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Bombers 
de Mollet,
sota mínims
BAIX VALLÈS. Continua el pols entre 
els bombers de la Generalitat i la 
Direcció General de Prevenció, Ex-
tinció d'Incendis i Salvament. Tot 
i que es manté la negociació que 
busca la millora de la situació del 
cos, les posicions d'ambdues parts 
estan enquistades. 

El desembre, el cos de bombers 
va decidir deixar de fer hores ex-
tres per fer patent la manca de per-
sonal que viuen els diferents parcs 
de bombers de Catalunya. Des del 
de Mollet afirmen que fan “cente-
nars d’hores de més" que no co-
bren i, amb aquesta mesura, saben 
que "malauradament es deixa la 
ciutadania desprotegida, però 
volem fer evident la insostenible 
situació en la qual ens trobem”. 

Per la seva banda, Manuel Pardo, 
director general de Bombers, parla 
de “vaga d’hores extres” i davant 
d’aquesta idea, els bombers, indig-
nats, afirmen que “és impossible 
fer vaga d’una cosa que no hau-
ries de fer” i anuncien que segui-
ran així fins el 10 de febrer. 

Per salvar la situació, la Direc-
ció General va decidir, la segona 
setmana de gener, reduir el nom-
bre d'efectius mínims per parc 
de Bombers. El llindar a Mollet 
passava aleshores de 5 agents a 3. 
“No es tracta de treballar amb 

menys efectius. Els Bombers 
de la Generalitat funcionen en 
xarxa i, per tant, les emergèn-
cies en punts del territori s’ate-
nen amb personal de més d’un 
parc”, explica Pardo. 

El cert és que en les últimes set-
manes els sindicats de bombers 
han alertat que molts parcs estan 
quedant desprotegits quan el per-
sonal ha d'ajudar a una altra zona. 
Segons Antonio del Rio, portaveu 
de la UGT, el dia en què es van pro-

duir els incendis de la Llagosta i 
Badalona, que van deixar quatre 
morts, “tot el Vallès Occidental 
va quedar desprotegit” perquè 
els efectius de Terrassa estaven a 
Sant Roc i els de Sabadell al muni-
cipi baixvallesà. 

En aquest sentit, l'última deci-
sió presa per la Direcció General 
ha estat convocar 250 places no-
ves de bombers per a l’any que ve 
i prometre’n 750 més en quatre 

anys. A més, Pardo explica que, 
“quan s’acabi la vaga d’hores 
extres, augmentarem el mínim 
de bombers de guàrdia, que a 
Mollet serà de 6 efectius”. 

Des del parc molletà ho veuen 
insuficient perquè “amb les jubi-
lacions programades ara mateix 
són necessaris 600 nous efectius 
a Catalunya”. Els bombers de Mo-
llet afegeixen que el mínim del qual 
parla el director general és tan sols 
l’òptim. “Parlar d’un increment 
del mínim fins a 6 com una victò-
ria és trampós. El mínim hauria 
de ser de 7 efectius”, diuen. 

Els altres problemes
Encara que el més important és el 
tema del personal, "tots els parcs 
tenen greus problemes de ma-
terial”, diuen des de Mollet. “No-
saltres ara hem rebut una re-
mesa d’uniformes i mànegues 
de forma excepcional, una bena 
a la ferida, però hi ha parcs com 
el de Granollers on les portes 
cauen a trossos”, afegeixen. Ma-
nel Pardo assenyala que s’està 
fent el possible per solucionar-ho. 
“Des de la Direcció General hem 
demanat nou material, però 

Interior es manté en silenci 
davant la carta dels alcaldes
BAIX VALLÈS. Governs municipals 
de colors molt diferents s’unien fa 
un mes per una causa comuna. La 
Llagosta, Santa Perpetua de Mogo-
da, Caldes de Montbui, Palau-soli-
tà i Plegamans, Parets del Vallès, 
Sant Feliu de Codines, Sant Fost 
de Campsentelles, Santa Maria de 
Martorelles, Martorelles i Gallifa 
enviaven una carta al Departament 
d’Interior en què preguntaven per 
la situació de deteriorament del 
Parc de Bombers de Mollet. 

“Falten bombers professi-
onals, mitjans materials i un 
correcte estat de manteniment 
tant del vestuari del personal 

com del material d’intervenció, 
així com dels vehicles i les ins-
tal·lacions del parc”, assenya-
lava la carta signada per alcaldes 
del PSC, ICV-EUiA-E, CiU, ERC i 
formacions municipalistes. Així 
mateix, la missiva mostrava la 
preocupació per la “vaga d’hores 
extres” que al desembre anuncia-
va el cos de bombers.  

Des del Departament d’Interi-
or afirmen que no han respost a 
la carta perquè no l'han rebuda. 
Els ajuntaments expliquen que 
és fals, ja que ells tenen un rebut 
electrònic que acredita la presen-
tació de la sol·licitud. i a.a

aquestes coses van lentes”, afir-
ma. És la mateixa explicació que 
dóna pel que fa als nous vehicles 
de bombers, un total de 92 que 
es repartiran en funció de les ne-
cessitats de cada parc i que poden 
trigar dos anys a arribar.  

Pardo assevera que la Direc-
ció té les mans lligades per fer 

efectives les reivindicacions. “Sa-
bem que el cos de bombers de 
la Generalitat ha estat oblidat 
durant més de 10 anys, però de-
penem de la Conselleria d’Eco-
nomia per poder-los atorgar el 
que volen”, indica. “De totes ma-
neres, no entenem la  seva des-
confiança”, conclou. i a.alexandre

Direcció General ha convocat 250 places 
noves per al 2019 i 750 en quatre anys

EN LLUITA  EL COS DE LA GENERALITAT ESTÀ NEGOCIANT AMB EL DEPARTAMENT D'INTERIOR MILLORES LABORALS DES DE FA MESOS             

"Sabem que el cos de 
bombers ha estat oblidat 

durant més de 10 anys"

Manel Pardo 
director general de Bombers

EN PORTADA

Activitats no urgents - 2 15 4 2 1 - 1

Assistència tècnica 9 6 79 8 14 17 15 1

Dispositius preventius - - 4 18 - - 1 -

Fuites perilloses 3 1 10 1 2 2 3 1

Incendi urbà 29 13 107 7 34 27 20

Incendi de vegetació 9 4 19 2 8 10 3 1

Mobilitat 9 5 50 5 11 27 32 1

Pràctiques - - 20 - 1 - - -

Salvaments 12 7 114 5 13 11 9 2

Simulacres - - - - - - - -

Total 71 38 421 50 85 95 83 7

24 16 20

90 110 100

5 9 3

23 28 25

399 468 255

124 153 75

172 171 140

20 14 16

151 181 112

3 1 1

1.014 1.151 747
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MOLLET. El Parc de Bombers de 
la Generalitat de Mollet sembla 
impecable; un edifici reformat fa 
menys de 10 anys als afores de la 
ciutat –a la ronda dels Pinetons–. 
Un dels equipaments de bombers 
més actualitzats de Catalunya. 
De fet, segons diuen els mateixos 
efectius de la capital baixvallesa-
na, molts companys demanen el 
trasllat aquí perquè les instal-
lacions estan molt bé". 

L'edifici té dues plantes. A la 
primera, a peu de carrer, hi ha el 
centre de control i les cotxeres on 
hi ha aparcats dos camions, un tot 
terreny i un vehicle per treballar 
a la carretera, i on es troben els 
vestits ignífucs preparats per si 
hi ha una emergència. També és 

en aquesta planta on estan els 
despatxos i l'aula on els bombers 
reben formació. "Tenim classes 
de tota mena, per exemple, ses-
sions per aprendre obrir por-
tes", expliquen. 

Al mateix nivell hi ha els vestua- 
ris i una cuina industrial. Aquest 
darrer espai comunica amb una 
sala d'estar. "Hi passem bastant 
de temps", diu un bomber. El parc 
és la segona casa d'aquests funcio- 
naris i, com a totes les famílies, 
la cuina i el saló són els llocs més 
concorreguts.

Sorprèn veure que a les parets 
hi ha quadres que ràpidament el 
bomber que acompanya la visita 
posa en context: "Els fa un com-
pany amant de la pintura". Són 

La vida del 
parc molletà
des de dins

escenes heroiques en les quals els 
bombers estan rodejats d'inferns 
de foc. "Cadascú dedica el seu 
temps lliure a fer el que més li 
agrada", afegeix. 

A la segona planta hi ha les ha-
bitacions on dormen. Són estan-
ces fredes, quasi d'hospital. Totes 
tenen un telèfon per si hi ha una 
emergència en plena nit. També 

en aquest pis es troba un petit 
gimnàs amb màquines, un sac 
de boxa i un rocòdrom. La tasca 
del bomber requereix una bona 
forma física per quan vingui el 
moment crucial: l'incendi. Fins a 
l'agost de 2018 els bombers havi-
en efectuat 747 actuacions de les 
quals 350 eren focs. El 2016 de les 
1.014 sortides, 523 eren incendis 

Tot i que l'espai de la ronda dels Pinetons 
té 10 anys, ja s'hi nota la manca d'inversió

i el 2017 de les 1.151 operacions, 
612 eren extincions de focs ur-
bans o de vegetació.

Degoteig de carències
El de Mollet és un parc nou, però 
tal com diu l'expressió popular, no 
tot són flors i violes. A simple vista 
és difícil d'apreciar, però la mirada 
atenta descobreix com aquí i allà hi 
ha petits arranjaments "de mane-
tes". "A aquesta porta li falta el 
pany", mostra el bomber. "El para-
fang del camió queia i l'hem ar-
reglat amb brides", afegeix. "Cada 
dos dies hem d'emplenar el ca-
mió d'aigua perquè té una fuita", 
es queixa. "Fins fa unes setmanes 
no teníem material i un company 
va haver de sortir en una opera-
ció amb texans", denuncia.

Podrien semblar minúcies, de 
totes maneres la tasca dels bom-
bers és una feina mil·limetrada 
que requereix precisió. Perdre uns 
segons perquè una porta no funci-
ona pot voler dir salvar una vida 
menys; pot voler dir posar en risc 
la mateixa vida del bomber. i a.a

VESTITS PREPARATS La roba de treball està disposada per les emergències

SALA DE MATERIAL Espai on es guarden mànegues i altres elements

COTXERES Camió amb fuites d'aigua que cal reomplir cada dos dies

EN PORTADA

L'EQUIPAMENT  SOBRE COM AFECTA LA SITUACIÓ DE PRECARIETAT LABORAL A LA CAPITAL BAIXVALLESANA I COM ÉS LA VIDA DELS BOMBERS

a.a.

a.a.

albert alexandre
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Cicle d'activitats commemoratives

4

Trobada de mauritans a MolletMobilització de suport a Proactiva Open Arms
El Consejo Representativo de Mauritanos en 
España celebrarà aquest dissabte (20 h) la seva 
assemblea anual a El Casal de Mollet. L'entitat, 
que aplega més de 500 socis, farà balanç de 
2018 i plantejarà nous reptes per al 2019. 

La taula A Mollet Volem Acollir ha convocat dissabte (12 h) una 
oncentració davant l'Ajuntament de Mollet per denunciar el bloqueig 
que està patint el vaixell d'Open Arms per part del govern espanyol. 
El col·lectiu demana al consistori molletà que intercedeixi perquè el 
govern de Pedro Sánchez aixequi aquest bloqueig.

SOCIETAT

MOLLET. A les 16 h del 25 de gener 
de 1939, una esquadrilla d'avions 
Savoia de l'aviació feixista va so-
brevolar el carrer Berenguer III i la 
Riera Seca fins a Parets metrallant 
primer els carrers i després dei-
xant caure unes quatre bombes. Un 
total de vuit persones van morir 
en aquell bombardeig, un infame 
recompte preludi de l'entrada de 
les tropes franquistes a Mollet dos 
dies després. L'objectiu eren les 
vies de comunicació de l'entorn de 
Mollet, on, sembla ser que aquella 
mateixa nit l’Estat Major Republicà 
va fer nit a la masia de Can Cruz, a 
Gallecs. En acabar la Guerra Civil i 
imposar-se el règim feixista. 

Per commemorar el 80è aniver-
sari d’aquests esdeveniments i del 
final de la Guerra Civil, el Centre 
d'Estudis Molletans, l'Ajuntament i 
el Museu Abelló han organitzat el 
cicle Mollet: 80 anys del final de la 
Guerra, un seguit de conferències, 
actes commemoratius i exposi-
cions que començaven dimarts, 
diada de Sant Vicenç, amb la con-
ferència Mollet, gener del 1939. De 
la República la franquisme, a càr-
rec de la historiadora M. Àngels 
Suárez, un referent del coneixe-
ment d'aquesta època a nivell local. 

Suárez qualificava el període 
que va des de la proclamació de la 
República el 14 d'abril del 1931 al 

final de la guerra a l'abril del 1939 
com "un període molt curt però 
viscut molt intensament", que 
dividia en tres fases "de trenca-
ment". Segons Suárez, l'arribada 
de la República "trenca amb la 
tradició de la monarquia i els 
governs de dretes i promou un 
sistema que ha de legislar en 
favor dels obrers", apuntava. 
La segona fase s'inscriu en la del 
conflicte bèlic, una guerrra que 
"va permetre la revolta social 
dels obrers". Finalment, la ter-
cera fase, la del final del conflicte 
armat i l'inici del franquisme "una 
època caracteritzada per la im-
posició del bàndol feixista que 
comporta repressió i exili", as-
severava. 

Capítols de la història
Suárez va repassar moments des-
tacats de l'època com els Fets d'Oc-
tubre del 1934, quan l'alcalde Feliu 
Tura declara l'Estat Català des de 
la balconada de l'antic ajuntament; 
capítols d'anticlericalisme i con-
tra els "potencials enemics de 
la República" amb la crema de la 
capella del convent de les monges 
i de les esglésies de Gallecs i Sant 
Vicenç i l'assassinat de nou molle-
tans; l'entrada de les tropes fran-
quistes el 27 de gener mentre one-
java un llençol blanc al campanar 

MEMÒRIA HISTÒRICA  EL CENTRE D'ESTUDIS MOLLETANS, L'AJUNTAMENT I EL MUSEU ABELLÓ PREPAREN UN SEGUIT D'ACTES QUE S'ALLARGARAN FINS A L'ABRIL

Mollet rememora els 80 anys dels 
bombardejos i la fi de la guerra

n Sant Fost recorda diumenge (12 h), 
l'entrada de les tropes feixistes al poble 
el 27 de gener de 1939. L'acte es farà a la 
plaça del Remei on hi ha el Monument 
dels immolats dedicat a les víctimes 
republicanes de Sant Fost mortes a la 
Guerra Civil i a l'alcalde Enric Torrents i 
Murgarella, que va presidir l'Ajuntament 
des del 1936 fins al 1939, any en què va 
ser empresonat. L'acte, organitzat per 
l'ANC de Sant Fost, comptarà amb unes 
lectures teatralitzades, una ofrena floral 
i un petit refrigeri i vol ser un homenatge 
dels que "defensaren la legalitat de la 
República vigent"..

L'ANC DE SANT FOST 
RECORDA LES VÍCTIMES 
REPUBLICANES

de l'església parroquial; o la marxa 
cap a l'exili de centenars de veïns 
per la carretera de Ribes un cop 
acabada la guerra.

El cicle commemoratiu continu-
arà aquest divendres amb l'home-
natge a les víctimes del bombar-
deig del 25 de gener de 1939. 

Paral·lelament, la CUP de Mo-
llet, el Casal Popular El Tabaran i 
Poble Lliure i amb el suport també 
de la Taula de la Memòria Histò-
rica de Parets, farà també aquest 
divendres (19 h) un acte al peu del 
monument instal·lat a la cruïlla 
dels Quatre Cantons, a l’entrada 
del Parc de Can Mulà per recor-
dar les víctimes del bombardeig 
del 1939 i també les del gener de 
1938, que en total van costar la 
vida a 22 persones. i l.o.

80è aniversari del segon 
bombardeig feixista a Mollet 
DIVENDRES 25 DE GENER
Museu Abelló
17.00 h Homenatge a les víctimes dels 

bombardejos
17.15 h Projecció del documental Els 

bombardejos del 38 i 39 a Mollet
17.45 h Passejada pel Mollet bombar-

dejat, amb testimonis i histori-
adors del CEM

Cicle de xerrades del CEM. El final 
de la Guerra: bombes, exili, misèria 
i repressió
Ateneu Gran
28 DE GENER
18 h La defensa aèria de Catalunya 

(1936-1939): la democratització 
de l'espai aeri, a càrrec de Carlos 
García Cádiz, arqueòleg

4 DE FEBRER
18 h El proveïment d’aliments a Mollet 

entre 1936 i 1950, a càrrec d’Ai-
na Muñoz, arqueòloga i estudiant 
d’història, geografia i art

11 DE FEBRER
18 h L’exili d’una nena molletana, la 

Nati Simarro, a càrrec de M. Àngels 
Suárez, historiadora

18 DE FEBRER
18 h Pelegrí Pi i Jacint Marquina. Lide-

ratge i solidaritat de dos molletans 
en temps difícils, a càrrec de Mont-
serrat Tura, metgessa; Elisabet 
Prades, neta de Pelegrí Pi; i Josep 
Marquina, net de Jacint Marquina

25 DE FEBRER
18 h Vinyetes, lletres i notes. La me-

mòria de la Guerra Civil a través 
del còmic, la novel·la i la música, a 
càrrec d’Aina Muñoz, arqueòloga i 
estudiant d’història, geografia i art

Commemoració del 88è aniversari 
de la proclamació de la II República
Museu Abelló
DIMARTS 9 D’ABRIL
19 h Conferència Final de la República 

i inici de la repressió franquista 
a Mollet, a càrrec de M. Àngels 
Suárez, historiadora

DEL 9 D’ABRIL AL 16 DE JUNY
Mostra expositiva 1939. L’abans 
i el després a Mollet
Museu Abelló

ELS DIMECRES A PARTIR DE FEBRER, A 
LES 10 h
Espai a Ràdio Mollet La memòria de la 
Guerra Civil a través de les arts: cine-
ma, teatre, música, novel·la i còmic
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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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MARTORELLES
17/01 Salvador Ocon Sanchez 63 anys
MOLLET DEL VALLÈS
16/01 Manuel Del Rio Zorita 72 anys
17/01 Maria Juana Rodriguez Diaz  93 anys
18/01 Conrado Blanco Muñoz 87 anys
19/01 Jaime Caneda Freire 69 anys
20/01 Mercedes Yus Cabañero 84 anys
MONTMELÓ
22/01 Enriqueta Berruezo Resina 84 anys
PARETS DEL VALLÈS
18/01 Rosa Oller Valls 90 anys
20/01 Maria Ciurans Clivillers 91 anys
21/01 Agapito Aragon Aragon 78 anys
SANT FOST DE CAMPSENTELLES
20/01 Carmen Marin Vargas 82 anys
SANTA MARIA DE MARTORELLES
17/01 Dolores Merseguet Aranda 78 anys
SANTA PERPÈTUA DE MOGODA
18/01 Domingo Cantos Rodríguez 59 anys
20/01 Antonio Díaz Soto 90  anys
22/01 Dorotea  Terrón Chamorro 89 anys

Dades facilitades per la Funerària 
Monserdà i la Funerària Montserrat Truyols

Defuncions

12/01 Areesha Gaisar (Mollet)
14/01 Javier García Romero (Mollet)
14/01 Lucas Ortiz Luna (Caldes de Montbui)
14/01 Danae Bueno Aguilera (Caldes de Montbui)
14/01 Nora Carmona Lozano (Parets)
21/01 Sonia Maria Vestemean (Santa Perpè-
tua de Mogoda)
20/01 Leo Sánchez Laso (Lliçà d’Amunt)

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

consentiment dels pares per ser publicats)

Naixements

Dissabte, 26 de gener

A les 13.30h: Resum informatiu de la setmana

Diumenge, 27 de gener

A les 22.00 h: La Jornada de diumenge

Dilluns, 28 de gener

A les 20.30 h: La Jornada, amb Albert Maspons 

i Alba Castilla

Dimarts, 29 de gener

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

 

I a més VV Notícies cada dia a les 20 h, 22 h, 

00 h, 02 h, 04 h, 06.30 h, 9 h, 13.30 h i 15 h.

www.vallesvisio.cat

programació

Especialistes en accidents de trànsit
Dret hipotecari i cessions de crèdit 
Divorcis - Desnonaments 
Llei 2ª oportunitat - Pensions d’invalidesa

Av. Burgos, 29 1ª planta 
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MOLLET. El fum que genera la cal-
dera de biomassa del pavelló de 
Plana Lledó no és tòxic. Així ho 
assegura un informe dels tècnics 
municipals després que aquesta 
setmana, Canviem Mollet fes pú-
bliques les queixes d'alguns veïns 
del barri per les molèsties que ge-
nera el fum de la caldera instal·la-
da fa uns mesos.

Segons un comunicat de Can-
viem, des de fa uns mesos, al-
guns veïns del barri s'han quei-
xat d'aquest fum que "arriba a 
ser espès, i enterbola l’aire de 
les proximitats de la caldera. 
A més, l’alçada a la que surt el 
fum des de la xemeneia de la 
caldera fa que els fums vagin 
directament a les finestres dels 
blocs d’habitatges més pro-
pers, impedint obrir finestres 
per les molèsties evidents que 
provoca", diuen. En aquest sen-
tit, Canviem demanava a l'equip 
de govern les "característiques 
exactes" del fum i reclamava me-
sures que "solucionin les molès-
ties provocades".

Informe tècnic
Els serveis tècnics de l'Ajuntament 
de Mollet han sortit al pas amb 
un informe que assegura que "la 
generació de fum en moments 
puntuals és deu al procés na-

canviem mollet

FUMERA  La caldera es va instal·lar fa uns mesos al pavelló

MEDI AMBIENT ELS TÈCNICS MUNICIPALS ASSEGUREN QUE NO ÉS TÒXIC I QUE COMPLEIX NORMATIVA

Queixes pel fum de la caldera 
de biomassa de Plana Lledó 

El servei urbà 
de Mollet prova 
un autobús 
híbrid i elèctric 
MOLLET.  Fins a finals de gener, 
Sagalés està provant un autobús 
híbrid i elèctric de Vectia al servei 
urbà de Mollet. El vehicle realit-
zarà una prova real de recorregut 
i l’horari de la L1 per poder veu-
re les seves prestacions in situ. El 
vehicle amb una llargada de 12 
metres i pis baix integral de tres 
portes. Segons Sagalés, aquest ve-
hicle es caracteritza perquè com-
bina el mode de circulació híbrid 
i elèctric, pot evolucionar d'híbrid 
a híbrid-elèctric, i a 100% elèctric. 
Circula mode 100% elèctric per 
zones catalogades de zero emis-
sions (50% de les zones de la línia 
L1) sense necessitat de recàrrega 
externa, té tracció elèctrica con-
tinua de 180KW de potència i un 
sistema d'acumulació d'energia 
elèctrica per bateries. itural de combustió". L'informe 

indica que aquest fum té la matei-
xa composició que el que es pro-
dueix en altres instal·lacions com 
ara llars de focs o estufes de llenya 
domèstiques, i que, a ple rendi-
ment, la caldera produeix molt 
poc fum, però aquest es pot veu-
re incrementat per les condicions 
meteorològiques com la inversió 
tèrmica o la humitat. Els tècnics 
asseguren que "en les quantitats 
produïdes i per la forma com es 
dispersa en el medi ambient el 
fum produit no és tòxic ni su-
posa cap perill per la salut dels 

VIA PÚBLICA

L'Ajuntament de Mollet ha decidit 
ajornar les obres al carrer Gaie-
tà Vínzia fins als mesos d'estiu. El 
govern local ha pres la decisió a 
petició dels botiguers de l'eix co-
mercial per tal que les obres "afec-
tin el menys possible les seves 
campanyes comercials", apunten 
fonts municipals. El projecte de 
millora preveu la renovació de tot 
el paviment amb panots antillis-
cants i l’ampliació d’alguns trams 
de voreres. Les obres havien de co-
mençar després de la campanya de 
Nadal i de rebaixes. 

Les obres a Gaietà 
Vínzia s'ajornen 
fins a l'estiu

veïns de la zona".
D'altra banda, la instal·lació, 
"d’última generació i que com-
pleix amb els estàndards més 
exigents de qualitat i tecnolo-
gia" compleix, segons l'informe, 
amb la normativa de distàncies, 
que estableix que la sortida de 
fums "ha de situar-se en un punt 
on superi l’alçada màxima de 
qualsevol edifici en un radi de 
25 metres", apunten.
Els tècnics també recorden que el 
combustible és "exclusivament 
estella forestal de proximitat", 
fet que ajuda al manteniment dels 
boscos i la prevenció d’incendis 
forestals. "En provenir de bos-
cos de la zona, contribueix a 
l’economia circular de proxi-
mitat i la reducció d’emissions 
de CO2", indiquen les mateixes 
fonts que asseguren que "s’acon-
segueix complir en tot moment 
la normativa ambiental actual 
relativa a les emissions". i
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MOLLET. Grata sorpresa per al Ser-
vei de Salut Mental i Addiccions de 
la Fundació Sanitària Mollet (FSM) 
després de guanyar el Premi de la 
prestigiosa Fundació Avedis Do-
nabedia (FAD) a l'Excel·lència al 
Pla de Qualitat en Salut Mental i 
Addiccions, patrocinat pel Premio 
Lundbeck fa dues setmanes. 

Així ho expressava Antoni Coro-
minas, cap del servei, que va ser 
l'encarregat de recollir el premi 
en un acte celebrat al Palau de la 
Música el dimecres 9 de gener.

Els premis de la FAD acrediten 
els millors serveis de salut en 
qualsevol àmbit i tenen impacte 
estatal. "És un reconeixement 
a tot l'equip format per una 
cinquantena de professionals, 
però també a la resta de la 
fundació", explicava Corominas. 
"Des de la direcció, la recerca, 
el departament de qualitat i al-
tres serveis ens han ajudat molt 
i també són protagonistes en 
aquest guardó", afegia.

El jurat de la FAD va reconèixer 
la millora constant de la qualitat 
assistencial del Servei de Salut 
Mental i Addiccions de l'FSM que, 
segons Coromines, es basa en tres 
pilars fonamentals: "la innova-
ció, la millora any rere any del 
servei i la solidesa d'un model 
que porta 10 anys en funciona-
ment".

Corominas va explicar com fa 
una dècada el servei funcionava 
per comissions de treball: "N'eren 
dues o tres, i actualment en 
tenim vuit o nou en funciona-
ment". Mitjançant aquests grups 
de treball es posa èmfasi en al-
gun aspecte fonamental de la 
salut mental per millorar la qua-

FSm

SALUT  EL DISPOSITIU MÈDIC TÉ MÉS DE 50 TREBALLADORS I LA FUNDACIÓ, AL VOLTANT DE 1.000

Guardonen el Servei de salut 
mental i addiccions de la FSM

litat del servei. "Les comissions 
poden ser de naturalesa molt 
diferent", deia Corominas, per 
afegir que hi ha, per exemple, "co-
missions destinades a millorar 

la relació entre salut mental i 
atenció primària, comissions 
destinades a digitalitzar el ser-
vei, comissions per tractar la 
violència masclista, comissions 
per implicar les famílies en la 
cura dels usuaris i comissions 
per fer enquestes als mateixos".

El que ha fet mereixedor al 
servei del premi de la FAD no és 

aquest tipus de treball basat en 
comissions, que, segons asseve-
rava Corominas, "està present 
en altres molts hospitals", sinó 
la manera d'organitzar-lo. "Les 
comissions funcionen de mane-
ra transdisciplinària i en elles 
s'hi implica qualsevol persona", 
afirmava. "Des d'administratius 
fins als mateixos usuaris del 
servei", afegia.

Es tracta d'una nova forma de 
mirar la salut mental i les addicci-
ons en què "hi ha una revolució 
del paradigma i el pacient està 
en el centre; un model molt més 
horitzontal", assenyalava Coro-
minas, qui concloïa dient que en 
el futur el Servei de Salut Mental 
(FSM) espera seguir treballant per 
"aprofundir en l'aspecte comu-
nitari de la salut i en millorar el 
servei per a franges d'edat com 
els adolescents". i a. alexandre

Antoni Corominas:
 "És un premi amb el qual

 es reconeix la feina de tots
 els serveis de la Fundació"

Els molletans 
atorguen 
un notable al 
servei d'aigua
MOLLET. Sorea, l'empresa adjudi-
catària del servei d'aigua a Mollet, 
ha obtingut un 8,18 sobre 10 a 
l'enquesta de satisfacció que ha fet 
a la ciutat entre l'agost i l'octubre 
de l'any passat –ha comptat amb 
una mostra de 100 persones–. 

Segons Sorea, el 50% dels en-
questats puntuen de 8 a 10 el seu 
grau de satisfacció amb el servei 
que els ofereix la companyia d’ai-
gües. La puntuació mitjana del 

servei és de 8,18 punts, la més alta 
dels municipis catalans on s’ha dut 
a terme l’enquesta. Així mateix, un 
90% dels enquestats recomanaria 
la seva empresa subministradora 
d’aigua i un 79% seguiria amb la 
seva companyia d’aigua si tingués 
capacitat d’elecció, davant d’un 
3% que es manifesta contrari.

Entre els aspectes que els en-
questats valoren més positiva-
ment es troben la continuïtat en el 
subministrament, la pressió amb 
la qual arriba a la seva llar, l’aten-
ció rebuda per part de la compa-
nyia i la qualitat de l’aigua.

En comparació amb altres ser-
veis com el gas o la electricitat, la 
companyia d’aigües és la més ben 
valorada i se situa en primera po-
sició, amb 8,37 punts a Mollet. 

A més, el 41% de les llars mo-
lletanes consumeix aigua directa-
ment de l’aixeta. i

MUNICIPAL

La puntuació que la 
ciutadania dóna a Sorea és
 la més alta dels municipis

 on s'ha realitzat l'enquesta
L'EQUIP  Responsables del servei de Salut Mental i Addiccions de la FSM
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Els conflictes dels copropietaris d'im-
mobles són molt freqüents a la pràc-
tica. És molt habitual que els copro-
pietaris tinguin diferents punts de 
vista en relació a l'administració d'un 
immoble. Per exemple, succeeix sovint 
que uns vulguin vendre-ho, i uns altres 
no, donant lloc així a situacions pro-
blemàtiques.

Òbviament, sempre que sigui possible, 
és preferible un acord entre els copro-
pietaris, però, si el mateix no pogués 
aconseguir-se, el nostre Dret estableix 
la possibilitat que qualsevol d'ells pu-
gui exigir judicialment la divisió de la 
cosa comuna. 

Així, en el cas d'immobles urbans 
(pensem en un pis), rares vegades po-
dria dividir-se físicament la propietat, 
ja que llavors l'immoble quedaria in-
servible per al seu ús. La solució que 
el nostre ordenament jurídic ens dóna 
per aquests supòsits en els quals ni és 
possible l'acord, ni l’immoble pot di-
vidir-se, és acudir al Jutjat mitjançant 
una demanda denominada de “divisió 
de cosa comuna”, a fi d'aconseguir 
així, bé que un dels copropietaris s'ad-
judiqui l'immoble abonant la seva part 
als altres, bé la sortida a subhasta de 
l’immoble, per posteriorment repartir 
el preu entre tots els copropietaris.

Com veiem, el fonament de “l’acció 
de divisió de cosa comuna” està en 
què ningú està obligat a romandre a 
la copropietat, per la qual cosa po-
dem afirmar que totes les situacions 
conflictives que deriven de la mateixa 
tenen, en principi, una sortida.

José Ignacio Carnero Sobrado
Advocat

jicarnero@cgcabogados.net

Solucions als 
conflictes dels 
copropietaris

CONSULTORI

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

MARTORELLES. L'Ajuntament va ce-
lebrar dissabte l'acte de posada de 
la primera pedra del Centre Poliva-
lent La Vinya de Carrencà, el nou 
equipament que substituirà l'em-

blemàtic Envelat de Martorelles. A 
l'acte estaven convidades totes les 
entitats locals del municipi per tal 
d'introduir un objecte represen-
tatiu de l'entitat a la càpsula del 

temps que es va enterrar amb la 
primera pedra.

En finalitzar, l'alcalde, Marc Can-
dela va introduir una carta escrita 
per ell mateix, el darrer número 
del Lledoner, l'acord del ple per a 
l'aprovació del projecte del cen-
tre polivalent i una mostra de les 
monedes de curs legal actuals. Tot 
seguit, acompanyat dels arquitec-
tes de l'obra, Nil Brullet i María 
Morillo, i de l'administrador de la 
constructora Certis, Ramon Bláz-
quez, l'alcalde va ser l'encarregat 
d'introduir la càpsula del temps 
amb aquests objectes i els que les 
entitats del municipi van dipositar.

Multa pel retard a Can Sunyer
D'altra banda, el ple de l’Ajunta-
ment celebrat dilluns va aprovar 
per unanimitat sancionar amb 
3.952,80 € l'empresa Cobra –cons-
tructora de l'Espai Cívic de Can Su-

ajuntament de martorelleS

EQUIPAMENTS  LES ENTITATS I EL CONSISTORI VAN INTRODUIR OBJECTES REPRESENTATIUS A UNA CÀPSULA DEL TEMPS

Es posa la primera pedra del 
Centre La Vinya de Carrencà

MEMÒRIA PEL FUTUR  L'alcalde va introduir la 'càpsula del temps'

nyer– per un endarreriment de 36 
dies de les obres.

En el ple del 3 de setembre, 
l’Ajuntament ja havia aprovat un 
expedient sancionador en el qual la 
multa acordada era de 8.235 euros 
corresponents a 75 dies de demora 
de l’obra, el temps que els tècnics 
de l’Ajuntament van calcular com 
a endarreriment. Tanmateix, l’em-
presa va presentar al·legacions i 
l’Ajuntament n'ha admès alguna, 
com el fet que durant el període 
esmentat es comptabilitzessin 23 
dies laborables de pluja. Així doncs, 
entre totes les al·legacions adme-
ses pel consistori s'han descomptat 
39 dies sobre els 75 previstos inici-
alment. Tenint en compte que l’en-
darreriment és de 36 dies, la sanció 
arriba als gairebé 4.000 euros.

L’alcalde, Marc Candela, però, no 
descartava aplicar una nova san-
ció: “El ritme continua sent molt 
lent i ens plantegem aplicar una 
nova penalitat sempre i quan no 
alenteixi l’entrega de l’obra”, va 
apuntar en relació amb aquesta 
actuació que hauria d'haver estat 
enllestida el passat mes de juliol. 

SANTA MARIA DE MARTORELLES. 
Quatre famílies afectades per l'es-
voranc al carrer Font del Ca de 
Santa Maria de Martorelles han 
hagut de ser desallotjades dels 
seus habitatges a causa de les 
obres de rehabilitació del mur i 
del vial esfondrats. El segon tinent 
d'alcalde, David Escartín, explica 
que "el tècnic del projecte va de-
tectar que era necessari que no 
hi hagués ningú als habitatges 
durant la primera fase de les 
obres". "La casa està bé i, de fet, 

no està apuntalada, però amb 
el moviment de terra podria 
haver alguna incidència", asse-
gura, "tot i que és una possibili-
tat molt petita". La primera fase 
consisteix en fer els fonaments i 
la cimentació del mur esfondrat, i 
ara hi ha col·locada una pantalla 
de protecció amb bigues enormes 
per aguantar l'esvoranc, i s'està 
traient la runa del mur. Les obres 
van arrencar a principis de gener 
i el període previst d'execució és 
de 2 mesos. 

OBRES  QUATRE FAMÍLIES HAN HAGUT DE MARXAR DE CASA

Desallotjats els afectats per 
l'esvoranc de Santa Maria

SANT FOST.  Aquesta setmana han 
començat les obres a l'avinguda 
Aragó de Sant Fost per construir 
els projectes escollits en el pro-
cés participatiu que es va portar a 
terme durant el 2018. La proposta 
guanyadora va ser fer un parc bio-
saludable, seguida per la instal·la-
ció d'un circuit esportiu i un parc 
infantil, empatades en segon lloc. 
El grup motor del procés partici-
patiu va apostar per una interven-

ció conjunta que inclogués les tres 
idees. Així que es crearà un espai 
central anivellat amb enjardina-
ment i il·luminació, on es col·lo-
caran els aparells d’exercici biosa-
ludable, el parc infantil i juvenil, i 
el circuit esportiu. Paral·lelament, 
l’Ajuntament farà tasques com-
plementàries de manteniment: 
arranjament de voreres, senyalit-
zació vertical i horitzontal, reno-
vació de contenidors i poda. 

ÉS RESULTAT DEL PROCÉS PARTICIPATIU QUE ES VA FER EL 2018

Comencen les obres per 
remodelar l'avinguda Aragó

MOLLET. L’Ajuntament ha posat en 
marxa l'aplicació de mòbil Connec-
tat, un nou sistema de missatgeria 
instantània entre la Policia Muni-
cipal i les associacions de veïns i 
comerciants. Amb aquesta nova 
eina de proximitat, l’Ajuntament 
vol facilitar que hi hagi una relació 
contínua entre aquests col·lectius 
i la policia municipal, per millorar 
la convivència i el civisme als dife-
rents barris de la ciutat.

Han estat les associacions i les 
entitats qui han avalat i triat di-
ferents persones representatives 
dels seus col·lectius perquè siguin 
les encarregades d’interactuar 
amb la Policia Municipal i, alhora, 
fer de pont amb els seus col·labo-
radors, associats o clients.

Reducció dels delictes a la ciutat
Amb aquest nou servei de proxi-
mitat, l’Ajuntament segueix treba-
llant per millorar els indicadors 
de seguretat. De fet, segons dades 
de la darrera junta local de segu-
retat, els fets delictius han baixat 
un 2,6% a Mollet del Vallès, tot i 
augmentar en el global dels muni-
cipis als quals dóna servei l’Àrea 
Policial Bàsica (ABP) de Mollet. 

CONVIVÈNCIA

Atropellament 
mortal a Montmeló
MONTMELÓ. Dilluns a les 18.45 es 
va produir un accident mortal al 
carrer Verneda del Congost de 
Montmeló, com explica la Policia 
Local. La víctima era Joaquín R.M., 
veí del municipi de 62 anys. El via-
nant creuava el carrer –tot apunta 
que ho feia pel pas de vianants– 
quan el turisme el va colpejar. La 
víctima va ser traslladada a l'Hos-
pital de Granollers, en estat crític, 
on va morir poc després. El con-
ductor va trucar el 112 i va auxi-
liar el vianant fins a l'arribada dels 
serveis d'emergència. 

SUCCESSOS

Una aplicació
connectarà les 
entitats amb la 
policia de Mollet
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MOLLET. Ara Mollet ERC – MES do-
nava a conèixer dilluns dues de les 
seves candidates per a les elecci-
ons del maig. Marina Planellas i 
Isabel Padilla seran dos noms que 
aniran "en llocs alts de la llista" 
i que "amb tota seguretat seran 
regidores al pròxim mandat", 
deia el cap de llista, Oriol López. 
El candidat assegurava que amb 
aquest moviment es vol demostrar 
la importància que tenen les dones 
en el partit que a la ciutat aposta 
per una llista cremallera. "Entre 
militants i amics hi ha un crei-
xement exponencial pel que fa a 
les dones", deia. 

Isabel Padilla té 65 anys i va créi-
xer a Mollet. Es defineix com una 
dona d'esquerres que per "cohe-
rència, herència i convicció" s'ha 
unit com a independent a la llista 
d'ERC. A més, Padilla té una llarga 
experiència al teixit associatiu lo-
cal, ja que ha presidit deu anys l'as-
sociació de dones Àgora i durant 
un any l'AV de l'Estació del Nord. 
Padilla va decidir entrar com inde-
pendent a ERC després dels fets de 
l'1 d'octubre. "Allò em va desper-
tar un sentiment de dignitat per 
com tracten Catalunya", deia.

Per la seva banda Marina Plane-
llas té 21 anys i fa temps que està 

MOLLET. Els diputats de Ciutadans 
al Parlament David Bertran i Nacho 
Martín Blanco van assistir diven-
dres a un acte de la formació taron-
ja a Mollet, en què es van tractar les 
propostes que el partit té en l'àmbit 
de joventut. El regidor i portaveu 
de Cs a Mollet, Francisco Muñoz, 
va recordar que el ple municipal 
de novembre va aprovar el nou 
Pla Local de Joventut amb el su-
port de Cs. "Vam votar a favor 
perquè es van acceptar les nos-
tres propostes però és necessa-
ri que el pla tingui dotació eco-
nòmica", deia Muñoz.

Els diputats convidats van asse-
gurar que Cs és el grup parlamen-
tari "més actiu en matèria de 

MUNICIPALS 26-M  LA CANDIDATURA INDEPENDENTISTA TINDRÀ ENTRE ELS PRIMERS LLOCS MARINA PLANELLAS I ISABEL PADILLA

POLÍTICA  ELS DIPUTATS AL PARLAMENT DAVID BERTRAN I NACHO MARTÍN BLANCO VISITAVEN DIVENDRES MOLLET

Fitxatges femenins 
a la llista d'Ara Mollet 

Ciutadans aposta per potenciar 
la formació professional

@cSmollet

CAFÈ CIUTADÀ  D'esq. a dreta, Muñoz, Bertran, Losada i Martín Blanco

a.a.

PRESENTACIÓ  D'esq. a dreta, Oriol López, Marina Planellas i Isabel Padilla

joventut al Parlament. Som els 
que més propostes de resolució 
hem presentat", qui lamentava,p 

però, que "portem al Parlament 
temes concrets i que preocupen 
als joves, però només es parla 

del procés". Nacho Martín Blanco, 
apuntava que a Cs "ens preocupa 
l'atur juvenil però el debat actu-
al no ens permet activar les po-
lítiques que voldríem", indicava.
Bertran indicava que "la meitat 
dels treballs dels joves són tem-
porals" i assegurava que una de 
les línies de treball és potenciar la 
formació professional. "Hi ha llocs 
de treball que no s'estan cubrint, 
com els experts en cibersegure-
tat", exemplificava.
Els dos diputats van animar els 
presents a participar i demanar 
el vot per Ciutadans en les pro-
peres eleccions del 26-M. "Estic 
segur que obtindrem un resultat 
històric", concloïa Nacho Martín 
Blanco.
A l'acte també va assistir el coor-
dinador d'Organització del Vallès 
Oriental i Osona i regidor prota-
veu a Parets del Vallès, Manuel 
Losada.  

PROCÉS

L'advocat de Carles 
Puigdemont, a Mollet

El cap de llista d'Ara Parets ERC, 
Jordi Seguer, ha estrenat el web 
www.jordiseguer.cat, un portal 
amb informació del candidat com 
la biografia, articles d'opinió, ví-
deos amb intervencions als plens 
i galeries de fotos, entre d'altres.

Jordi Seguer activa 
un web de candidat

Primàries Montornès ha allar-
gat el termini de tancament de 
les candidatures fins al 8 de 
febrer i les inscripcions com 
a electors s’allargaran també 
fins al 22 de febrer. La setmana 
passada ja hi havia sis candida-
tures oficials: Yolanda Barreiro, 
Jaume Casanovas, Agustí-Lluís 
García, Núria Garcia, Joan Mon-
daray i Etienne Muylle.

MUNICIPALS 

Candidatures de 
Primàries Montornès 
fins al 8 de febrer

El catedràtic de Dret Processal 
de la UB i advocat de Carles Puig-
demont, Jaume Alonso-Cuevillas 
oferirà dilluns a Mollet (19.30 h) 
la conferència Judici a la demo-
cràcia. L'acte organitzat per Òm-
nium serà a la Sala Fiveller.

Gonzalo Boye 
visita Sant Fost
L’Assemblea Nacional Catalana 
organitza una xerrada amb l’ad-
vocat i professor de dret proces-
sal i penal, Gonzalo Boye. Serà 
dimarts a les 20 h a l'Ateneu i  la 
xerrada rep el títol  El dia que se 
harà justícia... y ahí lo dejo.

vinculada al partit. Del barri de 
Santa Rosa, la candidata també ha 
format part del teixit associatiu de 
la ciutat i a més de militant forma 
part de les joventuts republicanes. 
"Ara Mollet ERC–MES coneix la 

ciutat i té motivació per canviar 
coses; en l'àmbit local necessi-
tem fer un gran canvi i aquesta 
és l'única opció que hi ha sobre 
la taula per aconseguir-ho", opi-
nava Planellas.i a.alexandre

MOLLET. Un grup de persones ha 
iniciat una recollida de signatures 
per demanar a Josep Monràs que 
es torni a presentar com a alcalda-
ble del PSC. Segons un comunicat, 
el col·lectiu està format per "gent 
molt diferent que no formem 
part de cap partit polític i que 
segurament en altres temes o 
en altres eleccions no ens posa-
ríem d'acord però a Mollet ho 
tenim clar", diuen. El grup consi-

dera que "Monràs és una garanti 
per a Mollet. Ha intentat com-
plir totes les expectatives du-
rant els anys que ha estat d'al-
calde i encara pot aportar més 
a la ciutat". El col·lectiu assegura 
haver recollit 400 firmes que en 
breu donaran tant a Monràs com 
al PSC de Mollet "per visualitzar 
que som molts els que li donem 
suport com a alcalde i dema-
nar-li que continuï". i

MARTORELLES. La junta de Més 
Acció per Martorelles (MAPM) ha 
renovat els seus càrrecs i ha triat 
Octavi Mill nou president de la 
formació. Mill substituirà Ramon 
Galí, un dels fundadors del partit i 
que els darrers anys ha estat fent 
funcions de president.

En la reunió celebrada a finals 
de desembre, dos dels membres 
fundadors Ramon Galí Picó i Nú-

ria Petit Gómez van deixar els 
seus càrrecs "per donar pas a les 
noves generacions", expliquen.

Així, la nova junta està formada 
per Mill com a president, Carlos 
Soriano, com a vicepresident i se-
cretari –en substitució de Núria 
Petit–, i Juana García-Arcicollar, 
que es manté com a tresorera.

MAPM es va presentar per pri-
mer cop a les eleccions el 2011, 

INICIATIVA DE VEÏNS "SENSE CAP AFILIACIÓ POLÍTICA"LA TAMBÉ FUNDADORA DEL PARTIT NÚRIA PETIT TAMBÉ DEIXA EL SEU CÀRREC A L'EXECUTIVA

Recullen signatures perquè 
Monràs es torni a presentar

Ramon Galí passa el relleu a Octavi Mill 
al capdavant de la junta de MAPM

quan va ser la tercera força més 
votada i va aconseguir un regidor. 
En les eleccions del 2015 la forma-
ció va aconseguir uns resultats si-
milars i va obtenir un regidor, que 
va entrar al govern quatripartit 
format per ERC–PSC i ICV-EUiA.

Mill és actualment regidor de 
Promoció Econnòmica i Turisme 
al govern local i encapçalarà nova-
ment la llista de MAPM del 26-M. i
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OPINIÓ

Promou:

L’Editorial, als efectes previstos a l’article 32.1 paràgraf segon del vigent TRLPI, s’oposa expressament a que qualsevol de les pàgines d’aquesta obra o parts d’ella siguin utilitzades per a la realització 
de resums de premsa. Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació d’aquesta obra només pot realitzar-se amb l’autorització dels seus titulars, llevat d’excepció 
prevista per la llei. Dirigeixi’s a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necessita fotocopiar o escanejar fragments d’aquesta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)
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Mollet recorda aquests dies el 80è aniversari del segon bombardeig a la ciutat 
i l'entrada de les tropes franquistes, que comportaria la fi de la Guerra Civil. 
Ara, el Centre d'Estudis Molletans (CEM), l'Ajuntament i el Museu Abelló han 
engegat un cicle de conferències i activitats a l'entorn de l'efemèride, una bona 
oportunitat per conèixer aquest capítol de la història local. Mollet compta amb 
pocs espais de recuperació de la memòria de la guerra i la postguerra. A banda 
del monument a les víctimes dels bombardejos situat als Quatre Cantons, la 
ciutat no té cap altre espai de memòria senyalitzat. Molts d'aquests llocs  
s'han perdut amb el temps i que en molts casos s'han documentat gràcies 
precisament a la tasca altruista dels historiadors locals i el CEM, però d'una 
manera poc científica. Cal destacar i agrair aquesta feina que ha mantingut 
viva la memòria, però també cal reivindicar un major esforç de l'administració 
local per visibilitzar la memòria històrica, part de la identitat d'un poble.

MÉS MEMÒRIA
Editorial

La identitat és aquell lligam entre 
passat i futur que cada dia anem

construint  i reconstruint 
individualment i col·lectiva

scric aquesta columna el dia de 
Sant Vicenç, la festa major més 
antiga del nostre poble que és 
ciutat. L’escric encara ple de 
l’energia vital i cultural que em 

va donar la ballada de l’Esbart Dansaire de 
Mollet de dissabte passat; magnífic exem-
ple del fer perviure expressions d’identitat 
del nostre ser. Esforç, qualitat, autenticitat; 
arrelament en allò que ens fa ser poble.  

Amb amics que vaig tenir el plaer de com-
partir la ballada, vam parlar precisament 
d’identitat, i ho vinculàvem, entre d’altres 
coses, a l’esbart, a l’acte cultural, social i 
simbòlic que comporten les danses de pla-
ça que l’esbart converteix en espectacle.

Analitzar la nostra identitat no és una feina 
sobrera; no és una dedicació per a sociòlegs o 
filòsofs. És un exercici ben útil per saber qui 
som, què som, què hauríem de millorar per-
sonalment i col·lectivament. I per què. Amb 
un objectiu: partir de la realitat per anar, amb 
plena consciència de nosaltres mateixos, cap 
a l’autenticitat; és a dir cap a la vida feliç com 
a éssers humans i com a humanitat.

Identitat procedeix d'idem (el mateix). I 

E
IDENTITAT

Humanitòleg i gestor cultural
ORIOL FORTPer compartir

entre moltes explicacions podem agafar-ne 
un parell: una manera de ser un (Aristòtil), 
o aquell lligam entre el passat i el futur (Lei-
bniz). Aquella manera de ser amb la que et 
sents tu mateix, amb la que t’hi identifiques; 
aquella manera de ser que t’identifica, com 
a poble o com a persona.

I aquí apareix la importància de l’anàlisi. 
Avui, allò que en diem la nostra identitat, 
és identitat o ens recorda una identitat 
passada? La identitat és aquell lligam en-
tre passat i futur que cada dia anem cons-
truint i reconstruint individualment i col-
lectiva. Allò essencial que ens fa sentir a un 
mateix com a individu i a un poble com a 
un mateix col·lectiu.

Quina és la nostra identitat? personal, 
de Mollet, de Catalunya, d’Espanya? Ara 
mateix, és molt important saber-ho. Per a 
poder el que volem ser i defensar-ho.

Bústia

En l'edició 868 de SomMollet es publicava en portada el titular Podem trenca amb Canviem Mollet i treballa 
per crear grup municipal propi de cara a les eleccions. En aquest cas, es treballa per crear grup municipal propi 
en aquest mateix mandat i no de cara al proper, com diu erròniament el titular.

Fe d'errades

Contra el bloqueig del vaixell 
de Proactiva Open Arms
A l'agost, un Pedro Sánchez recentment 
nomenat president del govern, feia un cop 
d'efecte permetent l'entrada al port de Va-
lència de l'Aquarius, vaixell de Proactiva 
Open Arms, a qui països com Itàlia o Malta 
li havien negat l'entrada. Avui, pocs mesos 
després, un altre vaixell d'aquesta ONG ro-
man al port de Barcelona sense que aquest 
mateix govern deixi que salpi, argumen-
tant dubtoses mesures de seguretat, men-
tre centenars de migrants sucumbeixen en 
aigües meditarrànies, on cada any moren 
ofegades més de 3.000 persones. 

Adults i infants que fugen de la misèria i 
de conflictes causats per la cobdícia d'em-
preses transnacionals que, amb la conni-
vència dels estats occidentals, usurpen 
sense escrúpols la gran quantitat de recur-
sos de què disposen el continent africà o 
l'orient mitjà.

Les alternances al govern estatal entre 
PP i PSOE no han servit per notar cap canvi 
en les polítiques migratòries. Les ganive-
tes a les tanques de Ceuta i Melilla van ser 
instal·lades l'any 2005 sota la presidència 
de Zapatero i continuen allà malgrat que 
Sánchez va dir que les retiraria quan go-
vernés. Llei d'estrangeria, internament de 
migrants en CIE's en condicions infrahu-
manes, devolucions en calent, desatenció 
als menors no acompanyats i un llarg etcè-
tera de mesures i lleis que s'han anat can-
viant sempre per empitjorar la situació de 
la població migrant.

Ens escandalitzem amb les imatges del 
mur a la frontera entre Mèxic i els EUA i 
amb les declaracions racistes i xenòfobes 
de Trump, sense parar atenció al fet que 
la frontera entre l'estat espanyol i el Mar-
roc és la més desigual del món, amb unes 
tanques i uns sistemes de vigilància i de 
control que són l'enveja de l'ultradretà di-
rigent nord-americà.

Per tot això, des de la Taula A Mollet 
Volem Acollir, denunciem tot el que està 
passant a la frontera sud i exigim al govern 
espanyol que permeti la sortida del vaixell 
de Proactiva Open Arms del port de Barce-
lona. Demanem vies segures, la derogació 
de la Llei d'estrangeria, el tancament dels 
CIE, polítiques que garanteixin els drets 
humans, acabar amb la venda d'armes i 
amb unes polítiques econòmiques que per-
petuen el neocolonialisme i aboquen a la 
misèria a gran part de la població mundial.

També demanem al govern municipal 
de Mollet, del mateix color que el govern 
espanyol, que exigeixi l'alliberament del 
vaixell d’Open Arms. Finalment, convo-

quem la població del Baix Vallès a una con-
centració davant l’ajuntament de Mollet el 
dissabte 26 a les 11 h per mostrar aquestes 
demandes al carrer.

 taula a mollet volem acollir 
mollet del vallès

Família en situació precària
Lamentablement en aquest país, estem 
farts i sabem de casos de famílies desnona-
des, i persones sense recursos passant ca-
lamitats i, és clar, perquè ens hem de mobi-
litzar si no va amb nosaltres, oi? Doncs bé, 
jo ja no callo més.

Potser això que els explicaré tampoc no 
sigui del seu interès, però que no es digui 
que no en són coneixedors, per si no en te-
nen prou amb el ritual de notícies que re-
galimen en qualsevol mitjà de comunicació.

El meu nom és Núria Sánchez Cepero, 
tinc 46 anys i 3 nens al meu càrrec. Sóc di-
vorciada. Visc a Mollet del Vallès, i per les 
meves circumstàncies laborals percebo o, 
millor dit, percebia una ajuda (renda ga-
rantida de ciutadania), antigament PIRMI. 
El passat octubre de 2018, sense cap noti-
ficació, em retiren l'ajuda, deixant-me com 
a percepció la quantitat de 85,22 €. Vaig 
immediatament a gestionar què és el que 
ha passat en Serveis Socials de Mollet del 
Vallès, que és on solen fer seguiments a les 
persones que estem en situacions compli-
cades, i a través de trucades telefòniques 
a la Generalitat de Catalunya i la treballa-
dora social que m'atén vam aconseguir 
que ens diguessin els motius, que van ser 
els següents.

Fa un any aquest departament havia de 
deduir-me la quantitat de 72,75 € per fill 
a càrrec, a més de deduir-me 500 € que 
percebo a raó de la meva nòmina actual, la 
qual cobro des del mes de maig de 2018. 
El mateix mes que m'ho van requerir, vaig 
presentar a Serveis Socials la documenta-
ció perquè fos deduïda de l'ajuda. A sobre 
tenen la barra d'admetre que ha estat un 
error per part d'ells, i que no s'havien ado-
nat que havien de deduir les quantitats an-
teriorment citades. A més, em comuniquen 
que fins al setembre de 2019 no tornaré a 
tenir l'ajuda intacta.

Que no ens enganyin més. Els seus er-
rors administratius, també els paguem no-
saltres, senyors. No tenen ni la més míni-
ma humanitat, deixant a una família sense 
ingressos. Ja n'hi ha prou. No podem que-
dar-nos quiets davant de tanta injustícia, 
perquè avui és la meva família la que està 
en situació precària, però potser demà si-
gui la vostra.

 núria sánchez crespo / mollet
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Hi col·laboren:

CAMPANYES I ADHESIONS

• LLIBERTAT PRESOS POLÍTICS I 
RETORN DELS EXILIATS. Des del 
Casal demanem l’alliberament dels 
presos polítics i el retorn dels exiliats 
perquè votar en un referèndum mai 
ha de ser considerat delicte. Votar és 
Democràcia!

• MARATÓ DE TV3. Us informem que 
hem recaptat amb la guardiola solidària 
de la Marató la quantitat de 127,47 
euros, gràcies a les aportacions de tots 
els socis en aquest projecte de recerca 
científica per a combatre el càncer.

QUOTA ANUAL DE SOCI 
DEL CASAL PER A TOT 

L’ANY

D’acord amb l’Assemblea General de 
socis la quota anual per aquest 2019 
serà de 18 euros. La matrícula queda 
establerta en 5 euros pels nous asso-
ciats. Properament es passaran els 
rebuts a tots els socis pel cobrament 
bancari. Si se’ns retorna el rebut per 
causes alienes al Casal (canvi de banc, 
etc,) les despeses bancàries aniran a 
càrrec del soci.

ACTIVITATS 
GASTRONÒMIQUES

• TALLER DE SUSHI. Interessats 
demaneu informació a Secretaria (Inma 
o Glòria).

LA CANDELERA

• DILLUNS 4. 5 de la tarda | Sala 
d’Actes. Repartirem les candeles, bene-
ïdes pel rector de la Parròquia de Sant 
Vicenç, mossèn David Abadia, el dia de 
la Candelera que enguany s’escau en 
dissabte 2 de febrer 2019.

FESTA DE L’ARBRE 2019

• DIUMENGE 17. Amb el fred de febrer 
tornarem a plantar els arbres en una 
festa on convidem petits i grans a 
omplir els forats d’arbres que la Brigada 
de Jardineria de l’Ajuntament ens tindrà 
preparats en un indret de la ciutat per 
després recuperar forces amb l’esmor-
zar popular que ofereix el Casal a tots 
els participants. Ens agrada mirar enre-
re, i veure que ja fa més de 35 anys que 
el Casal organitza aquesta festa i ha 
contribuït, any rere any, a reconciliar la 

ciutat amb la natura, repoblant d’arbres 
espais com els Pinetons o bé amb la 
defensa i conservació de Gallecs amb 
plantades populars o també, darrera-
ment, a l’entorn de l’Hospital nou o al 
Parc del Cementiri.

LA DISBAUXA DEL 
CARNAVAL

Enguany el Carnaval arriba molt aviat a 
la ciutat de Mollet:
• DIUMENGE 24. A les 13h. Arribada 
del Carnestoltes a la plaça Prat de la 
Riba, Ball del Barraló i Benvinguda del 
senyor Manyó.
• DIJOUS 28. Dijous Gras Concurs de 
truites i de disfresses al Casal. Tastet 
de botifarres pels socis. Rebuda del 
Carnestoltes a la Sala d’Actes del Casal. 
Gresca, parlaments i regal del Casal al 
Rei dels Poca-soltes.
SORTIDES I EXCURSIONS

• GRAN FESTA DE CARNAVAL A 
MALGRAT DE MAR. Del 24 al 26 de 
febrer. Ens allotjarem en un hotel de 
4* acabat de reformar per gaudir de 
la gresca de tres dies de Carnaval amb 
concurs de disfresses, moltes sorpre-
ses i ball cada nit. El darrer dia farem 
el dinar de comiat al Casino de Lloret. 
Preu tot inclòs 139 euros. Inscripcions 
a partir del dia 4 de febrer a les 16 h a la 
2a planta del Casal.

• VISITA A LA CASA MUSEU DE PAU 
CASALS AMB CALÇOTADA. Dissabte 
23 de febrer. Visitarem la Casa Museu 
de Pau Casals a El Vendrell. L’edifici 
és la vil·la que Pau Casals va fer cons-
truir l’any 1910 d’estil noucentista a 
la platja de Sant Salvador. Acabada 
la visita anirem a l’antiga masia cata-
lana de Valls de Fontscaldes per 
fer una de les millors calçotades de 
Catalunya, amb degustació de ver-
mut, calçots il·limitats amb diferents 
salses (salbitxada, allioli...), graella- 
da de carn, amanides, crema catalana, 
cava, cafès, etc. Sortida a les 9 h del 
parc de Can Mulà. Preu tot inclòs 62 
euros. Inscripcions dies 23-24-25-28-
29-30 de gener 17 h al Casal (despatx 
de viatges, 2a planta).

• VIATGE DE 5 DIES A PRAGA I 
REPÚBLICA TXECA. Del 25 al 29 
d’abril. Anirem a visitar aquesta repú-
blica centreeuropea amb allotjament 
al cèntric Hotel Eurostars Thalia de 5* 
amb excursions a Karlovy Varai, Pilsen, 

Brno, Telc, Parc Nacional, Teatre Negre 
de Praga, etc.  Preu 945 euros tot 
inclòs. Presentació del viatge dimecres 
6 de febrer a les 19 h a la Sala d’Actes. 
Inscripcions del 7 al 14 de febrer de 17 
h a 19 h al Casal (despatx de viatges, 
2a planta) 

• VIATGE DE 7 DIES PER IRLANDA + 
IRLANDA DEL NORD. Del 26 de juny 
al 2 de juliol. Visitant Belfast, Castell 
de Dunluce, Penya-segats de Moher, 
Dublín, St. Patrick Cathedral, etc. Preu 
tot inclòs 1.985 euros. Presentació del 
viatge dimecres 6 de març a les 19 h 
a la Sala d’Actes. Inscripcions del 7 al 
15 de març de 17 h a 19 h al despatx de 
viatges de la 2a planta.

• VIATGE DE 6 DIES A CROÀCIA. 
Del 28 de març al 2 d’abril. Visitant 
Dubrovnik, Cavtat, l’illa de  Korcula, les 
illes Elaphiti, opcional a Montenegro, 
etc. Preu 690 euros. Presentació del 
viatge el 17 de gener a les 19 h a la Sala 
d’Actes. Inscripcions del 28 al 30 de 
gener a la 2a planta del Casal.

BALLS CADA DISSABTE 
AL CASAL

Cada dissabte i diades especials, a par-
tir de les 17:30h continua la ballaruga a 
la Sala d’Actes del Casal amb música 
en directe:
• DISSABTE 2. Maria Alba (Ball espe-
cial de La Candelera).
• DISSABTE 9: Manuel i Maria. (Ball 
especial de Carnaval)
• DISSABTE 16: Fernando.
• DISSABTE 23: Manuel i Maria.

CURSOS I TALLERS  
DEL CASAL

Per inscriure-us a un Taller adreceu-vos 
directament al Monitor corresponent o 
bé a la Sra. Inma (matins) o Sra. Glòria 
(tardes). Per fer un Taller del Casal 
Cultural cal ser soci de l’entitat.
• ANGLÈS. Dilluns de 18 a 19.30 h i 
dimecres de 18 a 20 h.
• CANT CORAL. Dimarts de 17.45 a 
19.15 h.
• HIPOPRESSIUS. Dilluns i dimecres 
de 15.30 a 16.30 h, dimarts de 9 a 10 h, 
dijous de 10 a 11 h.
• INFORMÀTICA. De dilluns a dijous 
de 9 a 10.30 h, dimecres i dijous de 
10.30 a 12 h.
• IOGA. Dilluns i dijous de 9.30 a 10.30 
h i dilluns i dimecres de 18.30 a 19.30 h.

• LABORS. Dilluns de 15 a 17.30 h i 
dimarts de 15 a 18 h.
• MEMÒRIA. Dilluns de 16.30 a 18 h.
• ÚS DEL TELÈFON MÒBIL.
Dilluns i dimarts de 10.30 a 11.30   
i de 11.30 a 12.30 h.
• PILATES. Dijous de 9 a 10 h.
• PINTURA OLI I ACRÍLIC: Dimecres 
de 16 a 18 h.
• PINTURA ROBA: Dimarts i dijous de 
16 a 18 h.
• SARDANES: Dimarts de 19 a 20 h.
• SWING: Dijous de 19.15 a 20.15 h.
• TAI-XÍ XIKUNG: Dilluns 
de 17.30 a 19 h i de 19.30  
a 20.45 h. Divendres de 10 a 11 h.
• TEATRE INFANTIL: Dimarts de 17.30 
a 21 h.
• TONO PILATES: Dimecres de 19 a 
20.30 h.
• ZUMBA GOLD: Dilluns de 9 a 10 h.

ESCAPADES AL TEATRE

• DIJOUS 7 DE FEBRER. Anirem al 
Teatre Poliorama a veure l’obra La 
Tendresa de Dagoll Dagom, de l’acla-
madíssima comèdia d’Alfredo Sanzol, 
guardonat amb el Premio Nacional 
de Literatura Dramática 2017 i el XII 
Premio Valle-Inclán de Teatro per 
aquest mateix espectacle. L’autor s’ha 
inspirat en l’univers de les comèdies de 
Shakespeare per dirigir una enginyo-
sa comèdia romàntica de llenyataires i 
princeses que ens parla de la impossi-
bilitat de protegir-nos del mal que ens 
pot fer l’amor, ja que si volem estimar 
hem d’arriscar-nos a patir. Sortida en 
autocar de l’av. Llibertat a les 19.30 h. 
Preu 28 euros. Inscripcions Secretaria 
(Sra. Inma o Glòria).

CINE CLUB DEL CASAL. 
LA MIRADA DEL CINEMA

• DIVENDRES 1 DE FEBRER. A Les 
21 h. Visionarem la pel·lícula Joan 
Ningú de Frank Capra (1941) amb Gary 
Cooper i Bàrbara Stanwich, que ens 
explica la història d’una periodista que 
publica una falsa i incendiària carta 
signada per Joan Ningú, quan un mag-
nat compra un diari i acomiada tot el 
personal. L’èxit de l’article és tal que 
el diari decideix crear el personatge de 
Joan Ningú.

TEATRE INFANTIL I 
JUVENIL LA XARXA

• DIUMENGE 10 DE FEBRER. A les 

18 h al teatre de Can Gomà. Podrem 
veure l’obra Formidable  a càrrec de 
la Cia Charlie Mag. Un espectacle on 
s’uneixen la màgia i el teatre per des-
pertar els sentiments.

SÍNDIC DELS SOCIS

Us recordem que el Sr. Àlvar Yañez és 
el Síndic dels Socis, per vehicular els 
suggeriments, queixes i/o felicitacions 
dels socis envers la Junta o el funciona-
ment del Casal en general. Mitjançant 
la sol·licitud d’una entrevista o bé amb 
un escrit que es pot dipositar a la bústia 
corresponent, el Síndic us atendrà gus-
tosament. No s’acceptaran anònims.

ACTIVITATS  
DEL CASAL ACTIU

• Cada dimarts i dimecres preparació i 
Taller de Manualitats a les 16.30 h.
• Cada dijous. Taller de psicomotricitat 
a les 17.30 h.
• Cada divendres. Bingo a la Sala d’Ac-
tes a les 17 h.

INFORMACIONS DE 
SECRETARIA

• PROTECCIÓ I ACTUALITZACIÓ DE 
DADES. Demanem a tots els socis que 
passin per Secretaria per actualitzar 
les dades i poder rebre correctament 
la Revista del Casal a casa, així com fer 
els tràmits de la LOPD.
• HORARIS DEL CASAL: De dilluns a 
divendres de 9 a 13 h i de 15 a 21 h. De 
13 a 15 h estarà obert només pel Servei 
de menjador.
• APARCAMENT PEL CASAL. Pels 
usuaris del Casal gratuït de 15 minuts al 
carrer Berenguer davant del pas zebra.
• ÚS DEL JARDINET PELS SOCIS. 
Feu-ne la petició a Secretaria, seguint 
el protocolcorresponent. En cap cas es 
permet l’ús per a una finalitat comercial 
o de negoci.
• ESTIGUES AL DIA A LES XARXES. 

CADA DIA DINAR AL 
CASAL!

De dilluns a divendres podeu venir a 
dinar al Casal al preu de 5,80 euros 
el menú. Les persones interessades 
han de fer la reserva abans de les 10h, 
telefonant al 93 593 11 74. Amb la col-
laboració de l’Obra Social de La Caixa,  
Cuinats Cecoc i persones voluntàries.

PER A MÉS INFORMACIÓ:  www.elcasal.cat  | mail: secretariat.elcasal@gmail.com   
Rambla Balmes, 2 · 08100 MOLLET DEL VALLÈS

Telèfon i fax de secretaria:  93 593 11 74 

BUTLLETÍ FEBRER 2019
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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

Parlem de la pròstata
La pròstata és una glàndula masculina la 
funció principal de la qual és produir líquid 
prostàtic ric en nutrients per als espermato-
zous. Està situada a la sortida de la bufeta i 
envolta la uretra. Les patologies que poden 
afectar la pròstata principalment són dues: 
el càncer de pròstata i la hiperplàsia benigna 
de pròstata (HBP). Actualment es recomana 
a partir dels 45 anys consultar l'uròleg per 
fer cribratge de les malalties prostàtiques.

Cada any a Espanya es diagnostiquen 
30.000 casos nous de pacients amb càncer 
de pròstata. És comú que aquesta malaltia no 
produeixi símptomes i resulta fonamental la 
detecció precoç. 

Molt més prevalent és la hiperplàsia be-
nigna de pròstata. Aquesta malaltia causa 
símptomes urinaris (dificultat per iniciar la 
micció, raig fluix o intermitent, urgència mi-
xional, aixecar-se a orinar a la nit). S'estima 
que un 50% dels homes als 50 anys poden 
presentar símptomes i fins a un 80% dels ho-
mes als 80 anys també. Durant les revisions 
mèdiques urològiques s'indiquen les explo-

racions per a la diagnosi de la hiperplàsia i 
el càncer de pròstata. Aquestes exploracions 
normalment són una ecografia urològica, 
una analítica i una fluxòmetria (prova que 
mesura la pressió del flux urinari).

Els tractaments per al càncer de pròstata 
detectat a temps normalment són curatius 
i mínimament invasius. L'elecció del tracta-
ment de la hiperplàsia benigna de pròstata 
es basa en la gravetat dels símptomes i en 
una avaluació integral del pacient. Existei-
xen recomanacions basades en els canvis en 
l'estil de vida, tractaments farmacològics i 
cirurgia. 

Actualment els tractaments quirúrgics mí-
nimament invasius com les tècniques amb 
làser han guanyat terreny. La nova tecnologia 
làser permet un menor sagnat intraoperato-
ri i una estada hospitalària d'entre 24-48 ho-
res. Aquesta intervenció no afecta la funció 
sexual. 

La cirurgia es duu a terme a través de la 
uretra sense talls a la pell, i amb una ràpida 
recuperació i un retorn a la vida quotidiana.

DR. EDGAR RODRÍGUEZ RAMÍREZ 
Uròleg

EL RACÓ DEL
PROFESSIONAL

La Alegría de la Jessy et convida a 
provar les millors sopes de marisc
En un ambient desenfadat, però alhora 
acollidor, el restaurant La Alegría de la Jes-
sy ubicat al Carrer Fèlix Ferran número 16 
de Mollet espera captivar els seus comen-
sals amb ingredients de primera qualitat. 
D'entre les seves especialitats que són fruit 
d'una cuina que combina plats autòctons 
amb elaboracions llatines hi destaquen la 
sopa de marisc i els arrossos. En el primer 
d'aquests plats, segons expliquen des del 

mateix restaurant, els comensals podran 
degustar una sopa de gran sabor amenitza-
da amb llagostes d'allò més fresques impor-
tades des de l'Equador.

Pel que fa als arrossos la varietat encan-
tarà als amants d'aquest cereal mil·lenari. I 
si a tot això li sumem un preu envejable, ja 
tenim tots els condiments per a un dinar o 
un sopar qualsevol dia de la setmana d'allò 
més recomanable.

LA ALEGRÍA DE LA JESSY
Carrer Fèlix Ferran, 16 Tel. 93 175 66 97 L’APARADOR

DE LA SETMANA

CENTRE MÈDIC I DENTAL PARETS
Av. Catalunya, 155 - Parets del Vallès

Tel. 93 562 25 53 - www.cmdparets.com
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Classificats PER ANUNCIAR-TE EN AQUESTA SECCIÓ: PUBLICITAT@DIARISOM.CAT

IMMOBILIÀRIA

COMPRA
PISO DE 96 M2 RE-
FORMADO CON 
PARQUING EN MO-
LLET. COL·LEGIS 
NOUS. Consta de 
1 habitación, baño 
completo, amplio 
salón, cocina inde-
pendiente. Ventanas 
de aluminio, suelos 
de gres, calefaccion, 
aire acond. Cert. 
energética: G. Precio: 
149.500 euros. Refe-
rencia: JV13670. Te-
léfono: 93 579 33 33.

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 
CON PARQUING. 
ZONA CAN BOR-
RELL. 3 hab., baño y 
aseo, cocina office 
reformada, lavadero, 
salón-comedor de 
24 m2 con salida a 
balcón. Calefacción. 
Cert. energética: E. 
Precio: 249.000 eu-
ros. Tel. 93 579 33 33.

PISO EN MOLLET. 
EST. FRANÇA. Activo 
bancario. Piso refor-
mado con ascensor. 
3 hab., baño, cocina, 
lavadero, 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 acond. 
Cert. energética: G. 
Ref. JV13745. Precio: 
135.000 euros. Tel. 
93 579 33 33.

CASA EN MARTO-
RELLES CENTRO. 2 
plantas + garaje. 
4 hab., 2 baños, 
cocina office, sa-
lón con chimenea, 
cocina verano, so-

larium, jardín. Cert. 
energética: 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.

CASA CHALET EN 
STA. MARIA MAR-

TORELLES. Consta 
de 2 plantas más 
garaje. 3 Dormito-
rios, 2 baños, bu-
hardilla, salón con 
chimenea, cocina 
con salida a terraza, 
solárium. Certifi-
cación energéti-
ca. Parcela llana. 
Ref. JV13637. PVP: 
355.000 euros. Tel. 
93 579 33 33.

LLOGUER

DESPATX DE 84M2 A 
L'AVINGUDA LLIBER-
TAT DE MOLLET,  a 
prop de l'Ajuntament. 
1a planta amb molta 
llum. Vestíbul + 3 

despatxos amb mo-
dernes mampares 
de separació i cli-
matització fed-ca-
lent. Alta vigent de 
llum i aigua. Preu: 
450€. 606 30 51 03.

BUSCO CASA O 
HABITACIÓN EN 
MOLLET O ALREDE-
DORES, en alquiler 
económico para 1 
persona seria, no 
fumadora. Tel. 606 
232 980 Kelly.

SERVEIS

S’OFEREIX AUTÒ-
NOMA per portar 
comptabilitats / fis-

cal / impostos, a pi-
mes i autònoms. Tel. 
651 04 00 07.

BUSCO POR HORAS 
TRABAJOS los viernes 
y sábados. Señora 
responsable. Tel. 603 
66 15 20 Melania.

S'OFEREIX SE-
NYORA AMB TÍTOL 
D'AUXILIAR CLÍNICA 
per estar interna en 
una casa per cuidar 
gent gran. Tel. 630 
012 425 Montserrat.

MOTOR

SE HACEN TRANS-
PORTES CON FUR-

GONETA. Vallès 
Oriental (Mollet, Pa-
rets...) Precio asequi-
ble. Tel. 632 04 50 66.

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 eu-
ros. Tel. 630 06 59 90.

SE VENDE FIAT 500 
1.3, 70 CV, any 2013. 
67.413 km. Preu: 7.800 
euros. Tel. de con-

tacto: 630 06 59 90.

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

FORD FIESTA 1.4 TDI. 
70 CV Trend. 54.370 
km. PVP: 4.500. Tel. 
93 593 26 44.

CITROËN C3 1.4 
HDI. 70 CV, Furio. 

Año 2006. 121.277 
km. PVP: 3.400 eur. 
Tel. 93 593 26 44.

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

RELAX

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.
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Sergi Mingote, cavaller del Grup Cavall Bernat
L'alpinista paretà Sergi Mingote va ser premiat dilluns amb la distinció 
de cavaller del Grup Cavall Bernat, el màxim reconeixement d'una 
fundació que pretén mantenir viva l'essència de l'alpinisme històric i 
de la qual en formen part altres esportistes muntanyencs de prestigi. 
Mingote seguirà amb el projecte 3x2x8000 durant els pròxims mesos,

El Patinatge Montornès, a escena
A l'octubre va néixer a Montornès del Vallès
el primer club de patinatge del municipi i 
dissabte (17.30 h) es presentarà en societat a 
la carpa polivalent El Sorralet. El club compta 
amb 30 patinadores d'entre 3 i 14 anys.

ESPORTS

CURSA ATLÈTICA  ES DISPUTARÀ EL DIUMENGE 24 DE MARÇ

MONTORNÈS. Ja estan obertes les 
inscripcions de la 26a Mitja Mon-
tornès-Montmeló-Vilanova-La 
Roca (www.mitjamontornes.com), 
com també les de la cursa de sis 
quilòmetres de Montornès del Va-
llès. Les dues se celebraran el diu-
menge 24 de març. L'organització 
permetrà la participació d'un mà-
xim de 4.000 atletes –2.500 a la 
Mitja, 1.000 als 6 km i uns altres 
500 a la Mini Solidària, que se ce-

lebrarà el dia abans–. El preu de 
la inscripció és de 18 euros i, per 
cada inscrit a la Mitja, a la cursa 
de 6 km i a la Mini Solidària, el 
patrocinador Henkel donarà 0,5 
euros a la Creu Roja per tal que els 
destini a programes d'inserció la-
boral a la comarca. D'altra banda, 
l'organització utilitzarà la resta de 
beneficis en el manteniment de 
l'escola d'atletisme del CA Mon-
tornès, que té uns 250 atletes. 

Obertes les inscripcions de 
la 26a Mitja de Montornès

HANDBOL  EL CLUB COMPTA AMB UN TOTAL DE 96 ESPORTISTES

L'Handbol Sant Fost presenta 9 equips
Diumenge, l'Handbol Sant Fost va presentar al Pavelló 1 els seus 9 equips, 
formats per 96 jugadors d'entre 4 i 61 anys. El club compta amb l'escoleta, 
dos alevins, un infantil femení, un cadet masculí, un juvenil femení, 
un sènior i un equip de màsters. “L'objectiu és fomentar la base i que 
vagi creixent el nombre de jugadors”, explica el president Carlos Jiménez.

handbol Sant FoSt

La Nit de l'Esport molletana 
premia Juan Carlos Navarro

MOLLET. L'històric jugador del bàs-
quet estatal Juan Carlos Navarro 
serà guardonat amb el Premi In-
ternacional avui divendres (a par-
tir de les 20 h) a la 26a Nit de l'Es-
port de Mollet, que se celebrarà 
al Teatre de Can Gomà. L'exblau-
grana es va retirar de les pistes 
l'estiu passat en contra de la seva 
voluntat perquè el Barça va deci-
dir no comptar més amb ell com a 
integrant de la primera plantilla. 

Però aquest fet no enterboleix una 
esplèndida trajectòria esportiva 
dedicada al Barça amb l'excepció 
de la temporada 2007-2008, en 
què va provar sort amb els Mem-
phis Grizzlies a l'NBA. Amb el club 
català va guanyar dues Eurolliga, 
vuit lligues ACB i vuit edicions 
de la Copa del Rei. D'altra banda, 
amb la selecció espanyola va ai-
xecar un campionat del món i dos 
europeus, i va aconseguir dues 

plates olímpiques. Amb el Premi 
Internacional, Navarro agafarà el 
relleu de Jesús Ángel García Bra-
gado, l'últim guardonat.

Esportistes nominats
Pel que fa als millors esportistes 
molletans, els nominats en cate-
goria femenina són Júlia Marco, 
Gemma Macián i Laura Campos. I 
en masculina, Albert Ferrer, Mar-
çal Herraiz i Ramon Altayó. 

Fc barcelona

RECONEIXEMENTS  SE CELEBRARÀ AVUI DIVENDRES A LES 20 H AL TEATRE DE CAN GOMÀ

UN HISTÒRIC DEL BÀSQUET  Juan Carlos Navarro va posar punt i final a la seva carrera com a jugador aquest estiu
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El Mollet HC viu una 
jornada de contrastos
a la lliga de Segona

Or i plata del CA Mollet
en el cros català de
Caldes de Malavella

El Mollet HC, dirigit actualment 
per Leopoldo Conde, compta amb 
dues bales per tornar a competir a 
la primera masculina la tempora-
da vinent després del descens del 
passat estiu. I tant el conjunt A com 
el B estan fent un bon paper en les 
seves respectives lligues, cosa que 
els permet estar situats a la part 
alta de la taula. El cap de setmana 
l'alegria va ser per a l'equip B, que 
va vèncer a la pista del CP Manresa 
i la decepció per l'A, amb la derro-
ta per 1 a 2 davant el CP Centelles. 
Per la seva banda, els veterans van 
imposar-se per 9 a 6 al Sant Cugat. 

El CA Mollet es va emportar dos 
grans resultats del campionat de 
cros català celebrat a Caldes de 
Malavella. Marc Tort va ser or en 
la categoria M45 i l'equip M45 
de veterans va ser plata gràcies 
al mateix Tort, Lluís Olivé, Pablo 
Parrado, Manuel Tirado, José Gá-
mez i Joaquim Parejo.

ENTITATS

HOQUEI PATINS

CROS

La Penya Barcelonista 
celebra l'assemblea
Divendres (21 h), la Penya Barce-
lonista de Mollet, la més gran de 
tot el Vallès amb més de 900 socis, 
celebrarà l'assemblea ordinària 
anual amb tots ells. L'acte tindrà 
lloc a la seu de la penya, ubicada al 
carrer Doctor Duran número 20,

El CF Mollet es va aixecar ràpid 
del cop rebut la jornada anterior 
amb la derrota davant el Premià 
i diumenge va guanyar per 3 a 1 
a l'Atlètic Sant Pol en el primer 
partit de la segona volta. Cadmo 
Buenache va avançar els molle-
tans en el minut 35, però Josep 
Sauleda va igualar el marcador 
només començar el segon temps. 
Ramón Fernández en el 57 i José 

víctor león

FUTBOL | Segona Catalana  EL SEGON TORNA A ESTAR A PROP

TRIOMF TREBALLAT El Germans Gonzalvo va veure la millor versió molletana

El CF Mollet UE s'aixeca 
i creu en la remuntada

AMB AQUEST TRIOMF S'ALLUNYA DE LA ZONA DE PERILL

La Molletense comença la segona 
volta de la lliga del grup 2 de Sego-
na Catalana igual com va iniciar la 
primera: amb un triomf davant el 
Valldoreix. L'equip dirigit per Anto-
nio Filgaira va imposar-se per 2 a 3 
en un partit que va escapar-se de la 
lògica tàctica que acostumen a tenir 
els enfrontaments del conjunt de la 

Zona Sud. Els golejadors del partit 
van ser Alejandro Vega, Francesc 
Vega i Antonio Gómez. Amb aquest 
triomf, els blanc-i-blaus continuen 
vuitens, amb 26 punts. Dissabte 
(16.30 h), la Molletense rebrà el 
Young Talent Badalona Sud, penúl-
tim amb 15 punts i que només ha 
guanyat un partit dels últims 10. 

La UD Molletense es regala
i torna a mirar cap amunt

La coberta de la graderia del camp 
de la Zona Sud cada vegada està 
més a prop de convertir-se en una 
realitat. Dimecres van començar 
les obres per instal·lar la pèrgola 
que protegirà de la meteorologia 
els espectadors dels partits de 
la UD Molletense. Aquesta ins-

tal·lació cobrirà la totalitat dels 
seients i el seu temps d'execució 
serà de tres mesos. Per tant, po-
dria estrenar-se en el derbi mo-
lletà de la segona volta del grup 
2 de Segona Catalana, programat 
pel 27 d'abril. L'obra té un cost 
de gairebé 86.000 euros. 

Comencen les obres al Zona Sud

BESÓS BARÓN - CF MOLLET UE 
Dissabte, 26  18 h Trinitat Vella

González en el 89 van ser els en-
carregats d'assegurar que els tres 
punts no se n'anessin de Mollet.

Ara, els de Jordi Gallardo conti-
nuen cinquens, empatats a punts 
amb el Premià, quart, però tor-
nen a estar a només dos del ter-
cer, el Montcada, i també retallen 
punts al segon, el Turó Peira, a 
nou. Dissabte (18 h), el Mollet 
visitarà el camp del Besós Barón 
de Viver, 15è amb 16 punts. En el 
partit de la primera volta, els de 
la Trinitat Vella van guanyar per 
0 a 1 al Germans Gonzalvo. 

CF MOLLET UE   3
ATLÈTIC SANT POL   1

BÀSQUET | Lliga EBA  VA VÈNCER PER 63 A 69 A CASTELLDEFELS

El Recanvis Gaudí va fer un partit 
seriòs dissabte a la pista del cin-
què classificat de la conferència 
C-B de la Lliga EBA, el Castellde-
fels. L'equip dirigit per Josep Ma-
ria Marsà es va imposar per 63 a 
69 després de saber administrar 
l'avantatge en el marcador que li 
va donar un gran segon quart que 
es va emportar per 15 a 27. Aquest 
parcial va permetre als molletans 

Un gran segon quart a la 
pista del Castelldefels permet
el triomf del Recanvis Gaudí

marxar al descans amb un avan-
tatge d'11 punts, 32 a 43. Així, el 
Recanvis Gaudí suma la seva 11a 
victòria en 14 jornades i es posi-
ciona segon en solitari gràcies a la 
sorprenent derrota de la UB Sant 
Adrià a casa davant el Martinenc.

El Sant Gervasi, líder intractable
Nou triomf de l'Escola Sant Ger-
vasi masculí. Aquest cop davant 
el CE Palamós, el setè, per 79 a 
76. Ja en són 12 en 13 jornades i 
els molletans segueixen líders del 
grup 3 de la Primera Categoria. 

CASTELLDEFELS                              63
RECANVIS GAUDÍ                             69
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CULTURA
'Las horas', al Lledoner de MolletNajat el Hachmi, a la biblioteca de Martorelles
El Lledoner acollirà diumenge (18 h) la projecció 
de la pel·lícula Las horas, dirigida per Stephen 
Daldry (2002), que narra la història de tres
dones que intenten trobar sentit a les seves 
vides, la primera de les quals és Virginia Woolf.

Najat el Hachmi, autora de la novel·la L'últim patriarca –llibre guardonat 
amb el Premi Ramon Llull 2008–, participarà aquest divendres (18.30 
h) en un club de lectura organitzat per la biblioteca Montserrat Roig, a 
Martorelles, per parlar sobre el seu llibre. Es tracta de la història d'una 
rebel·lió personal contra un ordre establert des de fa milers d'anys.

Els geganters de
la Llagosta faran el 
2019 una quinzena
d'actuacions
LA LLAGOSTA. La Colla Gegantera 
de la Llagosta ha presentat les dar-
reres setmanes el calendari d’ac-
tivitats i trobades per al 2019. La 
primera sortida va ser diumenge a 
Gualba. Les següents activitats se-
ran al març, el dia 10 en la Trobada 
de Santa Perpètua i el 24 en la de 
la Llagosta, que enguany arriba a 
la 10a edició. Aquesta és "una de 
les activitats més destacades de 
l'any", com apunta el president 
i cap de colla de l'entitat, Pablo 
Martín. Hi actuaran una desena de 
colles i destaca l'entitat de Vinaròs, 
municipi castellonenc on actuarà 
la colla llagostenca el 29 de juny.

La resta d'actuacions seran el 
23 d’abril en la Diada de Sant Jordi 
al municipi; l’1 de maig en la Tro-
bada de Vilassar de Dalt, el 18 de 
maig en la de Ripoll, el 15 de juny 
seran presents a la Trobada de 
Cornellà de Llobregat i el 13 de ju-
liol a la Trobada de Tordera. Pas-
sat l'estiu la colla també actuarà a 
casa en l'inici de la festa major de 
i en la Diada Nacional de Catalu-
nya. El 22 de setembre aniran a la 
Trobada de Calella. I les darreres 
actuacions també seran al munici-
pi: el 19 d’octubre se celebrarà la 
Cursa de Gegantes de la Llagosta; 
el 20 d’octubre, la caminada con-
tra el càncer de mama; i el 17 de 
novembre clouran les activitats 
amb la participació de la Zumba 
Gegant per la Marató de TV3. 

POPULAR

MOLLET. La directora molletana 
Neus Ballús estrenarà la seva nova 
pel·lícula Staff only a la 69a edició 
de la Berlinale, el Festival Interna-
cional de Cinema de Berlín. Serà a 

i l'habitual mirada del turista 
sobre la realitat africana".

Els productors de la pel·lícula 
Staff only són El Kinògraf, produc-
tora de Ballús i Pau Subirós, Ikiru 
Films, fundada per Edmon Roch i 
Les Films Hatari. 

arxiu

NEUS BALLÚS  La directora molletana durant el rodatge de la pel·lícula 'Staff only', gravada al Senegal

CINEMA  LA 69a EDICIÓ DEL FESTIVAL DE BERLÍN ACOLLIRÀ LA 'PREMIÈRE' MUNDIAL DEL LLARGMETRATGE DE LA MOLLETANA

Neus Ballús estrena el seu nou 
film, 'Staff only', a la Berlinale

Rodatge

Sobre el rodatge destaca que el reco-
negut Sergi López ha estat l'únic actor 
professional entre els cinc protago-
nistes. La directora molletana explica-
va que "López s'ha nodrit dels actors 
no professionals i ells s'han nodrit 
del Sergi". Elena Andrade i Ian Samsó 
van ser seleccionats després de fer 
càstings en multitud d'instituts. Bus-
caven "gent sense cap experiència, 
però que parlés francès", perquè a la 
pel·lícula, a més del català –l'idioma 
principal–, també es parla francès i 
wolof. Pel que fa als dos coprotago-
nistes senegalesos, cap d'ells tampoc 
no eren actors professionals, tot i que 
alguns senegalesos secundaris sí que 
ho eren, de professionals. "És arris-
cat si no has treballat amb actors no 
professionals, però jo ho he fet molt", 
assegurava Ballús.

SERGI LÓPEZ, L'ÚNIC 
ACTOR PROFESSIONAL

la secció Panorama, el 10 de febrer.
A Staff only, la Marta, de 17 

anys, es troba passant les va-
cances de Nadal al Senegal 
–país en el qual ha tingut lloc el ro-
datge– amb el seu pare i el seu ger-
mà. Ella sent una gran fascinació 
pel Khouma, un càmera senegalès 
que treballa filmant les excursions 
dels turistes, i això tensarà la ja 
conflictiva relació amb el seu pare. 
En Khouma filma vídeos per satis-
fer els turistes, que seran part de 
la pel·lícula, i ajudaran la Marta a 
descobrir els mecanismes interns 

del negoci del turisme. Alhora, es-
tablirà una intensa amistat amb 
l’Aissatou, una noia que neteja les 
habitacions de l’hotel. La protago-
nista té lluita per la seva llibertat. 
Ella es troba en un viatge molt es-
tructurat en una edat on creu que 
li pertoca anar per lliure i justa-
ment en aquell viatge és molt difí-
cil anar per lliure, ja que a més es 
troba amb l'oposició del seu pare.

Segons Ballús, en paraules al di-
ari Som Mollet el mes de juny, la 
pel·lícula és "un retrat polièdric 
del turisme occidental a l'Àfrica 
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Guia professional i de serveis per a la llar de Mollet i el Baix Vallès
Si vols anunciar-te en aquesta secció: publicitat@contrapunt.cat o 93 570 52 59 

La ferretería de la Muñoza canvia de 
local per oferir 700 m2 de solucions 
Són 26 els anys que 
la Ferretería de la 
Muñoza porta ober-
ta a Mollet. Es tracta 
d'un negoci històric 
de la ciutat regentat de 
forma familiar que ara 
canvia d'ubicació.

Si abans la ferreteria 
comptava amb 100 m2, 
ara en el nou emplaça-
ment al carrer Borrell, 
48, són un total de 700 
metres els que s'han 
emplenat de l'especia-
litat de la casa: tota mena de solucions 
domèstiques. Fonteneria, serralleria, 
pintura, drogueria, eines de bricolat-
ge, electricitat, etc.

Segons afirmen des del mateix esta-
bliment, en els primers dies d'inaugu-
ració de l'espai, el trànsit de persones 
ha estat enorme. Entre vells i nous 

clients demostren que la feina ben 
feta, el tracte cordial i la professiona-
litat, tenen recompensa. I és que Fer-
retería de la Muñoza barreja el millor 
de dos mons: el de les grans superfí-
cie i el de les botigues de barri de tota 
la vida.

Els amants del bricolatge estan de 
sort perquè el seu establiment pre-
ferit ara compta amb 600 metres 
quadrats més. Els que no són amants 
també estan de sort perquè en breus 
es tindran una nova afició

FERRETERIA DE LA MUÑOZA 

Carrer Borrell, 48 - MOLLET

Tel. 93 593 4304 - 674 92 76 67

ferreteriadelamunoza@hotmail.com

A vegades a una cuina freda cal donar-li 
un aire nou i una opció és decorar-la a 
l’estil vintage.

Elements rústics, amb pàtina, elec-
trodomèstics retro, colors forts, mobles 
vells reciclats... tot pot servir per fer de 
la vostra cuina una nova cuina vintage.
Els colors han de ser neutres i naturals. 
Podeu trobar dintre de la paleta dels co-
lors naturals el beis, tota la gamma de 
tonalitats terra o marrons. Però també 

tindreu blancs, sorres, grisos o colors 
apagats. I tots aquests són la base ide-
al per contrastar amb colors forts, que 
podeu utilitzar en les cadires, en una 
paret, o en els envasos i utensilis d’ús 
diari.

Incorporar objectes antics donarà a 
la cuina un toc especial. Actualment po-
deu trobar fabricants d’electrodomès-
tics retro, i altres objectes funcionals i 
decoratius amb l’aparença dels d’an-

Cuines vintage, adorables tany. També hi ha estufes que simulen 
les velles cuines de llenya.

Els mobles poden ser de fusta de co-
lor clar o blanc. Hi ha molts fabricants 
de mobles per a cuines rústiques o d’es-
til vintage. Una altra opció és adaptar 
els mobles que teniu amb diferents tèc-
niques per simular pintura envellida.

Per complementar la decoració és 
ideal que utilitzeu flascons per a posar 
espècies, fideus, galetes, etc. També es 
poden incorporar pissarres, amb gui-
xos de colors, i cistells per aportar cali-
desa. AMIC - Tot Sant Cugat
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MONTMELÓ. La Sala Polivalent 
acollirà dissabte (20 h) l'estrena 
de Celebraré mi muerte. Es tracta 
d'un espectacle produït per Jordi 
Évole i Alberto San Juan que gira 
entorn de l'experiència en prime-
ra persona de Marcos Ariel Hour-
mann, el primer metge condem-
nat a Espanya per practicar una 
eutanàsia. De la mà de Teatro del 
Barrio i Producciones del Barrio, 
l'obra que interpreta el mateix 
Hourmann reprodueix un judici 
que mai va arribar a acabar i on el 
protagonista presentarà l'al·legat 
de defensa que mai va fer. Quins 
motius el van portar a practicar 

celebraré mi muerte

TEATRE  EL PRIMER CONDEMNAT A ESPANYA PER UNA EUTANÀSIA INTERPRETA L'OBRA DE JORDI ÉVOLE I ALBERTO SAN JUAN

'Celebraré mi muerte' s'estrena
dissabte a la Sala Polivalent

CARTELL  L'obra es basa en la història real de Hourmann, que també fa d'actor

una eutanàsia que sabia que el 
podia portar a la presó? L'obra 
mostrarà un metge declarat cul-
pable d'homicidi, un jurat format 
per gent del públic i una panta-
lla de projecció que permetrà els 
espectadors viatjar a la vida de 
Hourmann i conèixer l'opinió dels 
testimonis del seu cas.

Es tracta d'una commovedora 
reflexió sobre la vida i la mort, 
d'on sorgiran preguntes com: és 
l'eutanàsia un assassinat? És èti-
ca? És just tractar Marcos d'assas-
sí? Què faríem davant l'arribada 
irreversible de la mort? Marcos no 
ho va dubtar i va ser condemnat, i 
així ho explica: "Sí, jo ho vaig fer. 
Jo vaig prendre la decisió, vaig 
omplir la xeringa i vaig prémer 
l'èmbol. Jo vaig injectar el clo-
rur potàssic. Vaig provocar la 
mort, perquè crec en la vida". 
Dissabte serà el públic qui emeti 
el seu veredicte. 

MÚSICA

MOLLET. El guitarrista sabadellenc 
Marcos Sánchez farà dissabte (19 
h) un concert de guitarra clàssica 
a la Sala Fiveller. Sánchez va co-
mençar a tocar la guitarra als 9 
anys i va estudiar a l'Escola d'Arts 
Musicals Luthier de Barcelona i va 
finalitzar el grau superior al Con-
servatori Superior de Música Os-
car Esplà d’Alacant, on va obtenir 
també l’excel·lent en tots els cur-
sos i la menció d’honor. Entre els 
seus enregistraments destaquen 
els CD Lapsus: Música de Cambra 
- Jordi Rossinyol (2005), Toc de 
Poma -8- Josep M. Mestres-Qua-
dreny (2008) i Música de Cambra 
- Anna Bofill Levi amb Barcelona 
Modern Project (2011). 

COMÈDIA

MOLLET. Tercer piso, escalera tres es 
representarà diumenge (18 h) a la 
Sala Fiveller. La comèdia de Tomás 
Ferrando Agulló, interpretada per 
la companyia Krakelé és una invi-
tació a qüestionar allò i a deixar-se 
emportar per allò prohibit. Andrea 
i Damián, per fi, estrenen el seu nou 
pis al centre de Barcelona després 
de diversos anys de relació. La seva 
il·lusió i ganes de gaudir de la seva 
recent estrenada llar es veuran de 
sobte alterades per l'arribada de 
l'Edgar, un amic del Damián al que 
no veu des de fa més de deu anys. 
La parella acabarà descobrint un 
nou estil de vida molt més obert i 
fora del convencional. 

Una relació poc 
convencional
a la Sala Fiveller

MULTIDISCIPLINARI

MONTORNÈS. L'Espai Cultural 
Montbarri acollirà diumenge l'es-
pectacle Cinemúsica, de Viu el 
teatre. Es tracta d'un petit home-
natge al cinema mut, on la músi-
ca en directe guiarà el públic per 
una història plena d'emocions que 
recordarà escenes úniques del 
cinema en blanc i negre. Un viatge 
proper i familiar, pensat per com-
partir amb els més petits de casa 
amb l'objectiu de percebre sensa-
cions a través dels sons, la imatge 
i el moviment. És adreçat a infants 
de 6 mesos a 4 anys i el preu de 
les entrades és de 3 euros –gratuït 
fins als 5 anys i meitat de preu de 
6 a 14 anys. 

Homenatge
al cinema mut
per als més petits

MOLLET. La molletana Sandra de 
la Cruz va presentar dijous el seu 
llibre Kokoro: El corazón de las pa-

labras a la llibreria L'Illa. Es tracta 
d'un llibre basat en el Japó, "ins-
pirat en un viatge que vaig fer", 

LITERATURA  LA MOLLETANA SANDRA DE LA CRUZ VA PRESENTAR DIJOUS EL SEU LLIBRE A L'ILLA

"Kokoro és la unió entre
el cor, la ment i l'esperit"

S.c.

SANDRA DE LA CRUZ  Llegint un dels seus poemes durant la presentació

en el qual l'autora fa una interpre-
tació "de conceptes japonesos 
que no tenen traducció directa 
a altres idiomes, sinó que es 
poden explicar en una o dues 
frases". Hi ha 27 conceptes, i ha 
optat per kokoro per donar nom a 
la seva obra perquè "sonorament 
és el que més m'agrada, és un 
dels més difícils de traduir i em 
sembla una paraula molt espe-
cial: és la unió entre el cor, la 
ment i l'esperit".

L'autora ha acompanyat cada 
concepte per un haiku –poema 
clàssic japonès de tres versos– i 
per una il·lustració feta per ella 
mateixa. Els poemes els defineix 
com "molt personals" i els dibui-
xos li han servit per experimen-
tar: "hi ha pintures, dibuixos, 
aquarel·les o collages; i l'edito-
rial (Bridge) m'ha deixat fer el 
que volia".  s.CarrIllo

Concert de
guitarra clàssica
a la Sala Fiveller
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Dimarts va ser Sant Vicenç i la ciutat ha ce-
lebrat el seu patró amb multitud d'activitats. 
Dissabte, la Cuca Molla es va estrenar a la festa 
d'hivern (1) en una cercavila conjunta amb la 
Santa Teca morada i el Moll Fer torrat. La colla 
del mam, a més, va presentar a la nit un nou 
capítol de la llegenda del Moll Fer (5), en un 
espectacle en el qual els assistents van conèi-
xer que el gegant Sant Vicenç va partir la bès-
tia torrada en dos, mentre discutien perquè el 
peix robava el vi dels cellers del poble. En aca-
bar la llegenda, va arrencar el correfoc del Ball 
de Diables (2). L'Esbart Dansaire també va ser 
protagonista el cap de setmana (4) amb les ac-
tuacions de dissabte i diumenge a Can Gomà .

Pel que fa a la diada de Sant Vicenç, destaca 
la 38a festa de Ràdio Mollet, en la qual es van 
lliurar diversos premis. El Micròfon de l'any 
va anar a parar a mans del dibuixant molletà 
Fer (3) i la Notícia de l'any va ser la subseu 
dels World Roller Games de Mollet aquest 
2019, un guardó que van recollir el Mollet 
Hoquei Club, el Patinatge Artístic Mollet i 
la botiga Radical 360. Les mencions van ser 
per al Pau Gil, l’Associació de Dones i Homes 
Emprenedors de Catalunya segle XXI, el Club 
Bàsquet Mollet i el Club Muntanyenc Mollet. 

Al migdia, a més, es va presentar el número 
34 de la revista Notes (6). En una Sala Five-
ller plena de gom a gom, el director del CEM, 
Jordi Bertran, presentava el número 34 de la 
col·lecció titulat L’educació a Mollet. Una visió 
de 150 anys (1845-2019), un volum "excep-
cional", segons Bertran, ja que per primer 
cop tracta una única temàtica amb més de 
300 pàgines dedicades a l'educació a Mollet, 
"el més extens de la història", destacava.

Darrers dies d'activitats
La programació d'activitats de Sant Vicenç 
s'allargarà fins diumenge. Aquest dissabte 
(17 h) hi haurà un nou recital poètic de l'As-
sociació 7 Plomes a La Marineta, amb la par-
ticipació de més d'una trentena de persones 
i la interpretació al piano de Carles Iserte. I 
diumenge (11 h) clourà amb l'audició de sar-
danes a la plaça de Catalunya a càrrec de la 
cobla Ciutat de Cornellà i sota l'organització 
de Tradicions i Costums. Per últim, a les 18 h 
s'omplirà l'església parroquial de Sant Vicenç 
per gaudir del concert de les corals Veus de 
l'Estany, de Banyoles, i El Clavell, de Mollet. i 

fotos: víCtor león, ràdIo mollet, orIol lópez I ajunta-

ment de mollet

Mollet es bolca 
amb Sant Vicenç

POPULAR  DIUMENGE ACABARÀ LA PROGRAMACIÓ DE LA FESTA D'HIVERN

1

3

6



dV, 25 gener 2019 29

dissabte 26

diumenge 27

divendres 25

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)

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

DIJOUS, 17 14ºC 6ºC 12ºC 1,4 16 km/h SSE

DIVENDRES, 18 10ºC 4ºC 7ºC 0,6 18 km/h W

DISSABTE, 19 12ºC 1ºC 8ºC - 13 km/h W

DIUMENGE, 20 10ºC 5ºC 9ºC 13 29 km/h ENE

DILLUNS, 21 12ºC 1ºC 9ºC - 18 km/h SSE 

DIMARTS, 22 10ºC -0,3ºC 8ºC - 15 km/h NW

DIMECRES, 23 11ºC 1ºC 8ºC 1,2 31 km/h N

Torna l’anticicló, amb cel 
serè tot el dia, mínimes 
molt baixes, però màxi-
mes que es recuperaran 
clarament.

Continuarà l’anticicló 
transitòriament, altre 
cop amb mínimes molt 
baixes, però no tan, i 
màximes semblants, amb 
cel seré fins al vespre.

El pas d’un front tornarà 
a obrir les portes al vent 
del nord, amb baixada 
de temperatures, molts 
núvols i potser algun rui-
xat a darrera hora.

=

2

4 5
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RESERVA TAULA

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

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

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

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

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

MONTORNÈS
AMBIGÚ
Especialitats ibèriques

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

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

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

Cocina variada
distinta cada día

Productos de
PROXIMIDAD

SLOW COOKMENÚ DIARIO

MENÚ
EJECUTIVO

CARTA
Fin de semana

PRIMEROS
Calçotada con salserita de romesco

SEGUNDOS
Entrecot de ternera al gusto
(pimienta, roquefort o plancha)

Solomillo ibérico al gusto
(pimienta, roquefort o plancha)

Meloso de ternera a las dos pimientas
Butifarra ibérica con guarnición
Costillas de cordero con “all i oli” 
(3 uds dos palos y una mitjana)

Suprema de merluza a la Costa Brava
Bacalao con tomate y cebolla caramelizada
Pies de cerdo plancha
Rabo de toro al Priorato

POSTRES
Carrito de postres 
de la casa “Les Pruneres”

Incluye: pan, agua mineral, 
vino o sangría de vino 
(refrescos y cervezas 
no incluidos)

M
en

ú 
Ca

lç
ot

ad
a 

(r
es

er
va

 p
re

vi
a)

24,95€
iva incluido*

MENÚ(S)* 
diario, fi n de 
semana, grupos 
*menú dietético

CELEBRACIONES
Cumpleaños, 
bautizos,
Comuniones...

JUEVES
NOCHE
Especial
TAPA/COCA

ESPECIALIDADES
Arroz caldoso
bogavante, paellas
rabo de toro

*Este menú
no se puede

compartir

te
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¡Te esperamos!

Gran surtido de 
PINCHOS a partir de las 20 hDesayunos de tenedor

TODOS LOS JUEVES
TODOS LOS DÍAS, 
EMPIEZA EL DÍA CON NOSOTROS

1€
cada
pincho

Ya estamos de vuelta, nuevo año, nuevos menús 
y como siempre... la mejor calidad culinaria

INAUGURAMOS TEMPORADA
con nuestras especialidades en

26€
por persona

27€
por persona

Menú
Botillo de León

Menú
Cocido Maragato

Incluye: agua, vino, 
pan y postres

Incluye: agua, vino, 
pan y postres

26 02
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