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EN PORTADA

El nou delegat de l'Estat al Consorci de la
Zona Franca visita Mollet per conèixer el pla
de desenvolupament del barri, encallat fa anys
MOLLET. Fa gairebé una dècada, la 
Comissió d’Urbanisme de Barce-
lona donava el vistiplau al pla par-
cial del Calderí, un planejament 
que va estar ple d’entrebancs en 
la seva tramitació. Deu anys des-
prés sembla que la urbanització 
de la darrera zona de creixement 
de la ciutat de Mollet no acaba 
d’arrencar. El 2014, un cop pas-
sats els anys més durs de la cri-
si, el Consorci de la Zona Franca 
(CZF) –propietari juntament amb 
un altre soci de 149.933 metres 
quadrats dels 296.991 m² de sòl 
de l’àmbit– mostrava el seu inte-
rès per treure del calaix el projec-
te anomenat City Mollet. Alesho-
res, fonts del consorci reconeixien 

que, després d’una etapa de sa-
nejament del deute financer de 
l’entitat –que havia tancat el 2012 
amb amb unes pèrdues de 26 mili-
ons d’euros– el desenvolupament 
de la City Mollet amb la recerca 
d’inversors que fossin promotors 
de les obres prenia força.

La bombolla, però, es va tornar 
a desinflar, ja que posteriorment 
el consorci dirigia els seus objec-
tius estratègics a la inversió en 
tecnologia, innovació i en l’ano-
menada economia 4.0, deixant en 
un segon pla el sector immobiliari.

Aquesta setmana, però, el nou 
delegat de l’Estat al consorci de 
la Zona Franca de Barcelona, Pere 
Navarro, ha visitat l’Ajuntament 

de Mollet, una visita que, segons 
fonts del CZF, s’emmarca en la 
roda de trobades que Navarro 
està fent per “conèixer de pri-
mera mà els projectes que té 
el consorci”, apunten. En aquest 
cas, Navarro s’ha reunit amb l’al-
calde, Josep Monràs, i els regidors 
Mireia Dionisio i Josep M. Garzón. 
En la trobada, Monràs ha demanat 
que el desenvolupament urbanís-
tic del Calderí “prioritzi la cons-
trucció de pisos de protecció 
oficial i equipaments socials”. 

La resta de prioritats estan cen-
trades en la construcció d’equipa-
ments socials de caire educatiu, 
sanitari, cultural, esportiu, d’oci i 
comercial. Monràs afegia que “ens 
plantegem la possibilitat de cre-
ar un nou ambulatori, tot i que 
en aquest cas cal el vistiplau de 
la Generalitat, o noves escoles 
bressol”. En total, l’objectiu és que 
el 80% d’aquesta àrea aculli espais 

destinats a l’àmbit públic.
La previsió és que dels 300.000 

metres quadrats de sòl que hi ha 
en aquesta àrea, una tercera part 
es destini a la construcció d’ha-
bitatges, i d’aquesta tercera part, 
prop del 40%, ho siguin en règim 
de protecció oficial, un percen-
tatge molt superior a la ràtio que 
marca la llei.

Per la seva banda, Navarro indi-
cava que des del CZF, “com a sec-
tor públic, posarem el màxim 
interès per impulsar aquesta 
iniciativa i que sigui una reali-
tat al més aviat possible”.  

En acabar la trobada, Monràs 
també agraïa “la complicitat 
que ha mostrat el nou delegat 
de la Zona Franca, una perso-
na que ve del municipalisme i, 
per tant, d’aplicar polítiques de 
proximitat, per iniciar el procés 
d’aquest projecte”. Per aquest 
motiu, afegia, “no tinc cap dubte 

El CZF
EL CONSORCI DE LA ZONA FRANCA ÉS 
UNA ENTITAT FORMADA PEL GOVERN
espanyol i per l’Ajuntament de 
Barcelona, que gestiona el principal 
polígon industrial de Catalunya i que 
es dedica a la promoció econòmica
i urbanística. Tot i que la presidència 
recau en l’alcaldessa de Barcelona, la 
gestió executiva de l’ens està en mans 
d’un delegat especial designat pel 
Ministeri d’Hisenda, un càrrec  
que durant el govern del PP va ser per 
a Jordi Cornet, exsecretari general 
dels populars a Barcelona, i que  
des d’aquest mes de juny –amb  
el canvi de govern a la Moncloa– 
exerceix Pere Navarro, ex-primer 
secretari dels socialistes catalans.

El Calderí, un projecte
urbanístic en guaret

que durant aquest procés, con-
sorci i Ajuntament de Mollet 
anirem plegats”. i

City Mollet
AQUEST ÉS EL NOM QUE EL CZF VA 
POSAR AL CALDERÍ A L’HORA DE  
comercialitzar el projecte urbanístic. 
Segons les dades del seu web, el 
projecte és “probablement l’últim 
gran desenvolupament urbanístic 
i comercial del Vallès. Un dels 
primers projectes previstos 
proporcionarà sostre comercial i 
d’oci (56.000 m2) al sud-oest del 
sector. Aquesta ubicació fa que el 
centre comercial sigui un portal 
d’entrada i sortida de la ciutat”, 
apunten. A banda del CZF i el seu 
soci, la resta de sòl és propietat de 
l’Ajuntament (12.600 m2), de tres 
propietaris (entre 10.000 i 25.000 
m2); i la resta, de petits posseïdors. 
S’hi preveu zona residencial amb 
un màxim de 90.000 m2; 1.012 
habitatges, amb un mínim de 12.000 
m2 en habitatge de protecció oficial 
(HPO) de règim general i 1.000 m2 
d’HPO en concertat.

CAMPS DE CULTIU  La meitat del sòl de la zona de desenvolupament del pla del Calderí pertany al Consorci de la Zona Franca i un soci



dv, 21 setembre 20184

SOCIETAT
Activitats per a la gent gran
Fins aquest divendres es poden fer les inscripcions 
a les activitats per a persones grans que organitza 
l'Ajuntament de la Llagosta al Casal d'Avis. Entre 
d'altres hi ha programats tallers de teatre, memòria, 
lectura, pintura, manualitats o gimnàstica.

Pressupost participatiu a Montmeló
L'11,7% dels 7.426 veïns de Montmeló majors de 16 anys van participar 
fins dilluns en els pressupostos participatius promoguts per l'Ajuntament. 
El 7,3% va fer-ho el 2 de juny de manera presencial a la Fira del Comerç,
i la resta per internet. Els participants podien escollir 5 de les 20 propostes, 
i dimecres es faran públics els resultats al plenari del Consell de Poble.

PARETS. El radar de tram de la 
C-17 entre Lliçà d’Amunt i Parets 
del Vallès ha caçat, des que es va 
posar en funcionament el 20 de 
febrer fins al 18 de setembre, un 
total de 36.206 vehicles que han 
excedit la velocitat màxima per-
mesa al tram. Això vol dir que el 
Servei Català de Trànsit ha obert, 
els darrers set mesos, un expedi-
ent sancionador a 173 vehicles de 
mitjana cada dia.  

El radar de tram de la C-17 en-
tre Lliçà d’Amunt i Parets, el pri-
mer d’aquestes característiques 
a la comarca, calcula la velocitat 
mitjana dels vehicles en un tram 
de 3,6 quilòmetres, entre les no-
ves instal·lacions de Mango, a Lli-
çà, fins poc després del restaurant 
Can Romeu de Parets.

En aquest cas la zona controlada 
es divideix en dos trams, ja que els 
límits de velocitat en aquest recor-
regut varien entre 80 i 100 km/h 
en funció del traçat de l’autovia.

La lectura inicial de les matrí-
cules es fa a l’altura de les noves 
instal·lacions de Mango, a Lliçà 
d’Amunt, a l’entorn del km 19,8, 
just a l’inici del tram de revolts i 
descendent cap a Lliçà de Vall, on 
la velocitat està limitada a 80 km/h.

La segona fotografia es fa poc 
després de la incorporació dels ve-

arxiu

MOBILITAT  DES DEL 20 DE FEBRER HA DETECTAT 36.206 VEHICLES AMB EXCÉS DE VELOCITAT

El radar de tram de la C-17 
caça fins a 173 vehicles diaris

RADAR  El dispositiu es va posar en marxa el 20 de febrer

hicles que provenen de Granollers 
pel coll de la Manya, al km 18,2, on 
queda registrada la velocitat dels 
vehicles al primer tram, un punt 
que tradicionalment ha presentat 
un índex elevat de sinistralitat.

A partir d’aquest punt el límit 
de velocitat s’incrementa fins als 
100 km/h, fins que just abans dels 
accessos al nucli urbà de Parets, a 
l’entorn del km 16,2, es fa la terce-
ra i última lectura de matrícules, 
on queda registrada la velocitat 
dels vehicles en aquest segon 

tram i el dispositiu determina si el 
vehicle ha de ser sancionat.

Segons el Departament de Ter-
ritori, per aquest tram circulen 
diàriament 92.000 vehicles, una 
elevada intensitat de trànsit que 
s’afegeix a la densitat de polígons 
industrials i de població que hi ha 
en aquest territori. A més, el de-
partament estima que els propers 
10 anys el trànsit augmentarà fins 
als 100.000 vehicles diaris arran 
dels importants creixements urba-
nístics que es preveuen.  X.L.

MOLLET. Els dos agents cívics que 
fa sis mesos van incorporar-se a 
l’Ajuntament de Mollet sota la coor-
dinació de la Policia Municipal han 
dut a terme més de 1.500 actuaci-
ons. Entre d'altres, han fet 624 avi-
sos per estacionaments indeguts de 
vehicles; 149 advertències a perso-
nes que passejaven gossos, sobretot 
per dur-los deslligats; han detectat 
77 anomalies a la via pública –des-
perfectes al mobiliari urbà, llençar 
objectes o deixalles...–; han atès 
573 persones perquè necessitaven 
qualsevol tipus d’informació i han 
recollit, tramitat i gestionat 36 inci-
dents i serveis al nou Punt d’Atenció 
Ciutadana al Mercat dels dimarts a 
la plaça Catalunya. Els agents cívics 
reforcen permanentment les cam-
panyes de la Policia Municipal, com 
les d'animals de companyia o d’ús 
i comportament als parcs infantils, 
així com també actuen durant la 
festa major, la Diada o la Fira d’Ar-
tesans, entre d’altres. 

CONVIVÈNCIA

Més de 1.500 
actuacions dels 
agents cívics
en mig any

La zona controlada té un tram limitat a 80 km/h i un altre a 100 km/h
PARETS. Els Mossos d’Esquadra 
han detingut aquesta setmana tres 
homes, entre els quals un veí de 
Parets, acusats de robatori amb 
força en dos domicilis gironins. Un 
cas es va produir dilluns, quan els 
Mossos van atrapar in fraganti un 
presumpte lladre a l'interior d'un 
habitatge amb una llanterna i una 
bossa amb tornavisos després 
que sonés l'alarma de l'habitatge. 
L'altre cas va ser dimarts, quan 
els Mossos van ser alertats per la 
Policia Local de Sils d’un possible 
robatori en una casa del municipi. 
En aquest cas el domicili presenta-
va danys al pany de la porta i, en 
accedir-hi, els agents van compro-
var que a l’interior hi havia dues 
persones amb una motxilla i eines 
com tornavisos, claus angleses i 
tenalles. Els Mossos van detenir 
els dos homes, un dels quals veí de 
Parets. Els detinguts, d’entre 19 a 
38 anys i alguns amb antecedents, 
van passar a disposició judicial. 

SUCCESSOS

Detingut un
paretà per robar 
amb força 
en un domicili
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Especialistes en accidents de trànsit
Dret hipotecari i cessions de crèdit 
Divorcis - Desnonaments 
Llei 2ª oportunitat - Pensions d’invalidesa

Av. Burgos, 29 1ª planta 
Mollet  del Vallès

Tel. 93 570 73 09 
www.bufetespanol.com

BUFET ESPAÑOL MOREDA
ADVOCATS

è

SETMANA DE LA MOBILITAT  EL GOVERN LOCAL VOL APROVAR EL PROJECTE AVIAT I EXECUTAR-LO ABANS QUE ACABI L'ANY

Parets planeja una xarxa de camins 
escolars per als alumnes de primària

LA LLAGOSTA. En el marc de la 
Setmana Europea de la Mobilitat, 
aquest cap de setmana la Llagosta 
organitza diverses activitats es-
portives i de conscienciació sobre 
els models de mobilitat més sos-
tenibles i segurs. En aquest sentit 
dissabte està prevista una cami-
nada de 8 a 13.30 h a l'ermita de 
Reixac, a la Serralada de Marina 
–Montcada i Reixac–, amb sortida 
i arribada al CEM El Turó, organit-
zada pel mateix complex esportiu 
i oberta a tota la població. 

Diumenge serà el torn de la tra-
dicional Diada de la Bicicleta, una 
marxa no competitiva pensada 
tant per a petits com per a grans 
que recorrerà els carrers de la Lla-
gosta. La marxa, que enguany ar-
riba a la 22a edició, compta amb la 
col·laboració del Club BTT Bikers 
la Llagosta, i la sortida es farà a les 
10.30 h des del Parc Popular.

Posteriorment (12 h), el Club 
BTT organitza un circuit d'habili-
tats en bicicleta i altres activitats 
adreçat a infants menors de 14 
anys. L'organització apunta que 
cal fer servir casc i que no està 
permès d'ús de bicicletes amb ro-
detes. La Diada de la Bicicleta de 
la Llagosta va aplegar l'any passat 
unes 150 persones.  

La Llagosta 
celebra la 
22a Diada 
de la Bicicleta marc garcia

EN XARXA  Els camins marcaran els itineraris més habituals i segurs per als alumnes dels centres paretans

PARETS. L'Ajuntament de Parets po-
sarà en marxa els propers mesos 
una xarxa de camins escolars, un 
seguit d'itineraris segurs per pro-
moure l'accés a peu dels alumnes 
als centres educatius. El projecte 
consisteix a fer accions sobre la se-
nyalització i altres elements de la 
via pública en els camins més ha-
bituals que utilitzen els alumnes de 
les sis escoles de primària del muni-
cipi: Nostra Senyora de Montserrat, 
Pompeu Fabra, Lluís Piquer, Pau 
Vila, Vila Parietes i Acesco. "És una 
mesura que té efectes sobre la 

mobilitat, però també mediam-
bientals per la reducció d'emis-
sions de CO2. Volem evitar que 
calgui portar els nens amb cotxe 
a les escoles i fer que els nens 
tinguin més autonomia i salut 
gràcies a aquests camins segurs", 
explica l'alcalde, Francesc Juzgado.

L'Ajuntament ha redactat el pro-
jecte que es desenvoluparà en dife-
rents fases i que tindrà un cost total 
superior als 200.000 euros. "És un 
projecte molt ampli", explica Juz-
gado. En aquest sentit, la primera 
fase, que el govern municipal vol 
licitar aviat i executar abans d'aca-
bar l'any, preveu senyalització 
horitzontal i vertical, el pintat de 
passos de vianants i la instal·lació 
de reductors de velocitat en alguns 
punts, unes actuacions que tenen 
un pressupost de 83.000 euros. 
A banda, el pla també preveu la 
possibilitat d'ampliar voreres en 
alguns punts de la xarxa viària pa-

retana. Segons Juzgado, el pla s'ha 
treballat amb les direccions de les 
escoles, algunes AMPA i dijous es-
tava prevista una reunió amb els 
grups municipals de l'oposició per 
"informar-los sobre el projecte 
i que puguin opinar abans que 
sigui aprovat". En paral·lel, els 
alumnes de 5è de primària del mu-
nicipi han iniciat activitats de dina-
mització per treballar i revisar els 
camins cap a les seves escoles.

Bus gratuït
L'anunci del projecte de camins es-
colars s'ha fet en el marc de la Set-
mana Europea de la Mobilitat que 
enguany se celebra amb el lema 
Combina i mou-te!. Aquesta setma-
na s'han dut a terme activitats per 
promoure hàbits de desplaçament 
més sostenibles, segurs i saluda-
bles, així com iniciatives per impul-
sar municipis més verds, conforta-
bles i menys contaminats. A Parets, 

entre d'altres, s'han instal·lat dosí-
metres a l’entorn dels centres edu-
catius –captadors passius de CO2 i 
partícules en suspensió– per ava-
luar la influència del trànsit escolar 
en la qualitat de l'aire al voltant de 
les escoles. També, per impulsar 
l'ús dels transports urbans i col·lec-
tius, s'ha incorporat la targeta T-16 
per als joves, i per a la ciutadania 
en general el bus urbà de Parets 
serà gratuït fins aquest dissabte en 
tota la franja horària en què circula.

D'altra banda, dimarts tindrà lloc 
a Santa Eulàlia de Ronçana un acte 
protocol·lari per celebrar el milió 
d'usuaris del Bus exprés E7, en el 
qual participaran els municipis de 
la Mancomunitat de la Vall del Te-
nes i Parets.  Laura ortiz

L’alumnat de l'Aula Oberta de l'INS 
Montmeló ha fet aquesta setmana una 
caminada per calcular i identificar els 
millors itineraris entre els diferents 
equipaments públics del municipi. 
Aquesta ha estat una de les activitats 
de la Setmana Europea de la Mobilitat 
al municipi, on, també, els usuaris del 
Trencadís han realitzat un recorregut 
pel nucli urbà del municipi amb l'ob-
jectiu de detectar les barreres arqui-
tectòniques amb què es poden trobar 
les persones amb mobilitat reduïda. 
A aquestes dues actuacions s'hi han 
sumat caminades i activitats per pro-
moure la mobilitat sostenible. 

RUTES SOSTENIBLES 
ENTRE EQUIPAMENTS 
DE MONTMELÓ

MEDI AMBIENT
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POLLO ENTERO

2,19€/Kg
Llevándose 2 pollos

ESTOFADO TERNERA

6,95€/Kg
Comprando 1 Kg

LOMO CAÑA

5,95€/Kg
Comprando 1 kg

TRASEROS DE POLLO

2,49€/Kg
Comprando 1 kg

PECHUGAS POLLO

5,99€/Kg
Comprando 1 kg

PICADA TERNERA

6,49€/Kg
Comprando 1 kg

BISTEC TERNERA

8,99€/Kg
Comprando 1 kg

BUTIFARRA PAYÉS

5,99€/Kg
Comprando 1 kg

* PRECIOS VÁLIDOS HASTA EL 30/09/2018
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Dissabte 22 de setembre

A les 13.30h: Resum informatiu de la setmana

Diumenge 23 de setembre

A les 22h: La Jornada de diumenge

Dilluns 24 de setembre

A les 20.30 h: La JornadaA les 21 h: Àmbit B30 

(estrena!) 

Dimarts 25 de setembre

A les 20 h: Parlem-ne, amb Susanna Aguilera

Dijous 27 de setembre

A les 20.30h: Visions: Voluntaris

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

MOLLET
12/09 María M. Borrego Navarro 75 anys
15/09 Juan García Campoy 89 anys
17/09 Antonio Font Cleries 73 anys

             Dades facilitades per la Funerària 
Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols

Defuncions

11/09  Nilo Sánchez Álvarez (Sant Feliu de C.)
15/09 Pau Bernal Palmero (Sant Feliu de C.)

Dades facilitades per l'Hospital de Mollet 
(només consten els naixements amb 

consentiment dels pares per ser publicats)

Naixements

MONTORNÈS. Veïns de Montornès 
Nord s'estan mobilitzant per evi-
tar el tancament de l'única sucur-
sal bancària que existeix al barri. 
El 5 de setembre, el BBVA comu-
nicava els seus clients la clausura 
de la seu de l'entitat bancària que 
hi ha al carrer Federico García 
Lorca, 18. Segons un comunicat 
de la comissió de convivència de 
Montornès Nord, la decisió ha 
estat presa per altes instàncies 
de l'entitat en el marc d'un pro-
grama de transformació digital 
del BBVA. "Els bancs s'obliden 
dels seus clients i aposten per 
reduir oficines; les volen més 
grans i centralitzar la majo-
ria de tràmits per internet", 
lamenten des de la comissió. "El 
nostre barri es mereix dispo-

sar d'un servei tan essencial 
com aquest. Especialment per 
la gent gran, per les comunitats 
de propietaris i pel comerç", as-
seguren.

Reunió amb l'equip de govern
Segons el comunicat de la comis-
sió, en una reunió mantinguda 
amb l'equip de govern, el respon-
sable de zona de BBVA va assegu-
rar no compartia la mesura de la 
direcció del banc, però que "veu 
difícil que el BBVA canviï la de-
cisió del tancament". En aquest 
sentit, el govern municipal s'ha 
mostrat també contrari al tanca-
ment i ha anunciat que donarà 
suport a les mobilitzacions dels 
veïns, els quals han començat a 
recollir signatures. "Cal mobilit-

SERVEIS  LA COMISSIÓ DE CONVIVÈNCIA DEL BARRI HA INICIAT UNA RECOLLIDA DE SIGNATURES CONTRA LA CLAUSURA DE LA SEU

Veïns mobilitzats per evitar que tanqui 
l'únic banc que hi ha a Montornès Nord

m.m.

SUCURSAL  El BBVA és l'única entitat bancària present al barri

zar-se per presionar el BBVA i 
que reconsideri la seva decisió 
i ofereixi solucions. En el pitjor 

dels casos, volem que s'ajorni el 
tancament definitiu el màxim 
possible", apunten.

Aquest divendres està previst 
que representants de la comis-
sió de convivència de Montornès 
Nord es reuneixin amb el respon-
sable de zona del BBVA per trac-
tar la qüestió. i

MONTMELÓ. Dijous va començar 
l'enderroc de l'antiga llar d'infants 
situada al passatge Colom, edifici 
que fa més de 15 anys que no s'uti-
litza com a equipament escolar, tot 
i que ha estat seu d'algunes enti-
tats del municipi els darrers anys. 
El procés per a l'enderroc va fer-se 
directament amb màquina, donat 
que es tracta d'un edifici aïllat, i 
pel tipus d'edifici i volum es preve-
ia enllestir els treballs divendres 
passat. L'enderroc s'ha dut a terme 
per l'estat deteriorat i estructural 
del mateix edifici i de moment no 
s'ha projectat cap nou ús per al so-
lar de propietat municipal.  

Montmeló 
enderroca l'antiga 
escola bressol

SANT FOST. Divendres de la set-
mana passada van començar els 
treballs de senyalització a la via 
pública per modificar els sentits 
de circulació del carrer Albinyana 
per convertir-lo en un carrer de 
sentit únic. A partir d'ara s'accedi-
rà al carrer per la intersecció amb 
el carrer Can Roda en sentit únic 
cap al carrer Joan XXIII i l'estacio-
nament es mantindrà altern men-
sual. El canvi de sentit del carrer es 
va acordar en una reunió amb els 
veïns de la zona per tal de millorar 
la seguretat viària i forma part del 
pla d'actuació a la via pública que 
està duent a terme l'Ajuntament. 

El carrer Albinyana 
de Sant Fost, 
d'un sol sentit

MOLLET. L'Assemblea de Jubilats i 
Pensionistes de Mollet ha convocat 
una nova assemblea de l'entitat di-
jous, 27 de setembre (18 h) al Mer-
cat Vell. Amb aquesta convocatòria, 
oberta a tothom, els pensionistes 
molletans reprenen les mobilitza-
cions en defensa d’unes pensions 
dignes i de la suficiència i la sosteni-
bilitat del sistema públic de pensi-
ons. Els pensionistes molletans han 
sortit al carrer els darrers mesos 
"contra les retallades de les pen-
sions" i "contra els que pretenen 
acabar amb el caràcter públic i 
els valors que donen solidesa al 
nostre model de pensions".  

Nova assemblea 
dels jubilats
per les pensions
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MONTORNÈS. La carpa polivalent 
del Sorralet ja disposa d’una nova 
coberta. Després que l’Ajuntament 
de Montornès encarregués fa uns 
mesos un estudi per determinar 
les possibles solucions davant la 
problemàtica del so i les reverbe-
racions de la carpa, aquest estiu 
s’ha dut a terme la substitució de 
la coberta de l’equipament coinci-
dint amb la davallada de les activi-
tats que s’hi organitzen. Concreta-
ment, s’ha substituït la coberta de 
lona per una estructura metàl·lica 
més sòlida i que incorpora mate-
rial aïllant, de manera que també 
s’ha millorat l’aïllament tèrmic i 
s’ha integrat l’espai a l’entorn pel 
que fa a l’estètica.

L’actuació, duta a terme les últi-
mes setmanes per l’empresa B28 
Construccions, va ser adjudicada 
per 189.000 €, tot i que el cost 
final de l'obra s'ha incrementat 
en 6.182 € per un canvi introduït 
finalment en la substitució del sis-
tema de lluernari. La substitució 
d'aquest sistema tenia l'objectiu 
d'evitar la condensació, i ara, a 
més, s'ha incrementat la superfí-
cie de lluernari per obtenir major 
lluminositat a l'interior de la car-
pa. Amb tot, l'actuació ha quedat 
enllestida a temps per l’inici de 
les temporades esportives. De fet, 
aquest dissabte al matí el Club 

ció de provisional”.
Passats tres anys, l’Ajuntament 

ha intervingut per renovar la ins-
tal·lació i millorar la sonoritat in-
terior de l’espai i evitar l’emissió 
de soroll a l’exterior.

D’altra banda, l’Ajuntament tam-
bé preveu incrementar el nom-
bre de lavabos de l’equipament i 
connectar el Sorralet amb la futu-
ra escola Palau d’Ametlla, ara en 
construcció, a través d’un passadís 
modular situat al lateral del pa-
velló on s’hi instal·laran els nous 
serveis. En aquest cas l’actuació 
costarà uns 135.00 €. L'ampliació 
del nombre de lavabos està previst 
que comenci la setmana que ve.  

Handbol Montornès ja hi disputa-
rà un torneig d'handbol. 

El canvi de coberta arriba no-
més tres anys després de la cons-
trucció de l’equipament. El passat 
mes d’abril, l’alcalde José Antonio 
Montero justificava la intervenció 
perquè quan es va construir la car-
pa, el 2015, "el consistori tenia 
algunes limitacions", ja que ales-
hores disposava de les possibili-
tats econòmiques per construir un 
pavelló a l’estil tradicional. A més, 
recordava, “l’espai del Sorralet 
estava pendent d’una modifica-
ció de planejament urbanístic i, 
per tant, havíem de buscar una 
estructura que tingués la condi-

SANT FOST.  La Diputació de Barce-
lona ha elaborat el Pla d’accessibili-
tat de Sant Fost, un document bàsic 
que inventaria i identifica barreres 
a la via pública i els transports i en 
pressuposta l'eliminació. El pla es-
tableix criteris per a intervencions 
en obra nova o de reforma que es 
portin a terme al municipi; incor-
pora un inventari de tot el que ha 
de ser accessible al municipi i el 

seu estat d’accessibilitat; orienta 
sobre la magnitud del problema i 
aporta eines per al municipi, com 
indicadors de resum i plànols de 
solucions detallades, a més de 
propostes d’actuacions a desenvo-
lupar per part de consistori. El tre-
ball el va lliurar dimecres el diputat 
d’Infraestructures Viàries i Mobili-
tat, Jordi Fàbrega, a l’alcaldessa, 
Montserrat Sanmartí. 

LA LLAGOSTA. La Plataforma en De-
fensa de la Sanitat Pública del Baix 
Vallès posarà en marxa les pròxi-
mes setmanes una campanya per 
mirar d'accelerar la construcció 
del nou CAP al municipi. L'equipa-
ment sanitari, que segons CatSalut 
actualment es troba en fase d'es-
tudi i que es preveu que es cons-
trueixi darrere de l'Ajuntament a 
partir del 2020, "és una neces-
sitat des de fa molt temps; el 
CAP actual està molt malament 
i no podem esperar més", apun-
ten des de la plataforma. Per això 
promouran accions per mirar de 
pressionar la Generalitat perquè 

incorpori el nou CAP llagostenc en 
el pressupost de 2019, una possi-
bilitat ara per ara llunyana. Entre 
les accions que preveu la plata-
forma hi ha impulsar una moció 
perquè es debati al ple municipal, 
l'edició de cartells i promoure una 
recollida de signatures entre els 
veïns. També miraran de crear una 
plataforma amb entitats i ciuta-
dans de la Llagosta per pressionar 
les administracions competents. 
Els últims mesos l'Ajuntament ja 
ha fet tots els tràmits necessaris 
per preparar els terrenys, i ara és 
la Generalitat qui ha de continuar 
la tramitació de l'equipament. 

Pressió per accelerar
la construcció del
nou CAP a la Llagosta

l.o.

EQUIPAMENTS  L'AJUNTAMENT HA INVERTIT UNS 195.000 EUROS PER REMODELAR L'ESTRUCTURA INICIATIVA PER RECOLLIR SIGNATURES ENTRE ELS VEÏNS

La carpa del Sorralet estrena
coberta per esmorteir el soroll

EL SORRALET  La carpa estrena una nova coberta metàl·lica

La Diputació lliura el pla 
d'accessibilitat de Sant Fost
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PARETS. La plaça Doctor Trueta va 
acollir dissabte la celebració del 
38è aniversari de l'emissora de rà-
dio local RAP 107 –fundada l'11 de 
setembre de 1980–. Va ser amb un 
programa en directe al carrer, d'11 
h a 13 h, "dedicat als col·labora-
dors", com explica el coordinador 
de la ràdio, Carles Font. Durant les 
dues hores, els col·laboradors van 
passar pels micròfons explicant què 
fan i en què consisteixen els seus 
programes o seccions. També van 
participar el duet musical molletà 
Red Velvet, guanyador de la darre-
ra edició del concurs Talent Parets, 
interpretant un parell de cançons, i 
membres d'entitats locals.

'Streaming', la novetat
Després de 38 anys, la ràdio pa-
retana disposa ara de molts col-
laboradors, tot i que "hi ha ha-
gut moments amb més gent en 
plantilla", apunta Font. De fet, el 
mateix Font va començar el seu 
bagatge a la ràdio municipal com 

a col·laborador amb programes 
de cinema i música a finals dels 
90. Després va fer esports, i "ara 
faig de tot", explica. Actualment 
són una quarantena de voluntaris 
que, units a les persones que hi ha 
en plantilla, omplen una progra-
mació en marxa cada de 8 h a 23 h 
amb una vintena de programes al 
llarg de tota la setmana.

Com a novetat d'enguany, RAP 

107 va estrenar abans de l'estiu el 
nou servei d'streaming, amb el qual 
els usuaris poden seguir alguns 
dels programes en vídeo en directe 
a través d'internet. "No sé si és la 
millor època per a les ràdios lo-
cals", diu Font, i per això s'aposta 
per ajudar-se de la tecnologia: "tots 
els programes es poden descar-
regar en podcasts i ens movem 
molt a les xarxes".  s.carriLLo

marc barrio

DURANT DUES HORES, VAN PASSAR PELS MICRÒFONS A EXPLICAR ELS SEUS PROGRAMES

RAP 107 dedica el seu 38è
aniversari als col·laboradors

AL CARRER La plaça Doctor Trueta va acollir el programa de celebració

MOLLET. La nova temporada de Rà-
dio Mollet tornarà dilluns amb tota 
la programació ja en marxa. Bona 
part de la graella es manté igual, 
però hi ha diverses novetats. Una 
d'elles serà el programa A fons, 
una entrevista en profunditat de 
30 minuts amb els portaveus dels 
diferents grups municipals, que 
s'emetrà els dijous a partir de les 
20 h i que estarà oberta a la par-
ticipació dels oients. Una altra 
novetat serà Dos tocs, programa 
esportiu dirigit per Albert Caba-
llero i José Luís Rodríguez. The 
Cavern Club, un nou format que 
proposarà un viatge pels diferents 
gèneres musicals, dirigit per Oriol 
Pastor i Néstor González, serà un 
altre dels nous espais i per acabar 
es presentarà Viatjants, amb què 
es descobriran països amb per-
sones que els han visitat de la mà 
del periodista de Ràdio Mollet Joel 
Gascón i Alejandro Morales. 

COMUNICACIÓ

Quatre
novetats a 
la graella de 
Ràdio Mollet

Més de 1.600 
oients mensuals a 
Ràdio la Llagosta
LA LLAGOSTA. Ràdio la Llagosta 
té una mitjana mensual de 1.622 
oients únics en línia, segons les da-
des registrades a Centova Cast, i el 
mes que més oients únics va regis-
trar l’emissora municipal va ser el 
novembre passat amb 4.133. Rà-
dio la Llagosta va celebrar l’11 de 
setembre el 32è aniversari i emet 
en FM des del 100.4 i per internet 
a www.radiolallagosta.cat.

Vallès Visió estrena 
el nou programa 
'Àmbit B30'
BAIX VALLÈS. El canal de televisió 
baixvallesà Vallès Visió estrenarà 
dilluns (21 h) un nou programa. 
Es tracta d'Àmbit B30, que inclou 
reportatges i entrevistes amb 
els protagonistes dels diferents 
agents d’innovació, investigació i 
emprenedoria que es concentren 
al llarg de l’autovia B-30. S'ha fet 
amb la col·laboració de La Xarxa 
de Televisió Locals de la Diputació 
de Barcelona.
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Suport emocional
per a persones 
cuidadores
MARTORELLES. La Diputació i 
l’Ajuntament tornen a posar a 
disposició de les persones cuida-
dores no professionals un grup 
de suport emocional i ajuda mú-
tua com a recurs psicològic, amb 
la col·laboració de Fundació J. 
Valiente Pulido - ACPE. Serà els 
divendres (de 10.30 h a 12.30 h) 
al Centre de Suport a la Llar, del 5 
d'octubre al 14 de desembre.

Cinefòrum a Mollet 
per a persones 
amb Alzheimer
MOLLET. Coincidint amb el Dia 
Mundial de l’Alzheimer, l'Ajunta-
ment ha organitzat un seguit d’ac-
tivitats dirigides a persones afecta-
des per la malaltia de l’Alzheimer, 
els seus familiars i cuidadors. Una 
de les activitats serà un cinefòrum 
al Lledoner amb la projecció del 
curtmetratge Instantes, d’Ander 
Duque. Serà dimarts (18 h).

SALUT

víctor león

PAELLA POPULAR  Una de les activitats amb què es van recaptar diners

LA LLAGOSTA. L'entitat La Murga 
va recaptar 2.386,81 euros du-
rant la campanya solidària de 
la passada festa major. Aquests 
diners es destinaran a l’Hospital 
de Vall d’Hebron per a la investi-
gació sobre l’esclerosi lateral ami-
otròfica (ELA). Els diners es van 
recollir durant la cercavila canalla 
que va tenir lloc pels carrers del 
poble el 7 de setembre i en altres 
actes, com la paella popular, la di-
ada infantil, el concurs de truites 
i el rom cremat de les havaneres. 

Només amb la Murga Tapa, que es 
va portar a terme amb la col·labo-
ració de Donde El Pepe i Vostra 
Vite, es van obtenir 1.093 euros. 
Els responsables de La Murga po-
drien organitzar properament un 
altre acte per augmentar la xifra 
recaptada, i la intenció és lliurar 
els diners personalment a la Lla-
gosta a un responsable de l’Hospi-
tal de la Vall d’Hebron. Si això no 
fos possible, una representació de 
l'entitat es desplaçaria a l’hospital 
per fer la donació. 

ENCARA ES PODRIA AUGMENTAR LA XIFRA ECONÒMICA

La Murga recapta 2.386 
euros per combatre l'ELA

MOLLET. Divendres i dissabte, Creu 
Roja de Mollet i Baix Vallès farà 
una recollida solidària d'aliments a 
l'establiment Bon Preu de la ciutat 
–a l'Illa de l'avinguda Burgos– que 
es destinaran íntegrament a les fa-
mílies que Creu Roja atén a la ciu-
tat. El voluntariat de Creu Roja serà 
a la porta per animar i recollir els 
productes que els clients vulguin 

donar. Es tracta d'un recapte de 
productes de primera necessitat 
per a la cistella bàsica d’aliments, 
així que s'hi podrà donar llet o sucs 
–amb data de caducitat llunyana–, 
oli, conserves de peix, tomàquet 
fregit o natural, brou de pollastre o 
verdures, pasta, arròs, llegum cuit, 
conserves de verdures, galetes o 
potets de menjar per a nadons. 

Recapte d'aliments
per a Creu Roja al Bon Preu

SERÀ DIVENDRES I DISSABTE A L'HIPERMERCAT DE MOLLET

La Policia de la 
Llagosta se suma 
als escuts solidaris
LA LLAGOSTA. La Policia Local s’ha 
sumat a la campanya d’escuts soli-
daris per recaptar fons per a l’Hos-
pital de Sant Joan de Déu amb la 
finalitat d’aconseguir diners per 
crear el Pedriatic Cancer Center 
Barcelona, el centre oncològic més 
gran d’Europa, pressupostat en 30 
milions d’euros. Els escuts es po-
den adquirir per 4 € a la Comissaria 
i als establiments col·laboradors.

Torna el programa 
'No t'aturis' de
Sant Fost
SANT FOST. Aquest divendres és el 
darrer dia per inscriure's a les ac-
tivitats del programa No t'aturis, 
adreçades als majors de 52 anys i 
als socis del Casal Bastinos i Mas 
Cantí. Hi ha tallers de manualitats, 
activitats culturals, tallers d’apre-
nentatge o sessions de conversa 
en català. Les novetats d'enguany 
són un taller d’anglès d'iniciació i 
un altre de massatges.
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MOLLET. El col·legi Lestonnac de 
Mollet ha desmentit el rumor que 
acusava l'escola de demanar als 
pares que no parlen català que 
assisteixin a les reunions amb 
els professors amb un traductor. 
L'escola ha assegurat que la imat-
ge d'una circular que corre per 
les xarxes socials no s'ha editat al 
centre i anuncia que prendrà les 
mesures necessàries per aclarir 
l'assumpte.

Davant aquesta informació, 
l'escola ha emès un comunicat en 
què assegura que la informació 
que corria per les xarxes era falsa. 
"Desmentim rotundament que 
aquest escrit hagi estat mai edi-
tat al centre. L’esmentada circu-
lar incloïa indicis explícits que  
desvinculaven  el  text  publicat  
amb  el centre: la referència als 
grups A, B i C com a mostra de 

tres línies educatives de què el 
col·legi Lestonnac no disposa; 
uns horaris de visita incompa-
tibles amb l’horari escolar del 
centre, unes dates de reunions 
de pares que no coincidien amb 
les publicades a la carta d’inici 
de curs penjada a la pàgina web 
de l’escola, etc.". 

En el mateix perfil de Twitter i 
Facebook, l'escola molletana afe-
gia: "som coneixedors que la 
mateixa persona que ha publi-
cat la informació, ho ha rectifi-
cat posteriorment. Lamentem 
profundament aquest fet".

De fet, la circular correspon a una 
escola pública de Reus, que després 
de les acusacions rebudes aclaria 
en un comunicat que amb aquesta 
frase l'escola volia fer referència als 
pares d'origen magribí que no par-
len ni català ni castellà. i

CONVIVÈNCIA  LA INFORMACIÓ ES VA DIFONDRE A LES XARXES SOCIALS 

Lestonnac desmenteix un rumor 
sobre l'ús del català al centre
S'acusava l'escola de demanar als pares que no parlen català que assistissin 
amb un traductor a les reunions concertades amb els professors

Xarxa antirumors

L’Oficina del Síndic Personer de Mollet 
organitzarà dimecres (19 h) a La Ma-
rineta una jornada entorn als rumors i 
les xarxes socials. Durant la trobada, 
presentada pel periodista de Ràdio 
Mollet Jose Luis Rodríguez, hi haurà 
un diàleg amb el consultor i profes-
sor especialitzat en comunicació Marc 
Argemí. També hi participarà l'alcalde, 
Josep Monràs, i el Síndic Personer, 
Lluís Martínez Camps. L'objectiu, se-
gons els organitzadors, és "aprendre 
a fer servir les xarxes socials, l’hà-
bitat que estava esperant el rumor 
per recuperar la seva hegemonia en 
el competitiu món de la informació".

TROBADA DEL SÍNDIC 
A LA MARINETA

aj. de santa maria de martorelles

MILLORES  Servirà de pas alternatiu a la carretera BV-5006

SANTA MARIA DE MARTORELLES. 
L'Ajuntament va engegar la set-
mana passada les obres de millo-
ra del camí antic que comunica 
el nucli urbà del municipi amb el 
barri del Colomer. I tot plegat està 
previst que es finalitzi el pròxim 5 
d'octubre.

Les actuacions consisteixen en 
l'arranjament del camí, amb l'ob-
jectiu de disposar d'un pas alter-
natiu a la carretera BV-5006 en 

cas d'emergència, i els trams amb 
un pendent pronunciat es pavi-
mentaran amb formigó tenyit per 
aconseguir una major integració 
en el paisatge.

L'obra es va adjudicar per con-
curs obert a l'empresa Tècniques 
per a la millora de la mobilitat, S.L. 
per un import de 38.115 €, uns di-
ners que han estat subvencionats 
íntegrament per la Diputació de 
Barcelona. 

OBRES  COMUNICA EL NUCLI URBÀ AMB EL BARRI DEL COLOMER

Inici de l'arranjament del 
camí antic de Santa Maria
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EMPRESES PYMES AUTÒNOMS PARTICULARS

Nous serveis
Dret de família i successions

Obligacions i contractes
Dret bancari

Dret societari i mercantil
Responsabilitat civil
Dret administratiu
Dret immobiliari

C/Anselm Clavé, 2. 4º 2ª. 08100. Mollet del Vallès. 
Tel. 935 703 991  |   Fax 935 939 849 
Email: administracio@asemax.org

Seguim oferint
Fiscalitat : IRPF, IVA, IS, Autònoms
Comptabilitat
Constitució , fusió i dissolució de societats
Anàlisi de viabilitat empresarial
Optimització de costos
Gestió i control del risc i endeutament
Tràmits davant organismes públics

ASSESSORS EMPRESARIALS

La Llei de l'IVA regula les limitacions 
que tenen empresaris i professionals 
a l'hora d'aplicar deduccions quan ad-
quireixen béns o serveis que no s'afec-
tin, directa i exclusivament, a la seva 
activitat empresarial o professional. 
Aquesta norma assenyala que quan es 
tracti, entre altres, de vehicles, es pre-
sumiran afectats al desenvolupament 
de l'activitat empresarial o professi-
onal en la proporció del 50%, enca-
ra que fixa una llista de vehicles (de 
mercaderies, etc.) que es presumiran 
afectats al 100%.

El Tribunal de Justícia de la Unió Euro-
pea va establir que «tot subjecte pas-
siu que utilitzi béns per a una activitat 
econòmica té dret a deduir l'IVA su-
portat al moment de la seva adquisició 
per petita que sigui la proporció del 
seu ús per a finalitats professionals», 
la qual cosa es podria entendre que 
l'empresa podria deduir-se la totalitat 
de la quota.

No obstant això, el Tribunal Suprem 
rebutja que la normativa europea obli-
gui a l'Agència Tributària a admetre 
una deducció total de l'IVA en la com-
pra d'un vehicle que vagi a ser utilitzat 
per a una activitat econòmica. 

El Suprem avala la deducció proporci-
onal a la utilització dels béns mixtes 
afectes a les activitats de l'empresa, 
descartant una deducció total i incon-
dicional. En conseqüència, la deducció 
superior o inferior al 50% depèn de la 
prova que acrediti els usos del vehicle 
en qüestió.

Salvador Xicola
Assessor fiscal

salvador.xicola@asemax.org

El Suprem 
aclareix l'IVA 
en la compra de 
cotxe d'empresa

CONSULTORI

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

MOLLET. Unes 220 persones 
van participar divendres al 
Jardinet en el sopar groc 
solidari amb els presos i 
exiliats polítics organitzat 
per l'ANC, Òmnium, Súma-
te, Associació Catalana pels 
Drets Civils (ACDC), Ara 
Mollet ERC, Junts per Mo-
llet, CUP Mollet, CDR Mollet 
i el Casal. L’acte va comptar 
amb la participació d’Eli-
senda Paluzie, presidenta 
de l'ANC; Marcel Mauri, 
vicepresident d'Òmnium; i 
Montse Sánchez, presiden-
ta de Súmate, així com Isa-
bel Turull, germana de Jor-
di Turull, i el pallasso Jordi 
Pessarrodona, imputat per 
posar-se amb un nas de pa-
llasso al costat de la Guàrdia Civil 
el 20 de setembre de l’any passat. 
Entre els assistents també hi havia 
Eduardo Reyes, expresident de 
Súmate i exdiputat al Parlament.

Elisenda Paluzie (ANC) va fer ba-
lanç de la manifestació multitudi-
nària de la Diada. “Mobilitzar més 
d’un milió de persones és una 
mostra de la força i la potència 
del moviment independentista”, 
deia, i assegurava que “la mani-
festació interpel·lava tothom: la 
comunitat internacional perquè 
vegi que aquí es continua apos-
tant per la independència; l’Es-
tat perquè vegi la fortalesa del 
moviment; i els nostres polítics 
perquè no facin renúncies en el 
discurs”. Paluzie també feia una 
crida a resistir malgrat l’embat re-
pressor de l’Estat: “El moviment 
independentista està més viu i 
més fort que mai, i això és im-
portant, perquè la repressió té 
l’objectiu de fer que abandonem 

Montse Sánchez (Súmate) va as-
segurar que “calen actes com els 
sopars grocs per unir-nos i que 
tothom vegi que volem els pre-
sos a casa”. La recaptació de l'acte 
és per a l'ACDC, el grup de famílies 
dels presos i exiliats polítics.  X.L.

els objectius polítics”. 
Per la seva part, Marcel Mauri 

(Òmnium) indicava que “és im-
portant que la gent expressi la 
seva indignació per la repressió 
i la injustícia que suposa tenir 
els Jordis i la resta de polítics 
a la presó”, i demanava que “hi 
hagi una estratègia compar-
tida i grans acords entre les 
forces sobiranistes tant per 
combatre aquesta repressió 
tan injustificable com per avan-
çar en l’objectiu polític legítim 
d’aconseguir una república per 
Catalunya”.

La coordinadora de l’ANC a Mo-
llet, Laura Camp, va fer una crida a 
partits, entitats i tot l’independen-
tisme a “estar unit, cadascú amb 
les seves diferències, però a 
treballar tots a una perquè així 
se’ns veu més forts i la gent s’il-
lusiona més”. Jordi Pessarrodona 
va explicar la seva experiència re-
cent amb els presos, mentre que 

x.l.

SOBIRANISME  MÉS DE 200 PERSONES AL SOPAR GROC EN FAVOR DELS PRESOS I EXILIATS POLÍTICS

Paluzie: "L'independentisme
està més viu i més fort que mai"

SOPAR GROC  Més de 200 persones van solidaritzar-se amb els represaliats

MOLLET. El Casal Cultural acollirà 
dijous (19 h) una xerrada de Vi-
cent Partal, director de Vilaweb, 
que presentarà el seu llibre Nou 
homenatge a Catalunya, on barre-
ja la crònica periodística i l'anàlisi 
dels fets que van dur a la procla-
mació de la república el 27 d'octu-
bre de l'any passat. L'acte està or-
ganitzat per Poble Lliure i el Casal 
Popular El Tabaran.

MOLLET. Ara Mollet i PDeCAT pre-
sentaran dilluns una moció con-
junta al ple de Mollet amb motiu 
del primer aniversari de l’1-O. 
"Aquest dia marcarà la història 
contemporània del nostre país, 
ja que 2.286.217 persones van 
exercir el seu dret a vot en un re-
ferèndum d'autodeterminació”, 
apunten els dos grups, que també 
recorden la “insòlita repressió 
que va originar aquesta pràctica 
democràtica”. També destaquen 
les conseqüències posteriors, com 
la “suspensió de les institucions 
i l'autogovern”, així com la presó 
i l’exili per a polítics i activistes del 
país. Per això, els dos grups insta-
ran l’Ajuntament a recordar "amb 
solemnitat" l’1 d’octubre de 2017, 
“quan 12.011 veïns de la ciutat 
van exercir pacíficament el seu 
dret a vot", i a ratificar que “la 
solució al conflicte polític ha de 
passar indefugiblement per vies 
democràtiques, on la ciutadania 
expressi lliurement la seva opi-
nió i aspiracions polítiques". 

Ara Mollet i 
PDeCAT volen 
recordar l'1-O 
"solemnement"

PARETS. Per commemorar l'1-O, 
diversos partits i entitats sobi-
ranistes de Parets han convidat 
el periodista Quico Sallés per-
què presenti el seu llibre On eres 
l'1-O?. L'acte serà divendres 28 a 
les 19.30 h a la Sala Cooperativa i 
estarà presentat per Neus Jordà. 
Abans hi haurà una botifarrada a la 
plaça de la Vila en benefici de l'As-
sociació Catalana pels Drets Civils.

Quico Sallés
presenta 'On eres 
l'1-O?' a Parets

Nova xerrada
de Vicent Partal
al Casal Cultural
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MOLLET. ERC Mollet ha posat en 
marxa aquest estiu les anome-
nades seccions de barris, petites 
agrupacions de militants i simpa-
titzants d’Esquerra centrades en 
les problemàtiques de cada barri 
i disposades a treballar amb els 
veïns d’una manera més visible 
i propera. Oriol López, portaveu 
d’ERC Mollet i candidat a les elec-
cions municipals de l’any que ve, 
assegura que “és un projecte am-
biciós, innovador i que s’assem-
bla al que feia el PSUC els anys 
70, amb presència localitzada 
als barris”. López indica que l’ob-
jectiu és enfortir la secció local, 

creiem que no és necessari per-
què ja hi tenim molta presèn-
cia”, diu López.

Les seccions de barri són total-
ment autònomes, i els seus res-
ponsables també tenen presència 
a l’executiva local, amb veu però 
sense vot. Les persones responsa-
bles de cada barri, que coordinen 
la secció, són Pedro Merino a Can 
Borrell; Adolf Sanromà a Can Pan-
tiquet, Josep Pujol a Estació de 
França Can Mulà; Abel Alcaraz a 
Estació del Nord; Vicenç Compte a 
Santa Rosa; Jordi Carro a Lourdes 
i Xavi Fortea a Riera Seca.

Txell Humbert, secretària d’or-

eixamplar el republicanisme d’es-
querres i, alhora, “ser presents 
arreu del territori i esdevenir 
una esquerra útil i guanyadora 
per transformar la ciutat”.

Concretament, ERC ha activat 
set seccions de barri amb unes 
cinc persones cadascuna. Són les 
seccions de Can Borrell, Can Pan-
tiquet, Estació de França, Estació 
del Nord, Santa Rosa, Lourdes i 
Riera Seca. “A Plana Lledó de 
moment no hem trobat un grup 
prou nombrós per fer-se càrrec 
del projecte, mentre que al Cen-
tre i a Col·legis Nous, que justa-
ment és on tenim més militants, 

MOLLET. La direcció nacional d’ERC 
va proposar dilluns alguns canvis 
en l’executiva per enfortir-se amb 
quatre noves incorporacions, to-
tes elles dones, i avançar així en 
l'objectiu de feminitzar totes les 
estructures d'Esquerra. L'organit-
zació també ampliarà de quatre a 
sis les vicesecretaries generals del 
partit, una de les quals, de nova 
creació, ocuparà la regidora mo-
lletana Marta Vilaret. 

Vilaret assumirà la vicesecre-

taria general de Suport a la Presi-
dència i la Secretaria General, de 
manera que serà la veu i garantirà 
la coordinació del president del 
partit, Oriol Junqueras, i de la se-
cretària general, Marta Rovira.

Vilaret és enginyera tècnica 
d’Obres Públiques per la UPC i 
màster en Urbanisme i Gestió de la 
ciutat per la UOC. Ha treballat com 
a tècnica calculista al sector privat 
i a l’empresa pública en la gestió 
d’obres municipals, i actualment 
exerceix com a professional autò-
noma en la redacció de projectes i 
l’eficiència energètica i és sòcia de 

x.lloreda

arxiu

POLÍTICA  L’OBJECTIU DE LA FORMACIÓ ÉS CRÉIXER AMB LA MÀXIMA TRANSVERSALITAT I TENIR MÉS PRESÈNCIA I VISIBILITAT ALS BARRIS

BARRIS  Militants i simpatitzants d’ERC van presentar la iniciativa dilluns

MARTA VILARET

Marta Vilaret s’incorpora a 
l’executiva nacional d’ERC

ganització del partit a Mollet i 
coordinadora de les seccions de 
barri, explica que “com a mínim 
sortirem al carrer cada 15 dies, 
amb una paradeta i una vela 
visible, des d’on farem troba-
des amb veïns i associacions 
de veïns i des d’on recollirem 
les propostes o problemàtiques 
de cada barri”, unes propostes o 
preocupacions que el grup muni-
cipal d’Ara Mollet podrà canalit-

zar d’una manera més directa al 
ple municipal.

Humbert també apunta que 
aquest és un projecte de llarg re-
corregut que va més enllà de les 
eleccions municipals, i explica 
que grans ciutats com Sabadell 
o Badalona també han posat en 
pràctica aquesta iniciativa. Actu-
alment ERC Mollet compta amb 
90 militants i 170 simpatitzants a 
la ciutat.  X.L.

ERC Mollet posa en marxa 
set seccions de barri

la cooperativa de consum d’ener-
gia verda Som Energia. També és 
regidora a Mollet des de 2011 i des 
del 2015 Des del 2015 consellera 
de Política Territorial i Mobilitat i 
vicepresidenta segona del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental.

La secció local d'Ara Mollet ERC 
ha mostrat la satisfacció per aques-
ta tria i considera que "la feina 
col·lectiva i el projecte innova-
dor en política municipal ha do-
nat els seus fruits amb l'elecció 
de Vilaret a la direcció d'ERC". 

Vilaret, per la seva banda, ha 
expressat que assumeix la respon-
sabilitat "amb il·lusió malgrat la 
repressió que patim" i ha afirmat 
que "continuaré al peu del canó 
com a regidora en el projecte 
municipalista d'Ara Mollet ERC, 
on des del 2011 treballo per 
aconseguir transformar la ciu-
tat on visc i que m'estimo". 

La molletana serà
vicesecretària general
de Suport a la Presidència 
i la Secretaria General
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Enginyeria especialitzada · Sistemes d’efi ciència energètica i energies renovables

Sant Oleguer, 17. Mollet. Tel. 935 445 480 · info@solaristas.es
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SANT FOST. Antoni Font, alcalde de 
Sant Fost en dos períodes –entre 
maig de 1983 i octubre de 1985 i 
posteriorment el gener de 1998–, 
va morir dimarts als 73 anys. 
Conegut metge reumatòleg a Mo-
llet, vivia des de finals dels 70 al 
barri de Can Calet de Sant Fost. Va 
ser membre actiu i un dels princi-
pals dirigents de l'Associació de 
Veïns de Baix, del barri de Can Ca-
let. El 1979 va ser cofundador del 
grup independent Unió de Veïns 
(UdV), i de 1983 a 1993 militant i 
cap local del PSC. Elegit regidor per 
Unió de Veïns el 1979, el 1983 va 
ser elegit alcalde com a cap de llis-
ta del PSC, i va ocupar el càrrec fins 
a l'octubre de 1985, quan va ser 
destituït per una moció de censura 
defensada per nou dels onze regi-

arxiu

OBITUARIS  TAMBÉ VA SER-HO, DE MANERA ACCIDENTAL, DURANT 23 DIES EL 1998

ANTONI FONT  Imatge del 1983

Mor Antoni Font, alcalde
de Sant Fost de 1983 a 1985

VANDALISME  RÈTOLS AMB EL MISSATGE 'EL VALLE NO SE TOCA'

MOLLET. La seu del PSC a Mollet va 
ser objecte dissabte a la nit d'un 
atac vandàlic que es podria atribuir 
a algun grup o persona vinculat a la 
Falange. El local va aparèixer amb 
una pila d'excrements a la porta, 
un cartell de Falange i un altre amb 
el missatge "El Valle no se toca", 
en referència al Valle de los Caídos 
i a la voluntat del govern espanyol 
d'exhumar les restes del dicta-
dor Francisco Franco. "Atacs com 
aquests no caben a l'Estat demo-
cràtic i plural en què vivim, i mal-
grat els continus atacs que patim 
ni ens faran callar ni canviaran la 
nostra manera de ser", apunten 
els socialistes molletans. Sobre la 
decisió d'exhumar Franco, el PSC de 
Mollet es mostra satisfet que "s'ha-
gi pogut reparar aquesta anoma-
lia històrica; creiem que era una 
vergonya que fóssim l'únic país 
amb un dictador enterrat amb 
honors i amb un deute pendent 
amb les víctimes de la Guerra Ci-

vil i la dictadura. Només lamen-
tem que no s'hagi aprovat per 
unanimitat", diuen en relació amb 
l'abstenció del PP i Cs al Congrés. 
Els socialistes molletans aplaudei-
xen "la valentia del president 
Sánchez d'abordar la retirada de 
les restes del dictador", una deci-
sió que consideren "una necessitat 
i un acte de democràcia, de digni-
tat i de justícia". 

dors del consistori, inclosos qua-
tre dels sis regidors del seu propi 
partit. Durant el seu mandat com 
a alcalde va establir-se un centre 
sanitari municipal als baixos de la 

Psc mollet

EXCREMENTS A LA PORTA

MOLLET. Els regidors del grup mu-
nicipal del PDeCAT a l'Ajuntament 
de Mollet, Joan Daví i Jordi Talarn, 
van visitar dimecres al centre pe-
nitenciari de Lledoners, a Sant 
Joan de Vilatorrada, l'exconseller 
paretà Jordi Turull, empresonat 
des del passat 23 de març, i també 
van poder saludar l'exconseller Jo-
aquim Forn. Segons apuntaven els 
regidors a les xarxes socials des-
prés de la visita, tant Turull com 
Forn van demanar "unitat, per-
severança i fermesa". La visita 
arriba després del sopar groc que 
diverses entitats independentistes 
van fer divendres a Mollet en favor 
dels presos i els exiliats polítics.

Daví i Talarn 
visiten Turull a la 
presó de Lledoners

MONTMELÓ. Canviem Montmeló, 
que aglutina ICV, EUiA i Podem, va 
iniciar divendres passat el procés 
de primàries per escollir el candi-
dat a les eleccions municipals de 
2019. Jordi Manils, que ha encapça-
lat les candidatures d'ICV-EUiA els 
darrers dos comicis, ha estat l'úni-
ca persona que s'ha presentat com 
a candidat. Divendres, el primer 
dia de votacions, 66 montmelonins 
van dipositar les seves paperetes 
en les urnes del local de Canviem, 
al carrer Mercè Rodoreda, 64. Fins 
aquest dijous ja n'eren 138. Poden 
votar-hi fins dilluns els simpatit-
zants del partit a la seu o al correu 
canviemmontmelo@gmail.com.

Manils, el candidat 
a les primàries de 
Canviem Montmeló

MONTMELÓ. El gerent del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental, el 
montmeloní Ignasi Valls, va assu-
mir la setmana passada la gerèn-
cia del Consorci per a la Gestió 
dels Residus del Vallès Oriental i 
de l’empresa pública Serveis Am-
bientals del Vallès Oriental. Valls 
va ser elegit en la sessió del consell 
del consorci del 12 de setembre, 
en substitució de María Teresa 
Machado. El nou gerent, que va 
ser regidor per CiU a l'Ajuntament 
de Montmeló, no cobrarà fins que 
no es proveeixi la plaça mitjançant 
un procés de selecció basat en 
els principis de mèrit, capacitat, 
igualtat, publicitat i concurrència.

Ignasi Valls, nou 
gerent del Consorci 
de Residus

Excrements a la seu 
del PSC de Mollet per 
l'exhumació de Franco

Casa de la Vila, es va fundar el grup 
de ball de gitanes i va tenir lloc la 
primera Mostra Cultural i Esporti-
va. El 1991, com a regidor del PSC, 
va entrar a l'equip de govern amb 
CiU, però el febrer de 1992 va tren-
car el pacte i va denunciar al jutjat 
presumptes irregularitats come-
ses per CiU i ISF durant el perío-
de 1987-1991. El 1993 va deixar 
el PSC per problemes interns de 
l'agrupació local, i el maig de 1995 
es va presentar com a cap de llista 
d'UdV i va obtenir tres regidors; el 
novembre de 1996 va entrar a for-
mar part de l'equip de govern per 
un pacte amb ISF i PP.

D'altra banda, Font també va ser 
alcalde accidental del municipi del 
31 de desembre de 1997 al 22 de 
gener de 1998 arran de la dimissió 
de Joan Gassó. El 1999 es va tornar 
a presentar com a cap de llista per 
UdV, aquest cop en coalició amb 
ERC. El grup va treure només un 
regidor. A les eleccions municipals 
de 2003 ja no es va presentar. 
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Canviem proposa adherir-se al ma-
nifest que demana modifi car les nor-
mes de l’Acadèmia Sueca que atorga 
els Nobel (no està previst fer-ho a títol 
pòstum) perquè se li pugui concedir al 
poeta i dramaturg granadí. 

ATENCIÓ! Dia 30 de setembre de2018, 
darrer dia per presentar projectes al 
Concurs per l’Impuls de Mollet.

Envieu-lo a canviemmollet@gmail.com
Bases a: www.canviemmollet.com 

Des de Canviem volem donar la benvinguda als i les més de 7.800 
alumnes d’infantil, primària i secundària obligatòria, que han comen-
çat les classes el 12 de setembre, als centres escolars de Mollet. A 
vosaltres, professorat i a tota la comunitat educativa, molt bon curs!!

Tres noves propostes de Canviem Mollet, que en breu 
passen a fer-se realitat: 

EL FULL DEL CANVI
CANVIEMMOLLET t’informa

Plaça Major, 1. 08100 Mollet del Vallès         93 571 95 00 Ext. 9627         canviem@molletvalles.cat         www.canviemmollet.com  
699 006 601          @ CanviemMollet          /Canviem Mollet

A l’Ajuntament de Mollet tens un Grup Municipal al teu servei... contacta’ns!

Concedir a Federico García Lorca el premi 
Nobel de Literatura, a títol pòstum 

Recordatori Concurs 
de Projectes

PACTE LOCAL PEL CIVISME

Compliment propostes pressupost: Mocions

El 30 d’octubre de 2017, el Ple municipal va aprovar la proposta de Canviem 
Mollet, d’impulsar un Pacte Local pel Civisme. Així mateix, va ser una de les 
50 propostes incloses al pressupost municipal pel 2018. Però no s’ha fet.
 
És urgent treballar en acords, compromisos i mesures en àmbits com: neteja 
i manteniment de la via pública, el reciclatge i ús de la deixalleria, la tinença 
d’animals de companyia, la convivència, la contaminació acústica i altres 
qüestions contingudes a les ordenances municipals. 

I no només això, sinó que cal abordar el civisme també en el sentit de la con-
vivència i el debat sobre l’ús de l’espai públic de Mollet. 

PER AIXÒ, DEMANEM FER UN PACTE LOCAL PEL CIVISME  A MOLLET, DES 
DEL TREBALL CONJUNT I EL CONSENS.

BENVINGUDA A L’ESCOLA!

PROPOSTA 18.  
Ampliació de l’enllumenat 

de la Ronda dels Pinetons entre la 
rotonda dels bombers i la de l’hospital 

de Mollet.

PROPOSTA 22.  Tarifació social (establir 
el preu de serveis, en funció de la renda de 

les persones), per al servei d’escola 
bressol municipal.

PROPOSTA 48.  Ampliar programa 
Espai dels Portaveus de Ràdio 

Mollet, per donar veu 
a l’audiència.
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ECONOMIA
PimeComerç tria presidentCursos de digitalització de l'AMERC
Carles Gironès ha estat reelegit president 
de PimeComerç Vallès Oriental i continuarà 
representant així el petit empresari del comerç 
a la comarca. La formació i la digitalització
del comerç són dos dels seus objectius.

L’Associació de Municipis de l’Eix de la Riera de Caldes (AMERC), de la 
qual forma part la Llagosta, organitza a l’octubre tres cursos gratuïts per a 
directius i responsables de producció i manteniment de les empreses. Són 
sobre digitalització i manteniment industrial amb realitat augmentada, 
disseny en Solidworks i tecnologies digitals aplicades a l'empresa.

MOLLET. L’Ajuntament ha donat 
llum verda al desplegament del 
servei de fibra òptica en diversos 
trams de carrers dels polígons d’ac-
tivitat econòmica (PAE) que actual-
ment encara no disposen d’aquest 
servei. Es tracta de cinc zones dels 
polígons Can Prat i Can Magarola 
amb una longitud de 2.319 metres 
lineals en què actualment només 
hi ha cablejat de coure. Un cop fi-
nalitzada l’exposició pública del 
projecte, aproximadament d’aquí 
a un mes, començarà el procés de 
licitació perquè els tres polígons 
molletans disposin d’una xarxa de 
connectivitat de nova generació.

L’obra, que serà finançada per 
l’Ajuntament amb col·laboració dels 
operadors de fibra, que són qui po-
saran el cablejat, té un pressupost 
de 121.578,26 €, i l’execució de les 
obres s’estima en quatre setmanes. 

Segons apunten des del consis-
tori, “l’actuació s’emmarca en el 
compromís de l’Ajuntament de 
millorar les infraestructures i 

arxiu

CAN PRAT  Alguns carrers del polígon només tenen cablejat de coure

SERVEIS  CAN PRAT I CAN MAGAROLA TINDRAN FINALMENT CONNECTIVITAT DE NOVA GENERACIÓ

els serveis que la ciutat ofereix a 
les empreses perquè desenvolu-
pin la seva activitat productiva”. 

De fet, aquesta és una de les 40 
accions que al maig es van con-
sensuar entre l’Ajuntament i els 
empresaris dels polígons després 
d’un procés participatiu per pri-
oritzar les accions de millora dels 
polígons. A més del desplegament 
de la fibra, el pla també preveu, 

entre d’altres, pavimentar voreres 
i calçades, implementar una fines-
treta única empresarial per agilitar 
els tràmits de les empreses amb 
l’administració, millorar la neteja 
en la via pública, mantenir els es-
pais verds, millorar la connectivi-
tat dels polígons amb el transport 
públic i establir un pla de senyalit-
zació per millorar la mobilitat. 

Les actuacions tenen una pre-
visió d’execució d’entre un i dos 
anys, i per fer possible una primera 
tongada d’execucions, aquest ma-
teix any, l’Ajuntament compta amb 
una aportació pròpia de 80.000 eu-
ros, una aportació similar de l’AIBV 
i una subvenció de la Diputació de 
234.327 euros per a dues anuali-
tats –63.185 aquest any i 171.142 
l’any que ve–. i

Avança el desplegament
de fibra òptica als polígons

PARETS. El Servei Local d'Ocupa-
ció de Parets (SLOP) organitza, a 
partir de l'octubre, una formació 
específica en soldadura amb com-
promís de contractació a Parets. 
Es tracta d'una formació de 100 
hores de durada per a persones 
desocupades que es desenvolupa-

OCUPACIÓ  ELS VUIT MUNICIPIS TENEN 3.283 EMPRESES

BAIX VALLÈS. Durant el segon tri-
mestre de 2018 s’han generat 
als vuit municipis del Baix Vallès 
1.303 llocs de treball més respec-
te a l’any passat. Els municipis 
que lideren l’augment dels assala-
riats són Montornès i Parets, amb 
503 i 406 persones més respecti-
vament, mentre que en el cas dels 
autònoms Parets lidera l’incre-
ment amb 25 nous autònoms. En 
aquest cas, però, el segon trimes-
tre ha registrat una reducció de 
33 autònoms al conjunt del Baix 
Vallès, amb davallades impor-
tants a Mollet (-20), Martorelles 
(-16) i Sant Fost (-10). Així, se-
gons dades del Consell Comarcal, 
els vuit municipis del Baix Vallès 
compten actualment amb 35.423 
assalariats i 7.079 autònoms. 

Pel que fa al nombre d'empre-
ses, van créixer un 1% respecte al 

segon trimestre de 2017, de ma-
nera que ara hi ha al Baix Vallès 
3.282 empreses, 34 més que un 
any enrere. Els increments més 
importants van produir-se a Sant 
Fost (+16), la Llagosta (+15), Mon-
tornès (+11) i Parets (+11), men-
tre que a Montmeló va reduir-se 
en 13 empreses i Mollet en 5. 

Pel que fa al conjunt de la co-
marca, tant els llocs de treball com 
el nombre d’empreses va aug-
mentar el segon trimestre. El total 
d'assalariats va créixer en 7.221 
(+6,5%), sobretot en la indústria 
i els serveis, i els autònoms aug-
menten en 15 (+0,1%). En total, 
la comarca compta amb 118.430 
assalariats i 29.627 autònoms. 

Finalment, el total d'empreses 
ha crescut un 2% interanual, cosa 
que suposa 244 empreses més, 
fins a les 12.601. 

Més assalariats i menys 
autònoms al Baix Vallès

Formació a Parets 
amb compromís
de contractació

rà directament a l'empresa, amb 
un compromís de contractació de 
com a mínim el 50% dels partici-
pants. Per participar-hi cal tenir 
experiència prèvia en soldadura 
i gust per l'ofici, estar en situació 
d'atur i estar inscrit correctament 
a l'SLOP. L'acció, innovadora pel 
que fa als serveis de formació ocu-
pacional a Parets, està subvencio-
nada pel Servei Públic d'Ocupació 
de Catalunya en el marc dels pro-
grames de suport al desenvolupa-
ment local. 
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A Mollet anem per feina!

EMFO va ser creada l’any 1989 i, després de 29 anys, segueix creixent 
per arribar al major nombre de persones. Un bon exemple és l’am-
pliació d’espais on atendre i impartir més formació, com és el cas de 
l’antiga escola Nicolás Longarón. Una de les prioritats de l’Ajunta-
ment de Mollet és generar oportunitats per a la ciutadania. 

Trobar feina
L’objectiu principal és millorar l’ocupabilitat de la ciutadania de Mollet i del Baix Va-
llès proporcionant-los diferents recursos per a trobar feina i/o millorar-la, inde-
pendentment de l’edat, el nivell formatiu o l’experiència laboral. Dues de les bran-
ques d’EMFO són la formació i l’ocupació.

Si estàs a l’atur, forma’t!
· 1.443 participants en programes formatius durant el 2017 4 Un 27,5% més que 
el 2016
· 567 alumnes van trobar feina l’any passat
· 20 programes formatius desenvolupats el 2017 4 6 més que el 2016

Com et pots preparar?
· Cursos de llarga durada especialitzats: formació ocupacional, formació professio-
nalitzadora amb pràctiques en empresa…
· Càpsules formatives: millora del currículum, borses de treball especialitzades, pre-
paració de l’entrevista de feina...
· Càpsules d’iniciació a la informàtica, treball de les competències transversals...
· Formació per a emprenedors i per a empreses.

Anem per feina!
· 1.790 persones inserides el 2017 4 Un 41,7% més que el 2016
· 865 ofertes gestionades el 2017 4 Un 45,1% més que el 2016

Com pots trobar ocupació?
· Borsa de treball
· Suport en la recerca de feina
· Orientació laboral 
· Pràctiques en empreses

Si necessites més informació t’ho posem fàcil!
EMFO (Ajuntament de Mollet)
C. Riera, 7, 1ª planta
93 570 51 60
info@emfo.cat
www.emfo.cat

Nova app gratuïta 
i compatible 
per a Android i IOS

L’Ajuntament de Mollet, a través de l’Empresa Municipal per 
a la Formació Ocupacional i l’Ocupació (EMFO), ha atès 
11.467 ciutadans i ciutadanes durant el 2017, un 20% més 
que l’any anterior. Més de 400 joves han tingut l’oportunitat 
de treballar i/o formar-se en diversos programes que s’han 
executat des del consistori.



dv, 21 setembre 201820

Classificats PER ANUNCIAR-TE EN AQUESTA SECCIÓ: PUBLICITAT@DIARISOM.CAT

PARETS. CAL JAR-
DINER. Casa ado-
sada amb 100 m2 
de jardí. Certificat 
energètic: E. Preu: 
295.000 euros. Tel. 
667 312 216.

PISO EN MOLLET. 
EST. DEL NORD. Piso 
ref. Sin asc. 3 hab., 
baño, salón, 2 balc., 
coc. ref. con lavad. 
Parquet, vent. alum., 
calefac., a. a. CEE: 
E. Precio: 125.000 
euros. Ref. JV13642. 
Tel. 93 568 35 45.

CASA ADOSADA EN 

MOLLET CENTRO. 
2 plantas + garaje. 
4 hab. (1 de ellas 
suitte), 3 baños, 
terraza, buhardilla. 
Acabados de cali-
dad. CEE: E. Precio: 
491.000 euros. Tel. 
93 579 33 33.

ÁTICO EN MOLLET. 
EST. NORD. Ref. 
JV13645. Asc. 2 hab., 

baño, salón con sa-
lida a terraza de 20 
m2. Carp. alum. CEE: 
E. PVP: 145.000 eu-
ros. 93 579 33 33.

BUSCO PISITO ECO-
NÓMICO EN MO-
LLET O ALREDEDO-
RES. Por 250-300 
€/mes. Tel. 606 232 
980. Kelly.

OPEL ZAFIRA 2.0 
TDI ELEGANCE. 
110 CV. Año 2000. 
237.827 km. Precio: 
2.200 euros. Tel. 630 
06 59 90.

MINI ONE 1.6D. 90 
CV, any 2013, 95.669 
km. Preu: 11.500 
euros. Interessats 
truqueu al teléfon 
de contacte: 630 06 
59 90.

CITROËN C3 1.4 
HDI. 70 CV, Furio. 
Año 2006. 121.277 
km. Precio: 3.400 
euros. Tel. 93 593 
26 44.

FIAT 500 LOUNGE 
1.2, 70 CV, any 2014. 
56.432 km. PVP: 
8.100 euros. T. 93 
593 26 44.

FIAT 500 1.3, 70 CV, 
any 2013. 67.413 km. 
Preu: 7.800 euros. 
Tel. 630 06 59 90.

BRASILEÑA. NO-

VEDAD EN MO-
LLET. Hola cariño, 
soy Camila, estoy 
por primera vez en 
tu ciudad, soy una 
brasileña cachonda 
y besucona. Me en-
canta la fiesta. Llá-
mame: 688 27 96 58.

ZARA, MASAJISTA 
PARTICULAR. 40 
AÑOS. Cariñosa, 

besucona, buenas 
tetas, sexo, griego, 
francés natural hasta 
el final. Fiestera. Sa-

lidas. Tel. 671 27 26 11.

MASAJISTA NUEVA 
EN PARETS. Parti-

cular. Madurita de 
40 años, cariñosa, 
completita. Masa-
je relajante. Final, 

francés y sexo. 24 
horas. Teléfono de 
contacto: 671 272 
611.

IMMOBILIÀRIA MOTOR
COMPRA

RELAX

Se necesita

CHICA/CHICO 
para atender en Agencia de Viajes.
Conocimiento del programa Amadeus, 

venta de billetes i paquetes 
vacacionales. Preguntar por Said.

610 357 441

LLOGO PLAÇA 
DE PARQUING

Rambla Balmes, 31 de Mollet.
Obra Nova.

935.930.403

OFERTÓN. DÚPLEX, 2 CHICAS POR 50 € 
Media hora. Copa gratis. Somos 2 primas 

calientes que nos encanta el sexo y la fiesta. 
Cachondas y implicadas. Todos los 

servicios. Chupar a 2 bocas, besos con 
lengua, carícias, posturas, masaje a 4 

manos, griego. Somos expertas en lluvia 
dorada y garganta profunda. Discretas. 

Copa gratis. Tel. 632 84 52 53. 

LA MEJOR OFERTA ECONÓMICA. 
EN MI CASA. Sólo chupar con 

garganta profunda: 15 €. Morenaza 
caliente, fogosa y juguetona que te hará 

sentir el mejor placer. Ven a verme. 
Mulatita de pelo largo, 120 de pecho 

natural y buen culo; de infarto. Todos los 
servicios. 15 €, 20 €, 50 € i 80 €. 

Servicio completo. 632 83 18 14.

OFERTA EXPRÉS. VICIO ECONÓMICO. 
20 €. LUNA, caribeña y fogosa. La más 

fiestera de tu zona. Viciosa con ganas de 
sexo. Todos los servicios. Experta en 
garganta profunda y lluvia dorada. 

Besos, posturas, caricias, francés natural 
mojadito. Tetas naturales. Griego, 
masaje, juguetes y más. Particular. 

Piso discreto. Tel. 688 44 99 22.

PISO CHICAS LATINAS 
EN MOLLET

Hola  somos 4 amiguitas latinas. Piso 
particular. Estamos de lunes a sábado 
de 10.30 a 20 h. Hacemos todo tipo de 
servicios. Te invitamos a copa gratis. 

Llamame: 688 23 56 40 / 612 40 33 39

CHICA PARTICULAR 
Y FIESTERA

Me llamo Susi. Madurita, 50 años, gordita 
y cariñosa. 150 de pecho natural, soy 

guapa, me gustan los besos con lengua, 
francés natural y hago todo tipo de 
servicios. Llámame 698 233 361

LLOGUER

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

Guia

MÈDICA i
ESTÈTICA
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Cambridge School ha inaugurat la seva es-
cola a Vilanova del Vallès en un acte festiu 
que ha comptat amb manualitats, xocola-
tada i sessió de música i ball per a tota la 
família. El centre de Vilanova és actualment 
l’única escola d’idiomes del municipi i la 
novena escola de Cambridge School al Va-
llès Oriental. El nou espai dóna continuïtat 
al compromís de Cambridge School d'oferir 

formació d’idiomes de qualitat per a alum-
nes de qualsevol edat i nivell, amb una me-
todologia d’ensenyament pròpia i amb fide-
litat als valors de la marca. L'escola compta 
amb una trajectòria de 34 anys. Va comen-
çar el 1984 en un pis a Granollers i amb no-
més dos docents i ara ja compta amb prop 
d’un centenar de professors nadius i titu-
lats per a exercir la docència oficial.

CAMBRIDGE SCHOOL
Pl. dels Països Catalans, 71B, 08410 Vilanova del Vallès

Tel. 93 845 91 64

Cambridge School aterra a Vilanova
El centre estrena la nova escola al Vallès Oriental

María Grever va participar el cap de setma-
na passat, amb l'Associació de Musicotera-
peutes i Arterapeutes de Catalunya (AMA-
CAT), en el Taral·la, una fira destinada a 
donar informació i formació sobre la música 
i la seva rellevància com a element educatiu. 
Ho van fer amb el Concert Circular i mos-
trant el programa de música per a nadons 
que posen en pràctica en la seva escola de 

Parets. L'estimulació primerenca i la música 
són molt importants com a eina de desen-
volupament intel·lectual i per a fomentar 
les intel·ligències múltiples en els nadons 
i els nens de totes les edats. D'aquí a la re-
llevància que li dóna el CEM María Grever. 
Roca Umbert (Granollers) va acollir aquesta 
jornada dirigida per la pedagoga, musicote-
rapeuta i cantant Dàmaris Gelabert.

CENTRE D'ESTUDIS MUSICALS MARÍA GREVER
Avinguda Pedra del Diable 7, 08150 Parets del Vallès

Tel. 650 017 830

María Grever participa al Taral·la
L'escola va exposar el programa de música per a nadons

L'APARADOR
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Promou:

L’Editorial, als efectes previstos a l’article 32.1 paràgraf segon del vigent TRLPI, s’oposa expressament a que qualsevol de les pàgines d’aquesta obra o parts d’ella siguin utilitzades per a la realització 
de resums de premsa. Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només pot realitzar-se amb l’autorització dels seus titulars, llevat d’excepció 
prevista per la llei. Dirigeixi’s a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necessita fotocopiar o escanejar fragments d’aquesta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)
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És una prioritat que l'Ajuntament
 ofereixi el solar on s'ha de situar

el nou institut La Sínia i acabar
 amb una situació tan irregular

erplex, he d'empassar-me les 
paraules que sovint he adreçat 
a amics i coneguts, en la serenor 
d'una trobada franca a peu de 

carrer o en la sordidesa d'un púlpit etílic, 
sobre el valor dels estudis. Fins i tot, en 
veure els grumolls de merda que ens rega-
limen  per la cara quan assistim a la batussa 
dels màsters entre líders del Règim del 78 i 
ens esquitxen de ple, em pregunto si algun 
filòleg em pot aclarir si títol i titola tenen 
un vincle etimològic originari, sobretot per 
a entendre la fal·lera, a l'estil "qui la té més 
llarga", respecte els currículums universi- 
taris que surten impúdicament dels en-
trecuixos, conjurant sospites de farciment 
falsari.

Prou ja. Prou, però no pas perquè evi-
denciem que la batalleta de les titulacions 
és una coartada més per a entabanar-nos, 
ni perquè haguem de salvaguardar les ar-
teriosclerotitzades universitats i el seu re-

P
VALER O SABER

Politòleg
ORIOL ESCURACave Canem

nom, ni fins i tot perquè aquesta immun-
dícia pot degradar l'esforç de molta gent 
que creu en allò que ha estudiat i que ho 
voldria fer valer dignament, sovint amb 
un sobreesforç econòmic que no es pot 
permetre tothom. Prou perquè s'amaga la 
perversió que ens tenalla des de l'ensenya-
ment infantil fins a la cadena de producció: 
la instrumentalització del coneixement. 
Així esdevenim mà d'obra eficient, pro-
ductiva i adoctrinada exclusivament en la 
competitivitat agonista, deixant enfora el 
suposat fracàs.

He afirmat sovint que cal estudiar per-
què és una fita vital que no es devalua com 
les propietats, el sou, o qualsevol bé patri-
monial i econòmic, perquè s'escapa a la 
lògica del mercat i esdevé un atribut per-
sonal immarcescible i inalienable. Doncs 
un be negre.

La mercantilització universitària produ-
eix títols que resumeixen allò que valem 
al mercat, però no pas allò que sabem. I 
d'aquí, aquest estúpid merder dels currí-
culums.

equip de govern de l’Ajuntament 
de Parets del Vallès ha dit que el 
curs escolar ha començat amb 
normalitat. Des de Nova Opció per 

Parets considerem que no hi pot haver nor-
malitat escolar mentre tinguem un institut, 
en aquest cas el de La Sínia, en barracons i 
ubicats en un espai inundable. Dir que hi ha 
normalitat és de totes totes faltar a la veritat.

Creiem que és una prioritat avui en el 
nostre poble iniciar les gestions necessà-
ries, que passen per oferir el solar on s’ha 
d’emplaçar l’institut a la Generalitat, per 
poder iniciar el camí de sortida d’aquesta 
situació tan i tan irregular. Emplaçament 
que considerem que ha d’estar dins l’àmbit 
de Can Fradera i en el casc antic.

Barracons a Parets
És increïble que avui encara tinguem 

barracons i que el grup socialista no tingui 
un lloc adient per emplaçar aquest equipa-
ment tan  important per al nostre poble.

Nosaltres considerem que vetllar per la 
formació dels nostres joves és una priori-

tat, prioritat que no sembla tenir l’equip de 
govern que sempre ha deixat en un segon 
terme aquesta qüestió.

També considerem que cal incrementar 
el nombre de branques de la formació pro-
fessional en els dos instituts i adequar-les i 
vincular-les a l'important sector industrial 
que tenim al nostre poble.

L'

ROSA   
MARTÍ

 Portaveu de NOPP Parets

FOTO DENÚNCIA

Jugar-se la vida en dos quilòmetres 
Ens diem Elias i Júlia, som uns nens de 10 i 13 anys. Tenim un familiar amb discapacitat 
que no pot caminar. Quan volem anar a veure els nostres tiets a Martorelles des de Mollet, 
ens trobem amb una dificultat: hi ha massa escales per creuar les vies. Tot seguit, una 
vegada passada l’estació, hi ha una pujada massa pronunciada, la del pont de vianants.
L’únic camí per on podem passar és per la carretera però hem d’anar per un camí molt 
estret i en males condicions. És per on arrisquem la vida pel perill que hi ha que ens  
atropelli un cotxe o un camió. Volem arribar a Martorelles sense tenir por d’una desgràcia.
Sabem que posar un ascensor és costós, però, mentrestant, creiem que s’ha d’arreglar i fer 
més segur el camí de la carrretera. Coneixem més casos de gent que viu a Martorelles i a 
Mollet que es troben en aquesta siutació. Han d’utilitzar sovint aquest mateix camí, amb 
cadira de rodes, patint per la seva seguretat. 

júlia carneros i elias carneros / mollet del vallès

Aquesta setmana l'escola Lestonnac de Mollet ha hagut de sortir al pas d'unes 
informacions falses que s'havien generat a les xarxes socials en què acusaven 
el centre d'obligar els pares que no entenguessin el català a portar un traductor 
a les reunions amb els mestres. Malgrat desmentir-ho i aportar la circular  
real que l'escola havia enviat als pares, la brama va anar corrent i es va anar 
fent més gran a causa, també, de l'ús malintencionat d'alguns mitjans de 
comunicació i col·lectius que van veure una oportunitat per atiar encara més 
la idea –també falsa– que a Catalunya l'ús del català és un motiu de conflicte i 
que el castellà és una llengua maltractada. Donar veracitat a tot allò que arriba 
a través de les xarxes, sense esperit crític, i compartir-ho sense ni tan sols 
llegir la notícia –molta gent en té prou amb un titular– és un dels motius de 
l'expansió dels rumors, que són un dels veritables perills per a la convivència.

COMBATRE ELS RUMORS 
Editorial

CIBERACTIVITAT Segueix-nos a @DiariSomMollet 

Cap problema @SEATofficial. Si el 
Tarraco no parla català i tampoc 
compliu amb l'obligació de 
tenir els manuals en català, doncs 
jo no compraré un Tarraco.

Jordi Talarn @JordiTalarn Francisco Sancho @sanchomdv

Sempre he pensat que només hi ha 
dos drets humans fonamentals que 
sostenen tota la resta: el dret a vaga i 
el dret a la blasfèmia #LiberadAWilly 
#FreeWillyToledo #mecagoendios
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Ens hem conjurat a arribar a tots
els racons, per tal que tothom

tingui l'oportunitat d'escoltar els
nostres raonaments i propostes

Bústia

Mollet, 1938. Iemen, 2018
Aquest any fa vuit dècades que l’aviació 
de l’exèrcit del dictador Francisco Franco 
bombardejava els pobles i ciutats catalans 
provocant mort, fam i desesperació. Dese-
nes de persones civils van morir a Mollet 
del Vallès sota les bombes, igual que a Gra-
nollers, Barcelona, Madrid, Gernika, Màla-
ga i molts altres indrets... Encara hi ha gent 
gran molletana que recorda les sirenes i el 
pànic que van patir quan eren molt petits. 

Ara, 70 anys després, això mateix està 
passant al Iemen. Mercats, hospitals, casa-
ments, edificis residencials i fins i tot au-
tobusos escolars estan sent bombardejats 
per l'Aràbia Saudita amb l’objectiu d’im-
posar un govern afí. Segons l’ONU, més 
de 6.500 civils han mort al Iemen des de 
l'any 2015 a causa de les bombes, la fam i 
les malalties provocades pel règim saudita. 
Però el règim seria incapaç de dur a terme 
aquestes atrocitats sense l’ajuda d’altres 
països com els Estats Units, el Regne Unit... 
O l’Estat espanyol. 

Aquests dies, per exemple, hem vist com 
el govern central autoritzava la venda de 
400 bombes a la monarquia saudita, i el 
ministre d'Afers Exteriors, Unió Europea 
i Cooperació, Josep Borrell, ho intentava 
justificar dient que són bombes que no 
provocaran “desgràcies” perquè són de 
“precisió”. 

Des d’Aturem la Guerra primer volem 

deixar clar que quan es maten desenes de 
civils bombardejant un mercat, un hospi-
tal o un autobús escolar, no estem parlant 
de “desgràcies” sinó de crims de guerra. I 
segon, tant és quin tipus de bombes siguin 
quan el que les llença té la intenció de cre-
ar el caos i la desesperació. Perquè igual 
que l’exèrcit feixista de Franco, el règim 
saudita es dedica a bombardejar objectius 
civils com a part de l’estratègia de guerra. 
Sense anar més lluny, la setmana passada 
unes bombes de “precisió” saudites van 
bombardejar un magatzem d’aliments al 
Iemen, el país amb la major catàstrofe hu-
manitària del planeta. 

Condemnem aferrissadament la venda 
d’armes del govern espanyol a un règim cri-
minal com el d’Aràbia Saudita, i els intents 
de justificar-ho. També volem recordar 
que l’Estat espanyol és el setè exportador 
d’armes del món, que aquestes exportaci-
ons s’han fet tant amb els governs del PP 
com del PSOE i que els principals bancs del 
país inverteixen milions d’euros en aques-
ta indústria de la mort. No oblidem el que 
vam patir nosaltres el 1938, no ens deixem 
enganyar per les paraules del ministre, 
construïm una societat on prevalgui la pau, 
la solidaritat i una indústria que respecti 
els drets humans. 

 plataforma aturem la guerra 
moLLetdeL vaLLès

ra que fa un any de l’1 d’octubre 
val la pena de recordar aquella 
històrica jornada. L’1 d’octubre 
de 2017 marcarà un abans i un 

després. És una de les jornades més impor-
tants de la Catalunya contemporània. Un 
govern amb total legitimitat va organitzar 
un referèndum. I un poble se’l va fer seu i 
va defensar les urnes i la democràcia da-
vant del totalitarisme, la violència policial 
i la repressió. Més de 2 milions de perso-
nes varen votar i a la nostra ciutat ho van 
fer més de 12.000 molletanes i molletanes. 
Vam votar i vam guanyar.

Poc després es proclamaria la República, 
i el desenllaç és de tots conegut. Repressió, 
presó, exili... El desconcert del poble català 
davant de la violència de l’Estat practicada 
ha estat difícil de superar. Però seguim igual 
de determinats que sempre a fer valer la de-
mocràcia i a defensar aquella República que 
ens varen arrabassar. Trobem a faltar i molt 
les persones empresonades, i els republicans 
d’esquerres ens emmirallem, i molt, en allò 
que l’Oriol Junqueras ens ha ensenyat: seguir 
lluitant, no deixar ningú enrere i sumar sen-
sibilitats diverses per ser més forts.

La República es guanya als barris
A Mollet del Vallès des d’Ara Mollet ERC 

volem ser una esquerra útil i guanyadora 
perquè com ens deia Junqueras “no és més 
d’esquerres aquell qui crida més sinó aquell 
que acumula més forces per transformar la 
seva realitat immediata”. I és per això que 
ara que som molts ens hem conjurat a ar-
ribar a tots els racons, per tal que tothom 
tingui l’oportunitat d’escoltar els nostres 
raonaments i les nostres propostes per 
transformar Mollet.

I això vol dir treballar als barris, perquè 
som gent dels barris. Perquè els republicans 
d’esquerres i socialistes som diversos i pre-
tenem representar la majoria. Per aquest 
motiu hem creat seccions als barri molle-
tans, per tal de treballar des de baix i amb 
tothom qui ho vulgui. Serem presents allà on 
se’ns necessiti. I farem la República des dels 
pobles i ciutats. I ara més a prop encara: la 
farem des dels barris. Construirem plegats el 
canvi que Mollet necessita. Ens trobarem al 
carrer per treballar junts i per convertir els 
nostres somnis en una realitat.

A

ORIOL   
LÓPEZ MAYOLAS 

Portaveu d’Ara Mollet ERC 
i candidat a l’Alcaldia
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Santi Salavedra, segon al Challenge Series
Santi Salavedra, del Club Ciclista Montornès, ha acabat segon,  
en categoria Màster-50, a la general de la lliga de curses de bici de 
muntanya de 3 h de resistència Challenge Series XC MASSI. Aquesta 
competició reuneix els millors esportistes i clubs d'aquesta modalitat.
L'última prova va disputar-se el cap de setmana a Lliçà d'Amunt.

El FS Parets prepara un equip fort
José Manuel Ibáñez és el nou entrenador del 
primer equip del FS Parets, que juga a Divisió 
d'Honor Catalana, i està preparant un projecte 
per pujar de categoria. De moment, ha fitxat
sis jugadors, dos d'ells de Segona Divisió B.

ESPORTS

Aquesta temporada 2018-2019 la 
Llagosta no tindrà equips sèniors 
ni en categoria masculina ni en 
femenina en cap dels dos esports 
amb més llicències federatives de 
Catalunya: el futbol i el bàsquet. 
Juntament amb Santa Maria de 
Martorelles seran els únics muni-
cipis del Baix Vallès que no en tin-
guin. I no és per falta de ganes de 
les directives d'Araceli Bujalance i 
María José Caballero, les presiden-
tes del CE la Llagosta i el CB la Lla-
gosta, respectivament.

"Teníem muntat un equip sè-
nior masculí, però al final hem 
hagut de renunciar-hi perquè 
alguns nois han decidit no conti-
nuar. Amb només vuit jugadors 
jo no podia agafar la responsa-
bilitat d'inscriure l'equip a la lli-
ga", explica Caballero, qui afegeix 
que, de tota manera, els jugadors 
que vulguin podran entrenar. 

"No es van posar d'acord sufi-
cients jugadors del primer equip 
de la temporada passada –que 
va jugar a Quarta Catalana– per 
tenir-lo aquest any. I fins i tot ja 
teníem escollit l'entrenador", 
diu Bujalance. El mateix va passar 
amb el juvenil, per al qual només 
van aconseguir reunir 13 jugadors. 

"Quan amb la directiva vam co-
mençar a dirigir el club a l'estiu 

arxiu

NO HI HAURÀ PRIMER EQUIP  El Club Esportiu es vol centrar en la base

REPORTATGE   TANT EL CLUB ESPORTIU COM EL CLUB BÀSQUET NO TENEN PROU EFECTIUS

La Llagosta, sense sèniors
ni en futbol ni en bàsquet

el vam trobar molt desestructu-
rat", diu la presidenta del CE. "Vo-
lem tenir equips en totes les ca-
tegories, però la nostra prioritat 
és el futbol base. El campus que 
hem organitzat aquest estiu ens 
ha permès tenir dos infantils, 
mentre que l'any passat no n'hi 
havia cap". Les categories que el 
CE la Llagosta tindrà aquesta tem-
porada seran les d'escola, preben-
jamí, benjamí, aleví i infantil.

Per la seva banda, el CB la Lla-
gosta, de recent creació i el qual ha 
rebut una beca Vamos aquest estiu, 
tindrà un equip cadet masculí en 
categoria D, un júnior masculí en la 
C i un equip escolar mixt. També hi 

haurà un equip femení veterà que 
entrenarà sense competir. "El que 
volem és que els nens i els jo-
ves del poble practiquin esport, 
sigui quin sigui. Amb aquest 
objectiu, ens hem introduït en 
algunes AMPA d'escoles de la 
Llagosta", exposa la presidenta.

Equips punters en futbol sala
En contraposició, la Llagosta té 
equips sèniors potents tant en fut-
bol sala femení com en masculí. El 
CD La Concòrdia juga a la Segona 
Divisió Nacional –el curs passat va 
estar a punt de pujar– i el FSU Lla-
gostense ho fa a la Lliga Nacional 
Catalana.  sergi escudero

arxiu

PRIMERA ALEGRIA  Les llagostenques inicien la lliga amb bon peu

La Concòrdia s'ha aixecat ben rà-
pid de la derrota en la final de la 
Copa Catalunya i s'ha estrenat a 
la lliga aquesta setmana amb un 
triomf per 4 a 0 davant l'Intersala 
Promises, que li ha proporcionat 
el primer lloc de la taula classifica-
tòria. Els gols de les llagostenques 
van ser obra de Sonia Blanco, Alba 
Laguna, Marta Villagrasa i Anna 
Domingo, qui també va marcar al 

Palau Blaugrana davant la Penya 
Esplugues. 

L'objectiu de les noies entrena-
des per Daniel Mosteiro, que tot 
just fa dues setmanes que va aga-
far les regnes de l'equip, és tornar 
a lluitar per l'ascens a la màxima 
categoria del futbol sala estatal. 
Amb aquest propòsit visitaran 
aquesta setmana la pista del Xaloc 
d'Alacant. 

FUTBOL SALA | Segona Nacional  TRIOMF PER 4 A 0 A EL TURÓ

La Concòrdia s'estrena 
amb victòria i lideratge

Lliga Nacional Catalana  COMENÇA A LA PISTA DEL DANTE

El FSU Llagostense començarà 
la seva aventura a la Lliga Nacio-
nal Catalana a la pista del Futsal 
Dante aquest diumenge (11 h). 
L'objectiu dels baixvallesans, que 

tindran la baixa de Marc Fàbregas, 
fitxat per la UD Molletense de fut-
bol 11, serà la salvació. En el pri-
mer partit a casa rebrà els nois del 
Montsant Sala 5.

Debut a la lliga del Llagostense

Des del Club Esportiu asseguren que ara la prioritat és la base
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Després de col·laborar amb el projecte de les Dones 
d’Aigua del Taller Alborada, organitzar el Torneig de 
Minibàsquet Memorial Antoni Viladomiu ampliant la 
durada de dies i el nombre d’equips participants, cele-
brar un Torneig de 3 contra 3 amb més de 400 parti-
cipants, innovar amb un Campionat de 2 ball i acollir 
la Gala Anual de la Fundación Aíto García Reneses és 
el torn de dos esdeveniments commemoratius dels 75 
anys del club molt vinculats a recuperar la memòria i el 
llegat del Club Bàsquet Mollet. 

Ens referim a recuperar i conèixer el passat del nos-
tre club, els principals fets i motius que al llarg de tantes 
dècades han contribuït a fer del Club una entitat molt 
arrelada a la ciutat, els èxits i desilusions que han anat 
omplint moltes vides de tantes persones que han ajudat 
amb el seu esforç i treball a fer del CB Mollet una en-
titat plena de sentiment. Per aquest motiu, en primer 
lloc, organitzarem una exposició històrica del nostre 
club amb material, fotogra� es i equipacions del passat 
i també elements de la història  del  bàsquet català con-
juntament amb la Fundació del Bàsquet Català. Aques-
ta exposició tindrà lloc al Centre Cultural La Marineta 
(C/ de l’Església, 7) i podrà visitar-se de l’11 al 30 d’oc-
tubre. La inauguració serà el dijous 11 d’octubre a les 

19.30 h. 
En segon lloc, hem cregut interessant celebrar els 75 

anys amb un sopar de commemoració al Mercat Vell 
(Plaça Prat de la Riba, 6). El mateix dijous 11 d’octubre, 
a les 21 h, donarà inici l’acte de retrobament del passat, 
present i futur de totes les persones que han tingut una 
vinculació amb el club i tinguin ganes de participar en 
una festa plena de signi� cat. 

El sopar serà preparat per Pitapes, un dels col·labora-
dors del club, i tindrà un preu de 30 €. També hi haurà 
disponible un menú infantil de 15 €. 

Totes aquelles persones que estiguin interessades a 
assistir-hi, poden fer la seva reserva enviant un correu 
electrònic a:  75anys@cbmollet.com , trucant al telèfon 
del club 93 570 30 13 o bé venint en persona a l’o� cina 
del club. Les places són limitades donada la capacitat 
d’aforament del Mercat Vell.

El sopar tindrà vàries sorpreses, però hem volgut 
destacar l’homenatge merescut a l’equip de la tempora-
da 1977-1978 que va ascendir brillantment a la Prime-
ra Divisió Nacional. Amb aquest homenatge pretenem 
recuperar el moment que el Club Bàsquet Mollet va ser 
equip de primera divisió i a la vegada destacar que en 
l’actualitat és un club de primera divisió. Us hi esperem!

Exposició històrica i sopar de celebració 
dels 75 anys del Club Bàsquet Mollet

HOQUEI PATINS  ELS DOS SÈNIORS JUGUEN A SEGONA DIVISIÓ

Golejada i empat del Mollet HC
Aquesta temporada el Mollet HC tindrà els seus dos equips sèniors 
masculins a la Segona Divisió, que va començar aquest cap de setmana. 
L'equip B, en el grup E, va golejar al Pavelló de la Riera Seca –imatge– el 
Club Patí Manresa per 6 a 2 i l'A, enquadrat en el grup A, va empatar a 2 
a la pista del Centelles després d'anar guanyant per 0 a 2 al descans. Els 
osonencs van aconseguir el gol de l'empat a només 24 segons del final.

marc barrio

BÀSQUET  ES VOL RECUPERAR DEL COP A LA LLIGA CATALANA

MOLLET. El CB Mollet de Josep Ma-
ria Marsà va començar la tempo-
rada amb una prematura elimi-
nació a la Lliga Catalana EBA en 
caure davant els seus rivals mata-
ronins en la fase de grups. La tem-
porada passada el Recanvis Gaudí 
va ser finalista de la competició en 
perdre el partit decisiu davant el 
CB Quart.

Però ja s'ha acabat el temps per 
a les lamentacions perquè dissab-
te (20 h) comença la Lliga EBA 
amb la visita del BBA Castelldefels 
al Pavelló de Plana Lledó. L'objec-

tiu és repetir, o fins i tot superar, 
el bon paper que el Mollet va fer el 
curs passat, quan va aconseguir la 
sisena plaça amb un balanç de 15 
victòries i 11 derrotes.

Victòria del sènior femení
El Construccions Perefran-CB 
Mollet A va començar el campio-
nat de Segona Divisió Femenina 
amb una suada victòria, 65 a 63, 
davant el CB Calella al Pavelló de 
Plana Lledó. Diumenge (19 h), 
tornaran a jugar a casa davant el 
CBS Canyelles de Nou Barris. 

El Recanvis Gaudí iniciarà la 
lliga rebent el Castelldefels 
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El CF Mollet no ha començat bé la 
seva aventura en el grup 2 de Se-
gona Catalana i, fins ara, només ha 
pogut sumar un punt de nou pos-
sibles en les tres primeres jorna-
des de lliga. Diumenge, va perdre 
per 2 a 0 al camp de l'EF Mataró –
un dels equips que ha guanyat els 
tres partits– amb gols de Guillem 
Creus en el minut 60 i de Pedro 
Pareja en el 84 després de que-
dar-se amb un jugador menys per 
l'expulsió de Sergio González en el 
41 per doble targeta groga. 

Diumenge (12), el Mollet re-
brà l'Unificació Llefià, setè amb 4 
punts, al Germans Gonzalvo.        

FUTBOL |  Segona Catalana  UNA SETMANA MÉS EL CF PARETS HA ESTAT L'EQUIP QUE HA DONAT LA BONA NOTÍCIA BAIXVALLESANA AMB UNA VICTÒRIA

Dues noves derrotes a la lliga 
del CF Mollet i la Molletense  

marc barrio

ESTRENA AL JOSEP SEGUER Amb dos gols de Ferres i un de González

El CF Parets compta per victòries 
els dos partits de lliga disputats 
fins ara. Diumenge, va guanyar 
per 3 a 2 al Roda de Ter. I això que 
no pintaven bé les coses quan els 
visitants es van avançar en el mi-
nut 12, però els baixvallesans van 
reaccionar ben ràpid i en el 19 
Carles Ferres va igualar el marca-
dor. El Roda es va tornar a avançar 

un minut abans del descans. De 
totes maneres, els paretans no 
es van rendir i l'empat va arribar 
ben aviat, en el 48, gràcies al gol 
de Francisco González, qui acaba-
ria expulsat en el 68 per doble tar-
geta groga. El gol decisiu el va fer 
Carles Ferres en el 57. Diumenge 
(12 h), el Parets visita el Sabadell 
B, novè amb 4 punts. 

El CF Parets comença la 
temporada amb dos triomfs 

Tercera Catalana  EL MONTORNÈS NORTE VA PERDRE

Contrast de dinàmiques entre la 
UE Montmeló i la UD Lourdes en 
les tres primeres jornades de lliga 
del grup 9 de Tercera Catalana. El 
primer ha guanyat els tres partits 
–l'últim d'ells el cap de setmana 
en guanyar per 5 a 2 al Llinars– i 
els molletans els han perdut tots 
–el darrer davant el Santa Per-

pètua per 3 a 0–. Així, el Mont-
meló és el líder amb un balanç 
d'11 gols a favor i 3 en contra i la 
Lourdes és l'últim classificat amb 
1 gol a favor i 14 en contra.

Per la seva banda, el Montornès 
Norte va perdre el primer partit 
de lliga, davant el Vilanova del 
Vallès per 2 a 1. 

La UE Montmeló és líder 
i la UD Lourdes va última

PROJECTE SOLIDARI  TRAJECTE EN CADIRES DE RODES 

El nedador paralímpic paretà Mi-
guel Luque i Apindep, una associ-
ació de Santa Eulàlia de Ronçana 
que treballa per la inclusió social 
i escolar dels infants i joves amb 
discapacitats, faran conjuntament 
100 km del Camí de Santiago –de 
Sarria fins a Santiago–. 

Està previst que l'expedició va-
llesana estigui formada per una 
trentena de persones, de les quals 
16 amb suport i 5 amb cadira de 
rodes, una de les quals la del cam-
pió paretà. L'objectiu és poder fer 
el trajecte pel camí original i està 

previst que arribin a Santiago de 
Compostela el 27 de setembre. En 
arribar es llegirà un manifest per 
part dels membres de la coopera-
tiva, que treballa per aconseguir 
un accés a una vida independent 
i de qualitat de les persones amb 
discapacitat.  

El nedador paralímpic ja ha 
col·laborat en altres ocasions amb 
Apindep. L'any passat, va aconse-
guir el repte –amb Sergi Mingote– 
de creuar nedant l'estrer de Gi-
braltar fent relleus en poc menys 
de cinc hores.   

Luque i Apindep fan plegats 
100 km del camí de Santiago 

Per la seva banda, la UD 
Molletense va perdre per 0 a 2 a 
casa davant el Sant Andreu Atlètic 
i suma tres punts –els que va 
aconseguir en la primera jornada 
davant el Valldoreix– dels nou 
punts possibles. Els gols els van 
fer Joan Manuel Camacho en el 
minut 56 i Yasser Chapfika en el 
86. El molletà David Sánchez va 
ser expulsat en el 67 amb targeta 
vermella directa. Dissabte (18.15 
h), els d'Antonio Filgaira visitaran 
l'Europa B. 

Torneig de futbol base
D'altra banda, aquest cap de set-
mana al camp de la Zona Sud 

també es va disputar una nova 
edició del torneig de futbol base 
del club, en el qual hi van par-
ticipar equips com el Barça, el 
Girona, l'Espanyol, la Damm o el 
Cornellà.

Quatre derrotes del juvenil
El juvenil de Lliga Nacional del 
Mollet tampoc ha començat amb 
bon peu la competició i ja acumula 
quatre derrotes en quatre partits. 
L'última d'elles va ser aquest cap 
de setmana al Germans Gonzalvo 
per 1 a 2 davant l'Atlètic Segre.

Dissabte (18.15 h), el Mollet 
visitarà el camp del Vila-Seca per 
buscar els primers punts. 
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INFORMA’T TAMBÉ DE LES NOSTRES OFERTES I PROMOCIONS EN:  MOBLES DE BANY · AJUDES TÈCNIQUES & ACCESSORIS DE BANY

FINANÇAMENT SENSE INTERESSOS (TAE 0%)
Exemple representatiu per a un fi nançament de 999 € (obra + mampara de vidre) a 12 mesos.
TIN 0,00%. TAE 0,00%. 12 mensualitats de 83,25€ cadascuna. Import total degut 999€.
Finançament subjecte a l’aprovació de Sabadell Consumer Finance, SAU. Oferta vàlida fi ns al 31/12/2019.

TRUCA I ET FAREM UN ESTUDI PERSONALITZAT I GRATUÏT · INSTAL·LEM A TOT CATALUNYA

Regal*
dutxa

termostàtica
Només durant

aquest mes

CANVIA LA BANYERA PER UN  PLAT DE DUTXA ANTILLISCANT

599€
(IVA INCLÒS)

A més, per 400 €, afegeix 
una mampara de vidre 
d’alta seguretat (6 mm 

de gruix ) amb tractament 
anticalç inclòs

El preu inclou: Plat de dutxa antilliscant 
classe 3 (mides fi ns a 120 x 70 cm) 
§ Acabats de rajola a escollir entre més 
de 20 models §Retirada de banyera 
antiga i runa ocasionada §Mà d’obra

PLA RENOVE DUTXA

VISITA LA NOSTRA EXPOSICIÓ A CAMÍ DE CAN BASSA

*Només per a instal·lacions completes
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PÀDEL  L'ANY PASSAT VA SER-HO DE CATALUNYA

MONTORNÈS. El montornesenc Pol 
Hernández ha guanyat el campio-
nat d’Espanya de pàdel en catego-
ria infantil amb Pablo Cardona, la 
seva parella, en vèncer a la final a  
Pablo Tejero i Víctor Tur per 6-4, 
3-6 i 6-3. La competició s'ha dis-
putat a Alacant i Hernández i Car-
dona van ser superiors als seus ri-
vals durant tot el torneig. Aquest 
any, el montornesenc també ha 
guanyat altres campionats, com el 
TYC Premium 1 de Valladolid i el 
TyC Premium 3 de Màlaga. L’any 
passat es va proclamar campió de 
Catalunya en la seva categoria. 

Pol Hernández, campió
infantil estatal de pàdel

PARETS. L'alpinista paretà Sergi 
Mingote ja fa tres dies consecutius 
que és al camp base del Manaslu, 
situat a 4.860 metres d'altura, al 
qual va arribar per primer cop 
divendres. Des de llavors, la mà-
xima cota que ha assolit ha estat 
el camp 2, a 6.285 metres, on va 
estar dilluns per continuar amb 
el procés d'aclimatació. "El camp 
2 està bastant protegit d'allaus 
però, just en arribar-hi, m'he 
creuat amb uns quants xerpes 
i un alpinista argentí que bai-
xaven del camp 3 i portaven 
males notícies. De fet, no han 
pogut arribar-hi perquè han 
patit una allau de placa pro-
vocada per ells mateixos", ex-
plicava Mingote en les cròniques 
diàries de l'expedició que escriu 
al Diari Som. "Tenint en compte 
la inestabilitat de la ruta fins al 
camp 3, nosaltres hem decidit 
baixar demà cap al camp base", 
afegia.

Queixa del 'turisme d'alçada'
Després de passar la nit de dilluns 
a dimarts al camp 2, en llevar-se 
va tornar al camp base, on per fi 
li va arribar el bidó amb tot el seu 
material –els dies previs altres 
alpinistes li havien deixat objec-
tes per tal que pogués pujar cap 
amunt–. Allà va conèixer la notícia 
de la renúncia dels seus amics i 
companys d'expedició, el Barraca 
i el Patxi, a intentar el cim del Ma-
naslu (8.156 m), la vuitena mun-
tanya més alta del món. "No sóc 
jo qui ha de parlar dels motius 
ni vull fer-ho, però l'actitud poc 
respectuosa amb la muntanya 
–i amb la pròpia vida– de molts 
dels turistes d'alçada que deam-

bulen pel Manaslu és un dels 
motius que han incitat la seva 
decisió. Aquest tipus de perso-
nes no tenen cap experiència i, 
no només posen en perill la seva 
pròpia vida, sinó també les dels 
seus xerpes i les nostres. Són un 
vertader problema", va afirmar 
l'alpinista paretà de forma contun-

dent, qui també explicava que, en 
cap expedició de les que ha fet en 
alta muntanya, s'havia trobat un 
camp base amb tanta aglomeració 
de persones. 

Dijous, Mingote afegia el se-
güent comentari sobre el tema: 
"crec que ha estat un dels dies 
que més hores he passat sol a 

s.m.

ALPINISME | World Record Guinness 3x2x8000  EL BARRACA I EL PATXI TORNEN A CASA

Sergi Mingote prepara l'ascens 
al Manaslu des del camp base

PATXI I MINGOTE  En arribar divendres al camp base del ManasluBILLAR A TRES BANDES  ES VA IMPOSAR AL SANT ADRIÀ 

Bon inici de lliga del primer equip 
del Club Billar Mollet, que va gua-
nyar per 2 a 6 al Sant Adrià en la 
primera jornada de la Primera Di-
visió del Campionat de Catalunya 

de billar a tres bandes. 
En canvi, el Mollet B, que com-

peteix a la Tercera Divisió, va per-
dre pel mateix resultat davant El 
Casinet El Masnou. 

Victòria molletana per començar

aj. montornès

POL HERNÁNDEZ

l'interior de la tenda durant 
una expedició. No us enganya-
ré: l'ambient d'aquest camp 
base no és el més còmode per 
a mi. El turisme d'alçada no 
ens dóna imatges agradables –
avui, sense anar més lluny, han 
evacuat un guia xinès que te-
nia ferides importants a causa 
d'una picabaralla amb un altre 
company de professió, i de país, 
que ha acabat amb una trepitja-
da al pit amb els grampons–".

Si aconsegueix arribar al cim del 
Manaslu, Mingote ja haurà supe-
rat la meitat del repte World Re-
cord Guinness 3x2x8000 després 
de pujar el Broad Peak (8.051 m) i 
el K2 (8.611 m) a finals de juliol. I 
només fa quatre mesos que va co-
mençar l'aventura. "Tal com em 
trobo, la pròxima vegada que 
pugi serà per anar directament 
al cim. Les sensacions que tinc 
són fantàstiques", va anunciar. 
Abans, però, s'haurà d'estabilitzar 
la ruta.  sergi escudero

El paretà afronta
l'ascens a la vuitena 
muntanya més alta 
del món, de 8.156 metres
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Comissió de Jubilats 
i Pensionistes de

Mollet del Vallès

AMB LA MOBILITZACIÓ I LA UNITAT

SOM MÉS FORTS
Els Jubilats i Pensionistes de Mollet del Vallès, hem format part de les mobilitzacions que s’han dut a terme en el 
conjunt de l’Estat espanyol i de Catalunya en defensa d’unes pensions dignes i de la sufi ciència i la sostenibilitat del 
sistema  públic de pensions. Durant aquest temps hem sortit al carrer contra les retallades de les pensions i contra 
els que pretenen  acabar amb el caràcter públic i amb els valors que donen solidesa al nostre model de pensions.

PER AIXÒ US CONVOQUEM DE NOU A L’ASSEMBLEA DE JUBILATS I PENSIONISTES DEL 
DIA 27 DE SETEMBRE A LES 18 H AL MERCAT VELL, PLAÇA PRAT DE LA RIBA   

Governi qui governi les pensions es defensen!

CON LA MOVILIZACIÓN Y LA UNIDAD

SOMOS MÁS FUERTES
Los Jubilados y Pensionistas de Mollet del Vallés, hemos formado parte de las movilizaciones que se han llevado acabo 
en el conjunto del Estado español y de Catalunya en defensa de unas pensiones dignas y de la sufi ciencia y la sostenibili-
dad del sistema público de pensiones. Durante este tiempo hemos salido a la calle contra los recortes de las pensiones y 
contra los que pretenden acabar con el caràcter público y con los valores que dan solidez a nuestro modelo de pensiones.

POR ESTO OS CONVOCAMOS DE NUEVO A LA ASAMBLEA DE JUBILADOS I PENSIONISTAS DEL  
DIA 27 DE SEPTIEMBRE A LAS 18H EN EL MERCAT VELL, PLAZA PRAT DE LA RIBA   

Gobierne quien gobierne las pensiones se defi enden!
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Palaudàries 5 
Mollet del Vallès

935 792 122 

ATENCIÓ PROFESSIONAL
PERSONALITZADA

SERVEIS INFORMÀTICS
ORDINADORS I COMPONENTS
SERVEI TÈCNIC
XARXES I COMUNICACIONS
INTERNET www.mdvnetinformatica.com

Servei a particulars i a empreses
REPARACIÓ I VENDA

La solució als teus
problemes informàtics

CULTURA
Trobada poètica a ParetsEl Centro Extremeño celebra el dia d'Extremadura
Niu d'Art Poètic organitzarà dissabte (18 h) 
a Parets una trobada poètica dedicada a
Tirupathamma Rakhi, una jove escriptora 
nascuda a l'Índia i criada a Catalunya. L'acte es 
portarà a terme a la Sala Basart Cooperativa.

El Centro Cultural Extremeño Virgen de Guadalupe celebrarà diumenge
(12 h) el dia d'Extremadura –que va ser el passat 8 de setembre–. 
En col·laboració amb l'Ajuntament de Mollet, es farà una missa, seguida 
d'una processó fins a la plaça Prat de la Riba, on tindrà lloc la hissada 
de la bandera. Tot seguit hi haurà un pica pica al Mercat Vell.

Els balls de gitanes 
de la comarca fan 
parada a Begur, 
Ciutat Gitanera 
BAIX VALLÈS. Aquest cap de setma-
na, diverses entitats que formen 
part de l’Agrupació de les Colles 
del Ball de Gitanes del Vallès es 
desplaçaran a Begur per crear la 
segona Ciutat Gitanera. Es trac-
ta de les colles baixvallesanes de 
Parets, Montmeló i Martorelles, 
així com les de l'Ametlla, Cerda-
nyola, Canovelles, Castellar, Lliçà 
d'Amunt, Lliçà de Vall, Llinars, 
Polinyà, Ripollet, Santa Eulàlia 
de Ronçana, Santa Perpètua de 
Mogoda i Sentmenat. La primera 
Ciutat Gitanera va ser Perpinyà, 
l'any passat, i l'objectiu d'aquest 
nomenament és donar a conèixer 
les Gitanes del Vallès Oriental i Oc-
cidental fora dels vallesos. Així, la 
junta de la federació promou cada 
any que una ciutat vulgui ser no-
menada ciutat gitanera.

Seran dos dies d'activitats. Dis-
sabte, es ballaran les gitanes no 
clàssiques, "perquè el públic 
gaudeixi de la riquesa dels balls 
i sobretot de l’evolució que han 
fet", com asseguren els organitza-
dors. Diumenge al matí serà la dia- 
da gitanera, amb un gran seguici 
de fins a 650 balladors que ani-
ran pel centre de Begur, de la pla-
ça Forgàs fins a la plaça de la Vila 
acompanyats dels personatges 
de les gitanes: el Capità Cavall, el 
Diablot, els Avis i els Diablots. En 
total, es desplaçaran aproximada-
ment unes 1.200 persones de les 
colles de gitanes vallesanes. 

MOLLET. La 35a edició de la Fira 
d'Artesans va ser l'escenari diu-
menge de la millor actuació de la 
història dels Castellers de Mollet. 
Els de verd claret van fer, per pri-
mer cop en els seus 26 anys de tra-
jectòria, un 3 de 7 amb agulla i tres 
castells de 7 en una mateixa diada. 
La colla va fer dos pilars de 4 d'en-
trada i un pilar de 5 de sortida, així 
com un 3 de 7, un 3 de 7 amb agulla 
i un 4 de 7. A més, va fer un intent 
desmuntat de 4 de 7. "Orgull de la 
gent que en anys difícils va man-
tenir la flama castellera verd 
claret. Gràcies a vosaltres estem 
ara aquí", deia el president de la 
colla, Roger Parera, al seu perfil 
de Twitter. Davant d’aquesta fita, 
l’alcalde de Mollet, Josep Monràs, li 
ha proposat a Parera instal·lar una 
placa commemorativa a la plaça de 
l’Artesania per mantenir viu el re-

cord d’aquesta diada.
Quant a les actuacions de les 

colles convidades, la Colla Jove de 
l'Hospitalet va fer un pilar de 4, un 
3 de 6 amb agulla, un 2 de 6, un 3 
de 6 i un pilar de 4; els Esperxats de 
l'Estany van descarregar un pilar 
de 4, un 4 de 6, un 2 de 6, un 4 de 
6 amb agulla i dos pilars de 4; i els 
Castellers de Viladecans van fer un 
pilar de 4, un 3 de 6, un 3 de 6 amb 
agulla, un 2 de 6 i un pilar de 4.

Concurs de castells
D'altra banda, la colla molletana 
participarà diumenge de la setma-
na vinent al 7è Concurs de Castells 
de Torredembarra. Serà la primera 
vegada que actuïn en la jornada del 
primer diumenge del concurs, des 
que el 2012 va engegar aquest nou 
model. La classificació del concurs 
té en compte les cinc millors actu-

acions des de l’1 de setembre del 
2017 fins al 31 d’agost d'enguany. 
Les cinc millors actuacions molle-

tanes –totes iguals– van ser un 3 de 
7, un 4 de 7 i un pilar de 5. Així, la 
colla és la novena d'onze places.  

POPULAR  PER PRIMERA VEGADA EN ELS SEUS 26 ANYS DE TRAJECTÒRIA LA COLLA VA FER TRES CASTELLS DE 7 I UN 3 DE 7 AMB AGULLA

Jornada de somni 
per als Castellers 
de Mollet

víctor león

3 DE 7 AMB AGULLA Va enllestir a la vegada dues fites inèdites a la colla
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Música i ball al nou espot publicitari 
audiovisual de Mac Mobles Chacon
Al ritme de la vida és el nou 
espot audiovisual de Mac Mo-
bles Chacon. Un anunci que 
es pot veure tant a YouTube 
(usuari MacMobles) com a la 
televisió, a TV3. La campanya 
vol comunicar una mirada 
nova cap a tot allò que ens 
envolta i que conformen les 
nostres llars, i aquest cop ho 
fa amb música i amb ball. El 
missatge vol recrear una actitud vital, 
i amb aquesta moderna coreografia 
es promou la idea de moure i de viure 
de forma diferent, perquè a casa som 
nosaltres mateixos més que enlloc. A 
MacMobles saben des de fa anys, que 
l’actitud ho és tot, i per això han optat 
per un tipus de comunicació diferent, 
més humana i amb un missatge per-
sonal implícit. Transmetre positivis-

me permet una mirada nova fins i tot 
en els petits detalls, i en tot el recor-
regut del ball se'n poden veure molts. 
Crear ambients complets i especial-
ment a mida, apropa Mac Mobles a 
les veritables necessitats dels clients, 
i l’objectiu és que aquests es puguin 
moure amb amplitud i comoditat. El 
mobiliari a mida continua sent un dels 
punts més forts i identificadors de la 

marca, però no és una adequa-
ció tan sols material i física, sinó 
especialment emocional i per-
sonal, al ritme i forma de vida 
de cadascú. El ball i la música 
s’associa a estats d’ànim posi-
tius i esperançadors, just el mis-
satge que vol difondre la marca 
per recordar que aquest és l’es-
perit adequat per quan algú es 
proposa millorar el seu hàbitat. 

Mac Mobles té un llarg recorregut 
professional i un coneixement gairebé 
incomparable dels veritables hàbits a 
l’hora de decorar les llars.

MAC MOBLES CHACON
Rambla Pompeu Fabra, 77 - MOLLET

Tel. 93 883 32 99

macmobles.com - info@macmobles.com

Segur que més d’una vegada heu pensat 
a canviar el color de la paret del menja-
dor o donar un toc de color en una habi-
tació, i és que de vegades ens cansem de 
veure cada dia la paret del mateix color. 
Les ratlles estan més de moda que mai, 
per això us ensenyem com pintar una 
paret a ratlles molt fàcilment. Neces-
sitareu un tornavís, cinta de fuster de 

gran sensibilitat o especial per a pintar 
a ratlles (pregunteu a la botiga), pintura 
de colors diferents, un corró o pinzell 
ample i un pinzell petit. El primer que 
heu de fer és retirar amb ajuda d’un tor-
navís les tapes dels endolls i interrup-
tors. Protegiu el sòcol i el sostre amb 
ajuda de cinta de fuster. Si voleu que 
una de les ratlles sigui blanca o d’un co-

Com pintar una paret a ratlles lor clar, apliqueu una primera capa de 
pintura d’aquest color. Espereu que la 
primera capa s’hagi eixugat per col·lo-
car la cinta a les zones que no voleu pin-
tar. Comenceu pintant amb moviments 
suaus perquè el resultat final sigui bo. 
Si cal, apliqueu una segona capa de pin-
tura. Amb el pinzell petit remateu les 
cantonades i les parets on no arribeu 
amb el corró. Finalment, espereu que la 
pintura estigui totalment seca i retireu 
la cinta.   amic - tot sant cugat
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dissabte 22

diumenge 23

divendres 21

EL TEMPS per Felip Comas La meteorologia a Mollet en directe a www.felipcomas.jazztel.es  

El temps continuarà esta-
ble, anticiclònic, amb cel 
serè, que es mantindrà 
gairebé tot el dia, i tem-
peratures altes.

Continuarem amb l’anti-
cicló damunt nostre, 
que garantirà un temps 
assolellat al matí, i més 
núvols a la tarda.

Les temperatures conti-
nuaran pujant, fins a situ-
ar-nos en valors de ple 
estiu, amb un dia assole-
llat i calorós.

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

DIJOUS, 13 30ºC 19ºC  26ºC              0,2 27 km/h SE

DIVENDRES, 14 27ºC 20ºC  26ºC               - 24 km/h SE

DISSABTE, 15 26ºC 21ºC  24ºC              2,6 23 km/h SE

DIUMENGE, 16 28ºC 20ºC  25ºC               - 27 km/h SE

DILLUNS, 17 27ºC 20ºC  25ºC               - 21 km/h SE 

DIMARTS, 18 26ºC 18ºC  24ºC               9 26 km/h ESE

DIMECRES, 19 27ºC 18ºC  24ºC               - 27 km/h SE

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

=

MONTMELÓ. L'entitat Montmeló 
Cultura i Tradició interpretarà 
aquest divendres (22 h), dissabte 
(21 h) i diumenge (19 h) El somni 
d'una nit d'estiu, a la sala Poliva-
lent. Es tracta d'una mítica comè-
dia romàntica escrita per William 
Shakespeare.

'El somni d'una nit
d'estiu' a Montmeló

MOLLET. El cicle de teatre de tar-
dor de la sala Fiveller engega 
diumenge (18 h) amb la represen-
tació de Las criadas, de Momo Te-
atro y Tranpola. L'obra juga amb 
l'odi que dues germanes tenen a la 
seva senyora i amb el qual arriben 
als límits més obscurs.

La sala Fiveller 
acull 'Las criadas'

TEATRE

Trepitjada de raïm a Sant Fost
La trepitjada del raïm, a càrrec dels infants santfostencs, va
protagonitzar l'acte principal de la Fira de la verema al municipi, que es 
va celebrar diumenge a la plaça de la Vila durant tot el matí. Els assistents 
també van poder tastar vins i comprar diversos productes en la desena
de paradetes que s'hi van instal·lar. També va haver-hi música i jocs.

marc barrio

VEREMA  LA PLAÇA DE LA VILA VA ACOLLIR ELS ACTES

ACTUARÀ AL FESTIVAL MERCÈ ARTS DE CARRER

Els titelles de Galiot Teatre 
participaran a la Mercè
MOLLET. La companyia titellaire 
Galiot Teatre, de Mollet, partici-
parà el cap de setmana a les festes 
de la Mercè, dins la programació 
del Mercè Arts de Carrer (MAC), 
un festival d’arts escèniques in-
ternacional. Galiot ha estat se-
leccionada per formar-hi part i 
serà present dissabte, diumenge 
i dilluns al Parc de la Ciutade-
lla –als entorns de la font de la 

Guineu– amb la gran instal·lació 
Espai Munta titella, estrenada 
l’abril passat a la MitMo de Mo-
llet. El muntatge converteix els 
participants, grans i petits, en ar-
tesans titellaires per una estona. 
A més, Lisboa és la ciutat convida-
da d'enguany i vindrà una de les 
companyies referents de Portu-
gal, Don Roberto, amb els titelles 
tradicionals del país. 

MOLLET. El Club Muntanyenc Mo-
llet organitza dissabte la 18a Ca-
minada nocturna a Gallecs. Es 
tracta de "l'activitat de l'entitat 
en què participa més gent", com 
explica Josep Solé, responsable de 
la caminada. De fet, recorda que 
un any van arribar a participar-hi 
2.000 persones. Enguany, però, 
igual que el 2017, es preveu que 
en siguin un miler.

La caminada arrencarà a les 20 
h al carrer Anselm Clavé, davant 
dels jutjats. Des d'allà s'anirà fins 
al parc dels Colors per la rambla, 
es tombarà cap a l'hotel Ibis –que 

obsequiarà amb una poma els ca-
minants– i s'entrarà a Gallecs. De 
tornada al nucli urbà, com a no-
vetat, el recorregut passarà per la 
passarel·la que hi ha per sobre de 
l'autopista en direcció al parc dels 
Pinetons. En total seran 11 quilò-
metres preparats per fer-los en 
tres o quatre hores.

La caminada és organitzada per 
un grup d'unes 10 persones i dis-
sabte n'hi col·laboraran unes 125. 
Aquest divendres encara es poden 
adquirir les entrades –7 € per a 
socis, 9 € per a la resta– al Casal 
La República. 

Gallecs acull la 18a edició 
de la Caminada nocturna

POPULAR  ARRENCARÀ DISSABTE A PARTIR DE LES 20 H

Presentació d'un 
llibre llagostenc

Guardó al millor 
espectacle per
al mag molletà
Pau Segalés

LA LLAGOSTA. El llagostenc An-
drés Hernández Rabal, membre 
de l'entitat local Resistencia Li-
teraria, presentarà dimecres (19 
h) a la biblioteca municipal el seu 
darrer llibre, El Círculo virtuoso y 
otros relatos.

MOLLET. El mag molletà Pau Se-
galés ha estat guardonat amb el 
premi al millor espectacle de mà-
gia de la cinquena edició del Fes-
tival Straßen Zauber –a Weilheim, 
Alemanya–, celebrat els passats 
14 i 15 de setembre. Es tracta del 
primer festival de la gira de tardor 
que portarà els seus espectacles a 
tres continents diferents. Aquest 
cap de setmana participarà en el 
Festival Internacional de Payasos 
Tran Tran a les Canàries –Gran 
Tarajal, Fuerteventura–. Del 26 
d'octubre al 2 de novembre serà 
a Jordània en la que serà la seva 
cinquena expedició amb l'ONG 
Pallassos Sense Fronteres. I el no-
vembre també actuarà al National 
Circus Festival of Ireland (Tralee, 
Irlanda), en un esdeveniment a 
Fuerteventura (Puerto del Rosa-
rio), i al Festival Artístico Invasión 
de Cultura Popular (Bogotà, Co-
lòmbia), on compartirà escenari 
amb Tortell Poltrona i Leo Bassi. 
A més, també farà diverses actua-
cions a Catalunya i organitzarà la 
7a edició del Festival Faràndomus 
el 5 i 6 d'octubre. 

MÀGIA

LITERATURA

MÚSICA  LA BANDA HOMENATJARÀ A ROCA UMBERT TOTS ELS MÚSICS QUE HI HAN PASSAT

Alucinógenos Sam, de 
Montmeló, celebren 30 anys
MONTMELÓ. La sala Nau B1 de 
Roca Umbert acollirà dissabte 
(23 h) el concert commemoratiu 
dels 30 anys del grup de Mont-
meló Alucinógenos Sam dalt dels 
escenaris. La banda de rock'n'roll, 
blues i rhythm & blues, tot i te-
nir temes propis, han fet gaudir 
públic divers amb versions de 
clàssics com Jimmy Hendrix, Lou 
Reed, David Bowie, The Beatles, 
Rolling Stones, ZZ Top i molts al-
tres imprescindibles de la història 
del rock. Els Alucinógenos Sam 
van fer el seu primer concert el 
març de 1988 al desaparegut Lon-
don Bar de Barcelona, un directe 
que va ser succeït per un altre 

tindran un record per als altres 
músics que hi han passat, com 
l'iniciador a tombants de 1987 a 
1988, Pepe Useleti, i el desapare-
gut Ramon Costa, qui va ser-ne el 
primer bateria. 

ANIVERSARI  Tres dècades després, continuen revivint clàssics del rock

alucinógenos sam

concert a la festa d'aniversari de 
Ràdio Montmeló.

Al concert de divendres, a ban-
da de reviure les versions que més 
els han fet triomfar a l'escenari, 
els membres actuals de la banda 
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MOLLET. El Mercat Vell acollirà 
dissabte, de 16.30 h a 22 h, la 
Pregold de la Gold Battle, una 
competició de rap que servirà per 
seleccionar els quatre mestres de 
cerimònia (MC) que participaran 
en el que s’anomena la batalla fi-
nal a nivell de tot l’Estat. Gold Ba-
ttle està considerada com la com-
petició de rap amb més prestigi.

En una primera fase surten els 
guanyadors dels diferents terri-
toris que competiran en una fi-
nal a escala nacional. El campió 
d’aquesta final competirà després 
a escala internacional, on compe-

teixen rapers de Mèxic, Argenti-
na, Uruguai, Xile, Perú, Colòmbia, 
Equador i Espanya.

En aquesta lliga eliminatòria a 
Mollet hi participaran quatre MC 
de renom estatal com són Barón, 
Coletiyas, Juan SNK i Xinako. Al 
marge de la competició, en què 
també prendran part diversos 
MC de Mollet, també hi haurà els 
concerts del grup molletà Puros y 
Brutos i El Niño de la Yuinta Kta-
no. L’encarregat de dirigir la ses-
sió serà l’speaker DJ Can. Mollet 
es consolida d'aquesta manera en 
seu del circuit de la Gold Battle. 

SE CELEBRARÀ UNA RONDA DE LA GOLD BATTLE

MOLLET. Imperia-
les MC Mollet farà 
aquest dissabte una 
activitat per escalfar 
motors de cara a la 
celebració del 25è 
aniversari. Serà amb 
una actuació amb 
l'autèntic rocka-
billy d'Stray Pigs. El 
concert arrencarà a 
les 23 h a la seu del 
motoclub, al carrer 
Alsina, 22.

La gran festa d'aniversari, però, 
serà el 27 d'octubre al Kefem –ron- 
da de Can Fàbregas– amb actu-
acions de tres grups de música 
–Crazy Rockets, Stray Pigs i Soul 
& Sunrise– i espectacles de pole 
dance dins la discoteca. A més, a 
la porta hi haurà dos foodtrucks 
fins a la 1 h i el carrer estarà re-
servat per aparcar exclusivament 
motos, que principalment seran 
Custom o Harley Davidson. Tam-
bé es comptarà amb l'assistència 

de diversos motoclubs de Catalu-
nya i França.

25 anys després
Xavi Pin, president d'Imperiales, 
és l'únic fundador que encara és 
membre del club. "Érem un petit 
grup de gent a qui ens agrada-
ven les motos", recorda d'aquell 
any 1993, quan es va crear Im-
periales i encara no tenien local; 
va ser el 1995 quan el van adqui-
rir. "Mitja vida me l'he passa-

imPeriales mc mollet

MÚSICA  EL MÉS AUTÈNTIC ROCKABILLY D'STRAY PIGS PROTAGONITZARÀ LA FESTA DE DISSABTE

Imperiales ultima la celebració 
del 25è aniversari del club

MOTOCLUB  Obren divendres i dissabtes a la nit, i fan sortides els diumenges

'Pueblo de verano', òpera prima 
del músic Caste a la sala Fiveller
MOLLET. El músic Lluís Castellet, 
més conegut com a Caste, presen-
tarà dissabte a partir de les 21.30 
h a la sala Fiveller el seu primer 
disc, Pueblo de verano. En el con-
cert oferirà al públic els temes 

d'aquest àlbum que ha comptat, 
entre d'altres, amb la col·labo-
ració del molletà Víctor Estrada 
al theremin. Les seves cançons es 
nodreixen de sons fronterers en-
tre el folk i el rock. 

Competició dels millors 
mestres del rap a Mollet

da aquí", afirma Pin, qui també 
assegura que l'entitat està "en 
un moment idoni, segurament 
el millor moment de tots". De 
fet, fa quatre anys que tenen seu 
a Barcelona, i l'objectiu és obrir-
ne una pròximament a Girona. El 
club obre divendres i dissabtes a 
la nit, i fa sortides els diumenges, 
i "tothom hi és benvingut". "En-
cara que portem una indumen-
tària una mica diferent, som 
gent normal", conclou Pin.  s.c.
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MOLLET. Els carrers Portugal, Sol, Doc-
tor Robert i Can Pacià, a més de la pla-
ça Artesania, es van omplir el cap de 
setmana amb uns 43.000 visitants, un 
centenar de paradetes de productes 
artesans i 800 paraigües al cel. Van ser 
tres dies, de divendres a diumenge, en 
què, a més de comprar tot allò exposat, 
es van fer demostracions artesanes i 
diversos tallers en què hi podien par-
ticipar tant grans com petits. Un d'ells, 

adreçat a la canalla, que desta-
ca el president de l’Associació 
de Veïns de la Fira, Martí Turéga-
no, en què cada participant buidava 
un ou, el pintava i li posava terra i una 
llavor per plantar una petita planta.

Turégano assegura que "cada any 
guanyem qualitat" i que, amb tanta 
afluència de gent, "al barri no s'hi cap". 
Un èxit que agraeix "a tots els partici-
pants i col·laboradors".  fotos: v. león

43.000 PERSONES A LA 
35a FIRA D'ARTESANS

CERCAVILA Hi van participar els capgrossos de Mollet i els de la Fira d'Artesans, així com Castellers

PARADETES  Hi va haver un centenar d'estands amb tota mena de productes artesans INFUSIONS Productes artesans per alleujar dolors i malalties diverses

AL CARRER  Els 800 paraigües al cel indicaven el camí per seguir el centenar de paradetes muntades

ESPELMES  De tots colors i olors, també s'hi podien comprar els suports per penjar-les

RESUM FOTOGRÀFIC   FIRA D'ARTESANS
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MONTORNÈS. El castell de focs de dilluns va cloure la temporada de festes majors al Baix 
Vallès, així com quatre dies plens amb més d'una cinquantena d'activitats a Montornès. 
El pregó de les contacontes Mercè Rubí i Mon Mas, amb motiu del 50è aniversari de 
la biblioteca, i la 30a cremada de l'Ajuntament, a càrrec del Ball de Diables i Drac, van 
engegar les celebracions. La cultura popular, amb gegants correfoc i sardanes, van ser 
protagonistes. Però també ho van ser els actes protagonitzats per les penyes Pere An-
ton i Bartomeus. La gastronomia tampoc va faltar, amb la multitudinària degustació de 
tapes al Fontapa, el concurs de truites de patates i la botifarrada.   fotos: marc barrio

Montornès clou la 
temporada de festes

CREMADA El Ball de Diables i Drac de Montornès va tornar a 'calar foc' a l'Ajuntament per 30a vegada

GEGANTS Batalla entre Bartomeu i Pere Anton

ESTIRADA Una corda, dos equips, i molta força per intentar portar els rivals cap al teu camp

FONTAPA El vermut popular va ser multitudinari i es va tancar amb Tapeo Sound System

GUERRA DE GLOBUS Les dues colles van participar en una batalla ben aquàtica i refrescantBOTIFARRADA A la plaça Pau Picasso

RESUM FOTOGRÀFIC   FESTA MAJOR MONTORNÈS
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C. Sant Pau, 9. La Llagosta
     687 45 95 54

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

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

Especialitats
Ibèriques

Gaudeix
de les nostres

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

ESPECIALITAT EN 
TAPES CASOLANES

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

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

Cocina variada
distinta cada día

Productos de
PROXIMIDAD

SLOW COOKMENÚ DIARIO

MENÚ
EJECUTIVO

CARTA
Fin de semana

RESERVA TAULA

LA LLAGOSTA
LA TROBADA
Tapes i entrepans
Av. Onze de Setembre, 31
93 156 75 16
VOSTRA VITE
Restaurant pizzería
Estació, 7
93 560 24 82

MARTORELLES
CAN RAIGUER
Cuina tradicional 
Fenosa, nau 21
93 579 49 66
EL JOGLAR
Rostisseria - Braseria
Joan XXIII, 2
93 570 74 96

MOLLET
ANALÒGIC
Vins, tapes i entrepans
Anselm Clavé, 11
93 544 50 81
BEUMALA
Cuina casolana

Roger de Llúria, 7 
93 593 08 21
CAL MARFÀ
Cuina casolana 
i tradicional
Prat de la Riba, 13
93 593 00 04 
CASA GERARDO
Cuina de mercat
Del Sol, 75
93 544 07 88
CERVECERIA RÍVOLI
Tapes casolanes 
i menú diari
c. Agricultura, 9
93 570 57 57
CHINA TOWN 
Cuina xinesa
Av. Burgos, 61
93 570 66 46 
93 511 34 83
EL BODEGÓ
Tapes i cerveses
Berenguer III, 6
655 759 785
EL GARBÍ
Entrepans i tapes

Guia de restaurants
Pompeu Fabra, 20
93 593 49 28
EVA
Cuina tradicional
Avda. Gaudí, 62
93 593 21 16
KENFIR
Braseria 
Joaquim Mir, 57
93 570 85 93
LA LLAR D’EN TARIEL
Braseria - Cafeteria
Pompeu Fabra, 42
93 570 05 46
LA MARIETA
Cuina Mediterrània
Plaça de l’Esglèsia, 9
93 593 31 83
LES PRUNERES
Cuina casolana 
i tradicional
La Pau, 48
93 593 38 69
PITAPES
Vermuts i tapes d'autor
Jacint Verdaguer, 6
93 593 72 22

MONTORNÈS
AMBIGÚ
Especialitats ibèriques

C. Major, 64
93 572 38 97
BELLA LUNA 
Pizzeria
Onze de Setembre, 3
93 750 31 16
GLOBAL LA LIRA
Multiespai Gastronòmic
C. Sant Isidre, 15
93 572 12 73

PARETS
MOLÍ DE VENT 
Cuina casolana 
Garbí, 17
93 562 16 34
LLEVANT PARK
Entrepans especials 
Tenes, 1
93 562 14 28
 
SANT FOST
CASTANYERS
Cuina catalana
Camí Castanyers, s/n (La 
Conreria)
93 593 00 42
EL XARAGALL
Cafeteria - Catering
Plaça de la Vila, 2
644 44 36 08
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REALE VIDA RISC

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

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

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

T.935 705 462
F.935 796 123 

ASSEGURANCES
ASSEGURANCES PER A LA VIDA REAL

Martorelles i Sant Fost
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