DIMARTS, 21 12ºC 7ºC 11ºC 81 56 km/h ENE

DIMECRES, 22 15ºC 9ºC 14ºC 29 42 km/h ENE

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

dissabte 25

diumenge 26

divendres 24
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Delegació Mollet del Vallès
Passatge Sant Miquel, 12
08100 Mollet del Vallès
T. 93 579 33 33
mollet@fincasleon.com

Delegació Montornés del Vallès
Onze de Setembre, 29
08170 Montornés del Vallès
T. 93 568 35 45
montornes@fincasleon.com

Delegació Montmeló
Avinguda Pompeu Fabra, 3
08160 Montmeló
T. 93 572 30 73
montmelo@fincasleon.com

Colaboramos con más de 130 inmobiliarias, con 830 agentes a su servicio

Tu propiedad siempre en las mejores manos

Valora
GRATIS
tu vivienda

www.fincasleon.com/valora-tu-vivienda
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199.000€

Casa Pareada en Venta · Montornés · Centro

CASA PAREADA CÉNTRICA Dividida en 2 plantas en solar 
de 93,70m² y 159,38m² construidos (115,58m² útiles), tiene 
entrada en planta baja diáfana y salida a patio de 17,89m² 
y en primera planta dispone de 3 habitaciones dobles una 
con salida a balcón y otra con salida a terraza de 11,45m².

m2

159
m
159

Habitaciones
33

Baños
2
Baños
2

Parking
No

Ref. LV11858

Certificación 
Energética

Plantas Bajas en Venta · Montornés · Norte
VIVIENDAS EN PLANTA BAJA CON ACCESO TOTALMENTE PLANO. Pisos 3 habs, cocina con muebles altos y bajos laminados en blanco, 
encimera de granito-silestone o similar, lavadero integrado en la cocina. Salón, cuarto de baño completo con bañera, suelo de gres, 
puertas chapadas semi-macizas de melanina lacadas blancas, ventanas de aluminio con doble acristalamiento, persianas enrollables 
de aluminio motorizadas, instalación de aire acond. bomba de calor. ACABADOS DE 1ª CALIDAD

Certificación 
Energética 199.000€

Habitaciones
33

Baños
1/2
Baños
1/2

Parking
No

Ref. LV11862

69.000€

Piso en Venta · Montornés · Norte

EXTERIOR Y BIEN SITUADO Es un piso soleado, de 56 
m², 3 habitaciones (1 doble 2 sencillas), baño con ducha 
reformado, cocina equipada reformada, salón comedor, 
balcón, ventanas de aluminio, puertas sapelly, suelo de 
gres, todo exterior, muy soleado, para entra a vivir.

m2

56
m
56

Habitaciones
33

Baños
1
Baños
1

Parking
No

Ref. LV11866

415.000€

Casa Adosada en Venta · Montornés · La Bòbila

ESPECTACULAR CASA ESQUINERA ADOSADA A 5 min del centro, 
290m² útiles. P.B garaje 100m², P.1ª salón 30m² chimenea y 
sal. terraza, cocina office 14,50m² sal. jardín y barbacoa, baño 
completo, hab 10m² sal. terraza, lavadero, P. 2ª, 4 habs. dobles, 
baño completo, s. terrazo/gres, p. roble, vent. alum., calef., 
parcela esquinera 450m², muy soleada y cómoda.

m2

290
m
290

Habitaciones
55

Baños
2
Baños
2

Parking
Si

Ref. LV11859

Certificación 
Energética

350.000€

Casa en Venta · Montornés · Vinyes Velles

CASA-CHALET 4 VIENTOS Solar de 1478 m², 3 plantas, superficie 
const. 277m². Zona exterior con jardín, 5 habs, 2 baños, amplia 
cocina, salón dos ambientes con chimenea y salida directa 
a terraza, garaje 3 coches, despensa y cuarto de caldera. 
Acabados de calidad, suelo gres, carpintería ext madera con 
porticones y rejas, calefacción y aire acond frió/calor.

m2

277
m
277

Habitaciones
55

Baños
2
Baños
2

Parking
Si

Ref. LV11868

Certificación 
Energética

OBRA NUEVA

Certificación 
Energética


