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EN PORTADA

MOLLET. El conflicte entre l'Ajunta-
ment de Mollet i el col·lectiu mu-
sulmà Al-Huda, una vegada més, 
es fa sentir als carrers. Si el 2013 
la comunitat formada per unes 
400 persones ocupava la plaça 
Major durant el Ramadà després 
que el consistori els precintés el 
local que havien adquirit, des de 
principis d'aquesta tardor Al-Hu-
da està ocupant de nou el carrer, 
aquest cop les voreres del carrer 
Sant Ramon, on hi ha l'oratori de 
l'associació.

Cada divendres, dia destacat per 
a l'islam, desenes de musulmans 
col·loquen estores per resar a ter-
ra. S'asseuen i formen una llarga 
cua que pot aribar a fer una cin-
quantena d emetres i que ocupa la 
vorera com a forma de rebuig per 
la situació en la qual, diuen, es tro-
ba Al-Huda. Denuncien que l'espai 
en el qual estan des de fa uns 22 
anys, al mateix carrer, és massa 
petit i reclamen poder ocupar el 
local que van comprar l'any 2013 
al carrer Àngel Guimerà, a escas-
sos 100 metres.

Els comerços queden inhabili-
tats perquè la protesta impedeix 
l'accés dels clients des del carrer i 
alguns veïns i botigues es mostren 
disconformes per una situació 
que es repeteix cada setmana de 
14 a 15 h.

Sota l'aparent normalitat d'una 
protesta integrada com a quotidi-
ana, els ànims cada cop estan més 
caldejats. "No hi ha solució pos-
sible", afirmen dos comerciants 

El veïnat del carrer Sant Ramon assenyala que el conflicte entre 
la comunitat islàmica i l'Ajuntament de Mollet "no té solució"

al-Huda

CARRER SANT RAMON  Protesta de la comunitat Al-Huda divendres

Al-Huda retorna les 
protestes als carrers 

afectats que critiquen que alguns 
integrants d'Al-Huda "instiguen 
el conflicte sense cap ànim de 
trobar solucions". “Això és un 
polvorí, hem conviscut durant 
20 anys amb la comunitat i mai 
havia passat res”, diu un altre 

veí que afegeix que Al-Huda ha 
traslladat les protestes al barri 
de l'Estació "perquè davant de 
l'Ajuntament no tenien cap im-
pacte".

Per la seva banda, des d'Al-Hu-
da se senten menyspreats pel 

Tot i ser la més mediàtica pel seu con-
flicte amb l'Ajuntament, Al-Huda, al 
carrer Sant Ramon no és l’única comu-
nitat islàmica de Mollet. 

Jaouad Benhaddou, president de 
la comunitat Al-Amal –que signifi-
ca esperança- i Ahmed Balghouch, 
d'Al-Huda, expliquen que els dos col-
lectius han sorgit de la comunitat ubi-
cada al barri de l'Estació de França. 

L’any 2006 Assalam es va escindir 
d'Al-Huda -col·lectiu creat entre el 96 i 
el 97-. Després d'establir el seu oratori 
al carrer Diputació, la comunitat es va 
traslladar als afores de Mollet en una 
zona poligonal del sud-est de la ciutat. 

Per la seva banda, el maig d'aquest 
any i per evitar el conflicte, Al-Amal es 
va separar d'Al-Huda i el novembre es 
va instituir com a associació cultural. 
“Nosaltres no volem enfrontaments, 
apostem per la via pacífica. Hem es-
tat així dos anys, buscant una solució 
i intentant fer reflexionar el senyor 
Ahmed”, afirma Benhaddou. La seva 
comunitat, de majoria marroquina, ac-

tualment duu a terme la seva activitat a 
l’antiga Lefa.

El problema rau en què Assalam, 
ha negociat amb l’Ajuntament la seva 
reubicació a la mateixa Lefa i, per 
tant, Al-Amal haurà de trobar un nou 
emplaçament. “Estem negociant per 
tenir un local al polígon Farinera i es-
perem arribar a un acord per traslla-
dar-nos allà”, assenyala Benhaddou.

La situació de provisionalitat i con-
flicte ha fet que dues de les tres comu-
nitats considerin Lefa un bon lloc per 
instal·lar-hi una mesquita. Amb tot, 
l'antiga nau industrial és un espai poc 
condicionat. “A l’estiu hi fa molta calor i 
a l’hivern fa molt fred i això no és bo per 
als nens, ja que fem classes aquí”, diu 
Benhaddou en nom d’una comunitat de 
110 persones.

El model de Mollet segueix el de 
municipis com Badalona o l'Hospitalet: 
expulsar els oratoris als poligons. Un 
model que des d'Al-Huda consideren 
poc integrador perquè "no ajuda a la 
convivència". 

Assalam i Al-Amal: les altres 
dues comunitats musulmanes

consistori que, finalment, aquest 
novembre els va denegar la lli-
cència municipal de canvi d'ús i 
obra emparant-se en el canvi en la 
normativa urbanística –un extrem 
que confirmen tant la comunitat 
com els veïns. El consistori, però, 
es manté silenciós en aquest sen-
tit i "no confirma ni desmenteix 

la denegació de les llicències".
Segons explica Ahmed Bal-

ghouch, un dels membres desta-
cats d'Al-Huda, ara la comunitat 
ha denunciat l'Ajuntament davant 
d'un Tribunal del contenciós ad-
ministratiu de Barcelona. Als jut-
jats i al carrer: el conflicte continua 
anant per llarg.  albert alexandre
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El Consell d'Infants treballarà sobre l'alimentació saludable
El Consell d'Infants de Mollet (CIM), format per 27 joves de 5è i 6è de primària, treba-
llaran enguany l’alimentació sana i saludable. L’alcalde Monràs i el regidor d’Educació, 
Raúl Broto, els han transmès l'encàrrec, que consistirà en treballar als centres educa-
tius i amb les seves famílies tot allò relacionat amb l’alimentació saludable per fer les 
seves propostes i exposar-les al Ple del Consell dels Infants previst pel març. 

Medalla d'or
Protecció Civil de Sant Fost rebrà 
la medalla d'or i la Gran Cruz de la 
Constancia que atorga l'Associació 
Nacional d'Agrupacions de 
Voluntaris de Protecció Civil.

MOLLET / BAIX VALLÈS. La Fundació 
Sanitària Mollet (FSM) preveu co-
mençar aquest mes de desembre 
les obres de reforma d'espais de 
l'antic hospital, al carrer Gaietà 
Vínzia, per ubicar-hi algunes de 
les consultes externes que actual-
ment s'ofereixen a les instal·laci-
ons de l'Hospital de Mollet.

Fa unes setmanes l'Ajuntament 
atorgava la llicència d'obres a la 
FSM per a la rehabilitació d'espais 
de l'antic hospital, on hi ha l'actual 
centre Sociosanitari, que serviran 
per traslladar-hi diverses consul-
tes externes que actualment es tro-
ben a l'Hospital d'aguts de la ronda 
dels Pinetons. Amb aquestes obres 
la FSM "escomet la part final de 
rehabilitació de l'antic hospital, 
amb la reforma de la part ambu-
latòria que es trobava al carrer 
Gaietà Ventalló", explica Jaume 
Duran, director general de la FSM.

En concret, els serveis que s'hi 

SANITAT  LA FUNDACIÓ SANITÀRIA MOLLET INICIARÀ AQUEST MES LES OBRES QUE TENEN UN PRESSUPOST D'UN MILIÓ D'EUROS 

La FSM traslladarà espai de consultes 
externes a l'edifici de l'antic hospital

arxiu

ESPAIS A REHABILITAR Els locals de Gaietà Vínzia ja havien acollit consultes externes de l'antic hospital

ubicaran seran els instituts del 
dolor –infiltracions, rehabilitaci-
ons...–, oftalmologia i odontologia. 
"L'objectiu és obrir línies d'es-
pais que ja mancaven i oxigenar 
l'Hospital d'aguts, més pel que fa 
a l'accés a l'atenció ambulatòria 
que no pas a l'ingrés", indica Du-
ran. El director general de la FSM 
apunta que l'actual Hospital pateix 
de falta d'espais, una mancança 
que Duran atribueix a l'increment 
d'usuaris que atén el centre de la 
ronda dels Pinetons i al creixement 

de l'atenció ambulatòria. "El 20% 
de la cirurgia que es fa a l'Hos-
pital és cirurgia ambulatòria of-
talmològica", exposa Duran a tall 
d'exemple, una cirurgia ambula-
tòria que es podrà dur a terme als 
nous espais de consultes externes 
de Gaietà Vínzia.

El projecte, amb un pressupost 
aproximat d'un milió d'euros, pre-
veu rehabilitar els locals –alguns 
dels quals estaven buits i altres 
llogats– que havien acollit les con-
sultes externes quan funcionava 

l'antic hospital. "És una ubicació 
idònia perquè es troba al cen-
tre de Mollet", opina Duran. La 
intenció és que les obres no durin 
més d'un any i que els nous espais 
es puguin posar en funcionament 
l'últim trimestre de 2019.

D'altra banda, Duran també 
anuncia que s'està treballant en un 
projecte per ampliar els espais del 
servei d'Urgències de l'Hospital, 
una antiga reivindicació del centre, 
que negocia amb el CatSalut els ter-
mes d'aquesta ampliació.  l.o.

L'ens ubicarà en locals de Gaietà Vínzia els instituts del dolor, oftalmologia i odontologia

VIA PÚBLICA

MONTMELÓ. Els actes incívics han 
tingut un cost per a l'Ajuntament 
de Montmeló de 21.706 euros des 
de principis d'any. El trencament 
de mobiliari urbà, l'abocament de 
trastos vells al carrer sense control 
i els excrements de gossos sense 
recollir, són els tres actes incívics 
més habituals. Els actes incívics 
més quantificables, segons el con-
sistori, són la neteja de grafitis, la 
reposició de mobiliari urbà com 
fanals, papereres i bancs; i la crema 
de contenidors. 

En concret, des del gener s'han 
hagut de reposar 8 parereres, amb 
un cost de 1.776 euros; 18 bancs, 
que han costat 4.356 euros; un 
fanal nou, amb un preu de 1.642 
euros, i vuit contenidors, que han 
costat un total de 5.600 euros. Al-
tres despeses han estat la neteja de 
grafits per part de la brigada muni-
cipal, que ha suposat una despesa 
de 3.250 euros, i la neteja de grafits 
per part d'una empresa externa, 
amb un cost de 5.082 euros. 

L'incivisme costa 
21.706 euros 
a l'Ajuntament 
de Montmeló 
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MOLLET / MARTORELLES. Els Ajun-
taments de Mollet i Martorelles 
estan treballant en un conveni de 
col·laboració conjunt pel mante-
niment de la passera de vianants 
que uneix totes dues poblacions 
per sobre del riu Besòs. Així ho 
han confirmat els dos consistoris 
després que la CUP Mollet hagi 
reclamat aquesta setmana que 
es millori de manera urgent la 
il·luminació dels accessos i de la 
passera, una infraestructura que 
depèn de totes dues administra-
cions. 

El 2013, la nova passera –refeta 
per Adif perquè hi pogués passar 

MOLLET. En un dia tan assenyalat 
com el 70è aniversari de la Decla-
ració dels drets humans, dilluns, 
la Marineta acollia les jornades 
Els drets dels infants i dels ado-
lescents, organitzades pel Síndic 
Personer. L'acte tenia com a ob-
jectiu analitzar "l'augment de la 
desigualtat infantil i del risc de 
pobresa" en els més joves.

L'acte es va plantejar com un 
diàleg entre Maria Jesús Larios, 
adjunta del Síndic de Greuges 
de Catalunya per la defensa dels 
Drets dels Infants i dels Adoles-
cents, i Carlos Villagrasa, profes-
sor titular de Dret Civil de la Uni-

versitat de Barcelona i president 
de l'Associació per la Defensa dels 
Drets de la Infància i l'Adolescèn-
cia, amb la moderació de Maria 
Assumpció Vilà Planas, síndica de 
greuges de Barcelona. 

Larios va assenyalar que si es 
comparen els drets dels infants 
amb altres països "és possible que 
considerem que estem millor, 
però això no ens ha de deixar 
de ser conscients que a Catalu-
nya hi ha alguns drets dels in-
fants que no estan garantits". En 
aquest sentit es va referir a la man-
ca d'igualtat a l'escola o la salut, o a 
la vulneració del dret al lleure dels 

infants o del dret de participació en 
vagues dels adolescents.

En una línia similar es va expres-
sar Carlos Villagrasa en asseverar 
que "hi ha molt desconeixement 
sobre els drets dels infants tant 
pels adults que a vegades els 
menyspreen, com pels infants".

En aquest sentit, durant l'últim 
any, el Síndic Personer de Mollet 
ha treballat en una campanya per 
donar a conèixer la seva tasca a les 
escoles de la ciutat i per explicar 
als infants i adolescents quins són 
els seus drets. "És molt important 
que els coneguin i que sàpiguen 
que ningú te'ls pot donar, que 
són intrínsecs i que els tens des 
del moment en què neixes", va 
afegir el síndic molletà, Lluís Mar-
tínez. "També és important que 
coneguin que hi ha deures i que 
si volen exigir els seus drets, han 
de complir amb els seus deures", 
va concloure.   a.alexandre

cup mollet

MOBILITAT  LA CUP HA DENUNCIAT AQUESTA SETMANA LA MANCA D'IL·LUMINACIÓ DEL PONT I LA INSEGURETAT QUE AIXÒ PROVOCA ENTRE ELS USUARIS 

Mollet i Martorelles treballen un acord 
pel manteniment de la passera del Besòs

PAS D'UNIÓ  La passera comunica l'estació amb Martorelles i Sant Fost

el tren d'alta velocitat– va estre-
nar, finalment, enllumenat des-
prés de tres anys de requeriments 
per part dels ajuntaments afec-
tats. S'hi van instal·lar una seixan-
tena de llumeneres antivandàli-
ques de baix consum adossades a 
la mateixa passera per no perjudi-
car lluminosament els conductors 
que circulen per l'autopista. 

El problema, però, és que la 
competència compartida –el riu 
fa de límit– i la manca d'un con-
veni que determinés qui s'havia 
de fer càrrec del manteniment, ha 
fet que les progressives avaries i 
trencament de llums no s'hagin 

"A Catalunya hi ha 
infants que no tenen tots 
els seus drets garantits"

CIUTADANIA  EL SÍNDIC PERSONER ORGANITZA UNA JORNADA SOBRE DRETS DELS INFANTS

resolt i, a hores d'ara, la passera 
no disposi de la suficient il·lumi-
nació.

Mercè Solé, de la CUP Mollet, 
ha explicat que aquestes darre-
res setmanes han rebut diverses 
queixes ciutadanes “sobre la in-
existència de cap mena d’il·lu-
minació a l’accés molletà de la 
passera, al carrer de la Indús-
tria i sobre gran part del traçat 
de la mateixa”.

Inseguretat dels usuaris
La passera és utilitzada diària-
ment per molts veïns que accedei-
xen a l'estació de França des de 
Martorelles i Sant Fost. La CUP ha 
alertat que “la situació actual di-
ficulta un trànsit mínimament 
normal i genera una gran inse-
guretat entre les persones que 
hi ha de transitar en hores noc-
turnes”.  laura ortiz
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PARETS. Ara Parets ERC ha pro-
posat al govern municipal la re-
gulació de l’ús a la via pública de 
patinets elèctrics i altres vehicles 
de mobilitat personal. L’objectiu 
és protegir el vianant i evitar si-
tuacions que generin riscos per a 
la integritat física de les persones. 

El portaveu del grup municipal 
republicà, Jordi Seguer, considera 
que “és una proposta en positiu 
perquè s’hi sumin totes les al-
tres forces polítiques per arri-
bar a un acord conjunt”, com ha 
passat recentment a l’Ajuntament 
de Mollet. “En els darrers temps 
han aparegut els primers pro-

blemes de convivència entre 
vianants i aquest tipus de ve-
hicles, i és l’hora que els Ajun-
taments ho regulin com més 
aviat millor”, argumenta Seguer.

El republicà assenyala que 
“seria òptim que durant el pri-
mer trimestre de 2019 es por-
tés una proposta consensuada 
al ple per regular l’ús d’aquests 
vehicles, les seves velocitats, i 
determinar les possibles san-
cions a imposar, en cas que es 
produeixin incompliments”. De 
moment, però, des del consistori 
s'espera a tenir un marc jurídic 
genèric per concretar la proposta.

Al marge, però, de la futura re-
gulació en què treballa la Direcció 
General de Trànsit, per a Seguer 
“és moment d’avançar-nos a 
possibles esdeveniments i per 
això cal treballar en una nova 
ordenança viària”, alhora que 
considera “necessària la posada 
en marxa d’una campanya in-
formativa que doni a conèixer 
quina és la normativa actual”.

En aquest sentit, justament di-
jous la Fiscalía de la Seguridad 
Vial feia extensiva a totes les po-
licies locals un comunicat on es 
demana un esforç per investigar 
aquests casos. i jaume ribell

MOBILITAT  VOL QUE S’ACORDI UNA NOVA ORDENANÇA DE CIRCULACIÓ PER PROTEGIR EL VIANANT

Ara Parets ERC vol regular l'ús 
dels patinets a la via pública

a.a.

PRAT DE LA RIBA Més de 500 persones van assistir a la mobilització a Mollet

MOLLET. Èxit total de la manifesta-
ció de la Plataforma en Defensa de 
la Sanitat Pública del Baix Vallès i 
la Marea Blanca a Mollet la tarda 
del dilluns. La concentració con-
vocada a les 19 h a la plaça Prat 
de la Riba de la ciutat va arribar 
a reunir, segons la policia local, 
més de 500 persones que es van 
dirigir a la plaça Major, davant de 
l'Ajuntament, on es va llegir un 
manifest en defensa d'una sanitat 
"100% pública".

En la concentració, una de les 
moltes que va tenir lloc dilluns 
a tot el territori català, van par-
ticipar diferents col·lectius com 
CCOO, CGT, integrants dels CDR i 
les ja esmentades plataformes cí-
viques, i també s'hi van personar 
membres de les primeres forces 
d'esquerra de Mollet.

"Pública, sí. Privada, no", "Sa-
nitat pública i de qualitat", "Les 
llistes d'espera maten" i "Ni co-
pagament ni repagament" van 
ser algunes de les consignes que 

van acompanyar tot el trajecte re-
corregut per la manifestació.

Així mateix, Antonio López, 
membre de la plataforma, va asse-
nyalar que el que pretenia la ma-
nifestació era "reivindicar que hi 
ha unes llistes d'espera deses-
perants a tot al país i, sobretot 
,a Catalunya, que fan defallir la 
nostra gent treballadora".

En l'àmbit baixvallesà López va 
dir que "falten recursos perso-
nals perquè els quiròfans, per 
exemple, estiguin oberts a la 
tarda". Segons l'integrant de la 
plataforma, especialment compli-
cada és la situació pel que fa a les 
"reprogramacions i les visites".

"Esperem que els governs de 
Catalunya i Espanya posin més 
recursos a la sanitat per rever-
tir les retallades", va exclamar 
López, que va valorar la manifes-
tació com "un èxit de la Plata-
forma en Denfesa de la Sanitat 
Públic que porta fent un treball 
de molts anys". i a.alexandre

SALUT  LA SITUACIÓ ACTUAL ES CONSIDERA CRÍTICA

Reclamacions 
per una sanitat 
100% pública
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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

El Tribunal Suprem ha declarat exemp-
tes de pagament d'IRPF a les presta-
cions per maternitat percebudes de la 
Seguretat Social, en contra del criteri 
que fins ara ha mantingut l'Agència 
Tributària. 

El Suprem entén que l'exempció del 
pagament de l'impost inclou la de ma-
ternitat "i no només les de naixement, 
part múltiple, adopció i fill a càrrec", i 
a més el seu abast "no es limita" a les 
concedides per les comunitats autò-
nomes o ens locals, sinó que engloba 
totes les prestacions per maternitat, 
sense distinció de l'òrgan públic del 
que es percebin.

La sentència té caràcter retroactiu, 
però amb un límit temporal. D'aques-
ta forma, totes les persones que hagin 
gaudit de baixes de maternitat des 
del 2014 poden sol·licitar la devolució 
del que van pagar per IRPF a les se-
ves prestacions. Això significa que es 
poden reclamar les declaracions de la 
Renda del 2014, 2015, 2016 i 2017.

El procediment per sol·licitar aquesta 
devolució passa per presentar un es-
crit de sol·licitud de rectificació d'au-
toliquidació i devolució d'ingressos 
indeguts de l'exercici en què es va 
percebre la prestació. Si aquesta sol·li-
citud es considera procedent, Hisenda 
rectificarà la declaració presentada i 
retornarà la quantitat indegudament 
ingressada, més els interessos de de-
mora que corresponguin.

Salvador Xicola
Assessor fiscal

salvador.xicola@asemax.org

El Suprem 
declara que les 
prestacions per 
maternitat no 
han de pagar IRPF

CONSULTORI

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

SANT FOST. La parròquia de Sant 
Fost i el Bisbat de Terrassa han 
iniciat les gestions per restaurar 
l'església romànica de Sant Cebrià 
de Cabanyes, un patrimoni arqui-
tectònic que data del segle XII i 
que actualment pateix alguns pro-
blemes estructurals que la fan pe-
rillar. En concret, la paret sud de 
l'edifici s'està obrint a conseqüèn-
cia de la falta de fonaments, ja que 
"quan es va rebaixar el terreny 
per fer la placeta del costat de 
Cabanyes, els fonaments van 
quedar al descobert i ara la 
paret sud s'està obrint mica 
a mica", apunta Xavier Pérez, 
d'Amics de Cabanyes, entitat que 
fa uns tres anys que adverteix del 
deteriorament de l'edifici.

Informe tècnic del Bisbat
Ara, finalment, sembla que s'ha 
posat fil a l'agulla. Al novembre 
uns pèrits del Bistat de Terrassa 
van visitar l'església, van redactar 
un informe i van fer una proposta 
per dur a terme obres de restau-
ració, uns treballs que "tenen un 
cost elevat", explica el rector de 
la parròquia de Sant Fost –i de Ca-
banyes– mossèn David Abadias, 
que no ha volgut precisar encara 
de quina quantitat es tracta. "Ja 
hem demanat un pressupost 
i en demanarem un altre per 
comparar", explica el mossèn. 

De fet, serà la parròquia sant-
fostenca qui haurà d'assumir gran 
part del cost –si no tot– de la res-
tauració. "Si és qüestió de patri-
moni el Bisbat ens pot ajudar 

PATRIMONI  LA MANCA DE FONAMENTS HA PROVOCAT UNA ESQUERDA QUE AMENAÇA L'EDIFICI

La parròquia de Sant Fost 
recaptarà fons per restaurar 
l'església de Cabanyes

òmnium

MEDIEVAL L'església de Sant Cebrià va ser consagrada el 1192

· 1192: consagració de l’actua temple 
de Sant Cebrià de Cabanyes pel bisbe 
de Barcelona, després de fer-se obres 
d’ampliació i renovació; però l’església 
i parròquia ja estaven documentades  
com a mínim des del 1113.
· 1504: la parròquia de Cabanyes pas-
sa a dependre de la parròquia de Sant 
Fost de Campsentelles.
· 1867: el bisbat suprimeix la parròquia 
de Cabanyes i la part de més enllà del 
riu Besòs (La Llagosta) passa a depen-
dre eclesiàsticament de la parròquia 

de Santa Perpètua.
· 1887: es deixen de celebrar misses 
a Cabanyes i el temple queda tancat. 
Comença el deteriorament progressiu.
· 1962: uns forts aiguats esfondren to-
talment l’absis de Sant Cebrià.
· 1971-1974: obres de restauració i re-
construcció a càrrec de la Diputació de 
Barcelona.
· 1978: primera missa a Cabanyes des-
prés de quasi cent anys.
· 1983-1984: es finalitza la reconstruc-
ció iniciada el 1971.

HISTÒRIA D'UN TEMPLE CONSAGRAT EL S.XII

però no arriba a tot així que el 
pes de trobar el finançament 
està en mans de la parròquia", 
assegura. En aquest sentit, Aba-
dias avança que el consell parro-
quial santfostenc ja estudia pro-

postes per trobar finançament, 
que poden anar des de posar en 
marxa una campanya de micro-
mecenatge com buscar les col·la-
boracions d'empreses, entitats o 
institucions.  laura ortiz

MONTMELÓ. L'Ajuntament ha tor-
nat a reclamar a la Generalitat 
l'ampliació de la residència cen-
tre de dia de Can Dotras. Ho va 
fer l'alcalde, Pere Rodríguez, en 
la trobada que va mantenir fa uns 
dies amb el delegat del Govern a 
Barcelona, Juli Fernández, a qui va 
exposar la necessitat d'ampliació 
de l'equipament per a gent gran. 
L'Ajuntament va encarregar un 
projecte l'any 2014 i està pendent 
d'execució perquè "la Generalitat 
no ofereix places públiques per 
a les residències", apunten fonts 
municipals. Can Dotras compta 
amb un total de 15 places de re-
curs de residència i 30 places de 
centre de dia. El servei de centre 
de dia és un servei d'atenció diür-
na que complementa l'atenció 
pròpia de l'entorn familiar i que 
s'adreça a persones de seixan-
ta-cinc anys i més que es puguin 
trobar en situació de dependència 
i que necessitin supervisió i assis-
tència per a la realització de les ac-
tivitats de la vida diària. 

RESIDÈNCIA PER A GENT GRAN

MEDI AMBIENT

L'Ajuntament 
reclama de nou 
l'ampliació de 
Can Dotras

LA LLAGOSTA. Diumenge de 10 a 14 
h, tindrà lloc el primer Dia de la 
Riera a Palau-solità i Plegamans, 
una activitat dissenyada per gau-
dir dels entorns fluvials que la 
Llagosta organitza dins el projecte 
Viu la riera! amb Santa Perpètua 
de Mogoda, Palau-solità i Plega-
mans i Caldes de Montbui.

La Llagosta celebra 
el Dia de la riera
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LA LLAGOSTA
06/12 Rafael Cañadillas Ponferrada85 anys
MARTORELLES
09/12 Matilde Giménez Mena 97 anys
MOLLET
03/12 Natalia Lázaro Alcantara 78 anys
05/12 Evaristo González Sánchez 84 anys
06/12 Francisco Contreras Ortega 66 anys
07/12 Pere Torrents Falguera 98 anys
07/12 Julián Bullón Soto 75 anys
MONTMELÓ
09/12 Diego Aranda Cuenca 98 anys

             Dades facilitades per la Funerària 
Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols

Defuncions

03/12  Maria Bañó Grifuls (Palau-solità)
06/12  Darío Caldera González (Mollet)
07/12  Aintzane Berlanga Bocanegra (St. Feliu)

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

consentiment dels pares per ser publicats)

Naixements

Fiscalia demana cinc anys 
de presó per una baralla
a l'antiga discoteca Eibisí
MONTORNÈS. L'Audiència de Bar-
celona tenia previst dur a terme 
aquest dijous el judici a tres homes 
que van protagonitzar una baralla 
a les portes de la discoteca Eibisi. 
La fiscalia els acusa d'un delicte de 
lesions, pel qual demana cinc anys 
de presó. 

Els fets es remunten al 14 de 
juliol de l'any 2013, quan, segons 
les qualificacions de fiscalia, es va 
iniciar una baralla a l'interior de 
la discoteca. Davant la situació, els 

responsables de seguretat del lo-
cal van actuar per separar el grup 
que s'estava barallant i els va fer 
fora per dues portes properes, fet 
que, segons interpreta la fiscalia, 
va propiciar que l'esbatussada 
continués fora del recinte.

Així doncs, els tres acusats i tres 
persones més que no van ser iden-
tificades, van tirar la víctima a ter-
ra i van propinar-li cops de puny 
i de peu al cap, que van ocasionar 
lesions de diversa consideració a 
la víctima.

La baralla que s'ha portat a ju-
dici és una mostra dels conflictes 
relacionats amb aquest local noc-
turn, abans, Eibisí, i que des del 
juny de 2016 va passar a denomi-
nar-se Bora-Bora.

A l'octubre, els ajuntaments de 
Granollers i Montornès del Vallès 
denunciaven que la discoteca Bo-
ra-Bora produeix greus perjudicis 
al veïnat per alteració de l'ordre 
públic amb sorolls, brutícia, con-
sum abusiu d'alcohol i substànci-
es prohibides, danys a la propie-
tat privada i al mobiliari públic, 
etc, fet que ha provocat interven-
cions constants per part de les 
dues policies locals i dels Mossos 
d'Esquadra. En aquest sentit, des 
que va entrar en funcionament la 
discoteca, el mes de juny de 2016 
fins a 30 de juny de 2018, es van 
registrar 49 intervencions de la 
Policia Local de Granollers, a les 
quals caldria sumar-hi les de la Po-
licia Local de Montornès del Vallès 
i les del cos de Mossos d'Esquadra.

El consistori granollerí, a més, 
destacava que entre l'11 i el 26 
d'agost l'Ajuntament va denunciar 
36 incidents per comportaments 
incívics derivats de l'activitat del 
Bora-Bora que es traduiran en els 
corresponents expedients sancio-
nadors. 

SUCCESOS  LA VÍCTIMA VA REBRE COPS DE PUNY I PEU AL CAP

Als voltants de la 
discoteca es produeixen
nombrosos altercats i 
intervencions policials

LA LLAGOSTA. La manca d'agents 
de policia local va tornar a ser 
tema de debat a l'últim ple de la 
Llagosta, celebrat el novembre. 

Segons fonts de l'Ajuntament, 
després de l'última modificació de 
la plantilla del 23 d'octubre es va 
establir que el cos policial ha d'es-
tar conformat per 24 efectius: 18 
agents, tres caporals, un sargent, 
un sotsinspector i un sargent en 
cap. Fins aquí els números. 

La realitat al municipi és ben di-
ferent. Tal com va explicar durant 
el ple Mariano García, regidor de 
Seguretat Ciutadana i Protecció 
Civil, actualment, d'aquestes 24 
places, tan sols 16 estan ocupades 
per policies en actiu: 13 per agents 
fixes i tres per interins. García va 

SEGURETAT  L'AJUNTAMENT ESTÀ ELABORANT UN ESTUDI "PSICOSOCIAL" PER ENTENDRE PER QUÈ MARXEN ELS POLICIES

La Llagosta treballa perquè 
els policies locals no marxin

explicar que la manca d'agents 
es deu, entre d'altres, a "la mala 
gestió realitzada pel govern 
anterior, que va concedir nom-
broses comissions de servei i 

va deixar la policia totalment 
desestructurada". A aquesta raó 
s'hi suma la incapacitat del muni-
cipi per retenir els agents que es 
formen a la Llagosta. "A l'agost es 
van incorporar sis agents i ara 

només en queden tres perquè 
els altres han marxat", va asse-
nyalar García. 

Des del consistori apunten que 
aquesta situació es produeix a 
"molts pobles". Amb tot, afegei-
xen que a la Llagosta la fuga de po-
licies és més gran perquè "molts 
agents marxen a municipis més 
grans, on el sou és millor".

La manca de personal implica 
un pitjor servei, i un pitjor servei 
fa que els policies locals busquin 
noves destinacions. Un peix que 
es mossega la cua. "Fan més ho-
res extres i tenen problemes 
per agafar vacances", conclouen 
des de l'Ajuntament.   a. alexandre

Mesures

L'Ajuntament considera que la paraula 
clau per fer que els policies es quedin 
és arrelament. Per això el 2009 es van 
augmentar els sous que actualment 
van dels 32.571 fins als 45.930 euros 
anuals, i l'estiu passat la policia va 
estrenar nous uniformes, nous siste-
mes de ràdio i nou vehicle. La regidora 
d'Economia i Hisenda, Conchi Jimé-
nez, va explicar durant el ple que "s'ha 
adaptat el menjador de la comissaria 
perquè els agents tinguin unes ins-
tal·lacions mitjanament decents". Per 
últim, s'està fent un "estudi de riscos 
psicosocials" que analitza aspectes 
com l'estrés i que vol entendre per què 
hi ha aquesta fuga d'agents per inter-
venir en l'arrel del problema.

UN PLA PER EVITAR 
LA FUGA POLICIAL

Mariano García: "La mala
 gestió del govern anterior

va deixar la policia local
totalment desestructurada"
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SANTA MARIA DE MARTORELLES. Un 
mes després de les fortes pluges 
que van produir un esvoranc al 
carrer Font del Ca –que va deixar 
barrat l'únic accés amb vehicle per 
arribar a una vintena de cases– 
l'Ajuntament ha adjudicat l'obra 
per col·locar temporalment una 
passera i reconstruir el mur i el 
vial esfondrat. La intenció és que, 
"si no hi ha problemes tècnics, 
la passera estigui abans de Na-
dal", diu el regidor David Escartín. 
El preu de la passera és de 12.287 

€ i el preu total de l'actuació –que 
inclou la reconstrucció de l'esfon-
drament– és de 119.221 €.

Escartín recorda que "va caure 
un mur privat i va emportar-se 
el carrer". El consistori es fa càrrec 
"de les despeses i obres per agi-
litzar-ho, però després s'haurà 
de veure qui ha de pagar". Tam-
bé assegura que "la millor opció 
per donar normalitat a aquesta 
situació és muntar una passera 
al mateix lloc de l'esvoranc".

Dilluns es va habilitar un camí de 

muntanya provisional que passa 
per la pedrera regulat amb semà-
fors que permet l'entrada durant 
15 minuts cada hora, i la sortida 
uns altres 15 minuts a l'hora, tot i 
que durant aquestes setmanes ja hi 
ha hagut veïns que l'han fet servir.

Descontentament veïnal
Diversos veïns del carrer afectat es 
queixen de la situació. Sobre el pas 
forestal habilitat per sortir amb els 
vehicles, asseguren que "és pre-
cari i no té seguretat: hi ha cot-

arxiu

URBANISME  ELS VEÏNS AFECTATS S'HAN MOSTRAT MOLT DESCONTENTS PER LA GESTIÓ QUE HA FET L'AJUNTAMENT DE L'INCIDENT I PER LA "MANCA D'INFORMACIÓ"

L'Ajuntament es compromet a 
construir una passera al carrer 
Font del Ca abans de Nadal

CAIGUDA DEL MUR  Al pati del domicili afectat encara hi ha les runes

xes que no poden passar i quan 
plou poden relliscar". Per contra-
restar-ho, proposen fer passar els 
cotxes pel camí al costat de la riera, 
una alternativa que el regidor veu 
"inviable pel cost i perquè és una 
zona inundable". També nega que 
el camí estigui en mal estat.

Els veïns també es queixen de la 
manca de serveis públics, com la 
recollida d'escombraries, i que "en 
cas d'emergència no hi pot acce-
dir una ambulància". Escartín sí 
que admet que "el servei de re-
collida d'escombraries és millo-
rable", però pel que fa a les emer-
gències afirma que "el 112 i els 
Mossos ja estan avisats d'aques-
ta incidència i saben perfecta-
ment per on han d'entrar".

Els veïns també expliquen que 
des que va caure el mur, la famí-
lia de la casa afectada viu fora del 

domicili perquè "no tenen aigua, 
llum, ni calefacció", i que "no s'ha 
tret res de runa; l'únic que es va 
fer és netejar, perquè hi havia 
tres gossos enterrats", dels quals 
se'n van trobar dos de vius i un de 
mort. Escartín, però, explica que "el 
geòleg va dir que aquelles pedres 
no es podien tocar fins que no es 
fes el mur, perquè estava fent de 
contenció". El que sí que es farà "al 
més aviat possible és una separa-
ció de mig metre de la runa de la 
paret de l'habitatge".

Amb tot, la queixa més gran del 
veïnat és "la falta d'informació 
directa amb l'Ajuntament", fet 
que també nega Escartín, qui diu 
que "hi ha un canal de comuni-
cació via correu electrònic i que 
tots tenen el meu telèfon i el de 
l'alcalde per resoldre qualsevol 
dubte".  s.carrillo

MONTMELÓ. Dissabte s'obrirà l'es-
pai urbanitzat de la primera fase 
de la integració de la llosa del 
soterrament de les vies del tren. 
Serà en una jornada festiva que 
arrencarà a les 11 h amb l'acte 
institucional, a l'edifici de l'anti-
ga estació, i que també comptarà 
amb la inauguració de l'exposició 
fotogràfica A Montmeló, vies so-
terrades!. Aquesta actuació s'ha 
fet amb un pressupost d'uns 2,1 
milions d'euros i té una superfí-
cie total de gairebé 13.000 metres 
quadrats, dels quals 5.900 són per 

a vianants, 650 per a trànsit de 
vehicles, 1.700 de zones verdes, 
1.426 de zones de paviment ter-
renc i 144 de jocs infantils.

El següent pas per a la integra-
ció sencera és la urbanització de la 
segona fase, que va des del carrer 
Pompeu Fabra, que està previst 
que comenci a mitjans o finals del 
2019. Aquestes obres tindran un 
pressupost potser una mica su-
perior als 2,1 milions d'euros de 
la primera fase i podrien durar un 
parell d'anys. Així que fins al 2021, 
si tot va bé, no estarà finalitzada. 

SERÀ EN UN ACTE INSTITUCIONAL DISSABTE AL MATÍ

S'inaugura la primera fase 
de la integració de la llosa
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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

MOLLET. PRUNE (Partido de Rena-
cimiento y Unión de Europa) va 
fer dissabte la presentació oficial a 
la Sala Fiveller com un dels partits 
que es presentarà a les eleccions 
municipals de la ciutat el pròxim 
26 de maig. En l'acte, el president 
i cap de llista del partit, Mohamed 
Amine Balghouch, va explicar deu 
accions que volen portar a terme 
per millorar Mollet.

De totes elles, Balghouch en 
destaca quatre. Primer, "refor-
mar els sous dels càrrecs po-
lítics a l’Ajuntament" –rebai-
xar-los–. Segon, "apoderar els 
barris: els veïns haurien de 
tenir més veu i sempre que els 
polítics realitzen alguna gestió 
o actuació, haurien de consul-
tar-ho als veïns per veure si és 
adient o no", a més, es proposa 
"acostar l'Ajuntament a la ciu-
tat i que tot el que es faci sigui 
visible a la ciutadania". En ter-
cer lloc, PRUNE proposa "poten-
ciar la participació ciutadana 
en la vida social i econòmica de 
Mollet". I quart, "dinamitzar la 
participació del jovent de Mo-
llet en tots els àmbits d’interès 
general".

La resta de propostes són po-
tenciar polítiques socials i d’ha-
bitatge, fer una educació alimen-

tària, contribuir a la política de 
feina activa, fer de Mollet una ciu-
tat neta, sostenible i confortable 
per a tots els veïns i lluitar per la 
igualtat efectiva de tots els ciuta-
dans. A més, s'aposta per una pro-
tecció decidida i ferma de l'espai 
natural de Gallecs.

A més, el candidat afirma que 
són "un partit de centre que vo-
lem donar més veu a la ciutada-
nia" i que tenen "les bases de la 
religió musulmana: la justícia 
social i econòmica, la democrà-
cia i la igualtat".

Per últim, quant a la primera par-
ticipació en les eleccions municipals 
de la ciutat, no pretenen "aconse-
guir un regidor, ni dos, ni tres, ni 
guanyar, l'objectiu és participar i 
que la gent sàpiga què és el que 
volem", diu Balghouch.

En l'acte hi van intervenir Mo-
hamed Amine Balghouch el Gou-
rari (president de PRUNE Mollet), 
i altres membres del partit com 
Ismail Cuellar de la Torre, Abdes-
lan Hamadi Hamed, Yihad Sauri 
Carrasco i Dris Mohamed Amar. 
A més, també hi va participar 
Ahmed Dib L'Hioui (president de 
PRUNE España). Al matí, a més, 
es va celebrar el congrés nacional 
del partit a Mollet.

Les darreres setmanes també 

prune

MUNICIPALS 2019  EL JOVE MOHAMED AMINE BALGHOUCH SERÀ EL CAP DE LLISTA DE LA CANDIDATURA PRESENTADA DISSABTE

El partit islàmic PRUNE proposa 
deu accions per millorar Mollet

PRESENTACIÓ  A la dreta Mohamed Amine Balghouch, candidat a Mollet

PLE MUNICIPAL

Moció de suport al 
Vallès com a entitat 
metropolitana
MOLLET. Ara Mollet ERC MES pre-
sentarà al ple de dilluns una moció 
per al reconeixement de l'entitat 
metropolitana del Vallès, amb 
una organització administrativa, 
que tingui com a objectiu la ver-
tebració i la cohesió territorial, 
amb l'objectiu "d'esdevenir una 
centralitat reconeguda i amb 
competències pròpies en el si 
del territori català". En aquest 
marc, Ara Mollet aposta per noves 
formes d’organització territorial 
on el Vallès i les seves subcomar-
ques– en referència a l'existència 
del Baix Vallès amb Mollet com a 
capital– siguin reconegudes.

MOLLET. La CUP Mollet ha endegat 
el procés I tu com t'imagines Mo-
llet? de recollida de propostes per 
elaborar el programa electoral per 
a les eleccions municipals. Segons 
Txus Carrasco, portaveu de la CUP 
a Mollet, es tracta d’un programa 
"per la sobirania amb prioritat 
social" que vol impulsar la rege-
neració municipal, defensar els 
serveis públics, garantir l’accés al 
treball, l’habitatge, l’educació i la 
sanitat, els drets socials i nacio-
nals, entre d'altres.

Els cupaires obriran la recollida 
de propostes en el marc dels di-
ferents actes i debats que aniran 
desplegant durant les properes 
setmanes, i també per mitjà de les 
xarxes socials. 

La CUP recull idees 
per elaborar el 
programa per a les 
eleccions del 26-M

s'ha fet pública la primera junta de 
la secció molletana de PRUNE, que 
està formada per Mohamed Amine 
Balghouch el Gourari (president), 
Pedro Angel Lopez (secretari), Mo-
hamed Amine Balghouch el Goura-

ri (tresorer) i Mokhtar Belghouch 
el Jerrari (vocal). Tanmateix, la 
junta es renovarà pròximament, 
ja que després de la presentació, 
"molta gent ens ha contactat", 
diu Balghouch.  s.c.
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L'Ajuntament, CCOO i UGT creen un 
consell per impulsar l'economia local
MOLLET / BAIX VALLÈS. Unir forces i 
treballar conjuntament per impul-
sar l'economia a Mollet i el seu en-
torn. Aquest és el principal objec-
tiu de l'acord econòmic i social que  
dilluns signaven l'Ajuntament de 
Mollet i els sindicats CCOO i UGT. 
El document rubricat és un acord 
marc hereu dels que el consistori 
molletà i els sindicats majoritaris 
signen des del 2001, pel qual CCOO 
i UGT formen part del consell d'ad-
ministració d'Emfo. En aquest cas, 
però, l'acord no se circumscriu 
únicament a l'àmbit de l'ocupació 
sinó que "fa un pas endavant per 
treballar àmbits com les infra-
estructures, la mobilitat, l'edu-
cació o els serveis sanitaris" en 
relació als treballadors i al sector 
econòmic, explicava Vicenç Albiol, 
secretari comarcal de la UGT.

L'acord és el primer pas de la 
creació del Consell Econòmic i 
Social, un òrgan que vol ser una 
eina de participació i comunicació 
estable entre aquests agents i que 

vol incorporar també el sector em-
presarial. "La vocació del consell 
és ser tripartit i incloure-hi la 
patronal per trobar solucions 
conjuntes", indicava el respon-
sable de CCOO al Vallès Oriental, 
Gonzalo Plata, qui afegia que "el 
coneixement del territori és to-
tal per part de cadascun dels 
agents però les perspectives són 

diferents per això és interessant 
que treballem plegats, d'igual 
a igual i amb negociació en el 
disseny d'estratègies sense que 
ningú pugui imposar el seu cri-
teri", opinava Plata.

En aquest sentit, l'alcalde, Jo-
sep Monràs, avançava que ja havia 
mantingut converses amb respon-

MOLLET. L’equip de govern ha rei-
terat que el deute de la Generali-
tat amb l'Ajuntament de Mollet és 
d’uns 6 milions d’euros i defensa 
que s’ha d’incloure el que afecta 
a totes les empreses municipals, 
així com l’Institut Municipal de 
Serveis als Discapacitats i l’Ins-
titut d’Educació, ja que tots són 
serveis municipals i "si la Gene-
ralitat no paga els diners que 
els deu, és l’Ajuntament qui ha 
de fer front als pagaments", afir-
men fonts municipals.

Aquesta és la resposta del 
govern local a l'informe que el 
PDeCAT de Mollet feia públic la 
setmana passada sobre la situa-
ció financera de l'Ajuntament de 
Mollet. 

Segons el regidor de Serveis 
Econòmics, Josep Garzón, el pas-
sat 1 de novembre l'Ajuntament 
va rebre un escrit del departa-
ment d’Economia de la Generali-
tat on reconeixia que "només el 
Servei d’Ocupació de Catalunya 
deu 1.660.000 euros al consis-
tori", apuntava en declaracions 
a Ràdio Mollet. En aquest sentit, 
el PDeCAT assegura que no es 
pot sumar el deute d'Emfo al de 
l'Ajuntament perquè "si ho fés-
sim així també s'hauria de su-
mar el deute que té Mollet Im-
pulsa per les expropiacions de 
la Vinyota", indiquen. 

ARQUES MUNICIPALS

Garzon reitera 
que el deute de 
la Generalitat 
és de 6 milions

ajuntament

ACORD RUBRICAT Representants sindicals i del govern local, dilluns

ESTRATÈGIC  L'ACORD SIGNAT VOL TREBALLAR MÉS ENLLÀ DE TEMES D'OCUPACIÓ I ABORDA ALTRES ÀMBITS COM LA MOBILITAT

sables de l'Agrupació d'Industrials 
del Baix Vallès, que "estarien dis-
posats a incorporar-s'hi". A més, 
el consell no descarta l'entrada 
d'altres entitats i institucions, com 
podrien ser els ajuntaments de 
l'entorn de Mollet.

Segons els signants, "ha estat 
fàcil negociar els continguts de 
l'acord perquè compartim la ra-
diografia de la situació", assegu-
rava Plata. 

En aquesta radiografia baixva-
llesana, són presents elements 
com l'abandonament progressiu 
de la indústria, la irrupció de sec-
tors més precaris com la logística, 
la feminització de la precarietat i la 

poca qualitat de l'ocupació, entre 
d'altres. La voluntat del consell és 
poder afrontar aquestes proble-
màtiques des de diferents àmbits i 
ser un grup de pressió a l'hora de 
reclamar infraestructures i serveis 
a les adminsitracions competents. 
"Tindrem molta més força si 
anem tots plegats a reclamar a 
altres administracions –i no no-
més per a Mollet sinó per tot el 
seu àmbit– que si anem per se-
parat", afirmava l'alcalde Monràs.

La intenció és que un cop signat 
l'acord, el consell comenci a treba-
llar a principis d'any en el disseny 
d'estratègies i la planificació d'ac-
cions concretes.  laura ortiz

La voluntat és que l'òrgan
 de treball sigui tripartit i 

pugui incloure la veu de la
patronal baixvallesana

ECONOMIA
Premis a dones empresàries
Patricia Rodríguez, fundadora de Bionia Ecomollet, 
empresa dedicada als productes ecològics de cos-
mètica i drogueria a granel, ha estat finalista del 
Premi Creativitat que concedeix l'Associació 
de Dones Directives, Empresàries i Professionals. 

100.000 € en ajuts socials d'Asepeyo Mollet
El centre de la mútua Asepeyo a Mollet tancarà l’any amb prop 
de 100.000 euros dedicats a ajudes socials per a treballadors 
lesionats de l'àrea del Baix Vallès, més enllà de les prestacions 
reglamentàries que atorga la Seguretat Social. Les ajudes han 
arribat a una cinquantena de pacients baixvallesans. 
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Camí de Can Bassa 10. nau 1. P. I. Pla de Palou. Granollers
www.duchavida.cat § info@duchavida.cat

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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MOLLET. Lestonnac ha aparcat 
els llibres d'economia per cursar 
l'assignatura d'una manera més 
pràctica. Tot plegat, tenint com 
a mentor a Ricard Uriel, gerent 
de l'empresa molletana Clouda-
lia amb un programa educatiu fet 
conjuntament amb Google Edu-
cació. L'objectiu és "gamificar 
l'assignatura", és a dir, assolir els 
coneixements del currículum aca-
dèmic mitjançant jocs i activitats. 
Uriel assegura, a més, que d'aques-
ta manera "les classes són més 
divertides i dinàmiques".

Uriel sempre assisteix a les 
classes d'Economia de 4t d'ESO, 
conjuntament amb la professora 
del centre, Esther Bernabé, que 
assegura que "abans afrontà-
vem l'assignatura d'una manera 
molt més teòrica, i aquest any el 
mentor ens està ajudant a enfo-
car l'assignatura d'una manera 
molt pràctica", apunta Bernabé. 
A més, afegeix que "ens volia en-
focar al món d'empresa, saber 
com funciona i què s'està fent en 
el sector en aquests moments".

L'assignatura contempla la cre-
ació dels diversos departaments 
d'un negoci, en aquest cas una 
empresa de sabons. Fins al mo-
ment, s'ha apostat pels depar-
taments de compres, finances i 
màrqueting. Una botiga de Mollet 
els ven els sabons naturals, i els 
alumnes els tallen i els empaque-
ten per vendre'ls posteriorment. 
"El sabó el comprem en barres 
i fem de distribuïdors, però no 
el fabriquem", diu la professora.

Els alumnes valoren molt posi-
tivament aquesta experiència. Ju-
dit Solà, per exemple, afirma que 
"és una manera més dinàmica 
d'aprendre i de viure-ho nosal-
tres, no només de veure-ho a 
partir d'un llibre. Ens està agra-

MOLLET. Les dades de l'atur del 
mes de novembre al Baix Vallès 
s'han mantingut respecte el pas-
sat octubre amb 7.170 persones 
inscrites a l'Oficina de Treball 
de la Generalitat i un 11,83% de 
taxa d'atur. La majoria de pobla-

cions baixvallesanes han reduït el 
nombre d'aturats, excepte Mollet 
i Parets, que han vist incremen-
tat el nombre de desocupats. En 
general, la majoria de poblacions 
baixvallesanes tenen un índex 
d'atur inferior al de fa un any, a 

excepció de Martorelles, amb un 
2,9% més, i Santa Maria de Mar-
torelles, amb un 12,20% més. La 
ciutat que més ha baixat la taxa 
respecte el novembre de l'any 
passat ha estat Mollet, amb un 
7,85% de reducció. i

PEDAGOGIA  RICARD URIEL, DE CLOUDALIA, N'ÉS EL MENTOROCUPACIÓ  AL BAIX VALLÈS L'ÍNDEX DEL NOVEMBRE S'HA MANTINGUT RESPECTE EL MES ANTERIOR

Classes d'economia 
'gamificada' de la mà 
de Google a Lestonnac

L'atur a Mollet augmenta lleugerament

s.c.

JOVES EMPRESARIS Alumnes de l'assignatura impartida a 4rt d'ESO

dant molt". Alba Gómez, en la ma-
teixa línia, apunta que "al llibre 
aprens, però no saps realment 
com és. Ara, nosaltres portem 
l'empresa, estem a diferents 
departaments i aprenem més 
perquè sabem els problemes 
que hi ha i com resoldre'ls".

La venda dels sabons
Els alumnes vendran els sabons 
aquest divendres (17 h) al pati 
de l'escola, en l'esdeveniment Sa-
bons i racons. Tanmateix, consci-
ents que no és un producte gaire 
atractiu per als alumnes –sí per 
a les famílies–, han decidit que, a 
més de la venda de sabons, també 
inclouran diverses activitats lúdi-
ques per a tots els públics. A més, 
se sortejarà una tablet, un chro-
mebook i merchandising d'em-
preses tecnològiques, cedits pel 
mentor, Ricard Uriel. Els diners 
que es recullin seran per pagar el 
viatge de fi de curs, a Berlín (Ale-
manya). i sergio carrillo

Emprenedoria

L’Ajuntament de Mollet, a través d'Emfo, 
engega per 7è d’any consecutiu, el pro-
grama Cultura emprenedora a l’escola, 
impulsat per la Diputació, que fomenta la 
transmissió dels valors de l’emprenedo-
ria. Enguany hi participen 421 alumnes de 
5è de primària de Lestonnac, l’Agrupació 
Escolar Anselm Clavé, el Centre d’Estudis 
Mollet, l’Escola Sant Gervasi, l’Escola el 
Bosc i l’Escola Montseny, a qui l’alcalde 
Josep Monràs i el regidor d’Educació, 
Raúl Broto, els han fet entrega del CIF 
que acredita les seves cooperatives.

400 ALUMNES CREARAN 
LA SEVA COOPERATIVA

La Llagosta 811 12,60% -9 -1,10% -66 -7,53%

Martorelles 284 12,28% -12 -4,05% 8 2,90%

Mollet del Vallès 3.239 12,45% 35 1,09% -276 -7,85%

Montmeló 438 10,19% -9 -2,01% -36 -7,59%

Montornès del Vallès 1.115 13,79% -29 -2,53% -46 -3,96%

Parets del Vallès 855 9,27% 33 4,01% -71 -7,67%

Sant Fost de Campsentelles 382 9,88% -3 -0,78% -18 -4,50%

Santa Maria de Martorelles 46 11,47% -5 -9,80% 5 12,20%

BAIX VALLÈS 7.170 11,83% 1 0,01% -500 -6,52%

Mercats de treball Atur nov. Taxa atur
Variació mensual Variació anual

Var. absoluta Var. absolutaVar. relativa Var. relativa
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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

C. Sant Llorenç, 13 (junto a Esclat). La Llagosta. Tel. 93 514 48 06 |        697 455 658  |  Sigue nuestras promociones en:

Shen Perruquers

PELUQUERÍA UNISEX
MICROPIGMENTACIÓN

FOTODEPILACIÓN

Els alumnes de Lestonnac seran al 
centre de l'aprenentatge amb Signa
El nou model pedagògic Signa, que s'im-
plantarà pròximament als 22 centres edu-
catius de l'Estat espanyol de l'Ordre de la 
Companyia de Maria, ja ha estat presentat 
a Lestonnac de Mollet. El passat 22 de no-
vembre es va fer una sessió adreçada al 
claustre, amb qui es farà una formació so-
bre el mètode educatiu. A més, posterior-
ment es presentarà a les famílies de l'escola 
molletana, probablement de cara al febrer.

Iolanda López, responsable de l'àmbit 

pedagògic, afirma que Signa Promou "un 
aprenentatge personalitzat" i que can-
via els rols dels alumnes i dels professors. 
Als primers els considera "responsables i 
protagonistes", i els segons passen a ser 
"guies". Signa, a més "posa el focus en 
l'aprenentatge i no en l'ensenyament". 
Aquest nou model ofereix els recursos ne-
cessaris per facilitar a cada estudiant arri-
bar tan lluny, i amb tanta amplitud, capaci-
tat i competència com li sigui possible.

COL·LEGI LESTONNAC MOLLET
Rambla Balmes, 15-21. Mollet. Tel. 93 570 68 88 

www.lestonnacmollet.org
L’APARADOR

DE LA SETMANA

El nou mètode d'entrenament
cal·listènia arriba a Ca n'Arimon
El Centre Municipal d'Esport i Salut Ca 
n'Arimon inaugura aquest divendres la zona 
de cal·listènia, un sistema d'entrenament 
que es val del propi pes corporal, sense càr-
regues ni resistències addicionals per acon-
seguir un gran desenvolupament. Aquesta 
nova activitat tindrà tres nivells d'intensi-
tat. L'open, una classe lliure on practicar les 
pròpies habilitats d’entrenament de força a 
través d'elements de barres, entrenament 
funcional i autocàrregues, amb un tècnic 

presencial per assessorament i resolució de 
dubtes. L'Endurance, un mètode d'entrena-
ment enfocat a la resistència, amb una in-
tensitat ja elevada, prioritzant aspectes de 
velocitat, carrera i elements de força on es 
treballa tot el cos, en una classe dirigida per 
un tècnic. I l'Strong, un mètode enfocat a la 
força general, amb una intensitat mig-alta, 
on es treballaran elements específics de la 
cal·list`nia amb el propi cos i diferents ma-
terials d’entrenament funcional.

CA N'ARIMON
Carrer del Ferrocarril, 80. Mollet. Tel. 93 570 60 97 

www.canarimon.cat
L’APARADOR

DE LA SETMANA
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MOLLET. Els comerciants de la 
ciutat engeguen una campanya 
de Nadal que preveuen que serà 
positiva. Amb els carrers plens de 
llums, la ciutat viurà un mes amb 
tot d'activitats diferents.

Una d'elles és el tió que la im-
mobiliària J.Benítez –avinguda 
Gaudí, 21– va col·locar dimecres a 
l'aparador, i que faran cagar el dia 
24. Es tracta d'una iniciativa de 
l'Associació d'Autònoms de Dones 
i Homes Emprenedors de Catalu-
nya, a Mollet (ADHEC).

El president, Lluis Farré, va 
explicar a la presentació que "la 
immobiliària es va oferir per 
començar aquest any amb un 
petit tió. Enguany ha sigut aquí, 
però l'any que ve pot ser a qual-
sevol altra botiga amb aparador 
que el vulgui tenir".

El podran fer cagar els infants 
que disposin de dos tiquets de 

compra de qualsevol comerç de 
Can Pantiquet. D'aquesta manera, 
"el que fem és que la gent com-
pri al barri i volem que la gent 
sàpiga que als barris hi ha co-
merços per a tot", afirma Farré. 
Serà el dia 24 a les 12 h. I una hora 
abans hi haurà un taller de dibuix.

Maika Benítez, propietària de la 
immobiliària, per la seva banda, 
apunta que "la iniciativa és mou-
re el barri, perquè la gent s'hi 
acosti". "Som nous al barri, però 
som de Mollet de tota la vida", 
explica, "i vam veure que aquí 
no havien fet mai cap activitat 
com aquesta, i vam proposar 
portar-ho a terme".

Tió a banda, sobre la present 
campanya de Nadal, l'alcalde, Jo-
sep Monràs, destaca que "a part 
dels llums repartits a tots els 
grans eixos comercials de la ciu-
tat hi ha un gran arbre de Nadal 

–als Quatre Bancs– amb aquests 
colors d'esperança". La regidora 
de Comerç i Cultura, Mercè Pérez, 
afegeix que "altres anys era més 
dificultós, amb la crisi, i com 
que aquest any sembla que tot 
està més revifat i els comerci-
ants ens ho demanaven, vam 
dir: ¿per què no?". Pérez assegu-
ra que "la gent ve cap aquí i està 
contenta de veure aquest arbre 
fantàstic; a veure si l'any que ve 
podem col·locar-ne dos".

Enguany també hi haurà un 
trenet que passarà per diferents 
carrers de la ciutat. "Es nota que 
hi ha més activitat econòmica i 
més moviment comercial, i que 
la gent es mou i surt més. Tot 
això ajuda a un sector comerci-
al que és molt important i que 
genera activitat i moviment a la 
ciutat", afirma l'alcalde.

Pel que fa als comerciants, Sal-

vador Rovirosa, president de co-
merciants del carrer Berenguer 
III-Estació de França, apunta que 
"cada any hi ha més carrers il-
luminats, cosa que alegra els 
carrers de Mollet". I espera "que 
la campanya d'aquest any sigui 
com a mínim tan bona com la de 
l'any passat, i, si pot ser, millor".

Per últim, Núria León, propietà-
ria de la botiga Toscana Telas de 
Berenguer III explica que afronten 
la campanya de Nadal "amb mol-
ta il·lusió", i que "representa 
una part important de vendes 
de l'any".

Mercats nadalencs
Tió a banda, divendres (de 18 h 
a 21 h), dissabte (d’11 h a 21 h) i 
diumenge (de 10 h a 14 h) es farà 
el Mercadet Nadalenc a la plaça 
Prat de la Riba, amb músiques 
nadalenques, dolços, begudes ca-
lentes, ornaments florals i llibres, 
entre d'altres.  s.c.

s.c.

PRESENTACIÓ  Maika Benítez i Lluis Farré amb el tió del barri de Can Pantiquet

NADAL  UNA DE LES NOVETATS ÉS EL TIÓ DE L'APARADOR DE LA IMMOBILIÀRIA J.BENÍTEZ, AL BARRI DE CAN PANTIQUET

Els comerciants esperen una 
campanya de Nadal fructífera   

MOLLET. La Creu Roja Mollet del 
Vallès - Baix Vallès organitza di-
verses activitats aquest Nadal 
per recollir joguines perquè cap 
infant se'n quedi sense. Es tracta 
de la 26a campanya de recollida 
de joguines que organitzen, i ho 
fan amb la marató radiofònica de 
Ràdio Mollet i el lliurament dels 
premis Endevina-la I tu, jugues en
català? (divendres de 9 h a 17 h a 
l'avinguda Llibertat).

A la nit (21.30 h), l'Associació 
de Música i Art de Mollet (AMAM) 
organitzarà un Directe Al Cívic es-
pecial de Nadal amb concerts al 
Centre Cívic de Can Pantiquet per 
recollir joguines per a Creu Roja.

Per últim, l'entitat també farà 
dissabte la 5a Jornada Infantil al 
Mercat Vell (de 10 h a 13 h) per 
recollir més joguines.

Amb tot, Creu Roja pretén "sen-
sibilitzar la població sobre el 
valor educatiu de les joguines i 
la seva importància com a eina 
per al creixement dels infants i 
per al desenvolupament de les 
seves capacitats i habilitats". 
Tot plegat, sota el lema d'Els seus 
drets en joc. Les joguines que es 
lliuren han de ser noves, no bèl·li-
ques i no sexistes.

Altres activitats infantils
L'Ajuntament també organitza 
altres activitats per als més pe-
tits, com els jocs infantils gegants 
al carrer Sant Vicenç (dissabte 
d'11 h a 14 h i de 17 h a 20.30 h, 
i diumenge d’11 h a 14 h). A més, 
Morats faran diumenge (12 h) un 
contacontes de Nadal a la plaça 
Prat de la Riba. 

SOLIDARITAT

26a campanya
de recollida
de joguines
de Creu Roja

Botiga efímera

El vestíbul de la Sala Fiveller es conver-
tirà en la Pop Up Store, botiga efímera. 
Es podrà comprar roba, regals, jocs de 
taula i productes d'artesania a les pa-
radetes de Lu2, Skua adosmanos, Sulu 
bags i Happy Moments Baby. A més, hi 
haurà actuacions com la del mag mo-
lletà Pau Segalés. Concretament la Pop 
Up Store serà els dies 15, 16, 20 (tarda), 
21, 22, 23, 24 (matí), 27 (tarda), 28, 29, 
30 i 31 (matí) de desembre, i els dies 2, 
3, 4 i 5 de gener.

UNA POP UP STORE
A LA SALA FIVELLER
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Les escoles de 
música canten
per Nadal
MOLLET. La ciutat gaudirà de di-
versos concerts a càrrec d'alum-
nes d'escoles o tallers de música. 
El primer serà divendres (19.30 
h) al Centre Cultural Can Borrell, 
interpretat pels alumnes del taller 
de cançons del mateix centre cul-
tural. Diumenge (10 h i 12 h), La 
Tramolla farà la festa de Nadal al 
Mercat Vell. Un acte que recaptarà 
fons per a l’Associació Solidària 
d’Amics de Mantay. Finalment, 
Can Gomà acollirà dimecres (a 
les 18 h i a les 18.45 h) el concert 
dels petits de l'Escola de Música i 
alumnes de dansa. 

UN PESSEBRE AMB 
MÉS DE 400 FIGURES 
DE GOMA-EVA 

L'Associació de Veïns de l'Estació de França-Can Mulà (Mollet) va inaugurar la 
setmana passada a la seva seu un dels betlems de goma-eva més grans de Ca-
talunya, amb més 400 figures, i que es pot visitar fins al 6 de gener. L'alcalde de 
Mollet, Josep Monràs, va destacar "el gran esforç que ha fet tota l'Associació de 
Veïns i Juan Carlos Ruano, l'artífex que va treballar amb l'associació de veïns 
per crear-ho i que ens va deixar ara farà més d'un any".

olGa Gutiérrez

EXPOSICIÓ  DIJOUS ES VA INAUGURAR A MOLLET AQUEST ENORME BETLEM

MOLLET. La plaça Prat de la Riba 
acull aquest divendres tres passis 
del carilló nadalenc de la compa-
nyia La Tal (19 h, 19.45 h i 20.30 
h). Es tracta d'un espectacle que va 
sorgir el 2002, i que des del 2012 
té la versió nadalenca (la que es re-
presenta a Mollet). En aquest cas, 
tres escolans interpretaran famo-
ses melodies nadalenques en clau 
d'humor tenint com a base el so 
dels engranatges de la maquinària 
de l'enorme rellotge movent-se, i 
la música que desprèn.

Els actors explotaran el mim 
com a forma d'interpretació i de 
tècnica teatral, en unes històries 
en què els personatges imiten els 
ninos que surten dels rellotges. 

Els seus moviments d'autòmats 
fan intemporals als protagonis-
tes en aquest espectacle que està 
acompanyat d'una escenografia 
amb un gran impacte visual. El 
públic quedarà fascinat per les di-
mensions, els colors i la mecànica 
del carilló. De fet, la il·luminació 
a la nit inundarà els engranatges 
i l'escena amb uns colors càlids 
que recorden la màgia dels con-
tes. Tot plegat forma un especta-
cle de carrer atípic que s'adreça i 
sedueix a tota mena de públic.

Els tres actors són Enric Casso, 
Jordi Magdaleno i Sergio Pons la 
cia. La Tal és autora de la cons-
trucció de l'escenografia i de la 
creació de l'espectacle. i

L'humor aterra 
a Prat de la Riba 
amb un carilló

ESPECTACLE  VA A CÀRREC DE LA COMPANYIA LA TAL

El CPA Mollet
prepara el festival 
de patinatge
MOLLET. El Cub Patinatge Artístic 
Mollet organitza aquest dissabte 
(15 h) el Festival de Nadal al Pa-
velló Riera Seca. Serà un esdeve-
niment de final temporada en què 
patinaran totes les nenes del club 
per grups. També faran diversos 
solos aquelles patinadores que han 
assolit mèrits esportius enguany, i 
participarà el Pau Garcia, del Reus 
Deportiu, que és campió d'Espa-
nya, d'Europa i del món en catego-
ria júnior. A més, també hi haurà 
els clubs de patinatge de Santa Co-
loma de Gramenet, Caldes d'Estrac, 
Granollers i Lliçà de Vall. 

MOLLET.  Al Jardinet ja es pot visi-
tar el Pessebre Monumental del 
Casal Cultural, fet per Isidre Ribas 
i Lídia Falcón, dos veïns molletans. 
Ribas explica que "és un pessebre 
que fèiem a casa fa més de 45 
anys". I des de l'any passat s'expo-
sa al Jardinet del Casal. La mostra 
inclou cases artesanals, fetes pel 
mateix Ribas, que destaca que els 
reis són de fang i estan envernis-
sats i que "cada any compràvem 
alguna figura més, a vegades en 
blanc perquè són més barates i 
així les pintàvem nosaltres". A 
més, el terra s'ha fet amb 40 sacs 
de sorra de 25 quilos i 40 caixes de 
molsa, a banda dels rius. El pesse-
bre es pot visitar, gratuïtament, de 
dilluns a dijous de 17.15 h a 18 h, i 
dissabtes i diumenges d'11 h a 13 
h. També es poden concertar visi-
tes de grups als matins. 

L'EXPOSICIÓ ÉS OBRA DELS MOLLETANS ISIDRE RIBAS I LÍDIA FALCÓN, AMB CASES ARTESANALS

El Pessebre Monumental 
del Casal torna al Jardinet

s.c.

ISIDRE RIBAS Un dels autors, al costat del pessebre
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La plaça Doctor 
Trueta estrena 
arbres de llums 

PARETS. La plaça Doctor Trueta 
estrena nova il·luminació aquest 
Nadal. Es tracta de dos arbres de 
llum que s’han instal·lat al lloc 
que l’any passat ocupava la pista 
de gel, que enguany es trasllada a 
la plaça de la Vila.

Fins ara a la plaça de l’Eixample 
s’hi posava un arbre natural que 
ara s’ha substituït per aquests dos 
nous ‘arbres’: un de gran format i 
un altre de més petit que és igual 
al que també s’ubicarà a la plaça 
del Barri Antic. En concret a la 
part superior, ja que a la inferior 
hi anirà la citada pista de patinat-
ge. Això sí, a partir del dia 21, ja 
que aquest cap de setmana la pla-

ça de la Vila acollirà les paradetes 
de la Fira de Nadal.

A la Doctor Trueta s’hi farà la re-
buda del Patge Reial, que el dia 15 

recollirà les cartes als Reis Mags 
de tots els nens i nenes. Durant 
l’acte d’encesa, que va tenir lloc 
aquest dilluns a la tarda, l’alcalde, 
Francesc Juzgado, va afirmar que 

PROGRAMACIÓ NADALENCA  LA IL·LUMINACIÓ DE CARRERS I LA FIRA DE SANTA LLÚCIA DONEN EL TRET DE SORTIDA ALS ACTES DE LES FESTES A PARETS

IL·LUMINATS Els dos motius nadalencs es van encendre el passat dilluns en un acte a la plaça Doctor Trueta

ajuntament

El dia 15 la plaça serà l'escenari de la 
recollida de cartes per part d'un patge reial

PARETS. La tradicional Fira de Santa 
Llúcia, que se celebrarà aquest cap 
de setmana, donarà el tret de sor-
tida a un ampli ventall d’activitats 
que s’han programat sota el nom 
de Somiem el Nadal a Parets. La fira 
es podrá visitar dissabte i diumen-
ge a la plaça de la Vila, amb parades 
de botigues i activitats complemen-
tàries com ara l’Arbre dels desitjos, 
el tió, el dimoni escuat, el camell del 
patge, llenyataires, cercavila dels 
pastorets, i l’actuació dels tabalers 
i espectacle de foc, a càrrec de Dia-
bles Parets. Estarà oberta d’11 a 14 
h i de 16 a 20.30 h.

La primera de les activitats, 

però, estav prevista per a aquest 
dijous al Teatre Can Rajoler, amb 
el Concert de Nadal a càrrec de 
l’Escola Municipal de Música, amb 
actuacions de les orquestres, con-
junts instrumentals i corals i del 
Macro-Cor, amb interpretació de 
temes de gòspel.

Dissabte tindrà lloc la visita del 
Patge Reial, que arribarà de la mà 
de l’Agrupament Escolta i Guia 
Sant Jaume per recollir les cartes 
de la mainada, a partir de les 10 
h, a la plaça de Doctor Trueta. Du-
rant el matí hi haurà tallers i jocs 
per a infants i xocolata amb me-
lindros sense gluten.  

LES PARADES ES PODRAN VISITAR AQUEST CAP DE SETMANA

La Fira de Santa Llúcia 
impregnarà la plaça de 
la Vila d'esperit nadalenc

ell ja tenia “una petició per als 
Reis: que l’ambient nadalenc es 
pogués estendre durant els dot-
ze mesos de l’any”.

L’acte d'encesa de l'enllumenat 
es va tancar amb l’actuació de 
diversos alumnes de l’escola de 
música Maria Grever, que van in-
terpretar adaptacions de diverses 
nadales. 

Els dos 'arbres' lluminosos 
substitueixen el tradicional

arbre natural que es posava
per Nadal a l'Eixample 
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MONTMELÓ. El municipi s'engalana 
per Nadal i es prepara per gaudir 
de tot un seguit d'activitats durant 
aquestes festes. Dissabte, emmar-
cat en la presentació de la llosa del 
soterrament, la Unió de Botiguers 
i Comerciants de Montmeló farà 
cagar el tió i muntarà un taller de 
pintacares (12.30 h). Durant tot 
el dia, a més, hi haurà una fira de 
Nadal amb parades d'artesania, de 
productes d'alimentació i d'arti-
cles de Nadal. També s'instal·laran 
jocs gegants a càrrec de Guixot de 
8, i es podrà veure un espectacle 
d'animació amb la companyia del 
Gobern de Catalunya, tallers de 

pentinats artístics, un fotomaton i 
els concerts de The Crazy Rockets 
(16 h) i del Grup de Gòspel Mont-
meló (18 h). Tot acabarà a les 
19.30 h amb l'espectacle pirotèc-
nic de la Colla de Diables de Mont-
meló. El mateix dissabte, la Sala de 
la Concòrdia també acollirà el Fes-
tival de Nadal de l'Escola de Ball 
Antonio y Fuensanta (19 h).

Diumenge (11 h) tindrà lloc la 
gimcana familiar Vine a buscar el 
tió al Centre Cultural La Torreta, 
i el concert de Nadal de l'Esco-
la Municipal de Música a la Sala 
Polivalent (18 h). Hi actuaran els 
alumnes d'instrument i llenguat-

ge musical del centre.
Les activitats nadalenques tor-

naran dimarts, amb la cantada de 
Nadales a càrrec de la Coral del 
Casal a l'Escola Bressol La Fireta 
(9.30 h). I a la tarda (18 h), La Tor-
reta acollirà el taller de postres i 
de parament de la taula de Nadal.

Per últim, l'Institut Montmeló 
muntarà dijous un mercat solida-
ri en el qual vendran diversos ar-
ticles a la plaça de la Quintana per 
recaptar fons per a la campanya 
Cap infant sense Regal. I al mig-
dia serà el torn per a la cantada 
de nadales dels joves de l'Institut 
Montmeló. i

NADAL LA TEMPORADA DE FESTES AL MUNICIPI ESTÀ PLENA D'ACTIVITATS DIVERSES

La música i els mercadets 
són protagonistes a Montmeló aj. montornès

CONSELL D'INFANTS Moment de l'encesa dels llums a Montornès

MONTORNÈS. El Consell d'Infants 
va ser protagonista la setmana 
passada de l'encesa dels llums que, 
com cada any, va a càrrec de la 
Unió de Botiguers per donar inici 
a la campanya de Nadal. Els joves 
consellers van ser els encarregats 
d'oficialitzar l'encesa. Prèviament, 
s'havia enllestit el guarniment de 
diversos carrers de Montornès 
Nord i de Montornès Centre amb 
elements i llums de tecnologia 
led de baix consum que ajuden a 
reduir la contaminació lumínica i 
contribueixen a l’estalvi energètic. 
Com ja és habitual, s'han utilitzat 
part de les estructures construïdes 
per l'alumnat del mòdul de fabri-
cació mecànica i soldadura del Pla 
de Transició al Treball.  

En les pròximes setmanes es 
duran a terme diverses activitats 
nadalenques. Dilluns (19.30 h), a 
més, l'Escola Municipal de Músi-
ca, Dansa i Aula de Teatre oferirà 
un concert a Montbarri per aco-
miadar l'any, amb les actuacions 
de l’orquestra de corda, un grup 
de cambra de corda, l’orquestra 
de guitarres, el grup de percus-

sió i un grup de violoncels, que 
mostraran els aprenentatges que 
han fet durant el primer trimestre 
d’aquest curs 2018-2019.

Emmarcada en dates nadalen-
ques, la Hermandad Nuestra Seño-
ra del Carmen farà dissabte (18 h) 
el 27è festival d'hivern amb actua-
cions d'entitats del poble. Serà a la 
carpa polivalent El Sorralet. i

ELS ALUMNES MONTORNESENCS VAN ENCENDRE ELS LLUMS

El Consell d'Infants dóna
el tret de sortida al Nadal

Acció de Volumont

L'associació de voluntariat Volumont 
ha dut a terme fins aquest divendres 
la recollida de joguines noves o en 
bon estat "perquè cap infant es que-
di aquest Nadal sense regal" dins la 
campanya Un somriure per a tothom. 
Els llocs de recollida han estat l'Escola 
Municipal de Música, el Casal de Cul-
tura, la Biblioteca Municipal i casals de 
la gent gran. Els regals arribaran a una 
cinquantena de famílies amb pocs re-
cursos econòmics.

RECOLLIDA SOLIDÀRIA 
DE JOGUINES
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UN VIATGE EN TRINEU 
DE LA LLAGOSTA 
AL POL NORD

Els més menuts tenen fins al 23 de desembre per muntar en aquest trineu que els 
portarà fins a Lapònia, a la casa del Pare Noel. El passatge de Nadal Nöel Le Vo-
yage va obrir les portes fa una setmana a la carpa del Parc Popular i compta amb 
la col·laboració d'Álvaro Monterrubio (audiovisual), José Molina (sonorització), els 
actors d'Horroryzeme i l'Ajuntament de la Llagosta. En trineus tenen capacitat de 
fins a sis persones, i l'activitat familiar té un preu d'entre 2,5 i 4,5 euros. 

olGa Gutiérrez

PARE NOEL  LES ENTRADES D'AQUEST ESPECTACLE VAN DES DELS 2,5 FINS ALS 4,5 EUROS

Aquest dissabte, la Biblioteca Mu-
nicipal serà escenari de Bibliolab, 
un taller per a infants de sis a 12 
anys en què els més menuts apren-
dran a fer una postal. Dimecres 
(18.30 h) Puri Ortega farà una ses-
sió nadalenca de l'Hora del conte. 

Dimarts es donarà a conèixer a 
l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania 
(OAC) els guanyadors del con-
curs de pessebres de la Llagosta. 
Els premis seran de 200, 120 i 80 
euros per als tres primers classifi-
cats del concurs.

Nadal literari a la 
Biblioteca Municipal

Els millors pessebres 
s'enduran premi

La 35a edició del Pessebre Vivent torna 
al Parc Popular amb botifarrada inclosa
LA LLAGOSTA. Al voltant de 60 participants actuaran al Pessebre Vivent 
de la Llagosta que es celebrarà el diumenge a les 18 h al Parc Popular. La 
35a edició d'aquest espectacle comptarà amb una representació de 50 
minuts que tindrà foc i animals reals. Després de l'espectacle s'obriran 
portes perquè els més menuts puguin apropar-se al pessebre. Segons 
Maria Teresa Rubio, directora de l'espectacle, el pessebre tindrà sor-
preses i acabarà amb l'entrega de la carta als reis mags dels infants que 
rebran un obsequi. Vora les 19 h, la Murga oferirà una botifarrada. 

LA LLAGOSTA. La música serà pro-
tagonista un any més durant les 
festes nadalenques a la Llagosta. 
L'Escola de Música del municipi 
serà l'escenari del Concert de Na-
dal interpetat per l'alumnat del 
centre aquest dissabte a les 17 h. 
Segons assegura la mateixa orga-
nització, "s'interpretaran temes 
tradicionals i altres més inno-
vadors". D'altra banda, diumenge 
a les 13 h el Cor el Jara y Romero, 
de l'Asociación Rociera Andaluza 
de la Llagosta, interpretarà el seu 
repertori de nadales tradicionals 
d'Andalusia. Totes dues activitats, 
tant el Concert de Nadal com les 
nadales de l?Associació Rociera es 
faran a l'Església de Sant Josep. 

La Llagosta 
s'omple de 
música per Nadal

MÚSICA COMERÇ

LA LLAGOSTA. Ja fa anys que la 
Llagosta ofereix unes festes dife-
rents. L'Associación Rociera An-
daluza de la localitat i la Casa de 
Andalucía són les encarregades 
d'oferir activitats que acosten  la 
tradició nadalenca del sud espa-
nyol al municipi català.

Aquest divendres a les 21 h se 
celebra el 19è Festival de nadales 
i recollida d'aliments organitzat 
per l'Associació Rociera. Aquesta 
activitat solidària amb una llarga 
tradició a la Llagosta, comptarà 

La Llagosta celebra un any 
més un Nadal a l'andalusa

amb diversos cors rocieros que 
interpretaran nadales tradicio-
nals andaluses.

Dissabte a les 19 h, la Casa An-
dalusia serà escenari d'un inter-
canvi cultural en el qual hi haurà 
una actuació per celebrar el Nadal 
de grups folklòrics. El grup Arte y 
coraje de Cornellà, el Coro rociero 
Hermandad del Rocío de Barcelo-
na i l'intèrpret de cançó espanyola 
José Luis Lobo seran els encarre-
gats de la festa. A l'acte també hi 
acturaran els quadres de ball de 

Casa de Andalucía Algarabia, Aza-
har, Cristina i Meritxell.  

Així mateix, també la Casa de 
Andalucía organitza dissabte de 9 
a 14 h i diumenge de 10 a 18 h, a 
la plaça Antoni Baqué, una degus-
tació i venda de productes tradici-
onals andalusos nadalencs. 

A tots aquests actes cal su-
mar-hi la Zambomba Flamenca 
organitzada per la Unión Musical 
la Flamenca que es durà a terme 
al Centre Cultural diumenge de 12 
a 18 hores. 

ANDALUSIA  TRES ORGANITZACIONS S'ENCARREGUEN D'AQUESTES ACTIVITATS DE NADAL

LA LLAGOSTA. Des del 4 de desem-
bre ja estan disponibles als 74 
comerços de l'Associació de Co-
merciants i Serveis de la Llagosta 
(www.llagostacomercial.com) les 
cartes que els patges reials faran 
arribar als reis i en què els més 
menuts podran escriure allò que 
els demanen. L'entrega de les car-
tes es durà a terme el 4 de gener a 
la plaça Antoni Baqué, en un acte 
que organitzen conjuntament l'as-
sociació i les Elfes de Volats. L'acte 
comptarà amb activitats com una 
xocolatada o un espectacle d’ani-
mació infantil. Així mateix, qui 
compri en els establiments d'ACIS  
podrà participar en el sorteig d'un 
val regla de 100 euros. 

Les botigues 
lliuren cartes per 
enviar als Reis
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SANT FOST. Ja són 23 les edicions 
de la Fira d'Artesans organitzada 
pel Grup de Dones Hedera de Sant 
Fost de Campsentelles. Aquest 
diumenge més de 30 parades es 
donaran cita a la plaça de l'Ajunta-
ment per apropar als santfostencs 
productes fets de forma artesana. 
Embotits, formatges, pans o biju-
teria es podran veure en les pa-
radetes que s'obriran al públic a 
les 10 h i tancaran a les 20 h. L'es-
deveniment comptarà amb grups 
de dansa de 12 a 13 h i animació 
entre les 17 i les 18 h. Durant el 
matí, Dones Hedera oferirà caldo i 
pastetes i a la tarda xocolata amb 
melindros. Tot el que es reculli es 
destinarà a la Marató de TV3. 

Dones Hedera 
organitza la 23a 
Fira d'Artesans

ARTESANIA

EL PESSEBRE VIVENT 
MÉS ANTIC DEL 
VALLÈS A SANT FOST

Des de 1967 se celebra aquest esdeveniment de forma ininterrompuda, un espec-
tacle que té més de 20 escenes. L'edició d'enguany comptarà amb la col·laboració 
de prop de 200 persones, i se celebrarà els dies 9, 16, 23, 25, 26 i 30 de desembre, 
i l'1, el 6 i el 13 de gener. Les entrades tenen un preu de tres a sis euros. 

olGa Gutiérrez

ESPECTACLE  LES ENTRADES VAN DELS TRES EUROS PER ALS NENS, ALS SIS PER ALS ADULTS

MARTORELLES. Martorelles ofereix 
dos tallers per escalfar motors 
abans de les dates centrals del 
Nadal. D’una banda, el Centre de 
suport a la llar acollirà el dimarts, 
el dimecres i el divendres entre 
les 10 i les 13.30 h un taller per 
aprendre a fer centres de taula 
ben nadalencs. De l'altra, dijous 
es realitzarà el Taller de fotogra-
fia creativa que en la seva segona 
sessió es centrarà en com captu-
rar els millors moments del Na-
dal. Aquesta activitat que conti-
nuarà durant el mes de gener, es 
durà a terme entre les 18 i les 20 
h al Celler de Carrencà.  

Propostes per
fer els centres
de taula de Nadal

TALLERS

MARTORELLES. Per vuitè any con-
secutiu l’Obra Social La Caixa se 
suma a la campanya Cap infant 
sense joguina, aquest cop amb un 
xec de 2.000 euros, que va entre-
gar el director de l’oficina de La 
Caixa de Martorelles, Alejandro 
Serrano, dimarts passat a l’Ajun-
tament de Martorelles. Des del 
consistori han explicat que "grà-
cies a la bona relació que hi ha 
amb Ses Majestats", els pares i 
mares del municipi que vulguin 
que els Reis entreguin una jogui-
na als seus fills tenen fins al dia 21 
per posar-se en contacte amb els 
Serveis socials. 

Martorelles no 
vol "cap infant 
sense joguina"

INFANTS

La 15a Fira de Nadal de 
Martorelles comptarà amb 
més de 50 comerços
MARTORELLES. El tradicional tro 
de sortida dels Diables Llamps i 
Trons donarà pas a la Cercavila 
de la Colla Gegantera amb la qual 
s’inaugura aquest dissabte la 15a 
edició de la Fira de Nadal de Mar-
torelles. Instal·lada a l’avinguda 
Piera de 10 a 19 h comptarà amb 
més d’una cinquantena de co-
merços i entitats que tenen per 
objectiu "donar visibilitat a allò 
que fan". 

Representacions infantils, ex-
hibicions de ball, tallers, recitals 
de poesia, sardanes, cantades, fi-
gures de pessebre, balls en línia, 

caricatures, xocolatada o un pe-
tit espectacle de pirotècnica se-
ran algunes de les activitats que 
es podran viure. Així mateix hi 
haurà un petit concert de Sandra 
Bautista, guanyadora del concurs 
Sona9 en l'edició d'enguany, i du-
rant tot el dia, Zdzislaw Grygus i 
el seu acordió i el dj Kuk’s, ame-
nitzaran la fira. 

A més també hi haurà activitats 
per recollir fons per a La Marató 
de TV3 i un sorteig d’un Smartbox 
per aquells veïns que comprin a 
les parades i reuneixin tres se-
gells de diferents establiments. 

PARADETES  HI HA UNA QUINZENA D'ACTIVITATS PROGRAMADES

ACTIVITATS

La cuinera Montse 
Tàpia dóna idees per 
menús nadalencs

Per celebrar l'arribada d'aques-
tes festes el Casal d'Avis de 
Martorelles organitza el dijous 
una festa de 17.30 a 20.30 h 
que oferirà un berenar d'embo-
tits, torrons, polvorons i begu-
da, i un gran ball per 8 euros.

Nadal al Casal d'Avis 
de Martorelles

La Biblioteca Montserrat Roig 
celebra el Nadal amb el taller de 
decoració nadalenca Nadal elèc-
tric aquest divendres a les 18 h i 
el dijous a les 17.30 h amb l’ho-
ra del conte Contem i cantem 
per Nadal.

Contes i decoració
a la Biblioteca 
Montserrat Roig

Dissabte els infants de Sant Fost 
podran gaudir a les 16 h a la 
Rectoria de l'Església i per un 
preu de 2 euros d'una tarda de 
jocs i manualitats organitzada 
pel Centre Esplai Petjada. Els 
diners recollits es destinaran a 
la Marató. 

Jocs i manualitats 
amb l'Esplai Petjada

Dos tallers per a dos públics 
ben diferents a Sant Fost. Dis-
sabte els adults podran gaudir 
del taller de cuina de Nadal a 
les 11 h a la biblioteca antiga, i 
dimarts els més menuts podran 
aprendre a fer manualitats de 
Nadal a partir de les 17.30 h a la 
Biblioteca Ateneu.
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BAIX VALLÈS. Més de 10.000 perso-
nes moren cada any a Catalunya 
com a conseqüència del càncer. 
Aquesta és la primera causa de 
defunció en els homes i la segona 
en el cas de les dones catalanes. És 
per aquest motiu que la 27a edició 
de la Marató de TV3 es dedicarà a 
aquesta malaltia. Al Baix Vallès es 
celebraran nombroses activitats 
per recollir fons per a la investiga-
ció mèdica del càncer.

Activitats a Mollet
Aquest divendres a les 17 h a l'Es-
cola Can Besora es realitzarà un 
recull de contes fets pels infants 
amb la col·laboració de la tramo-
lla. Així mateix, la Residència Les 
Masies farà una venda solidària 
de manualitats entre els familiars 
i residents del centre, i Mollet con-
tra el Càncer amb la col·laboració 
d'Aneto oferirà una tassa de caldo 
solidari a les 20 h a la plaça Prat 
de la riba.

MARATÓ DE TV3  DES DE CONCERTS FINS A CAMINADES, DES DE MERCATS FINS A ACTIVITATS ESPORTIVES; EL BAIX VALLÈS MÉS SOLIDARI ES MOBILITZA 

Actes solidaris 
contra el càncer

El dissabte els actes solidaris 
començaran a les 10 h a l'escola 
d'idiomes Kids&US Mollet, on es 
representarà una obra de teatre 
de temàtica nadalenca en anglès 
destinada al públic infantil. A les 
11 h, el Casal Popular El Tabarn 
celebrarà la 5a escudella popular 
i solidària de Mollet.

El dia gran arribarà diumenge. 
A les 10 h es durà a terme una ca-
minada de 10 kilòmetres per Ga-
llecs a càrrec de l'Escola Cal Músi-
ca que vendrà xapes i imants per 
a la nevera a un euro. També a les 
10 h el Club de Tennis Calderi or-
ganitzarà un torneig de pàdel i la 
Penya Barcelonista de Mollet ce-
lebra una xocolatada popular a la 
plaça del Poble. A la mateixa hora 
l'Ajuntament de la ciutat, donarà 
el tret de sortida a una caminada 
popular per Gallecs que anirà des 
de la Masia de Can Borrell fins a la 
plaça de l'Església de Gallecs. Allà 
hi haurà esmorzar solidari a canvi 

d'un donatiu per La Marató.
A les 11 h el Casal Cultural pro-

posa el Vermut-tall solidari de 
Cabell a càrrec del grup de perru-
quers Cabell Boig.

La tarda del diumenge serà el 
torn per la Jazz Band de l'Escola 
Municipal de Música i Dansa de 
Mollet a la Sala Fiveller. El seu 
concert que començarà a les 19 h 
es repetirà el dilluns a les 18 h.

El dilluns acabaran els actes de 
la Marató de la mà d'EdukiSchool. 
Al carrer Anselm Clavé, es duran 
a terme cantates nadalenques i hi 
haurà un berenar solidari.

Xocolatades a Martorelles
El municipi organitza en el marc 
de la Fira de Nadal a l'avinguda 
d'en Piera dues xocolatades soli-
dàries. Organitzades per l'Ajunta-
ment i amb la col·laboració de la 
Unión Cultural Andaluza de Mar-
torelles, la primera es celebrarà a 
les 9 h i la segona a les 18.15 h del 
dissabte.  

Tallers i jocs a Sant Fost
El dissabte solidari a Sant Fost es-
tarà carregat d'activitats. Tot co-
mençarà a les 16 h a la rectoria de 
l'església. El Centre Esplai Petjada 

organitza per dos euros una tarda 
de jocs i manualitats nadalenques. 
A la mateixa hora l'Auditori de 
l'Ateneu viurà l'Audició de Nadal 
a càrrec de l'Escola de Música, i a 
les 18 h, tindrà lloc un partit soli-
dari de futbol sala al Pavelló 1.

El diumenge continua la festa 
de la Marató a la plaça de la Vila. 
En el marc de la Fira d'Artesans  
organitzada pel Grup de Dones 
Federa es recolliran aportacions 
a partir de les 10 h. El cap de set-
mana acabarà amb la mostra de 
teatre solidari del Grup de teatre 
Bastinos 100 i pico a les 18 h. 

IMATGE PROMOCIONAL  Aquest any es celebra la 27a edició d'aquest esdeveniment organitzat per TV3

Ser copilot de ral·li per un dia 
a Montornès per la Marató
MONTORNÈS / MONTMELÓ. La Penya Blau-
grana Montornès i el Club de Clàssics or-
ganitzen l'activitat "Copilots solidaris amb 
la Marató de TV3". Les persones que així 
ho vulguin podran sentir l'experiència de 
convertir-se per un dia en acompanyants 
d'un pilot d'aquest automòbils de compe-
tició "i així poder sentir l'emoció d'estar 
dins d'un vehicle d'aquestes caracterís-
tiques". L'activitat es celebrarà diumenge 
al recinte firal, entre les 9.30 a 14.30 h.

Per la seva banda, Montmeló, també ofe-
rirà activitats solidàries el diumenge. A les 
9 h el RACC organitza al Circuit de Catalun-
ya una cursa de 10 quilòmetres i una de 5, 
i activitats al padock per als acompanyants 
dels corredors. Així mateix, a la tarda, l'As-
sociació Cultural de Montmeló (AGRUPA) 
oferirà diferents activitats al carrer Onze 
de Setembre a partir de les 17 h. Coral, tea-
tre, ball de gitanes, sardanes i xocolatada 
per a socis o no de l'entitat. 

Una gàbia en forma de cor a Parets
PARETS DEL VALLÈS. El municipi de Parets 
comença ben d'hora les activitats solidàries 
dedicades a la Marató de TV3. Aquest di-
vendres a les 9 h, vora el CAP de Parets, es 
produirà el Super COR. Aquest acte orga-
nitzat per l'alumnat de l'Institut Torre de 
Malla serà un mercat d'objectes de segona 
mà que els estudiants de 4t d'ESO que cur-
sen la matèria d'Emprenedoria han reco-
llit entre tota la comunitat educativa. Els 
alumnes seran els encarregats de posar-los 
a la venda a l'avinguda Catalunya a un preu 
que oscil·larà entre 0,5 i 5 euros.

El dissabte el centre d'idiomes Kids&Us 
representarà una obra de teatre de temàti-

ca nadalenca en anglès destinada al públic 
infantil a les 11.30 h.

El diumenge a les 10.15 h la plaça de la 
Vila serà escenari de l'acte Omplim un cor 
pel càncer. En el marc de la Fira de Nadal 
s'inaugurarà una gàbia en forma de cor per 
recollir taps de plàstic, en el decurs de la 
Fira de Nadal. Tothom que s'acosti a la pa-
radeta, podrà fer la seva aportació.

Així mateix, durant tot els dies previs a 
la Marató, la Biblioteca de Can Rajoler, se-
guirà amb la seva campanya de recollida 
de llibres de segona mà. El exemplars es 
venen a un preu simbòlic d'un euro que es 
destina a la Marató de TV3 d'enguany. 
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Classificats PER ANUNCIAR-TE EN AQUESTA SECCIÓ: PUBLICITAT@DIARISOM.CAT

OPORTUNITAT! PA-
RETS. PLAÇA DELS 
GEGANTS. Al costat 
de tots els serveis, 
guarderia, escoles 
primaria i secunda-
ria... Casa cantonera 
a 3 vents, amb jardí 
de 60 m2. 4 hab. (2 
dobles), 2 banys, 
terrassa de 16 m2, 
garatge per 2 co-
txes. Banys i cuina 
reformats. CEE: E. 
Preu: 309.000 €. Tel. 
667 312 216.

PISO EN MOLLET. 
EST. FRANÇA. Ac-
tivo bancario. Piso 
reformado con 
ascensor. 3 hab., 
baño, cocina, la-
vadero, comedor 
con salida a balcón. 
Suelo gres. CEE: E. 
Ref. JV13561. PVP: 
133.800 euros. Telé-

fono de contacto: 93 
579 33 33.

SE VENDE PLANTA 
BAJA EN PARETS. 
ZONA EIXAMPLE. 73 
m2, Ideal inversores. 
3 hab., comedor, 
terraza de 17 m2, 
baño, cocina office, 
lavadero. Calefac-
ción y aire acondi-
cionado. Certificado 
energético: G. Ref. 
JV13745. Precio: 
135.000 euros. Tel. 
93 579 33 33.

PISO EN MOLLET 
CENTRO. Con par-
quing en el edificio. 
Ascensor. 4 hab., 2 
baños, salón con 
salida a amplio bal-
cón. Calefac. CEE: E. 
Precio: 190.000 eu-
ros. Ref. JV13722. Tel. 
93 579 33 33.

CASA EN MARTO-
RELLES CENTRO. 

2 plantas + gara-
je. 4 habitaciones, 
2 baños, cocina 
office, salón con 
chimenea, cocina 
verano, solarium, 
jardín. CEE: E. Ref: 
JV13682. Precio: 
289.000 euros. Tel. 
93 579 33 33.

PISO EN MOLLET. 
EST. FRANCIA. 72 
m2, 1º sin ascensor, 
2 hab., baño, coci-
na, lavadero, salón, 
terraza. Ventanas de 
aluminio, puertas 
de haya, suelo gres. 
Calefacción. CEE: G. 
Ref. JV13738. PVP: 

120.000 euros. Tel. 
93 572 30 73.

PISO EN SANT FOST 
PUEBLO. Con ter-
raza de 40 m2, 129 
m2, todo exterior, 
con trastero. 4 hab., 
baño, comedor con 
chimenea, cocina 
con lavadero. CEE: 
G. Ref. JV13657. Pre-
cio: 169.000 euros. 
Tel. 93 579 33 33. 

PISO EN MOLLET. 
ZONA CENTRO. 4 
hab., baño cpto., 
cocina, amplio sa-
lón con salida a 
balcón, carpintería 

de aluminio y cale-
facción. Primero sin 
ascensor. CEE: E. 
Precio: 169.000 eu-
ros. Ref. JV13646. T. 
93 579 33 33.

SEÑORA EDUCADA 
CON IDIOMAS A 
SEÑOR SERIO JU-
BILADO independi-
ente para amistad 
estable. Vallès Ori-
ental. Abstenerse no 
perfil. Tel. 678 350 
973.

FORD FIESTA 1.4 TDI. 
70 CV Trend. 54.370 

km. PVP: 4.500. T. 93 
593 26 44.

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

TOYOTA AURIS 2.0 
D4D Active. 126 
CV, del año 2010, 
102.877 km. Precio: 
8.300 euros. Tel. 630 
06 59 90.

VENDO SEAT TO-
LEDO MAGNUS 1.9 
TDI. 5 puertas con 
bola de remolque. 
En Mollet del Vallès. 

Tel. 685 269 870.

MINI ONE 1.6D. 90 
CV, any 2013, 95.669 
km. Preu: 11.500 eu-
ros. T. 630 06 59 90.

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

CITROËN C3 1.4 
HDI. 70 CV, Furio. 
Año 2006. 121.277 
km. PVP: 3.400 eu-
ros. Teléfono: 93 593 
26 44.

FIAT 500 LOUNGE 
1.2, 70 CV. 56.432 
km. Preu: 8.100 eu-
ros. Teléfono: 93 593 
26 44.

CHICA PARTICULAR 
Y FIESTERA. Susi. 
Madurita, 50 años, 
gordita y cariñosa. 
150 de pecho na-
tural, soy guapa, me 
gustan los besos 
con lengua, francés 
natural y hago todo 
tipo de servicios. 

698 233 361.

CASA DE RELAX. Te 
ofrece señoritas de 
todas las naciona-
lidades. Morbosas y 
cariñosas. Masajes, 
besos con lengua, 
griego, etc. Econó-
mico. Teléfono de 
contacto: 608 79 00 
80.

IMMOBILIÀRIA

AMISTAT

MOTOR

COMPRA

RELAX

SE ALQUILA 
RESTAURANTE

130 m2, instalaciones completas 
en pleno funcionamiento. 

Zona muy transitada. 
Al otro lado del ambulatorio.

653 93 68 39

SE VENDE
RESTAURANTE
en pleno funcionamiento, 

totalmente equipado, insonorizado. 
Al lado del CAP de Mollet. 

Precio: 260.000 euros

653 93 69 22



hores expressàvem els nostres dubtes, els 
mateixos que hem anat fent públics d’ençà 
de les contínues promeses del macropro-
jecte del campus que s’ha de construir des 
del 2002, vam ser titllats d’immobilistes i 
d’anar contra el progrés del nostre poble.
Ja sabem que la tàctica reiterada de Mingo-
te era que si no estaves d’acord amb ell o 
els seus projectes, o no t’estimaves Parets o 
bé volies el mal al teu poble.

Però el temps col·loca cadascú al seu lloc 
i els socialistes en poques setmanes han 
quedat ben retratats i no només en aquest 
àmbit. Un any després ha quedat palès que 
el nou projecte de l’IUCT era fum, un autèn-

tic engany cap als paretans i les paretanes.
Ara amb la boca petita ens diuen que Inke-
mia, el grup que ha de construir l’equipa-
ment educatiu, ha començat a redactar el 
projecte executiu de l’edifici. Ara el nou 
alcalde Juzgado calla i no diu res dels màs-
ters universitaris "a preus d’or" o dels post-
graus que la Universitat Ramon Llull i Inke-
mia havien d’impartir a Parets. 

El dia que els socialistes deixin d’utilitzar 
projectes d’interès general per fer-ne par-
tidisme o obtenir rèdits electorals, Parets 
hi sortirà guanyant. Aleshores realment fa-
rem política pensant en el benestar de tota 
la ciutadania, i no només pensada en l’im-
pacte immediat en els mitjans de comuni-
cació, allò que tant els agrada controlar.

La segona raó es basa en impulsar un mo-
del elèctric ètic i social per a tota la ciutat. 
Aquest model defensa un sistema cooperati-
vista en què l’objectiu principal és la socialit-
zació de l’energia i l’aplicació ètica i justa de 
les tarifes, evitant així la pobresa energètica i 
la poca transparència en la gestió d’aquest bé 
comú, ja que el rendiment econòmic passa-
ria a segon pla.  Arreu del país s’estan donant 
iniciatives que són ja una realitat i que estan 
ajudant a aconseguir una major transparèn-
cia dins de les administracions. 

I per últim, però no menys important, 
amb aquest canvi de sistema de consum 
elèctric, l’administració local optaria a un 
apoderament energètic que permetria no 
dependre d’empreses que afavoreixen les 
portes giratòries, la pobresa energètica, la 
contaminació atmosfèrica i que es basen 
en un model de màxim rendiment econò-
mic sense tenir en compte que, només te-
nim un planeta i que, en aquest, hi viuen 
persones que pateixen les conseqüències 
de les seves polítiques capitalistes. 
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L'acord econòmic i social entre els sindicats majoritaris –CCOO i UGT– i 
l'Ajuntament de Mollet que s'ha donat a conèixer aquesta setmana és una 
bona notícia. Però com tots aquests anuncis benintencionats caldrà donar-li 
un temps per observar la concreció de les seves accions i, en definitiva, la seva 
eficiència. En aquest sentit, és important que l'òrgan sigui el més ampli i plural 
possible. És bàsic incloure-hi la veu dels empresaris perquè és una garantia més 
que els acords que s'hi puguin prendre tinguin més recorregut. Però també és 
essencial obrir les portes als ajuntaments de l'entorn, al Baix Vallès, perquè com 
bé deien els ponents, Mollet no és una ciutat "isolada" i si el consell vol anar més 
enllà de l'àmbit laboral i treballa la mobilitat, les infraestructures i els serveis, cal 
una visió conjunta de tot el territori implicat. La unió fa la força i un consell ampli 
podrà fer més pressió a l'hora de reivindicar millores a d'altres administracions.  

OBRINT PONTS
Editorial

S'ha d'impulsar un model elèctric
ètic per a la ciutat amb un sistema
cooperativista que apliqui tarifes
justes i eviti la pobresa energètica 

El dia que els socialistes 
deixind'usar projectes d'interès

 general per obtenir rèdit polític, 
Parets hi sortirà guanyant uan em parlen d'un relat no puc 

evitar en pensar en els contes de 
Pere Calders o Quim Monzó. His-
tòries que en el seu argument hi 

ha versemblança en com s'exposen els fets, 
però que tot i els referents connectats amb 
conductes o idees vigents o bé en un context 
proper, hi ha un element magnètic de ficció 
impossible de defugir-ne. Darrerament al-
guns discursos ideologitzats són presentats 
com relats, que fins i tot, es compren. Com si 
tinguéssim l'opció d'anar al mercat i triar en-
tre un o un altre, sabent que poden ser ficció. 
Com si triéssim què ens hem de creure, vaja.

Sobre les actuacions de protesta contra 
la repressió estatal del sobiranisme que 
posa en crisi el mateix estat de dret, o bé 
contra la impunitat i les exhibicions de la 
ultradreta, diem que es construeix un relat 
sobre la violència. Del moviment disruptiu 

Q
RELATS

Politòleg
ORIOL ESCURACave Canem

de les armilles grogues de França, en canvi, 
ningú en pensa fer cap discurs crític que 
l'emmarqui clarament en la violència. No 
parlem de cap relat, no parlem de regalar 
cap foto que voldria veure algú, no parlem 
en definitiva de certes ficcions. Parlem 
clarament de si es criminalitza algú o no.

Es pot estar d'acord o no amb una actua-
ció, es pot fins i tot criticar-la i rebutjar-la, 
però passar a qualificar-la de violenta és 
criminalitzar. I quan es fa això, es posa del 
costat de qui exerceix la coerció penal no 
per ànim de realitzar l'estat de dret, sinó 
per a mantenir un ordre –públic– segons 
els postulats d'una ideologia.

A Catalunya hi ha la maledicció histò-
rica de la doble revolta. Una és evident: 
la revolta contra el poder central que ha 
qüestionat els vincles d'identitat i lleialtat. 
L'altra sempre s'eludeix perquè es tracta 
d'una que no agrada gaire a les elits catala-
nes, la revolta social. Compte amb allò que 
en diem relat, podria ser criminalització.

a promesa que Parets tindrà es-
tudis universitaris ha estat uti-
litzada durant la darrera dècada 
pel grup socialista del municipi 
sobretot cada cop que s’apropen 

els cicles electorals. El març de 2015, i amb 
concert de música inclòs, van ser capaços de 
col·locar la primera pedra de l’Institut Uni-
versitari de Ciència i Tecnologia en uns ter-
renys àrids que han servit al llarg d’aquests 
anys també com a abocador de runes.

Quan semblava que el PSC aparcaria el 
projecte després d’un nou ridícul, l’exalcal-
de Mingote va anunciar l’octubre de 2017 
que els estudis universitaris arribarien a 
Parets l’octubre de 2018, un any després.

Aleshores convocava l’enèsima roda de 
premsa davant dels mitjans de comunicació 
per dir-los que ara sí que seria de debò per-
què l’Ajuntament concedia al grup Inkemia, i 
sense cap concurs públic, la gestió de la sego-
na planta de l’edifici municipal d’Iveco (700 
m2). I ho feia a cost zero durant els dos pri-
mers anys del lloguer i posteriorment amb 
un preu simbòlic de 820 euros al mes.

L’hemeroteca sempre delata a aquells diri-
gents polítics que es pensen que la ciutada-
nia no té memòria. I Mingote, que va plegar 
el passat mes de maig, passarà a la història 
per prometre una nova universitat –ara a 
Iveco– amb 250 alumnes i una acceleradora 
d’empreses que havia de generar fins a 600 
llocs de treball en 10 anys. Fum, molt de fum.

Els grups polítics de l’oposició que ales-

Universitat que mai arriba

L

JORDI   
SEGUER

Portaveu d’Ara Parets ERC  
i candidat a l’Alcaldia

omés tenim un planeta”, 
aquesta frase potser està 
perdent el seu significat per 
la reiteració contínua des 

dels sectors de preservació del medi am-
bient, però, no només es basa en una cer-
tesa absoluta, sinó que a més a més caldria 
afegir-hi: “només tenim un planeta i l’ésser 
humà està acabant amb ell”. Dins d’aquesta 
reflexió s’emmarca la iniciativa de Mollet 
en Comú basada en la desconnexió de tots 
els equipaments municipals de la xarxa 
elèctrica formada per empreses privades 
que conformen l’oligopoli elèctric del país. 

Aquesta aposta es basa en tres raons bà-
siques. La primera és el consum d’energia 
100% renovable dins de l’administració 
local. Aquesta energia verda, certificada 
com a neta en la seva totalitat, es basaria 
en fonts energètiques eòliques, solars, ae-
rotèrmiques... deixant de banda les fonts 
fòssils causants de l’efecte hivernacle i de 
la contaminació atmosfèrica a nivell plane-
tari que, segons dades de l’OMS, provoca 
4’2 milions de morts prematures cada any. 

Desconnexió elèctrica

"N

ROSER   
AGUILAR

 Grup de treball de Medi 
Ambient de Mollet en Comú
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OPINIÓ

En un ple municipal no es pot
 solucionar res però la participació
 activa de la ciutadania ens ha de

fer tocar de peus a terra 

Bústia
Reclamació a l'Ajuntament de 
Mollet de veïns sense fibra òptica
Som un grup de veïns del carrer Francesc 
Layret. Des del 2014 sol·licitem a les com-
panyies de telefonia (Movistar, Orange i 
Jazztel) la instal·lació de la fibra òptica al 
nostre carrer per poder gaudir dels avan-
tatges que això suposa tant a nivell laboral 
com d'oci.

El 2014, Movistar ens va comunicar que 
es completaria la instal·lació de fibra per 
a tot consumidor que ho desitgés al 2016. 
Després d'esperar, i veient que no es va 
donar cap servei, alguns veïns van canviar 
de companyia (a Jazztel van assegurar que 
en un any tindríem fibra, però res de res) 
i quan es truca per sol·licitar la contracta-
ció la resposta de les companyies que re-
alment poden fer la instal·lació (Movistar, 
Orange i Jazztel) és que no està previst.

Cansats d'insistir i veient el desinterès 
de les companyies de telefonia, alguns ve-
ïns es van dirigir a l'Ajuntament de Mollet 
amb l'esperança que donés alguna solució 
al problema, però, fins ara, sense cap res-
posta ni resultat.

Avui és possible treballar des de casa 
via internet, els nens i els joves han de fer 
feines de l'escola i la universitat, navegar 
per la xarxa, gaudir de les ofertes d'oci que 
ofereixen les mateixes companyies (i per 
les que hem de pagar si no tenim fibra). Per 
tot això, sense una velocitat adequada la 
navegació s'alenteix i és un pas enrere.

Som una trentena de cases adossades i, 
veient que les demandes fetes a nivell par-
ticular no tenien resposta positiva, vam 
decidir sol·licitar tant a les companyies de 
telefonia com a l'Ajuntament mitjançant 
signatures dels afectats, que prenguessin 
les mesures adients per tal de facilitar-nos 
una millor connexió a internet instal·lant 
la fibra al tram de carrer que encara no en 
disposa. 

Però sembla que l'Ajuntament de Mollet 
no serveix als veïns amb la mateixa igual-
tat. Vaig lliurar una carta al registre de 
l'Ajuntament per tres vies: comunicacions, 
urbanisme i alcaldia, amb data del 13 de fe-
brer de 2018, i a dia d'avui encara no tinc 
resposta. Bé, a l'hora de pagar impostos, 
tots per igual, però a l'hora de donar ser-
veis, no tracteu per igual, feu les coses com 
voleu, on voleu i quan voleu. 

Cases aïllades de Sant Fost, Martorelles, 
Palau, Caldes... han aconseguit tenir fibra 
gràcies a l'interès i gestió dels seus ajunta-
ments, i ho sé de bona mà, i confirmat per 
les companyies que "si l'Ajuntament ens ho 
facilita està fet". 

Mollet presumeix d'una infraestructura 
urbanística moderna i actualitzada, no és 
una ciutat aïllada. El deure de l'Ajuntament 
és vetllar perquè tots els veïns gaudeixin 
dels mateixos drets, sense cap mena de 
discriminació. Amb la petició vaig adjuntar 
DNI i signatura d'uns 25 veïns, a més de 
portar i sol·licitar a les companyies de tele-
fonia, per això, sé de bona tinta que us toca 
moure fitxa a vosaltres.    

 àlex guinart / Veí afectat 
del carrer Francesc Layret

mollet del vallès

Salvem el Tabaran

El Tabaran fou inaugurat l’any 1919 pels 
responsables de la Teneria Moderna Fran-
co-Española per acollir la Cooperativa 
Obrera de Consum i Socors Mutus, tot in-
cloent un espai destinat a l’esbarjo (teatre) 
i un altre a l’aprovisionament cooperatiu 
dels treballadors (economat). L’any 1931, 
la cooperativa passarà a ser gestionada 
pels treballadors i iniciada la Guerra Civil, 
tant la Teneria com el Tabaran, seran col-
lectivitzats per la Generalitat. 

Amb la dictadura franquista, Falange 
ocuparà l’edifici, des d’on administrarà la 
repressió als molletans amb l’obertura de 
processos judicials per no-adhesió al Mo-
vimiento. Al 1945 el Tabaran es refundarà 
com a economat d’empresa en el marc de 
les polítiques paternalistes del règim fran-
quista amb l’objectiu d’aconseguir harmo-
nia social i mà d’obra submisa, esdevenint 
a partir del 1959, economat per als treba-
lladors de Can Fàbregas i Can Mulà fins al 
1979, quan l’edifici es ven a la Societat Mu-
tual La Sabadellenca, que gestionarà l’eco-
nomat fins al 1984. En aquesta data l’edifici 
de la Cooperativa serà remodelat per a fer-
hi les actuals galeries del Petit Boulevard.

L’edifici pren el seu nom de la sarsuela 
La Duquesa del Bal Tabarín. Local de refe-
rència pel que fa als espectacles de varietés 
als anys vint i trenta, ha estat seu de diver-
ses entitats molletanes; Club Escacs (1932) 
i Club Billar, teatre, muntanya i bàsquet 
a partir de 1950, a més d’organitzar-s’hi 
obres de teatre, conferències, vetllades 
literàries i esportives, exposicions de pin-
tura i festes de cap d’any. Als anys 1970 la 
discoteca Dunhill serà el centre de diversió 
juvenil més important de la ciutat, encara 
avui molt recordada per molts molletans. 
I a les galeries, l’escola de dansa, el Fine 
Art, i altres comerços sabran adaptar-se i 
resistir la crisi, així com el Casal Popular el 
Tabaran que mantenia viva la flama de la 
tradició associativa rebel i de dinamització 
cultural, fins al seu trasllat forçat al carrer 
Berenguer III.

El Tabaran forma part de la nostra me-
mòria històrica i és patrimoni del tots els 
molletans i molletanes. Des de la CUP Mollet 
considerem irreparable que es pugui perdre 
a causa d’una operació especulativa i instem 
a aturar-ne l’enderroc i augmentar-ne la 
protecció, doncs com diu l’informe tècnic de 
Mollet Impulsa “no es produeix una situació 
de ruïna tècnica”. Els ciutadans tenen tot el 
dret a decidir quin futur volen per a aquest 
espai. El projecte constructiu no parteix del 
consens social necessari per dur-lo enda-
vant amb èxit. Cal obrir un debat sobre el 
paper futur que remodelat o readaptat pot 
jugar al servei de la ciutat. El projecte ac-
tual només salva la façana. Molt definitori. 
Però què és una façana sense ànima? Què és 
Mollet sense records ni identitat? Encara hi 
som a temps: Salvem el Tabaran!

 marc compte / Membre de la CUP Mollet 
mollet del vallès

Les cartes i imatges han de fer constar el nom i cognoms de 
l’autor, l’adreça, un telèfon de contacte i el document d’identitat. 
Els escrits han de tenir una extensió màxima de 20 línies. En cas 
que es depassin, la redacció es reserva el dret d’escurçar-les.

n l'últim ple d'octubre, els regi-
dors, l'alcalde, tècnics de l'Ajun-
tament i periodistes sortíem a 
les 12 de la nit, des de les 7 de 

la tarda. L'alcalde, Josep Monràs, amb tot el 
criteri, va anunciar que si no acabàvem a les 
12 h ho deixaríem per acabat en el torn de 
precs i preguntes. No us recomano que as-
sistiu a cap ple, és l'espectacle més demagò-
gic i avorrit que podreu presenciar mai.

Aquesta reflexió s'adreça a tots els grups, 
a mi personalment i al grup que represen-
to. L'autocrítica mai no ha de suposar una 
debilitat política.

Els plens, teòricament, són per posar en 
comú qüestions que afecten la ciutadania 
i el conjunt del poble, per així, qüestionar 
l'acció de govern, raonar i consensuar. Les  
mocions poden venir de tots els grups i en 
exposar-se han de ser argumentades i de-
fensades per, seguidament, poder ser vota-
des i, si s'aconsegueix la majoria, el govern 
portarà a la pràctica aquesta moció. Això, 
pel que he après, és la teoria.

El ple té un caràcter més participatiu  
quan un membre de la ciutadania, porta-
veu d'un grup d'afectats o representants 
d'associacions prenen la paraula, prèvia 
instància 15 dies abans, ja que en cap cas el 
reglament orgànic municipal (ROM) actual 
permet fer preguntes espontàniament. En 
aquest espai és quan realment existeix  una 
participació més propera, pren la paraula 
el realisme de les problemàtiques autèn-
tiques pel malestar d'un col·lectiu. Quin 
valor té la nostra tasca? Si no som capaços 
d'establir mecanismes perquè la veu dels 
ciutadans sigui escoltada i sense tanta pa-
rafernàlia de burocràcia?

També entenc que en un ple no es pot so-
lucionar res, però la participació activa de la 
ciutadania ens ha de fer tocar de peus a ter-
ra, per crear espais de trobada, on, en oca-
sions, simplement, es tracta d'exposar les 
accions de govern. Els col·lectius volen sen-
tir-se informats i en cap cas menystinguts.

El silenci del govern per establir la nova 
ordenança de la modificació del ROM fa 
que els plens es converteixin en organis-
mes ineficaços, on sembla ser que la satis-
facció és escoltar-nos a nosaltres mateixos 
per després estar atents a la premsa per 
veure quin titular ha destacat.

Per guanyar en eficàcia, un primer pas 
podria ser canviar l'horari i començar unes 
hores abans. No està de més recordar que 
cal ser respectuosos durant els plens i quan 

La utilitat dels plens municipals
algun regidor parla per educació estar atent, 
cuidant les nostres expressions de falta de 
respecte. Ens estalviaríem el torn d'al·lusi-
ons, que ens fa perdre tant de temps.

Fer un ús dissimulat del mòbil; ens devem 
a la ciutadania mostrant el nostre interès.

Caldria estudiar fer un límit de mocions a 
presentar, tant des del govern com els dife-
rents grups. Les mocions, majoritàriament, 
haurien de ser de problemes reals, per 
tant, limitant les ideològiques, en igualtat 
per a cada grup.

Crear un espai de temps dins els plens, 
per recuperar i per obtenir informació del   
procés de realització per part de govern, de 
les mocions aprovades en anteriors sessi-
ons plenàries. Possiblement, la dinàmica 
dels problemes reals d'una ciutat no tenen 
un autèntic interès ja que no fan guanyar 
posicions polítiques.

En resum, donar en els plens un autèntic 
protagonisme a la ciutadania. Per què no fer 
un treball conjunt amb al Síndic Personer? 
Per què són tasques aïllades? Per què no es 
busca el consens amb els problemes reals?

Des de l'oposició, cal un autèntic esforç 

per reconèixer la feina ben feta des del go-
vern i alhora el govern ha d'acceptar que la 
tasca legítima de l'oposició és qüestionar. 
Des de l'oposició ens calen moltes dosis de 
realisme per entendre fins a quin punt la 
crítica és justa, sabent que si governéssim 
en un principi, comptaríem amb el mateix 
fons econòmic per tirar endavant projectes.

Regidors i alcalde ens hauríem de fer 
aquesta pregunta: el terreny en política ha 
de guanyar-se desqualificant l'adversari? 
Per ser eficaços en la gestió d'un poble-ciu-
tat com Mollet, és aquesta l'estratègia? Cre-
iem realment que qui governa té la veritat 
absoluta? Estar a l'oposició, d'altra banda,  
no vol dir tenir la veritat absoluta.

Sens dubte som filles i fills i alhora he-
reus d'un estat amb polítiques dictatorials, 
possiblement ho portem impregnat. Ni des 
de l'escola ni des de la família, ningú no ens 
va ensenyar en profunditat que la política, 
la gestió d'un bon govern es aprendre a ser 
portaveus de les necessitats del col·lectiu 
que ens envolta i representem.

Hem de procurar que les generacions 
que venen tinguin el bon fonament que la 
raó mai és només d'una part. La raó, l'efi-
càcia ha de ser una voluntat de totes i tots.

E

JUDITH   
VIZCARRA

 Regidora d’Ara Mollet

CIBERACTIVITAT Segueix-nos a @DiariSomMollet 

A veure si és veritat perquè aquest pont, amb el pas de gent que té, necessita estar en 
unes altres condicions perquè no faci por passar per allà. Com a mínim la il·luminació
és primordial. Que no es quedi només en una proposta.

Sete Calle Moncayo Sobre la petició de la CUP de millorar la il·luminació de la passera
per sobre del Besòs que uneix Mollet i Martorelles 
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SAD SERVEI D’ASSISTÈNCIA DOMICILIÀRIA

· Ajuda en la higiene i imatge personal
· Ajuda en la ingesta d’aliments 
 i en la medicació prescrita
· Transferències, trasllats i 
 mobilitzacions dins de la llar
· Estimulació de l’autonomia per a 
 activitats bàsiques quotidianes
· Prevenció d’úlceres per pressió (SPPS) 
· Atencions bàsiques a persones incontinents
· Ajudes tècniques i adaptacions pautades ADDICIONALS. SERVEIS EXTERNS

SALL SERVEI D’ATENCIÓ A LA LLAR

· Neteja o ajuda en la neteja
· Preparació d’aliments a la llar
· Bugada, planxat, organització 
 d’armaris, trasters o d’espais 
 en general
· Adquisició d’aliments o articles 
 de primera necessitat
· Manteniment bàsic d’estris 
 domèstics i d’ús personal
· Cura de les plantes

SUPORT PSICOSOCIAL FAMILIAR 
I RELACIONAT AMB L’ENTORN

·  Companyia per evitar situacions 
 de solitud i aïllament
· Acompanyament fora de la llar
·  Facilitar activitats d’oci en el domicili
· Potenciar hàbits de convivència 
 i relacions familiars i amb l’entorn social
· Fomentar un estil de vida salud actiu

Els nostres serveis

Triomf del Joventut Handbol i empat del Vallag
El Joventut Handbol escala posicions a la taula, i ja es 10è en el grup 
A de Tercera Catalana, després de vèncer per segona jornada seguida. 
Diumenge es va imposar per 21 a 28 a la pista del Sant Joan Despí C. 
Per la seva banda, el Vallag va veure com el Ripollet li empatava 
el partit a 25 en l'última acció. Els llagostencs són cinquens.

Nova edició del cros escolar
Els nens i nenes del Vallès Oriental nascuts 
entre el 2001 i el 2014 podran participar al 5è 
cros escolar de Mollet, que tindrà lloc dissabte 
a partir de les 9.30 h a les pistes d'atletisme. 
Les inscripcions són a camollet@camollet.cat.

ESPORTS

PARETS. Un clàssic d'aquestes da-
tes, el Trofeu Vila de Parets de bàs-
quet en categoria pre-infantil, va 
celebrar la seva 14a edició durant 
el pont de la Puríssima al pavelló 
municipal Joaquim Rodríguez. De 
divendres a diumenge, 16 equips 
masculins i 16 femenins van com-
petir per endur-se el torneig. Fi-
nalment, l'Hospitalet se'l va endur 
en categoria masculina i el Feme-
ní Sant Adrià en femenina. Els del 
Baix Llobregat es van imposar 
clarament en la final a la UE Mata-
ró, a qui van guanyar per 76 a 43. 

olGa Gutiérrez

TRES DIES INTENSOS  32 equips van disputar durant 72 hores els tornejos en categoria masculina i en femenina

BÀSQUET | Torneig pre-infantil  ENGUANY HI HAN COMPETIT 32 EQUIPS MASCULINS I FEMENINS

L'Hospitalet i el Sant Adrià,
campions del Vila de Parets

En l'altra final, les del Barcelonès 
van haver de patir bastant més per 
proclamar-se campiones davant el 
Barça CBS, però l'encert en l'últim 
minut de partit els va donar el títol 
per 51 a 49. Menys sort van tenir 
els equips del CB Parets, que tant 
en categoria masculina com en fe-
menina van quedar en última posi-
ció. En canvi, el CB Mollet masculí 
va caure en semifinals per 60 a 35 
davant la UE Mataró i va finalitzar 
el torneig en una meritòria quarta 
posició. El femení, per la seva ban-
da, només va poder ser 15è.  

CURSA DE MUNTANYA  LES FORTES PLUGES HAN CREAT RIEROLS

SANTA MARIA. La setena edició 
de La Neorural, que es disputarà 
diumenge, promet ser una de les 
més divertides. "Les intenses 
pluges caigudes durant les úl-
times setmanes han provocat 
que encara hi hagi petits rie-
rols que brollen", expliquen des 
de l'organització. A més, el circuit 
per la Serralada Litoral ja havia 
estat restaurat amb nous corri-
ols en l'edició de l'any passat. La 
sortida i l'arribada tindran lloc 
al parc de la Torrentera de Santa 
Maria de Martorelles, però la res-
ta del recorregut de la Neorural, 
de 28,8 quilòmetres i 1.714 me-
tres de desnivell positiu, trans-
correrà pels turons i els boscos 
de la Serralada Litoral. Gairebé el 
90% del circuit és per corriols, fet 

que converteix la Neorural en una 
cursa molt atractiva pels fanàtics 
de la muntanya. Enguany hi hau-
rà 330 participants. Entre els ins-
crits, destaquen els bessons Prat, 
que corren a casa i coneixen de 
memòria cada metre de terreny; 
el corredor de la Sierra de Gre-
dos Esteban Monje, Aleix Cunille-
ra i l'alpinista Sergi Mingote, que 
aquest any ha coronat tres 8.000 
–Broad Peak, K2 i Manaslu– sense 
oxigen artificial. En categoria fe-
menina, destaca la participació de 
Mesi Arcos, doble guanyadora de 
la prova, la de Marta Muixí, Núria 
Villegas, amb tres triomfs a La Ne-
orural, Ari Casajuana i Mati Este-
ves-Garcia. L’Inverse Team també 
ha confirmat la participació amb 
alguns dels seus atletes. 

La Neorural arriba 
més salvatge que mai

HANDBOL  | Esport inclusiu  SERÀ DIUMENGE DE 10 A 13 H

L'associació Demanoenmano por-
ta des de 2009 treballant en la in-
clusió en la pràctica esportiva de 
persones amb discapacitat inte-
lectual i/o malaltia mental. Gràci-
es a aquesta iniciativa, per exem-
ple, el BM Granollers recentment 
ha creat un equip Special d'hand-
bol. Però altres clubs com el CH 

Cerdanyola, el CH Canovelles o el 
CH Cardedeu ja fa temps que tam-
bé en tenen. Per aquest motiu, 
ha arribat el moment de formar 
una selecció catalana. L'equip 
s'entrenarà diumenge (de 10 a 
13 h) al pavelló Antonio García 
Robledo amb la col·laboració  de 
l'Handbol Club Vallag. 

Entrenament de la selecció 
catalana Special a la Llagosta

Participació de nivell

Van participar-hi clubs catalans com 
el Barça, el Joventut, el CB Sant Josep o 
l'Uni Girona. Però també d'altres proce-
dents de la resta de l'Estat com l'EASO 
de Sant Sebastià, l'Stadium Casablanca 
de Saragossa, el CD Mutilbasket de Na-
varra o el Campus Promete de Logronyo. 

QUATRE CLUBS DE
FORA DE CATALUNYA
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Els paradistes us desitgem Bones Festes
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Arbitratge L'ÀRBITRE MOLLETANA EXERCIRÀ A PARTIR DE GENER 

Matilde Esteves ja és internacional
La molletana Matilde Esteves ha estat designada com a àrbitre assistent 
internacional de la FIFA i exercirà a partir de l'1 de gener. "Sóc feliç perquè 
tinc dues feines que m'apassionen. Així, puc continuar lluitant pels meus 
objectius", va explicar al diari Som fa unes setmanes. El seu principal repte 
esportiu és arribar a arbitrar a la Segona Divisió A masculina. Actualment 
fa d'assistent a la Primera Divisió Femenina i a la Tercera Divisió masculina.

fcf

arxiu

DUEL DESIGUAL  Els dos equips viuen situacions molt oposades

El Montmeló visitarà dissabte  
(16.30 h) la Lourdes en un derbi 
baixvallesà que arriba amb els dos 
equips en situacions oposades. Els 
montmelonins són primers amb 
32 punts en el grup 9 de Tercera 
Catalana i els molletans ocupen 
l'última posició després de 18 
jornades amb només 7 punts. 
Però els dos conjunts vénen de 
guanyar en l'última jornada. El 
Montmeló va vèncer per 5 a 1 al 

Lliçà d'Amunt i la Lourdes va fer 
el mateix amb el Lliçà de Vall per 
3 a 4. L'altre triomf molletà va ser 
en l'altre derbi baixvallesà, da-
vant el Montornés Norte, al qual 
va vèncer per 4 a 2 en la setena 
jornada després d'haver perdut 
en tots els partits de les sis pri-
meres. El Montornés Norte, 16è 
amb 9 punts, rebrà dissabte (17 
h) el Lliçà de Vall amb la intenció 
de fugir de les últimes places. 

FUTBOL | Tercera Catalana  EL MONTMELÓ VISITA LA LOURDES

El líder i el cuer, cara a 
cara en el derbi baixvallesà

La UE Sant Fost es 
continua queixant
del tracte de la FCF
El cas de l'equip femení amateur 
de la UE Sant Fost ha viscut un nou 
capítol. Tot va començar quan la 
Federació Catalana de Futbol el va 
enquadrar en el  grup 4 de la Se-
gona Divisió, que té la majoria dels 
equips a les comarques gironines. 
El club va demanar el canvi al grup 
3, però la FCF li va negar. En canvi, 
va acceptar que hi jugués el Young 
Talent Football Academy amb no-
més 11 fitxes. "I aquesta setmana 
s'ha retirat. Però la FCF es conti-
nua rentant les mans i nosaltres 
continuem malvivint en el grup 
4. Les jugadores tenen molt 
desencís", diu Carles Miquel, el 
coordinador femení. 

Segona Divisió Femenina

Segona Catalana  ELS DOS TENEN PARTITS ASSEQUIBLES

Tant el CF Mollet UE com la UD 
Molletense se'n van anar de pont 
amb bones sensacions. Els de Jor-
di Gallardo van guanyar per 1 a 
4 al camp del Pubilla Casas i són 
cinquens amb 24 punts, empatats 
amb el quart, el Premià, i han su-
mat 22 dels últims 27 punts pos-
sibles. Els d'Antonio Filgaira, per 
la seva banda, van igualar a 1 al 
camp de la Zona Sud amb el tercer, 
el Montcada, i porten set partits 
seguits –cinc empats i dos triomfs– 

Els equips molletans 
volen continuar en ratxa

El CF Parets té el
repte de guanyar
al camp del líder

PARETS. El CF Parets té un repte 
majúscul dissabte (17 h) al camp 
del Berga: vèncer al líder, el qual 
només ha perdut un partit en 14 
jornades. Precisament, va ser a 
casa davant el Caldes de Montbui 
per 0 a 1. Des d'aleshores, no ha 
guanyat cap partit i ha encadenat 
tres empats. No gaire millor és la 
ratxa del Parets en els últims cinc 
enfrontaments, en els què s'ha en-
dut un triomf, dos empats i dues 
derrotes. Aquests resultats fan 
que el Berga encara estigui tres 
punts per sobre del Parets, tercer 
empatat a 26 punts amb el segon, 
la Gramanet. 

DISSABTE JUGA A BERGA

sense conèixer la derrota. A més, 
en aquests enfrontaments només 
han rebut dos gols en contra.

El diumenge (18.30 h), el Mo-
llet rebrà el Canyelles, 10è amb 
17 punts a la taula classificatòria 
del grup 2 de Segona Catalana. 
És una bona oportunitat perquè 
els del Germans Gonzalvo puguin 
acostar-se al trio capdavanter 
format pel Montcada, amb 30 
punts, i el Turó de la Peira i l'Es-
cola Futbol Mataró, els dos amb 
32, si algun dels tres equips en-
sopega. La Molletense visitarà 
dissabte (17.45 h) el camp del 
Sarrià, 12è amb 16 punts, amb 
l'objectiu d'escalar posicions a la 
part mitja de la taula. Ara és vui-
tena amb 20 punts. 

CF MOLLET UE - CANYELLES
Diumenge, 16  18.30 h G. Gonzalvo

SARRIÀ - UD MOLLETENSE
Dissabte, 15  17.45 h Vall d'Hebron

CE BERGA - CF PARETS
Dissabte, 15  18.30 h Mpal. Berga
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El Recanvis Gaudí vol refer-se
després de les dues derrotes

MOLLET. El Recanvis Gaudí va mar-
xar al pont de la Puríssima amb 
dues derrotes consecutives a la 
Lliga EBA. La primera davant el 
JAC Sants, inesperada, i la segona 
enfront el Pardinyes, coherent. És 
el líder i, segons Josep Maria Mar-
sà, l'entrenador molletà, un dels 
equips més forts de la conferència 
C-B, juntament amb el Sant Adrià. 

Precisament, els barcelonins tam-
bé van perdre en l'última jornada i, 
aquest fet, va permetre al Recanvis 
continuar en el segon lloc a la tau-
la classificatòria amb vuit triomfs i 

tres derrotes. El conjunt molletà és 
el que menys punts rep, 747, dels 
cinc primers classificats, però tam-
bé el que menys n'anota amb 853.

Dissabte (19h), el Recanvis rep 
al pavelló de Plana Lledó a l'Alfin-
dén saragossà, setè amb sis tri-
omfs i cinc derrotes, i que ve de 
vèncer al JAC Sants per 65 a 61. 
L'objectiu de l'equip de Josep Ma-

ria Marsà serà tornar a guanyar 
per defensar el segon lloc que a 
final de temporada donarà accés 
als play-offs per ascendir.

Construccions Perefran, últim
El sènior femení del CB Mollet 
visita diumenge (12.30 h) el CN 
Caldes amb el propòsit de deixar 
l'últim lloc del grup 4 de Segona. 

marc barrio

BÀSQUET | Lliga EBA  S'ENFRONTA A L'ALFINDÉN AMB L'OBJECTIU DE MANTENIR EL SEGON LLOC

ENCARA SÓN SEGONS  Els de Josep Maria Marsà continuen a la zona noble

MONTORNÈS. Els montornesencs Àlex Villa 
i Hong Wei Zheng es van proclamar cam-
pions de Catalunya d’escacs el cap de set-
mana a Sabadell. El primer ho va fer en la 
categoria sub-8 i el segon, en la sub-14. 
Villa suma així un altre trofeu en un 2018 
totalment triomfant per a ell. 

Sense anar més lluny, fa 15 dies va ser 
escollit com a millor esportista júnior del 
seu poble, i a mitjans de novembre va ser 
el millor espanyol en el mundial d'escacs 
sub-8 disputat a Santiago de Compostel·la. 

El campionat de Catalunya d’Edats de Rit-
me Ràpid es tracta de la tercera i última 
competició important de l’any organitzada 
per la Federació Catalana d'Escacs. Fins a 
19 esportistes de les categories sub-8, sub-
10, sub-12 i sub-14 de l’escola del Club 
d’Escacs Montornès han participat en el 
torneig. A més de les victòries d’Àlex Villa 
i Hong Wei Zheng, el club també va obte-
nir bons resultats grupals. L’equip sub-8 va 
revalidar el títol de campió de Catalunya i 
l’equip sub-14 va ser sotscampió. 

Àlex Villa i Hong Wei Zeng, campions

ajuntament de montornès

PRIMER LLOC  Àlex Villa, de només 8 anys, no ha parat d'aixecar trofeus aquest 2018

ESCACS  ELS MONTORNESENCS VAN SER ELS MILLORS DE CATALUNYA

marc barrio

BON INICI  Els molletans s'han assentat a la part alta de la taula de Primera

El registre del sènior masculí de 
l'Escola Sant Gervasi és de 9 tri-
omfs en les primeres 10 jornades 
del grup 3 de la Primera Catego-
ria. Abans del cap de setmana 
de descans, els molletans es van 
endur una important victòria de 
la pista del Sant Adrià B per un 
ajustat 80 a 81. Diumenge (18.45 
h) rebran al Cerdanyola al Dia B, 
que porta el mateix registre que 

el Sant Gervasi, però a la inversa: 
només un triomf i nou derrotes. 
A més, són l'equip menys ano-
tador de la lliga amb 544. I els 
molletans continuen sent l'equip 
més anotador, amb 796, i també 
el què més punts rep, 727. D'altra 
banda, el sènior femení és 12è a 
Primera amb tres victòries i nou 
derrotes. Dissabte (19.30 h) visi-
tarà el Joventut de Badalona. 

Primera Categoria  PORTA 9 VICTÒRIES EN 10 JORNADES 

L'Escola Sant Gervasi 
defensarà el lideratge a casa

RECANVIS GAUDÍ - ALFINDÉN CB
Dissabte, 15  19 h Plana Lledó

Els molletans són l’equip
menys anotador i el que
menys punts rep dels
cinc primers classificats
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LA LLAGOSTA.  Dissabte, La Concòr-
dia va patir per endur-se els tres 
punts de la pista del cuer, el Valli-
rana, l'equip menys golejador del 
grup 2 de la Segona Divisió d'Ho-
nor, però també un dels menys go-
lejats. Però, finalment, ho va acon-
seguir gràcies a un solitari gol de 
Cris. Aquest resultat va provocar 
que les llagostenques dormissin 
com a líders provisionals a l'espe-
ra del partit entre el segon, el Xaloc 

marc barrio

FUTBOL SALA | Segona Div.  LES LLAGOSTENQUES SÓN SEGONES

PARTIT CLAU  Les llagostenques rebran al tercer, l'FS Castelldefels

Un gol solitari dóna els
tres punts a La Concòrdia

GRAN INICI  El Martorelles encara no ha perdut després de 12 jornades

MARTORELLES / MONTORNÈS. El 
CF Martorelles arriba al derbi 
baixvallesà després de tres vic-
tòries seguides i el CF Montornès 
ho fa després de dues derrotes. El 
martorellencs són segons amb 32 
punts –i sense haver perdut enca-
ra cap partit– i els montornesencs 
són dotzens amb 10. Amb aquestes 
dinàmiques oposades es trobaran 
diumenge (12.15 h) al municipal 
de Martorelles. A més, els locals 

FUTBOL | Quarta Catalana  EL SEGON A LA TAULA REP EL DOTZÈ

Martorelles i Montornès se
citen diumenge en el derbi

PARETS. L'FS Parets, 7è amb 12 
punts, disputarà diumenge (12.50 
h) un dels partits més complicats 
de la temporada. Visitarà la pista 
del CN Caldes, líder amb 21 punts, 
i que només ha ensopegat en un 
partit dels vuits disputats fins ara. 
A més, els paretans venen de per-
dre per un ajustat 5 a 6 davant el 

segon, el Lloret, en el partit previ 
al descans pel pont de la Puríssi-
ma. Durant aquest inici de lliga 
del grup 2 de la Divisió d'Honor 
Catalana, els baixvallesans han 
encadenat triomfs amb derro-
tes, excepte en les jornades 6 i 7, 
quan van aconseguir sumar dues 
victòries conscutives. 

L'FS Parets visita el líder

El Circuit tanca
el 2018 amb 
una ocupació 
del 84%
MONTMELÓ. El Circuit de Bar-
celona–Catalunya ha fet públic 
aquesta setmana el balanç de la 
temporada 2018 pel que fa a l'ús 
dels seus espais.  El traçat català 
tanca l'any amb 307 dies d'activi-
tat i un 84% d'ocupació. Dels 307, 
239 van ser utilitzats en forma de 
lloguer i els altres 68, en curses. 
En total, 558.404 assistents han 
passat pel Circuit. El pic més ele-
vat d'assistència  va tenir lloc en 
el GP de Formula 1, quan 172.144 
persones van assistir-hi durant 
els quatre dies. El segon esdeve-
niment esportiu amb més afluèn-
cia va ser el Gran Premi Monster 
Energy de Catalunya de MotoGP, 
amb 155.401 espectadors en tres 
dies. D'altra banda, el Circuit ha 
invertit 36 dies en la realització 
d'obres i tasques de manteniment.

A nivell mediàtic, l'impacte ob-
tingut pel Circuit en premsa es-
crita ha estat de 8.127.087 euros, 
un increment de més d'un milió 
respecte el 2017 i gairebé el doble 
que el 2016. S'hi han publicat un 
total de 2.004 notícies. 

INSTAL·LACIONS

SANT FOST. El triomf per 3 a 4 a 
la pista del Sant Andreu Sagrera 
va permetre el Barri Can Calet, 
8è amb 12 punts, ser optimista 
durant la setmana de descans. 
Però, de moment, encara no ha 
aconseguit trobar la regularitat 
necessària per ocupar els llocs 
capdavanters de la taula classi-

ficatòria. En vuit jornades de la 
lliga del grup 2 de la Divisió d'Ho-
nor Catalana, encara no ha enca-
denat dues victòries. Les tres 
alegries han estat precedides i 
seguides d'empats o derrotes. 
Dissabte (19.30 h) té l'oportuni-
tat de fer-ho a la pista del Pineda 
de Mar, quart amb 16 punts. 

Partit clau per pujar posicions 2019
HI HAURÀ 19 ESDEVENIMENTS 
El nou any portarà al juliol les 
millors competicions de resistència 
del moment: una prova de les 
European Le Mans Series i el FIA 
WEC Prologue –en forma d'assaig 
oficial de pretemporada–. L'altra 
novetat serà la celebració 
d'entrenaments de MotoGP, Moto2 
i Moto3 després del Gran Premi.

LA CONCÒRDIA - CASTELLDEFELS 
Dissabte, 15  17.30 h CEM El Turó

Alacant, i el tercer, el Castelldefels, 
que es va disputar. El triomf se'l 
van endur les alicantines per 2 a 
3 i, així. segueixen líders una set-
mana més, ara amb 29 punts. Un 
menys en té La Concòrdia i 24 en 
suma el Castelldefels. 

Segon contra tercer
Precisament, aquest serà el rival 
de les blavetes dissabte (17.30 
h) al CEM El Turó. Les locals han 
guanyat tots els partits disputats 
a casa aquesta temporada i les 
del Baix Llobregat porten dues 
derrotes seguides a la lliga. 

jugaran sabent ja el resultat del 
partit de dissabte (18.30 h) entre 
l'Ametlla Associació Esportiva, el 
líder amb 33 punts, i l'Argentona 
B, el quart amb 30. En cas que l'en-
frontament acabi en empat o vic-
tòria visitant, el Martorelles passa-
ria a ser el nou líder si s'emporta 
els tres punts davant el Montornès.

Aquest tindrà l'objectiu de re-
tornar a les bones sensacions 
de mitjans de novembre, quan 
va aconseguir no perdre en tres 
partits consecutius –dos triomfs i 
un empat-. Abans havia patit cinc 
derrotes seguides que l'havien en-
fonsat en la classificació. 

MARTORELLES - MONTORNÈS 
Diumenge, 16  12.15 h Municipal

marc barrio
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CULTURA
La Llera més misteriosaMontbarri gaudirà del 'Trencanous'
L'Espai Jove La Llera de Sant Fost serà divendres, 
a partir de les 20 h, l'escenari d'un Escape Room. 
Sota el nom de Salvemos al profesor Numenberg 
i amb una entrada per 10 euros, l'equipament 
acull aquesta activitat plena de misteris.

L'Espai Cultural Montbarri acollirà dissabte (18 h) l'espectacle
Creadansa. Una actuació dels grups Bàsic II, Aprofundiment i Avançat 
de l'Escola Municipal de Dansa, que interpretaran diferents coreografies 
lliures, inspirades en el Trencanous de Piotr Txaikovski. Aquest
espectacle es representa cada Nadal en els principals teatres del món.

ESPECTACLE  EL MAG CATALÀ REPRESENTARÀ L'ACTUACIÓ 'MAGIA COMEDY' AL TEATRE PARETÀ

La màgia de Gerard Borrell
arriba dissabte a la Sala Basart

PARETS. El mag Gerard Borrell 
portarà dissabte (22.30 h) l'es-
pectacle Magia Comedy a la Sala 
Basart Cooperativa. L'espectacle 
està dirigit per Borja Rabanal i in-
terpretat pel mateix Borrell.

Els assistents podran gaudir 
d'un xou d’humor al més pur es-
til de Las Vegas on la comèdia, 
la sorpresa i l’engany aniran de 
bracet. “L’humor ens fa més in-
tel·ligents. Aquest és el secret”, 
afirma Borrell, que s'ha convertit 
en tota una revolució en el món de 
la comèdia i l’il·lusionisme.

El fil conductor de l'actuació 
és molt simple: un mag fent dife-
rents jocs de màgia –mocadors, 
cordes, escapisme, cartes, grans 
il·lusions...–, però amb una fina-

litat molt important, fer gaudir i 
riure el públic. Tot plegat amb una 
posada en escena pensada, un dis-
seny atractiu de llums, músiques 
divertides, números de playbacks 
i balls que arrencaran més d'un 
somriure. I també s'ha de comptar 
amb la improvisació del protago-
nista. Magia Comedy és la unió 
d'un xouman i un mag en una ma-
teixa persona.

Més de 10 anys de trajectòria 
Gerard Borrell, graduat en art 
dramàtic pel col·legi de teatre de 
Barcelona, es va iniciar en el món 
de la màgia còmica el 2005 "per 
tenir una bona excusa per tre-
pitjar un escenari". És mag, pre-
sentador, mestre de cerimònies, 

sHowmaG / pablo rios

XOU  Borrell aporta trucs de màgia combinats amb molt d'humor

actor de teatre, de cine, de doblat-
ge i especialista, i ha fet més de 14 
obres de teatre, màgia de prop en 
diferents espais, assessoraments 
màgics, espectacles de màgia en 
diferents teatres del territori, par-
ticipacions en programes i sèries 
de televisió. De fet, és membre del 
concurs Pura Magia de TVE i un 
mag habitual als teatres de tota la 
península. 

Ds 15 de desembre, 22.30 h
Sala Basart. Preu: 10 €

MOLLET. La campanya Teatre a les 
Escoles arribarà aquest curs a uns 
3.500 alumnes de les escoles i ins-
tituts molletans. Es representaran 
vuit obres de teatre fins a l'abril 
"amb l’objectiu de continuar 
apropant aquest art a l’alumnat 
d’educació infantil, primària i 
secundària de tots els centres 
de la ciutat", com apunten des del 
consistori. Des de fa tres cursos, a 
més, també participen en la inicia-
tiva els alumnes de batxillerat per 
contribuir a la seva preparació de 
la selectivitat incorporant obres 
que estudien durant el curs.

En el cas de batxillerat, les 
obres escollides han estat El Circo 
de las Palabras (5 de desembre), 

Mirall Trencat (24 de gener) i Los 
Niños Tontos (7 de març). Les tres 
representacions aniran a càrrec 
de la companyia Teatre Ponent.

La resta d’obres, en aquest cas 
destinades als alumnes d’infantil, 
primària i secundària, són Kàtia, 
amb la companyia K Teatre (28, 
29 i 30 de gener), Dràcula, amb 
la Cia IPA (6 de febrer), El Ratolí 
viatger, amb l’Estaquirot Teatre 
(20 i 21 de febrer), El Ràpid, amb 
la Companyia B (13, 14 i 15 de 
març), i Nàufrags, amb la Indus-
trial Teatrera (24, 25 i 26 d’abril)

Totes les representacions es 
duran a terme a Can Gomà, a ex-
cepció de l’obra Nàufrags que es 
representarà al Mercat Vell. 

'Teatre a les escoles', 
per a 3.500 alumnes

ES FARAN VUIT OBRES PER A TOTS ELS CICLES FINS A BATXILLERAT

Familiar

El Gran Mag Jean Phillippe, de la com-
panyia Enric Magoo, portarà aquest diu-
menge (18 h) l'espectacle Pota de Cabra 
2.0, organitzat per Rialles, al teatre Can 
Rajoler. Amb l’ajut de diferents perso-
natges ens recrea el primer joc de mans 
de la història de la màgia, ens mostra 
el primer truc d’il·lusionisme que va fer 
a l’edat de sis mesos. També s’atreveix 
a fer màgia amb les noves tecnologies 
sense oblidar els trucs més clàssics. És 
un espectacle per a tots públics, divertit, 
pedagògic i molt participatiu.

'POTA DE CABRA 2.0' 
ATERRA AL TEATRE 
CAN RAJOLER

Can Gomà acull 'El 
follet i el sabater'
MOLLET. La companyia Sim Salabim 
portarà diumenge (18 h) El follet i 
el sabater al teatre Can Gomà, or-
ganitzat per La Xarxa. L'obra ex-
pressa el respecte per la natura i 
els artesans, d'una forma diverti-
da i visual, amb uns protagonistes 
que lluitaran per aconseguir que 
unes màquines contaminants no 
malmetin el seu bosc. En acabar, 
hi haurà regals del Tió Xarxero per 
als assistents. Es poden comprar 
les entrades anticipades al Casal, o 
una hora abans de l'obra, per 6 €. 

El mag Pau Segalés 
actua a Colòmbia
MOLLET. El mag molletà Pau Se-
galés va actuar la setmana pas-
sada a la 30a edició del Festival 
Artístico Invasión de Cultura Po-
pular, a Bogotà (Colòmbia), on va 
compartir escenari amb artistes 
de renom com Tortell Poltrona, 
Pepe Viyuela i Leo Bassi, entre 
d'altres. A més, Segalés ha firmat 
un acord que farà que alguns dels 
artistes que vinguin al Festival Ar-
tístic Internacional l’Arlequí (de 
Mollet), aniran també al festival 
de la capital colombiana. 
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Encara hi haurà restes de 
núvols al matí, que amb 
l’entrada de la tramunta-
na s’aniran retirant, amb 
temperatures semblants.

Cel serè i fred a primera 
hora. Els núvols alts i mit-
jans aniran augmentant 
amb les hores i les tem-
peratures pujaran.

El cel continuarà molt 
tapat de núvols alts, i així 
seguirà tot el dia, amb 
temperatures més bai-
xes.

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

DIJOUS, 6 16ºC 8ºC  12ºC              - 15 km/h SW

DIVENDRES, 7 13ºC 5ºC  10ºC              - 21 km/h N

DISSABTE, 8 14ºC 5ºC  10ºC              - 19 km/h N

DIUMENGE, 9 18ºC 4ºC  12ºC               -                    18 km/h WNW

DILLUNS, 10 15ºC 4ºC  11ºC               -                  16 km/h W 

DIMARTS, 11 14ºC 3ºC  10ºC             -   10 km/h NE

DIMECRES, 12 15ºC 5ºC 12ºC              -                   15 km/h WSW

dissabte 15

diumenge 16

divendres 14

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

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

La Biblioteca Montserrat Roig 
de Martorelles fa dilluns (18 h) 
l'activitat Bibliocurts pel dia més 
curt, amb la projecció de curtme-
tratges per a totes les edats.

Els alumnes de 3r B de l'INS Mont-
meló inauguren dilluns (18 h) 
l'exposició Els principis del cinema 
al Museu Municipal de Montmeló. 
Es podrà veure fins divendres.

Vuit bandes de música protagonitzen
el festival 'Masferrer dona la nota'
La música torna a Can Masferrer (Montornès), en un festival organit-
zat per l'Associació Juvenil Casal de Músics Masferrer, amb concerts de 
vuit grups de l'entitat. Serà dissabte a partir de les 18 h, i hi actuaran 
Etapa Reina, Chabola, Havanera Surf, Lost Inside, No Badis!!, Proyec-
to Píharo, Gürtel Club i Caña Aquí. Les bandes de la masia s'uneixen 
d'aquesta manera per gaudir d'una tarda de música i bon ambient, en 
un esdeveniment que porta el nom de Masferrer dona la nota.

El grup de música The Gourmets 
Vocal Quartet portarà dissabte (19 
h) una animació musical a la pla-
ça Prat de la Riba de Mollet. El so 
vibrant de les quatre veus solistes 
excepcionals, perfectament foses 
en harmonia, ofereixen un gòspel 
d'una gran qualitat, intimista i ele-
gant. El soul també és una altra se-
nya d'identitat de la banda.

MÚSICA

TEATRE

CINEMA

Música soul al 
Lledoner, amb 
Ànima mediterrània

Curtmetratges a 
Martorelles pel dia 
més curt de l'any

El gòspel de The 
Gourmets Vocal 
Quartet, a Mollet

Exposició al Museu de 
Montmeló sobre els 
orígens del setè art

El duet Ànima mediterrània for-
mat per Victòria Riutord –veu– i 
Johny Pardo –guitarra– actua 
aquest divendres (19 h) al Cen-
tre de serveis per a la Gent Gran 
El Lledoner (Mollet). L'actuació 
inclourà un recull de cançons 
de música soul, en diferents for-
mats, que arribaran a l’ànima 
dels assistents.

PARETS. La sala Basart Cooperativa 
acollirà diumenge el concert Espur-
nes, que neix de la col·laboració de 
Cordes del món i Corrandes són cor-
randes, de l'Escola de Música CEM 
María Grever, amb l'objectiu de 
recuperar i acostar la música tra-
dicional a tot el públic. L'espectacle 
tindrà com a protagonistes instru-
ments poc coneguts com la viola de 
roda, el rebec, el pandero quadrat 
o el guitarró valencià, així com les 
corrandes, cançons que es basen 
en la improvisació. Tot plegat, sota 

la direcció d'Ernesto Briceño.
Després de l'èxit del nou format 

circular, Espurnes porta el seu ritu-
al musical a una experiència d'im-
mersió sonora. Aquest esdeveni-
ment suposa una nova oportunitat 
per gaudir d'un concert diferent, 
que pretén acostar la música tra-
dicional als habitants de Parets. 
La força de les cordes, la impro-
visació de les corrandes i la cançó 
s'uneixen per confluir en un ritual 
sonor ple de proximitat, sorpreses 
efímeres i plasticitat sonora. i

MÚSICA  SERÀ AL CONCERT 'ESPURNES' DEL CEM MARIA GREVER

Instruments de corda i
corrandes, a la Sala Basart

PARETS. La 10a edició del festival 
de grafits 200 escritores torna a 
Parets aquest dissabte (10 h), al 
passeig de la Ribera-Riera Seca. Es 
tracta d'un esdeveniment que orga-
nitza el Casal de Joves Cal Jardiner 
i Las Haches del Valle en el qual 
la participació és lliure i hi haurà 
gairebé una trentena d'escriptors 
convidats com Veso, Pegh, Chaca, 
Santo o Derz entre d'altres. i

Mostra d'art dels 
segles XIX i XX
Dimecres s'inaugura al Museu 
Abelló l'exposició De París a Nova 
York. Gravats de la Col·lecció Ge-
lonch Viladegut, que estarà fins al 
28 d'abril. L'obra vol mostrar, mit-
jançant gravats i obra gràfica dels 
grans artistes del moment, l’evo-
lució de l'art dels segles XIX i XX. i

LA LLAGOSTA. L'escriptora lla-
gostenca Feli García presentarà 
dimarts (19.30 h) el seu llibre 
40 reflexiones para escuchar a 
tu corazón. La sala de plens de 
l'Ajuntament acollirà la presen-
tació, en un acte organitzat per la 
Biblioteca. Es tracta de la segona 
part de 40 reflexiones para des-
pertar tu autoestima. A més d'un 
llibre de lectura, pretén conver-
tir-se en una eina "per començar 
a viure amb coherència i trobar 
pau vivint des del cor amb un 
repte de 40 dies". i

La llagostenca Feli 
García presenta
el seu darrer llibre

AUTOAJUDA

Arriba 'Pinxit' a Montbarri, un espectacle 
artístic adreçat a la primera infància
L'Espai Cultural Montbarri de Montornès acull diumenge l'espectacle 
Pinxit, per a la primera infància, a càrrec de Baychimo teatro. A les 11 
h, per als infants de 6 a 18 mesos, i a les 12.30 h per als infants de 19 a 
36 mesos. És un treball d'experimentació en els límits de la plasticitat 
i dels nous mitjans i mètodes de l'art, en què es mostra el procés de 
creació d'un artista en l'actualitat.  Color, moviment i so constitueixen 
estímuls capaços de potenciar el pensament.

Torna a Parets el 
festival de grafits 
200 escritores 

La molletana Anna Porquet (dreta) va presentar dimecres el seu llibre La segona 
dona i altres criatures ferides, en un acte a la llibreria L'Illa en què també hi van 
participar Aureli Vázquez, d’Espai Literari, i Pilar Arbó, que va encapçalar la
sessió. Es tracta d'un recull de contes que reflexionen sobre la solitud. mollet

Reflexionant sobre la solitud a L'Illa
a.p.



dv, 14 desembre 2018 53

Adela Centre dʼEstètica, Alicia Beauty Experience, Centre de dietètica i productes Naturals, Unión 
Cultural Andaluza de Martorelles, Tot a 100, Forn de Pa i degustació Méndez, Calçats Subirà, Societat 

Coral Escola Orfeònica, Serralada de la Marina, Josep Joier, Pessebre Vinent, Joventut Sardanista, 
Colla Gegantera de Martorelles, Neus Callado, Assamblea Nacional de Catalunya, AMPA Simeó 

Rabasa, AMPA Les Pruneres, Rostisseria El Joglar, Celler de Can Roda, Antonio Cros, Adismar, Xavier 
Mira, Jessica Sánchez, Escola de Dansa Pas a Pas, Montse de Villasante, ADPAM, Castell de Sant Foix, 
José Sancho, Xurreria la Floresta, Laura Cecilia, Mari Trini Reyes, Unió Esportiva Bàsquet Martorelles, 

AECC Catalunya Contra el Càncer, Núria Sandalines i Lourdes Montserrat, Mª José Pérez, Modes 
Jacqueline, Escola de Poesia de Martorelles, Stamprera, Les cosetes de la Clara, Grup de Diables 

Llamps i Trons, Agrupació Ball de Gitanes de Martorelles, Administració de Loteria Maite, Bar Martu 
City, Bar Caballero, Sandra Bautista, Entrenoms, Olga Jurado Sánchez, Pi&Cu.
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Cocina variada
distinta cada día

Productos de
PROXIMIDAD

SLOW COOKMENÚ DIARIO

MENÚ
EJECUTIVO

CARTA
Fin de semana

C. Quarter Nord, 2. Mollet del Vallès
C-17. Sortida 1. Parets del Vallès

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

Av. Mauri s/n (al costat del camp de futbol)
SANT FOST · Ds, Dg i festius: de 7 a 12.30 

PER UN 
NADALben sab� ós!

Per a totes aquelles persones que 
s’atreveixen amb pizzes amb per-
sonalitat i fusió de gustos, aquí 
teniu la PIZZA DELICATESSEN!

Sobre una base de tomàquet s’hi 
troba una gustosa i cuita vedella 
picada que va acompanyada del 
gust explosiu del formatge blau 
i la crema de llet. I tot això, amb 
una capa de formatge emmental 

que aconseguirà que gaudeixis 
d’aquesta combinació de gustos 
tan equilibrada. Per fer que el 
sopar sigui encara més rodó, tria 
un bon vi a la mateixa pizzeria. 

La Tomate Magique també ofe-
reix pizzes sense gluten per a per-
sones celíaques. Ningú té excusa 
per no tastar les pizzes artesanes 
d'aquesta pizzeria molletana!

Pizza Delicatessen
Amb vedella picada, formatge blau 
i crema de llet

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

pizzerialatomatemagique.com
SUGGERIMENT
GASTRONÒMIC
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